Beszélő kulcstartó használati útmutató
A beszélő kulcstartó felépítése

Helyezze az asztalra a beszélő kulcstartót úgy, hogy a kulcskarika a készülék felső kisebbik oldalára essen,

valamint a hangszóró és kijelző a készülék tetején helyezkedjen el.

A készülék alsó részén található a hangszóró. A hangszóró felett helyezkedik el a pontos időt és hőfokot

bemondó nyomógomb. Felette a kijelző található.

Fordítsa meg a készüléket úgy, hogy a hangszóró és kijelző az asztal lapja felé nézzen.
A felső részen talál egymás mellett 2 nyomógombot. Alatta pedig középen egy nyomógombot. Ezek

segítségével tudja az időt, és ébresztést beállítani. Az alsó nyomógomb a beállító gomb. A ball felső az órát, míg a
jobb szélső a percet módosítja.

A beszélő kulcstartó funkciói

 Időbemondás: Idő bemondásához nyomja meg a hangszóró és kijelző közötti nagy gombot. Az idő
bemondását követően a hőmérsékletet is elmondja faremben.

 Pontos idő beállítás: Alapállapotban nyomja meg a beállító
gombot egyszer. A Jobb felső gombbal állítsa be a

pontos percet. A bal felső gombbal pedig állítsa be a

pontos órát. Amennyiben 24 órás módban működik a
készülék, akkor a 23 után 0-at fog hallani. ez

jelzi a 24 órát. 12 órás módban a 11 AM bemondást követően 12 PM-et fog hallani, míg a 11 PM után 12

AM-et. Abban az esetben, ha hosszan nyomja a perc, vagy óra beállító gombot, a percek, órák gyorsabban
pörögnek. A folyamatos állításról nem kap visszajelzést, csak a kijelzőn látszik. Azonban ha abbahagyta a

perc, vagy óra gomb nyomását, az aktuális értéket bemondja a készülék. Amennyiben beállította az órát,
várjon pár másodpercet, amíg a készülék visszaáll alapállapotra.

 Ébresztőóra beállítás: Alapállapotban nyomja meg kétszer a beállító gombot. A jobb felső gomb

nyomkodásával állítsa be a pontos percet, míg a bal felső nyomkodásával a pontos órát. Amennyiben 24 órás
módban működik a készülék, akkor a 23 után 0-at fog hallani. ez jelzi a 24 órát. 12 órás módban a 11 AM
bemondást követően 12 PM-et fog hallani, míg a 11 PM után 12 AM-et. Abban az esetben, ha hosszan

nyomja a perc, vagy óra beállító gombot, a percek, órák gyorsabban pörögnek. A folyamatos állításról nem

kap visszajelzést, csak a kijelzőn látszik. Azonban ha abbahagyta a perc, vagy óra gomb nyomását, az aktuális
értéket bemondja a készülék. Amennyiben beállította az ébresztőórát, várjon pár másodpercet, amíg a
készülék visszaáll alapállapotra.

 Óránkénti időbemondás ki/bekapcsolása: Alapállapotban nyomja meg háromszor a beállító gombot. Majd
a bal felső gomb segítségével tudja az óránkénti időbemondást ki/bekapcsolni. Amikor egyszer megnyomja,

akkor bekapcsolja az óránkénti jelzést reggel 7 és este 9 óra között. Amennyiben kétszer nyomja meg, 2

csippanást hall. Ilyenkor a nap minden órájában bemondja az időt óránként. 3 megnyomást követően egy

mélyebb csippanást hall. ez jelzi az óránkénti bemondás teljes kikapcsolását. Amennyiben beállította a kért
módra, várjon pár másodpercig, amíg a készülék visszaáll alapállapotra.

 Ébresztőóra ki/ bekapcsolása: Amennyiben beállította az ébresztőórát, nincs más dolga, mint élesíteni.
Alapállapotban nyomja meg háromszor a beállító gombot. A jobb felső gomb megnyomásával tudja az
ébresztőórát ki/bekapcsolni. Amennyiben megnyomáskor 1 csippanást hall, az ébresztést ekapcsolta.

Amennyiben megnyomást követően nem hall csippanást, az ébresztést kikapcsolta. Amennyiben sikeresen
beállította a megfelelő funkciót, várjon pár másodpercig, amíg a készülék visszaáll alapállapotra.

 Ébresztési dallam beállítása: Alapállapotban a jobb felső gomb nyomkodásával tudja az ébresztési dallamot
beállítani.

 Ébresztési / szundi funkció: Amikor a beszélő kulcstartó elkezdi az ébresztési dallamot lejátszani, és

megnyomja az időbemondó gombot, az óra bemondja az aktuális időt, és a hőmérsékletet. Ilyenkor szundi
üzemmódba kerül. Azaz 10 perc múlva megismétli az ébresztést. Ezt 6 alkalommal teszi meg. Amennyiben
megnyomja a beállító gombot egyszer, az ébresztés abbamarad, és nem kerül ismétlésre.

 24/12 funkcióváltás: Lehetőség van 24, vagy 12 órás időbemondásra. Alapállapotban a bal felső gomb

segítségével tudja ezt a funkciót váltani. Ha egyet csippan megnyomáskor, akkor 12 órás módba állította a
készüléket, ha nem hal hangjelzést, akkor pedig 24 órás időbemondási módba került.

 Váltás Celsius és Fahrenheit bemondás között: Alapállapotban a készülék Fahrenheit-ben mondja be a
hőmérsékletet. Nyomja meg hosszan az óra beállítására használt gombot addig, amíg nem hall egy

csippanást. Ezzel átállította Celsius bemondásra. Ha szeretné ismét Fahrenheit bemondásra állítani, ismét
nyomja meg az óra beállítására szolgáló gombot hosszan.

 Elem cseréje: A beállító gombok alatt helyezkedik el az elemtartó. Keresse meg a pöcköt, és húzza el, majd
emelje fel az elemtartót. 1 db gombelemet talál benne, melyet egyszerűen ki tud cserélni. Figyelem, ha az

elemtartót kinyitja, az érintkezés megszűnik, és a készülék visszaáll alapállapotra. Így a pontos beállított időt
is visszaállítja.
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