
LC207 Jelzőtorony 

Jelzőtorony 
LC207 

Általános információk 

 használata egyszerű: állítsa a készüléket a felvétel üzemmódba, majd nyomja 
meg a felvétel gombot és rögzítse az üzenetét (maximum 20s) 

 állítható hangerő szabályozó és beépített mikrofon 
 audio bemenet, hogy CD-ről/MP3-ról vagy a számítógépről lehessen 

hanganyagot rögzíteni 
 mérete (a legszélesebb pontokon): 8,5 cm × 5,8 cm × 5 cm 
 a termékhez tartozik 2 db AA elem 

Tájékozódás 

Helyezze a jelzőtornyot maga elé úgy, hogy a készülék eleje legyen ön felé. A 
készülék elején a tetejéhez közelebb egy nagy kört fog érezni, amiben két másik kör is 
található. Ez a három körből álló rész a hangfal. A kör alatt található egy kicsi gomb, 
ami a felvétel/lejátszás gomb. Alatta található egy kör alakú mélyedés, amiben egy 
apró lyuk található, ami a mozgásérzékelő. 

A jelzőtorony használata 

Üzenet rögzítése a belső mikrofon használatával 

1. Állítsa a hangerőt a maximumra: a készülék hátulján jobb oldalon található egy 
vízszintesen csíkozott tekerő (a hangerő szabályozó), amit tekerjen lefelé, míg 
megakad. Ezek után állítsa a készülék bal felső sarkában található csúszkát a REC 
(felvétel) pozícióba, ami a bal sarok (a jobb sarok a lejátszás állás). 

2. Nyomja meg és tartsa nyomva a készülék elején található felvétel gombot. (A 
készülék hátulján a LED lámpa világítani fog). Beszéljen egyenesen a mikrofonba 
(a készülék hátulján, a jobb felső sarokban a LED lámpa felett), normális 
hangerővel kb. 10 cm-es távolságból. 

3. A felvétel befejezésekor engedje el a felvétel gombot. Amennyiben a felvétel túl 
halk, kérem, ismételje meg a második lépést úgy, hogy közelebb hajol a 
mikrofonhoz. 

Hangfelvétel egyéb forrásból (CD lejátszó, MP3 lejátszó, számítógép) 

1. Állítsa a hangerőt a maximumra: a készülék hátulján, jobb oldalon található egy 
vízszintesen csíkozott tekerő (a hangerő szabályozó), amit tekerjen lefelé, míg 
megakad. Ezek után állítsa a készülék bal felső sarkában található csúszkát a REC 
(felvétel) pozícióba, ami a bal sarok (a jobb sarok a lejátszás állás). 



2. Egy 3,5 mm-es jack dugójú audio kábel segítségével csatlakoztassa a lejátszó 
fejhallgató bemeneti végét a készülék audio in bemenetével (ami a készülék 
hátulján a jobb alsó sarokban található lyuk). 
Figyelem, a kábel nem tartozéka a készüléknek! 

3. Amint a lejátszó audio ahhoz a részhez ér, amit rögzíteni szeretne a készülékére, 
nyomja meg és tartsa nyomva a felvétel gombot (a felvétel ideje alatt a LED 
világítani fog). 

4. Engedje el a gombot a felvétel befejezéséhez. 

Automatikus visszajátszás 

1. Állítsa a REC/Play kapcsolót a Play (lejátszás) üzemmódba. A mozgásérzékelő ez 
által bekapcsol és lejátssza az üzenetet. 

2. A szenzor kb. 2 méterig érzékeli a mozgást 100 lux erősségű környezeti fény 
mellett. 

Ötletek a használathoz 

Otthon: 

 helyezze a bejárati ajtóhoz, hogy emlékeztesse azokra a dolgokról, amiket 
gyakran elfelejt, mint pl. kulcsok, szemüveg, pénztárca stb. 

 hagyjon üzenetet a családtagjainak mire hazaérnek, pl. „be tudnád kapcsolni a 
sütőt, hogy bemelegedjen? 

Lakónegyedben: 

 helyezze a készüléket a főkapuhoz, hogy a nap eseményeit reklámozza 
 rakja az ebédlőbe vezető ajtóhoz, hogy a napi menüt hangoztassa 
 használja veszélyekre történő figyelmezetésként. 
 Emlékezetkiesésesben szenvedőknek vagy rövid memóriával rendelkezőknek 

kiváló emlékeztető lehet, pl. „jusson eszembe bevenni a gyógyszerem 10 órakor, 
12 órakor és este 7 órakor.” 

Munkahelyen: 

 használja balesetek elkerülése érdekében: csúszik a padló, létra van a folyosón 
vagy villástargoncákat alkalmaznak a raktárban 

 rögzítse a napi menüt és helyezze az ebédlő bejáratához 

Iskolában: 

 rögzítse az órarendjét, majd helyezze a készüléket az ajtóhoz 
 helyezze a kivetítőhöz és rögzítse a hangeffekteket vagy a kivetített képhez 

tartozó magyarázatot 


