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LC209 beszélő dobozok 

Beszélő dobozok 
LC209 

Általános leírás 

Rögzítsen egy 10 másodperces üzenetet mindegyik élénk színű dobozba és hallgassa 
vissza őket, amikor kinyitja a fedelet. Ideális párosítós és kitalálós játékokhoz vagy 
akár memóriadobozként is alkalmazhatják emlékezet kiesésben szenvedő felnőttek. A 
dobozok hat élénk színben kaphatóak: kék, zöld, narancssárga, piros, fehér és sárga. 

Tájékozódás 

A dobozok téglatest alakúak és megközelítőleg 15,4 cm hosszúak, 12,7 cm szélesek 
és 7 cm magasak. 
A doboz tetején van a fedél, mint a könyveknek a borítója, ami jobbról nyílik 
(baloldalon van a zsanér). Nyissa ki a dobozt és egy üres teret fog érzékelni, ahol a 
felvételhez kapcsolódó tárgyat helyezheti el vagy tárolhatja. A nyitott doboz jobb felső 
sarkától kezdve függőlegesen lefelé haladva egy apró lyukat fog észlelni, ami a 
szenzor. A szenzor érzékeli, amikor a doboz ki van nyitva és lejátssza a rögzített 
üzenetet. 
Alatta található egy apró, piros LED lámpa, ami üzenet felvétele közben világít. A LED 
alatt található egy kétirányú kapcsoló, ami a hangot kapcsolja ki és be. Tolja fel a 
kapcsolót a hang bekapcsolásához és le a hang kikapcsolásához. A kapcsoló alatt 
található egy másik apró lyuk, ami a mikrofon. A doboz jobb oldalán számos apró 
lyukat talál, ami a hangszóró. 
A hangszórótól balra található egy kis kidomborodó kör. Ez a felvétel gomb, amin a 
REC felirat olvasható. 

Üzenet rögzítése 

Nyissa ki a dobozt és csúsztassa el a kétirányú kapcsolót a „be” (felső) állásba. A 
felvétel gomb nyomva tartása közben, mondja fel üzenetét a mikrofonba, ami a 
kapcsoló alatt található. A piros LED jelzi, hogy felvétel történik. Miután a 10 
másodperces határt elérte a piros LED kialszik, és a felvétel megáll. 
Figyelem! Egy új üzenet rögzítése törli az előző üzenetet. 

Üzenet visszajátszása 

A rögzített üzenet visszahallgatásakor győződjön meg róla, hogy a kapcsoló a „be” 
(felső) állásban van. Amikor kinyitja a dobozt, az üzenet automatikusan lejátszódik. 
Amennyiben nem használja a beszélő dobozokat, állítsa a kapcsolót a „ki” (alsó) 
pozícióba, hogy megkímélje az elemeket. 

Figyelem! A beszélő dobozokban lévő elemeket nem lehet kicserélni. 


