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Kulcstartós üzenetrögzítı 
DH260 
 

Általános leírás 
A kulcstartós üzenetrögzítı lehetıvé teszi egy 10 másodperces üzenet rögzítését. A 
kulcstartó rögzíthetı a kulcscsomóhoz. Rögzíthetıségének és kis méretének 
köszönhetıen ideálissá teszi a szállításra. 

Tájékoztató 
Amennyiben a készülék Önnel szemben helyezkedik el, a bal felsı sarokban 
találhatja a kulcstartó győrőjét és láncát. 
A kulcstartó elején a gomb felé haladva egy piros LED fény található, ami az 
üzenet rögzítése és lejátszása közben világít. 
A készülék jobb felsı sarkánál található a gomb. Lejátszási módban ez a gomb 
szolgál a lejátszásra, míg felvétel módban ugyan ez a gomb szolgál a felvételre. 
A készülék hátuljának közepén található egy két irányba mozdítható kapcsoló. A 
kapcsolón 3 kitapintható redı található. Felsı állásban rögzíti, alsó állásban 
lejátssza az üzenetet. 
A kapcsoló mindék oldalán található egy-egy apró csavar. Ez a két csavar tartja 
össze a kulcstartó elı- és hátlapját. Eltávolítása csak elemcserénél szükséges. 

A kulcstartós üzenetrögzítı használata 

Üzenet rögzítése 
Állítsa a készülék hátulján lévı kapcsolót a Felvétel (felsı) pozícióba. Majd a gomb 
folyamatos nyomvatartása mellett beszéljen az üzenetrögzítıbe. A felvétel közben 
tartsa közel a készüléket a szájához. Az üzenet maximum 10 másodperc lehet. A 
kulcstartó elején található piros LED fény a felvétel alatt folyamatosan világítani 
fog, míg le nem jár a 10 másodperc. Amennyiben az üzenete rövidebb, mint 10 
másodperc, nem kell megvárnia, míg letelik az idı, nyugodtan engedje el a gombot. 

Üzenet lejátszása 
Állítsa a készülék hátulján lévı kapcsolót a Lejátszás (alsó) pozícióba. Majd a 
gomb megnyomásával az üzenet magától lejátszódik. A kulcstartó elején található 
piros LED fény az üzenet lejátszása alatt villogni fog. 
Az üzenetet megállíthatja, ha megnyomja egyszer a gombot. 

Figyelem: Ha a felvétel halk, az üzenet legközelebbi rögzítésénél tartsa közelebb a 
szájához a készüléket. 

Figyelem: Hangos közegben az üzenetrögzítı rögzíti a háttérzajokat is. Ezért, ha 
tisztább üzenetet szeretne, rögzítse az üzenetét halk környezetben. 
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Elemek 

Figyelem: Elıfordulhat, hogy szüksége lesz egy látó segítségére! 
Az elem 2 db AG13-as elemmel mőködik. Az elemek kicseréléséhez, elıször egy 
csillag fejő csavarhúzóval csavarja ki a készülék hátulján, a kapcsoló két oldalán 
található két kis csavart. 
Az elemek kicserélése közben a készüléknek az elején kell feküdnie, így a 
kulcstartó győrője és lánca a jobb felsı sarokban lesz. Távolítsa el a csavarokat az 
üzenetrögzítıbıl, majd emelje le a készülék hátulját az elejérıl ügyelve arra, hogy a 
csavarok ki ne essenek a helyükrıl. A készülék hátuljának eltávolítása után látni 
fogja az elemeket és a belsı áramkört. 
Az elemek alul, középen helyezkednek el. Vegye ki a lemerült elemeket és 
helyezze be az új AG13-as elemeket ügyelve arra, hogy a negatív (domború) vége 
legyen a rugó felé. 
Miután behelyezte az új elemeket, helyezze vissza a készülék hátlapját, majd 
csavarozza vissza, míg a hátlap pontosan nem illeszkedik az elılaphoz. 

Figyelem: A kulcstartó lánca a készüléken belül található kampóra van akasztva. 
Amennyiben a hátlap el van távolítva, ügyeljen arra, hogy a láncot ne mozdítsa el a 
helyérıl. Ha mégis elmozdulna a lánc a helyérıl, akkor akassza vissza a kampóra. 
Gyızıdjön meg róla, hogy a hátlap visszahelyezésekor a lánc a helyén van. 
 


