Címkéző toll szett dl110

Levelezőtárs címkéző toll
dl110
Általános leírás
Rögzítsen információt az öntapadós matricákra ezzel az egyszerűen használható
címkéző tollal, és ragassza bármilyen termékre a házban, vagy a munkahelyén.
Bármely címkéhez 1 órányi hanganyagot rögzíthet, melyekből 125 órányi felvételt
képes tárolni a 4 GB méretű belső memórián.
A LevelezőTárs2 tartozékai
1 db LevelezőTárs2 címkéző toll
127 db különböző méretű (kicsi kerek, nagy kerek, nagy négyzet sárga és
narancssárga színekben) címke
3 db mágneses jelvény (1 órányi adatrögzítés rendelhető egy jelvényhez)
1 db nyakba akasztható rögzítő zsinór
1 db tároló doboz
Tájékozódás
Helyezze a LevelezőTárs2-t maga elé úgy, hogy a vékony vége (csúcsa) lefelé néz.
A készülék vastagabb vége egyben a hangszóró, valamint ide lehet a nyakba
akasztható zsinórt felhelyezni (lásd „Nyakba akasztó felhelyezése”).
A LevelezőTárs2 szélesebbik oldalán négy gomb található. A könnyebb
kezelhetőség miatt a gombok különböző magasságúak: a ki/bekapcsoló gomb a
leginkább, míg a Mód gomb a legkevésbé kiálló gomb. Fentről lefelé haladva a
gombok a következőek: a legnagyobb kerek gomb a ki/bekapcsoló gomb, ezt követi
a felvétel gomb, majd a hangerő szabályozó, és végül a Mód gomb.
A LevelezőTárs2 bal oldalán két csatlakozó található. A felső kerek lyukba lehet a
fülhallgatót bedugni, míg az alsó négyszög alakú mélyedés, egy „mini” USB
csatlakozó port (az ehhez tartozó kábelt a csomag nem tartalmazza). A
LevelezőTárs2 gombokkal átellenes oldalában vannak az elemek.
Audio információs pontok
A LevelezőTárs2 egy újrahasznosított műanyag dobozban érkezik. Javasoljuk, hogy
tartsa meg a dobozt, amiben a későbbiekben tárolhat bármilyen címkét (ruhákra való
címkét, mágneses címkét) és természetesen magát a tollat. Így minden egy helyen,
biztonságosan, tárolható. A doboz fedelén található nyolc tapintható, információval
ellátott pont, melyek leírják, hogy miként működik a LevelezőTárs2.
Az első négy, információs pont a fedél külső felén található. A pontok (kicsi kiemelt
körök) a jobb oldalon, egymás alatt helyezkednek el, és kitapinthatóak.
Felülről kezdve a pontok a következők hangos használati utasításokat tartalmazzák:
 Energia
 Felvétel
 Hangerő
 Mód
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A másik négy, információs pont a fedél belső részén található. A pontok (kicsi
süllyesztett körök) a baloldalon, egymás alatt helyezkednek el.
Felülről kezdve a pontok a következők hangos használati utasításokat tartalmazzák:
 Fájlok mentése
 Letöltés
 Elemek
 Általános információk
Kapcsolja be a tollat a nagy, kiálló gomb megnyomásával (tartsa nyomva négy
másodpercig). Hallani fog egy sípszót. Finoman érintse hozzá a LevelezőTárs2-őt az
információs pontok bármelyikéhez és a toll hangosan felolvassa a megfelelő
információt. Érintsen meg egy másik pontot, és így haladva, tudjon meg minél
többet a készülékről.
Első lépések
 A LevelezőTárs2 2 db (behelyezett) AAA elemmel érkezik. Az elemek
élettartamának növelése érdekében a toll (amennyiben nem használják), 10
perc után (egy hallható hang kíséretében) kikapcsol.
 Abban az esetben, ha fülhallgatóval használja a készüléket, a hangszóró
kikapcsolt állapotban van.
Nyakba akasztó felhelyezése
Fogja meg a zsinórt és a fém kampó segítségével (karabiner) akassza be a műanyag
fülbe (ami a toll tetején található) úgy, hogy a kampó rugós fülét a szalag felé húzva,
nyitja a zárat. Ha a rugós részt elengedi, az akasztó a helyén marad.
A zsinór másik végén található egy műanyag biztonsági kapocs. Amennyiben a
zsinór beakadna, a biztonsági zár kinyílik és megvédi az ön nyakát. Természetesen a
kapocs a nyitást követően (egyszerű összenyomással) újra zárható.
A LevelezőTárs2 használata
A LevelezőTárs2 elején négy fokozatosan süllyedő gomb található. A legfontosabb
két gomb, a bekapcsoló és a felvétel gomb áll ki a legjobban a tollból, hogy
könnyedén megtalálhatóak legyenek. A hangerő szabályozó csak alig áll ki a
készülékből, míg a mód gomb egy belesimul a felületbe.
Ki/bekapcsoló gomb: a toll bekapcsolása
A toll bekapcsolásához tartsa nyomva 4 másodpercig a bekapcsoló gombot, ami a
legközelebbi gomb a készülék tetejéhez. Ezután hallani fog egy sípszót, és kigyullad
egy piros LED. A készülék hangereje akkora lesz, mint a legutóbbi használatkor.
Kikapcsoláshoz nyomja meg ugyanezt a gombot 2 másodpercig, majd egy
harangszó után a készülék kikapcsol. Amennyiben több mint tíz percig nem
használja a tollat, a készülék, a harangszó kíséretében, automatikusan kikapcsol.
Felvétel gomb
A sorban a második gomb. Felvétel készítéséhez nyomja meg és tartsa nyomva a
felvétel gombot és a tollat függőlegesen érintse egy írható címkéhez. Egy sípszó
jelzi, hogy a toll érzékelte a címkét, és kezdheti az üzenet rögzítését.
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Engedje el a gombot, és tartsa a szájához a LevelezőTárs2-t és mintha egy
mikrofonba beszélne, rögzítse üzenetét. Gyorsan rá fog érezni arra a távolságra,
ahonnan normál hangerővel képes rögzíteni az üzenetet. Ha a felvétel torzít, tartsa
távolabb, ha a felvétel halk tartsa közelebb az eszközt. Miután befejezte a rögzítést,
várjon 2 másodpercet, majd nyomja meg a felvétel gombot, hogy elmentse az
üzenetet. A sikeres rögzítést sípszó jelzi.
Annyiszor írhatja át egy címke hanganyagát, amennyiszer csak kívánja,
megismételve a fenti folyamatot. Egy felvétel se örök. Amennyiben törölni szeretné
az üzenetet (üres felvétel), ismételje meg a fent leírt folyamatot, és ne mondjon
semmit.
A felvétel menetének rövid (memorizálható) formája: megnyomni és nyomva
tartani a gombot, megérinteni a címkét a sípszóig, majd a gombot elengedni,
üzenetet elmondani, végül a felvétel gombot megnyomni (nyugtázás ként egy sípszó
hallatszik).
Egy címkéhez akár egy órányi hanganyagot is felvehet, így a LevelezőTárs2
egyaránt használható rövid, vagy hosszú üzenetek rögzítésére. A készülék belső
memóriája 4 GB, ami lehetővé teszi 125 órányi hanganyag felvételét.
Üzenettel ellátott címkék meghallgatása
Amikor bekapcsolja a LevelezőTárs2-t, az mindig a címkék leolvasásához
(megtalálásához) megfelelő állapotban van. Miután bekapcsolta a készüléket, érintse
meg a kívánt címkét a LevelezőTárs2 csúcsával, ami ezek után lejátssza az üzenetet.
Az üzenet lejátszásának szüneteltetéséhez gyorsan nyomja meg, majd engedje el a
bekapcsoló gombot (pillanat állj funkció). Az üzenet lejátszása így megáll, gyorsan
nyomja meg, majd engedje el a bekapcsoló gombot és a felvétel lejátszása
folytatódik.
Hangerő
Felülről a harmadik gomb szabályozza a hangerőt. A gomb közel egy szintben van a
toll testével. A hangerő szabályozásához gyorsan kell nyomogatni a gombot.
Amennyiben fülhallgatóval használja a tollat, emlékezzen rá, hogy szükség lehet a
hangerő szabályozására. A beállított hangerő lesz az alapbeállítás a következő
bekapcsoláskor.
Mód gomb
Az oszlopban a negyedik, és egyben legkevesebbet használt, gomb a mód gomb. A
gomb tökéletesen illeszkedik a tollba (nem áll ki belőle). A gomb hosszú
megnyomása lehetővé teszi a toll különböző funkciói közötti választást:

Felvétel üzemmód (1 sípszó)

Hangos Könyv Mód (2 sípszó)

MP3 Mód (3 sípszó)
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Felvétel üzemmód
A toll első bekapcsolásakor a lejátszás/felvétel üzemmódban van. Ebben a
beállításban felvehet, tárolhat és visszajátszhat hangfelvételeket. (A címkéző funkció
leírását lásd a Felvétel Gomb menüpont alatt)
Hangos Könyv Mód
Amennyiben a LevelezőTárs2 be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa nyomva a
Mód gombot 2 másodpercig. Két sípszót fog hallani (és a fény kékre vált), ami
megerősíti, hogy az eszköz audio-könyv módban van. Lehetnek alkalmak, amikor
nem kívánja felülírni a felvételeit, hanem szeretné, ha megmaradnának. Ezeket a
felvételeket hangos könyvvé konvertálhatja.
MP3 mód
Amikor audio-könyv módban (kék fény) van, ismét nyomja meg és tartsa nyomva a
Mód gombot. Három sípszót fog hallani, ami az MP3 üzemmódot jelzi és így
meghallgathatja a számítógépről letöltött zenéit. Amennyiben a toll nem tartalmaz
MP3 fájlt, a LevelezőTárs2 még egy sípszóval jelzi, hogy visszaállt alap állapotba.
Üzenettel ellátott címke meghallgatása
Minden alkalommal, amikor bekapcsolja a LevelezőTárs2 tollat, az automatikusan
olvasásmódban indul, így azonnal elolvashat egy üzenetet.
Érintse a LevelezőTárs2-t függőleges pozícióban a címkéhez és a rögzített üzenetet a
toll azonnal meghallgathatja.
Használt címkék új üzenettel történő ellátása
Annyiszor rögzíthet üzenetet egy címkére, ahányszor csak szeretne, mivel a címkék
újrahasználhatóak. Figyelem! Az új üzenet rögzítése folyamán a régi üzenet
automatikusan törlődik.
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