
Csacsogó Doboz (LC198) 

Csacsogó Doboz, Üzenet Rögzítő (LC198) 

Rögzítsen 30 db 10 másodperc hosszú üzenetet, vagy 
emlékeztetőt a Csacsogó Dobozba.  

Ötletek a használathoz 

 ajánlott diákoknak órarend és rövid üzenetek rögzítésére 
 emlékezet kiesésben szenvedő felnőttek használhatják 

memóriafejlesztőnek  
 hasznos eszköz autistáknak a napi rutinfeladatok rögzítésére 
 gyerekek egy általuk kitalált mesét rögzíthetnek több lépésben, 

amit a számok megfelelő sorrendű megnyomásával 
visszajátszhatnak 

 használható memóriafejlesztő játékként, ahol meg kell jegyezni, 
hogy a számok milyen hangüzeneteket rejtenek 

Tájékozódás 

Helyezzük a készüléket az asztalra úgy, hogy a kitapintható 
hangszóró rács baloldalra kerüljön. Alatta találjuk a mikrofont, a 
felvételt jelző piros LED-et, és a felvétel gombot. A jobboldalon 
találhatók a felvételekhez tartozó számok, két sorban, sárga alapon 
fekete körökben. 
A hozzánk közelebb eső él baloldalán van a lejátszás-felvétel 
(PLAY/REC) átkapcsoló (balra kapcsolva lejátszás, jobbra 
kapcsolva felvétel), és a RESET gomb.  

Üzenet Rögzítése 

Az üzenet rögzítéséhez a készülék Play/Rec kapcsolóját állítsa a 
REC (felvétel – jobb állás) pozícióba. Nyomja meg és tartsa 
lenyomva a felvétel gombot és a kívánt számot, ahova rögzíteni 
szeretne (rögzítés alatt a LED lámpa pirosan világít). A felvétel alatt 
tartsa nyomva mind a felvétel mind a kiválasztott szám gombot. 



Miután befejezte az üzenet rögzítését, engedje el a gombokat 
ekkor a LED lámpa kialszik. 

Visszajátszás 

Az üzenet visszajátszásához a készülék PLAY/REC kapcsolóját 
állítsa a PLAY (lejátszás – bal állás) pozícióba, majd nyomja meg 
azt a szám gombot, amelyik üzenetet meg akarja hallgatni. Az 
üzenet egészen addig visszahallgatható, míg új üzenetet nem 
rögzít rá. 
Ha lejátszás közben megnyom egy másik számot, akkor az üzenet 
félbeszakad és az újonnan megnyomott számhoz tartózó üzenet 
játssza.  

Elemek 

Az eszköz 2db AAA ceruza elemmel működik, ami tartozék. 
Az elemtartót az eszköz jobboldalán lévő záró fedél, rögzítő 
csavarjának kitekerése után érhetjük el. A záró fedél rugós része 
alatti csőbe az elemet a lapos felével kifelé, a mellette lévő helyre 
lapos felével befelé kell behelyezni. Ezután a fedél csavarral 
ellentétes oldalát csúsztassa az eszközbe, nyomja be a fedelet és 
rögzítse a csavart. 
Az elem cseréje nem okozza a hangfelvételek elvesztését. 

Figyelem 

Egy elektro-statikus kisülés esetén előfordulhat, hogy a készülék 
hibásan fog működni. Ez esetben nyomja meg a RESET 
(újraindítás) gombot (a PLAY/REC kapcsolótól jobbra) a készülék 
újraindításához. A felvett üzenetek ilyenkor nem törlődnek. 


