
90s üzenetrögzítő (MultiMemo) 
DH285 

Igen! A MultiMEMO 160 üzenet rögzítésére képes. A gyakorlatban 90 üzenetet lehet tárolni 
a memóriájában, ha minden üzenet 1 másodperc hosszú, mint például a lottószámok, 
amennyiben egyszerre csak egyet rögzítünk. A MultiMEMO hasonló elven működik, mint a 
hagyományos magnetofon, csak szalag nélkül. Könnyű kezelhetősége lehetővé teszi az 
üzenetek azonnali visszajátszását, ami nagyon praktikussá teszi a használatot. Használható a 
telefonszámok, megbeszélt időpontok, találkozók, napi kiadások, napi feladatok, bevásárló 
listák… stb. rögzítésére.  

 160 üzenet rögzítése 
 Zsebhez és pénztárcához igazított méret 
 Az üzenetek akkor is megmaradnak, ha az elemek lemerültek. 
 Az elemek tartozék (4 × AG 13) 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Ez a digitális felvevő egység lehetővé teszi üzenetek rögzítését 90 másodperces időkereten 
belül, valamint hasonló elven működik, mint a hagyományos magnetofon. 

HASZNÁLATA 

Play/Rec (Lejátszás/Felvétel) kapcsoló: üzenetek rögzítéséhez és lejátszásához. 

Rew (visszatekerés) gomb: visszatérés az első rögzített üzenethez. 

Push gomb: a rögzítés elindításához. 

ÜZENETEK RÖGZÍTÉSE 

Az üzenet első helyre való rögzítése 

1. Csúsztassa a kapcsolót a REC (Felvétel) pozícióba. 
2. Nyomja meg egyszer a REW (visszatekerés) gombot. 
3. Nyomja meg, majd engedje el a Push gombot, beszéljen a mikrofonba kb. 7 cm 

távolságról. Ismét nyomja meg, majd engedje el a Push gombot, hogy befejeződjön a 
felvétel. Ismételje meg ezeket a műveleteket annyiszor, ahány üzenetet rögzíteni 
szeretne 90 másodperces intervallumon belül. Az üzenet rögzítése közben a LED fény 
kigyullad, valamint ha elfogyott az üzenetek rögzítésére szánt 90 másodperc a fény 
kialszik. 

Kívánt helyre történő rögzítés 

1. Csúsztassa a kapcsolót a PLAY (Lejátszás) pozícióba. 



2. Nyomja meg egyszer a REW (visszatekerés) gombot. 
3. Játssza le egyesével az üzeneteket a Push gomb megnyomásával, amíg el nem éri a 

kívánt helyet, ahová az üzenetet rögzíteni szeretné. 
4. Csúsztassa a kapcsolót a REC (Felvétel) pozícióba. 
5. Nyomja meg, majd engedje el a Push gombot a felvétel elindításához, majd nyomja 

meg ismét a rögzítés abbahagyásához. 

ÜZENETEK VISSZAJÁTSZÁSA 

1. Csúsztassa a kapcsolót a PLAY (Lejátszás) pozícióba. 
2. Nyomja meg a Push gombot az első üzenet lejátszásához. A lejátszás automatikusan 

megáll az üzenet végén. Nyomja meg ismét a gombot a második, harmadik… stb. 
üzenet lejátszásához. 

3. Ha ismét meg akarja hallgatni az üzeneteket, nyomja meg a REW (visszatekerés) 
gombot. 
Figyelem: A készülék mindig az első üzenetet játssza le egy üzenet rögzítése után, 
miután a kapcsolót a REC pozícióból a PLAY pozícióba csúsztatjuk. 
Tippek: 1. Soha ne feltételezze, hogy nincs üzenet rögzítve a készüléken, amennyiben 
nem hall üzenetet. Mindig nyomja meg a REW (visszatekerés) gombot, hogy a MEMO 
elején álljon a készülék. 
  2. Az üzenet visszajátszása közben bármikor megállíthatja ideiglenesen a 
lejátszás, ha megnyomja a Push gombot. A folytatáshoz nyomja meg ismét a Push 
gombot. 

EGY RÖGZÍTETT ÜZENET FELÜLÍRÁSA 

1. Lejátszás módban nyomja meg a REW (visszatekerés) gombot. 
2. Játssza le az üzeneteket addig az üzenetig, amit felül szeretne írni. 
3. Kapcsoljon REC (felvétel) módba. 
4. Rögzítse az új üzenetet. 

5. Csak akkor lehet felülírni, ha a tárterület megtelt. 

AZ ÖSSZES ÜZENET TÖRLÉSE 

REC (Felvétel) módban nyomja meg egyszer a REW (visszatekerés) gombot, majd kezdje el 
rögzíteni a csendet, amíg a LED fény ki nem alszik. 

ELEMEK CSERÉJE 

Egy szabálytalan hang jelzi az üzenetek visszajátszása közben, hogy az elemek lemerültek. 

Az elemek cseréjéhez csúsztassa le az elemtartó fedelét, szedje ki a lemerült elemeket és 
helyezze be a 4 új AG 13-as elemeket a pozitív végükkel felfelé. Mind a 4 elemet cserélj ki. 


