
Első ismerkedés a SzeTi-vel  
Üzembe helyezés, használati tudnivalók  
A szeti tartozékai: hálózati töltő, usb kábel a töltéshez és a számítógépes 
csatlakozáshoz, rövid használati utasítás papíron. A teljes használati utasítás 
a honlapunkról elérhet. 
A készülék szállításkor kikapcsolt üzemmódban van. Az indítás a töltőre, 
vagy a számítógép USB csatlakozójárat való feldugással történik. Ekkor 
elhangzik „Az USB csatlakozáshoz nyomja meg az oké gombot” szöveg. 
Ezzel a készülék üzem kész. Az időt és a dátumot be kell állítani. 
Akkumulátor kezelése  
Az akkumulátor töltése a készülékhez mellékelt usb kábel segítségével 
hálózati töltő, vagy a számítógép usb csatlakozóján keresztül történik. A szeti 
usb csatlakozója a készülék alsó részén található. A töltés kezdetét, 
hangüzeneten kívül a felvétel gombnál elhelyezett led felgyulladása is jelzi. A 
töltés végén a led kialszik. 
Az akkumulátor állapotát a bal alsó sarokban található infó gomb egyszeri 
megnyomásával ellenőrizhetjük. 
Az akkumulátor lemerült állapotára a félóránként felhangzó rövid hangjelzés 
figyelmeztet. 
Teljes lemerüléskor elhangzik az akkumulátor lemerült figyelmeztetés és 
kikapcsol a készülék. Bekapcsolni a töltéssel lehet. 

Szám gombokra beállított funkciók  
Egyes gomb. Számológép. 
Kettes gomb. mp3 lejátszó. 
Hármas gomb. Vásárlási emlékeztető. 
Négyes gomb. Estimesék. 
Ötös gomb. Evangéliumok. 
Hatos gomb. Napi okosságok. 
Hetes gomb. Dobókocka 
Nyolcas gomb. Üres 
Kilences gomb. Üres 
Nullás gomb. Használati utasítás.  

Harang gyári beállítása  
Harangozás félóránként, reggel 8 órától, este 8 óráig.  

Ébresztés gyári beállítása  
Reggel 9 órakor.  
  



Billentyűzet  
Óra, dátum, időzítő gomb  
A felső sor első gombja. Egyszer megnyomva kimondja az időt. Idő kimondás 
közben, megnyomva kimondja a dátumot. Hosszan nyomva időzítőt 
indíthatunk.  

Naptár gomb  
A felső sor középső gombja. Egyszer megnyomva lejátssza a 
naptárbejegyzéseket.  

Kilépés gomb  
A felső sor utolsó gombja. Egyszer megnyomva kilép az adott alkalmazásból. 
Menüben egy szinttel visszalép.  

Vissza nyíl gomb  
A második sor első gombja. Egyszer megnyomva egyet visszalép. Hosszan 
nyomva gyorsítja a visszalépést. Lejátszáskor gyors visszatekercselés.  

Előre nyíl gomb  
A második sor utolsó gombja. Egyszer megnyomva egyet előre lép. Hosszan 
nyomva gyorsítja az előre lépést. Lejátszáskor gyors előre tekercselés.  

OKÉ gomb  
A második sor középső gombja. Egyszer megnyomva belépés az adott 
alkalmazásba, vagy jóváhagyja az adott beállítást. Alapállapotban belép a 
főmenübe.  

Lejátszás gomb  
A harmadik sor első gombja. Egyszer megnyomva memók lejátszása. 
Hosszan nyomva diktafon felvételek lejátszása.  

Pillanat állj, stop gomb  
A harmadik sor középső gombja. Egyszer megnyomva szünetelteti a felvételt 
vagy a lejátszást. Még egyszer megnyomva újra indítja a felvételt vagy a 
lejátszást. Hosszan nyomva leállítja és kilép a felvételből vagy a lejátszásból.  

Felvétel gomb  
A harmadik sor utolsó gombja. Egyszer megnyomva memó felvétel indítása. 
Még egyszer megnyomva memó felvétel leállítása. Hosszan nyomva diktafon 
felvétel indítása. Még egyszer megnyomva diktafon felvétel leállítása.  
  



Szám gombok  
A számok 1-9-ig a negyedik, ötödik, hatodik sorban vannak. A 0 a legalsó sor 
középső gombja.  

Info, billentyűzár, tizedesvessző gomb  
A legalsó sor első gombja. Egyszer megnyomva tájékoztat az akkumulátor 
állapotáról. Hosszan nyomva be illetve kikapcsolja a billentyűzárat. 
Számológép esetén tizedesvessző.  

Néma üzemmód, CéE gomb  
A legalsó sor utolsó gombja. Hosszan nyomva a néma illetve a normál 
üzemmódra válthatunk. Számológép esetén egyszer megnyomva törli az 
utoljára bevitt számjegyet. Hosszan nyomva törli a teljes műveletet.  

Hangerőállítás, némítás gomb  
A készülék jobb oldalán található. Felfelé billegtetve nő, lefelé billegtetve 
csökken a hangerő. Egyszer megnyomva némítás, újra megnyomva némítás 
kikapcsolása.  

Óra, dátum  
Óra és dátum kimondása  
Az óra gombot egyszer megnyomva kimondja az időt. Az óra gomb a felső 
sor első gombja. Idő kimondás közben, megnyomva kimondja a dátumot.  

Az óra beállítása.  
Az oké gombbal belépünk a főmenübe. Az oké gomb a második sor középső 
gombja. Az előre és vissza nyilakkal megkeressük a beállítások menüpontot. 
A nyilak a második sorban találhatók. Az oké gombbal belépünk a beállítások 
menüpontba. Itt mindjárt az első menüpont az óra beállítás. Az oké gomb 
ismételt megnyomásával elindul az óra beállítás folyamata. A nyilakkal 
kiválasztjuk, az oké gombbal jóváhagyjuk a beállítani kívánt órát, utána a 
percet.  

Dátum beállítás  
Az oké gombbal belépünk a főmenübe. Az oké gomb a második sor középső 
gombja. Az előre és vissza nyilakkal megkeressük a beállítások menüpontot. 
A nyilak a második sorban találhatók. Az oké gombbal belépünk a beállítások 
menüpontba. Az előre és a vissza nyilakkal megkeressük a dátum beállítás 
menüpontot. Az oké gomb megnyomásával elindul a dátum beállítás 
folyamata. A nyilakkal kiválasztjuk, az oké gombbal jóváhagyjuk beállítani 
kívánt évet, a hónapot végül a napot.  

  



Időzítő  
Az óra gombot hosszan nyomva időzítőt indíthatunk. Az óra gomb a felső sor 
első gombja. Először kiválasztjuk az időzítés időtartamát. Az időzítés 
kiválasztása egy perctől 10 percig percenként, 10 perctől 60 percig 5 perces 
lépésekben választható. Az időzítés az oké gombbal indítható. A beállított idő 
leteltét óracsörgés jelzi. Az időzítőt a főmenü kellékek menüjéből is 
elindíthatjuk.  

Harang beállítása  
Az oké gombbal belépünk a főmenübe. Az oké gomb a második sor középső 
gombja. Az előre és vissza nyilakkal megkeressük a beállítások menüpontot. 
A nyilak a második sorban találhatók. Az oké gombbal belépünk a beállítások 
menüpontba. Az előre és a vissza nyilakkal megkeressük a harang beállítás 
menüpontot. Az oké gomb megnyomásával elindul a harang beállítás 
folyamata. A nyilakkal kiválasztjuk, az oké gombbal jóváhagyjuk a 
harangozás kezdetét, a végét, végül a gyakoriságát.  

Ébresztés beállítása  
Az oké gombbal belépünk a főmenübe. Az oké gomb a második sor középső 
gombja. Az előre és vissza nyilakkal megkeressük a beállítások menüpontot. 
A nyilak a második sorban találhatók. Az oké gombbal belépünk a beállítások 
menüpontba. Az előre és a vissza nyilakkal megkeressük az ébresztés 
beállítás menüpontot. Az oké gomb megnyomásával elindul az ébresztés 
beállítás folyamata. A nyilakkal kiválasztjuk, az oké gombbal jóváhagyjuk az 
ébresztés időpontját, és kiválasztjuk az ébresztés dallamát.  

Ébresztés, harang, és a napi okosságok ki és 
bekapcsolása  
Ezeket a funkciókat az üzemmód menüpontban lehet ki és bekapcsolni. Az 
oké gombbal belépünk a főmenübe. Az oké gomb a második sor középső 
gombja. Itt mindjárt az első menüpont az üzemmód, amibe az ok gomb 
ismételt megnyomásával lépünk be. Az előre és vissza nyilakkal 
megkeressük a módosítani kívánt üzemmódot. A nyilak a második sorban 
találhatók. A beállítás módosítása az oké gombbal történik. Ha be volt 
kapcsolva kikapcsolja, ha ki volt kapcsolva bekapcsolja a kiválasztott 
üzemmódot.  
  



Memó felvétel és lejátszás  
Rövid emlékeztetők rögzítésére szolgál. Például név, cím, telefonszám, egy 
találkozó időpontja, vagy egy elvégzendő feladat. Ezekből a memókból 
készíthetünk naptár bejegyzést, vagy listához is rendelhetjük. Memó felvétel 
indítása és leállítása a felvétel gombbal történik. A felvétel gomb a harmadik 
sor utolsó gombja. Egy memó felvétel ideje maximum egy perc lehet. 
Hosszabb felvételek készítéséhez használja a diktafon üzemmódot. 
Összesen 20 memó felvétel készíthető. A 21. felvétel az első helyére kerül. A 
memó felvételek lejátszását a lejátszás gombbal indíthatjuk, ami a harmadik 
sor első gombja. A lejátszást a kilépés gombbal állíthatjuk le. A kilépés gomb 
a felső sor utolsó gombja. A memó felvételek között az előre és vissza 
nyilakkal lépkedhetünk.  A nyilak a második sorban találhatók. Felvétel és 
lejátszás közben is használhatjuk a pillanat állj gombot, ami a harmadik sor 
középső gombja.  

Diktafon felvétel és lejátszás  
Egy percnél hosszabb felvételek rögzítésére szolgál. Például egy 
megbeszélés, vagy egy előadás. Diktafon felvétel a felvétel gomb hosszú 
nyomásával indítható. A felvétel gomb a harmadik sor utolsó gombja. A 
felvétel leállítása a felvétel vagy a kilépés gombbal történik. A diktafon 
felvételek lejátszását a lejátszás gomb hosszú nyomásával indíthatjuk, ami a 
harmadik sor első gombja. A lejátszás kezdetén elmondja a felvétel 
időpontját. A diktafon felvételek között az előre és vissza nyilakkal 
lépkedhetünk.  A nyilak a második sorban találhatók. Felvétel és lejátszás 
közben is használhatjuk a pillanat állj gombot, ami a harmadik sor középső 
gombja.  

Naptárbejegyzések  
Naptárbejegyzések készítése  
A naptár bejegyzések az általunk beállított időpontban figyelmeztetnek egy 
esemény időpontjára, vagy egy feladat elvégzésére. Például egy barátunk 
születésnapjára, vagy csütörtökönként a kuka kihúzására. Az események 
lehetnek egyszeri, évente, havonta vagy naponta ismétlődő események. A 
beállított időpontban elhangzik a felvett üzenet. Az esemény felvételét a 
felvétel gombbal indítjuk. Például, október 12-én lesz a barátom 
születésnapja. A felvétel gomb a harmadik sor utolsó gombja. A felvételt az 
oké gombbal zárjuk le. Az oké gomb a második sor középső gombja. Az oké 
gomb hatására a memo szerkesztés menübe lépünk, ahol az első menü pont 
a naptári bejegyzés készítése. Az oké gombbal elkezdődik a beállítás. 
Az előre és vissza nyilakkal először beállítjuk az esemény ismétlődését, majd 
az időpontját évet, hónapot, napot, órát és a percet.  A nyilak a második 



sorban találhatók. A beállítások jóváhagyása az oké gombbal történik. A 
beállítási folyamat végét a kilépési dallam jelzi.  

Naptárbejegyzés készítése memóból  
Naptár bejegyzést régebben felvett memókból is készíthetünk. Ha a 
kiválasztott memó lejátszása közben megnyomjuk az oké gombot, akkor is a 
memók szerkesztése menübe jutunk. A folyamat ettől kezdve megegyezik a 
naptár bejegyzések készítésénél már megismerttel.  

Naptárbejegyzések lejátszása  
A naptár gomb egyszeri megnyomásával az aktuális időponttól kezdve 
időrendi sorrendben meghallgathatjuk a naptárbejegyzéseinket. A naptár 
gomb a legfelső sor középső gombja. A naptárbejegyzések között az előre és 
vissza nyilakkal lépkedhetünk.  A nyilak a második sorban találhatók.  

Naptárbejegyzések szerkesztése  
A naptárbejegyzéseinket módosíthatjuk, ha a bejegyzés lejátszása közben 
megnyomjuk az oké gombot. Ekkor belépünk a naptári bejegyzések 
szerkesztése menübe. Ahol az első menüpont a bejegyzés módosítása a 
második a bejegyzés törlése. A menüpontok között az előre és vissza 
nyilakkal lépkedhetünk, és az oké gombbal választhatunk.  

Figyelmeztetés naptárbejegyzésre  
A beállított időpontban egy figyelmeztető dallamot hallunk. Ha eközben 
megnyomjuk a naptárgombot, lejátssza a bejegyzést. A figyelmeztetés két 
percig szól. Ha a figyelmeztetést halottuk, de nem hallgattuk meg a 
bejegyzést, a naptárgomb megnyomására lejátssza azt. A figyelmeztetés 
mindaddig 8 percenként újra megszólal, amíg meg nem hallgatjuk a 
bejegyzést. A bejegyzés csak akkor törlődik, ha a figyelmeztetés után 
meghallgatjuk. Ismétlődő bejegyzés eseten csak az aktuális időhöz tartozó 
figyelmeztetés törlődik.  

Listák  
Listák készítése, lejátszása, teljes tartalom törlése  
Listákban tárolhatjuk a feladatainkat, címeket, órarendünket, menetrendeket, 
vásárlással kapcsolatos emlékeztetőket, és más számunkra fontos 
feljegyzéseket. A listák tartalmát mi magunk tölthetjük fel a saját hangunkon. 
Az oké gombbal belépünk a főmenübe. Az oké gomb a második sor középső 
gombja. Az előre és vissza nyilakkal megkeressük, az oké gombbal belépünk 
a listák menüpontba. A nyilak a második sorban találhatók. A nyilakkal 
kiválasztjuk, az oké gombbal belépünk a kiválasztott listába. Itt 
meghallgathatjuk a listát, felvehetünk egy új tételt, vagy a lista teljes tartalmát 
törölhetjük.  



Egy tétel törlése a listáról   
A törölni kívánt tétel hallgatása közben megnyomva az oké gombot elhangzik 
a figyelmeztetés, ezt követően az oké gombbal törölhetjük az éppen hallgatott 
tételt.  

Tippek a listakészítéshez  
A vásárlási emlékeztetőben  minden olyan árucikkeket soroljuk fel, amit 
vásárolni szoktunk, hogy ha nem jut eszünkbe valami fontos dolog ezt 
végighallgatva segítsen. Jellemzően nem törlünk belőle, inkább folyamatosan 
bővítjük. A bevásárló lista az egyszeri vásárlás segédeszköze, és jellemzően 
minden alkalomra újat állítunk össze. Azoknál a listáknál ahol később egy-
egy tételt szeretnénk törölni, külön-külön mondjuk fel a tételeket, mert az 
egybefüggően felmondott szövegeket csak egyben lehet törölni. Ilyen lehet a 
cím vagy az elintézendők listája. A menetrend felmondásánál ügyeljünk a 
nem rendszeresen közlekedő járatok megkülönböztetésére. Az órarendnél 
nincs lehetőségünk külön felmondani a páros és a páratlan hetek órarendjét 
ezért a felmondáskor ezt vegyük figyelembe.  

Memó felvétel listához rendelése  
Egy régebben felvett memót is hozzárendelhetünk egy listához. Például 
napközben memóként felveszünk egy nevet, címet. Majd egy alkalmas 
időpontban ezt a memót hozzárendeljük a cím listához. A memó lejátszása 
közben a listához rendelni kívánt bejegyzés elhangzása közben nyomjuk meg 
az oké gombot, ekkor a memók szerkesztése menübe jutunk. Itt kiválasztjuk 
a listához rendelés menüpontot, ezen belül a kívánt listát. Az oké gomb 
megnyomásával megtörténik a listához rendelés és ezzel együtt törlődik a 
memó felvételek közül. A memót a felvétel készítésekor is hozzárendelhetjük 
a listához. Ehhez a felvétel végén az oké gombot nyomjuk meg. Ekkor a 
memo szerkesztése menübe jutunk. Ettől kezdve a folyamat megegyezik az 
előzőekkel.  

MP3 lejátszó  
Lejátszás  
Alap beállításként a 2-as szám gombbal indítható. A gyors gombok beállítása 
az első ismerkedés a szetivel menüpontban szerepel. Ha nincs gyors 
elérésként valamelyik szám gombon, akkor a fűmenüből is indíthatjuk. Az oké 
gombbal belépünk a főmenübe. Az oké gomb a második sor középső 
gombja. Az előre és vissza nyilakkal megkeressük az MP3 lejátszót és az oké 
gombbal elindítjuk a lejátszást. A nyilak a második sorban találhatók.  

Zenei felvételek feltöltése  
A zenék feltöltése számítógépről USB kapcsolaton keresztül történik. Az USB 
kábellel csatlakoztatjuk a SzeTit a számítógéphez, és az oké gombbal 



engedélyezzük a kapcsolatot. Az USB kapcsolat ideje alatt a LED villog. A 
számítógép cserélhető lemezként látja a szetit, amit megnyitva music, record 
és szeti mappákat találjuk. A music mappába tároljuk a zenei felvételeinket, a 
record mappába kerülnek a diktafon felvételeink. A szeti mappában a 
készülék működéséhez szükséges fájlok és mappák találhatók. 
Figyelem! A szeti mappában lévő fájlok a törlése vagy átnevezése a 
készülék részleges, vagy teljes működésképtelenségét eredményezi. 
A szeti szinte az összes zenei fájlformátumot felismeri és lejátssza. Viszont 
van egy szigorú szabály amit be kell tartani. A fájlok nem tartalmazhatnak 
ékezetes betűket, és nem lehetnek 8 karakternél hosszabbak. Ha befejeztük 
a zenék feltöltését a szeti kilépés gombjával szakítsuk meg először az usb 
kapcsolatot, és utána húzzuk ki az usb kábelt.  

Tudástár  
Esti mesék  
Alap beállításként a 4-es szám gombbal indítható. A gyors gombok beállítása 
az első ismerkedés a szetivel menüpontban szerepel. Ha nincs gyors 
elérésként valamelyik szám gombon, akkor a fűmenü tudástár menüjéből is 
indíthatjuk. A mesék kiválasztása az előre és a vissza nyilakkal történik. A 
kiválasztott mesét az oké gombbal indíthatjuk.  

Evangéliumok  
Alap beállításként az 5-ös szám gombbal indítható. A gyors gombok 
beállítása az első ismerkedés a szetivel menüpontban szerepel. Ha nincs 
gyors elérésként valamelyik szám gombon, akkor a fűmenü tudástár 
menüjéből is indíthatjuk. Az oké gombbal elindítjuk az aznapi evangélium 
lejátszását. Ha az evangélium lejátszása közben megnyomjuk az oké 
gombot, kiválaszthatunk egy tetszőleges napra szóló evangéliumi részletet is.  

Napi okosságok  
Alap beállításként a 6-os szám gombbal indítható. A gyors gombok beállítása 
az első ismerkedés a szetivel menüpontban szerepel. Ha nincs gyors 
elérésként valamelyik szám gombon, akkor a fűmenü tudástár menüjéből is 
indíthatjuk. Az oké gombbal elindítjuk az aznapi okosságok lejátszását. Ha az 
aznapi okosságok lejátszása közben megnyomjuk az oké gombot, 
kiválaszthatunk egy tetszőleges napra szóló okosságokat is.  

Számtantanítás  
A fűmenü tudástár menüjéből indíthatjuk. Az oké gombbal elindítjuk a 
számtantanítást. A véletlenszerűen elhangzó művelet eredményét a szám 
gombokkal visszük be, majd az oké gombbal nyugtázzuk. Ha jó eredményt 
adtunk meg, elhangzik a helyes válasz mondat, és felteszi a következő 
kérdést. Hibás válasz esetén elmondja a jó eredményt, és felteszi a 
következő kérdést.  



Kellékek  
Számológép  
A számológép az összeadás, kivonás, szorzás, és osztás műveletek 
elvégzésére alkalmas. A számjegyeket összesen 8 karakterig kezeli. Egész 
számok esetén ez azt jelenti, hogy a végeredmény nem érheti el a 100 milliót. 
Ha tizedes számokkal számolunk, akkor sem lehet a karakterek száma több 
mint nyolc. Nyolc karakter felett bevitt tizedes jegyeket kerekíti. A tizedes 
számot négy tizedes jegyig lehet bevinni, de természetesen csak akkor, ha a 
karakterek száma tizedesekkel együtt nem több nyolc karakternél. A négy 
karaktert meghaladó tizedes jegyeket kerekíti. A számológép alap 
beállításként az 1-es szám gombbal indítható. A gyors gombok beállítása az 
első ismerkedés a szetivel menüpontban szerepel. Ha nincs gyors elérésként 
valamelyik szám gombon, akkor a fűmenü kellékek menüjéből is indíthatjuk. 
A számok bevitele a szám gombokkal történik. A szám gombok kiosztása 
megfelel a telefonok szám kiosztásának. A tizedesvessző a legalsó sor első 
gombja. Az utolsó számjegyet a CE gomb egyszeri megnyomásával, míg a 
teljes műveletet a CE gomb hosszú nyomásával törölhetjük. A CE gomb a 
legalsó sor utolsó gombja. A kívánt műveletet az előre és a vissza nyilakkal 
választhatjuk ki. Az egyenlőségjelnek az oké gomb felel meg.  

Stopper  
A fűmenü kellékek menüjéből indíthatjuk. A stoppert az előre nyíllal lehet 
elindítani és megállítani. Az oké gombbal az aktuális állást mondja be. A 
stopper gyors elérésként kitehető valamelyik szám gombra. A művelet leírása 
az első ismerkedés a szeti-vel menüpont alatt található.  

Időzítő  
Először kiválasztjuk az időzítés időtartamát. Az időzítés kiválasztása egy 
perctől 10 percig percenként, 10 perctől 60 percig 5 perces lépésekben 
választható. Az időzítés az oké gombbal indítható. A beállított idő leteltét 
óracsörgés jelzi. Az időzítőt az óra gomb hosszú nyomásával is elérhetjük.  

USB csatlakozás  
Ha a számítógépes kapcsolat létrehozásakor nem hoztuk létre az usb 
kapcsolatot, mert csak tölteni akartuk az akkumulátort, akkor a kapcsolat 
létrehozása ebből a menüpontból indíthatjuk. A további lépések 
megtalálhatók az MP3 lejátszó főmenüjének, zenei felvételek feltöltése című 
almenüjében.  

  



Játékok  
Dobókocka  
A dobókocka a gyári beállításban a 7-es gombon van. A gomb minden 
megnyomásra egy véletlen számot ad, 1-től 6-ig.  

Toni  
A játékban sorba kell rendezni a telefon tón üzemmódú hangjait. A program a 
játék kezdetén véletlenszerűen összekeveri a hangokat, és kiteszi a szám, 
infó és CéE billentyűkre. A feladat, hogy a játékosnak a hangokat a jó 
sorrendbe kell kirakni. Ha a sorrend összeállt, a játéknak vége, és bemondja, 
hogy mennyi időt vett igénybe a sorba rendezés. 
A számok, plusz a nullától jobbra és balra elhelyezkedő gombok 
lenyomásakor lejátssza az aktuálisan azon a pozíción lévő hangot. Ha még 
nem indítottuk el a játékot, nem játszik le semmit. 
A gombok jelentése. 
oké: a játék indítása 
Lejátszás gomb: a helyes sorrendben játssza le a hangokat. 
Felvétel gomb: a mindenkori sorrendben játsza a hangokat. 
Kilépésgomb: megszakítja a játékot, kilép a programból, nem ment semmit. 
Óra gomb: ha a játék nem fut, bemondja az eddigi leggyorsabb játékidőt. Ha 
duplán nyomjuk (pl. egy másodpercen belül), akkor az utolsó játék idejét. 
Játék alatt a játék startja óta eltelt időt mondja. 
Navigáló gombok 
Előre nyíl gomb: a kijelölt hangot eggyel előre lépteti. 
Vissza nyíl gomb: a kijelölt hangot egyel hátra lépteti. 
Pillanat állj gomb: a kijelölt hangot egy sorral lejjebb lépteti. 
Naptár gomb: a kijelölt hangot egy sorral feljebb lépteti 
A játék azzal kezdődik, hogy meghallgatjuk ellőbb a jó sorrendet, ami a 
lejátszás gomb, majd a feladatul kapott sorrendet, felvétel gomb. A szám és 
ifo, CéE gombokkal kiválasztjuk, a mozgatni kívánt hangot, majd a navigáló 
gombok valamelyikét használva elléptetjük azt. Többször meghallgatás, 
hangkiválasztás, léptetéssel tudjuk a megfelelő sorrendet kirakni. 
Segítség a hangfelismeréshez. A kirakni kívánt sorrend a telefon billentyűk 1-
től induló végignyomásakor hallható hangok sorrendje. Ez nem 
hangmagaságbeli sorrend! Ezek a hangok mindig két különböző frekvenciájú 
hang keverékei. 
Ha a helycsere után a sorrend helyes, a játéknak vége, amit egy öröm 
hanggal jelez. Időmérés befejeződik, bemondja, hogy javított vagy rontott az 
előző eredményekhez képest.  

  



Információk  
Használati utasítás  
Alap beállításként a 0-ás szám gombbal indítható. Ha nincs gyors elérésként 
valamelyik szám gombon, akkor a fűmenü kellékek menüjéből is indíthatjuk.  

A gyártó adatai  
Tartalmazza a gyártó nevét, honlapcímét, és telefonos ügyfélszolgálatának 
elérhetőségét.  

Vásárlási adatok  
A vásárlási adatokban van a vásárlás időpontja almenü. Ezt választva a 
SzeTi bemondja, hogy mikor történ a vásárlás.  

Szeti adatlapja  
A SzeTi adatlapja tartalmazza a szoftver, a hardver, és a hanganyag verzió 
számát, valamint a gyártási sorozat számát.  

Hibaelhárítás  
Általános szabály, hogyha bármilyen rendellenesnek tűnő viselkedést 
tapasztal, nyomja meg a kilépés gombot. akár többször egymás után. 
Hibajelenség 
Bármely gomb megnyomása hatástalan, nem történik semmi, és nem ad 
hangjelzést. 
Hibaelhárítás 
Ha erre nem történik változás, akkor tegye töltőre mert lehet, hogy teljesen 
lemerült. Ha továbbra sem működik egy tűvel a doboz hátulján, a jobb oldalon 
lévő kis lukon keresztül finoman nyomja meg a reszetet. Erre az eszköz újra 
indul. A felvett hanganyagok és időzítések megmaradnak. A harang az 
ébresztés és a gyorsgombok a gyári beállításra álnak. Az időt és a dátumot 
be kell állítani. 
Hibajelenség 
A számítógépről feltett zenét nem játsza le. 
Hibaelhárítás 
Ellenőrizze a számítógépen, hogy a fájl neve valóban csak 8 karakter hosszú, 
és nem tartalmaz ékezetes betűt. 
Hibajelenség 
Bármely gomb megnyomására csak egy halk hang hallatszik: 
Hibaelhárítás 
A billentyűzár be van kapcsolva. Nyomja meg hosszan a baloldali legalsó 
gombot, mire a billentyűzár kikapcsolva szöveget hallja. 
Hibajelenség 
Bármely gomb megnyomására csak egy halk hang hallatszik: 



Hibaelhárítás 
Az eszköz néma üzemben van. Nyomja meg hosszan a jobboldali legalsó 
gombot, mire a normál üzemmód szöveget hallja. 
Hibajelenség 
Egy vagy több funkció nem működik, vagy nem hallatszik hozzá a 
megszokott hanganyag. 
Hibaelhárítás 
Az usb kapcsolat során valószínűleg törölt vagy módosított hang fájlokat. 
Ezt a hibát ön nem tudja orvosolni, hívja ügyfélszolgálatunkat a 06 30 237 07 
96-os telefonszámon.  


