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Manual till Multi Memo  
Enkelt fickminne med taktila knappar 

 
 

För att börja använda Multi Memo Fickminne måste du idientifiera tangenterna på 

framsidan, två strömbrytare på baksidan och var batterierna sitter. 

 

På framsidan sitter fem knappar varav fyra sitter i en grupp på ena sidan och en stort 

knapp som sitter på andra halvan. 

 

De fyra knapparna är från ena till andra sidan; 

Knappen med punkt i mitten är inspelningsknapp Två knappar i mitten har två pilar i 

mitten av tangenterna pekandes till höger respektive vänster. Med dessa bläddrar du 

fram och tillbaka bland inspelade meddelanden. Den yttersta knappen på andra 

ändan har ett kryss i mitten av knappen. Med denna raderar du meddelanden.  

 

Om du vänder på fickminnen kommer du att känna två omkopplare som sitter några 

centimerter ifrån varandra. Den ena är strömbrytare och den andra är 

uppspelningslås. I leveransläge är bägge dessa avstängda. Skjut bägge två i motsatt 

läge så aktiveras fickminnet. 

 

Spela in - spela upp 

 Du spelar in genom att genom att trycka och hålla kvar röd knapp ”Spela In” 

som har prick på tangenten. När inspelning sker lyser den röda lampan med 

fast sken och ett ”bipp-ljud” indikerar inspelning. När inspelningen avslutas 

genom att släppa tangenten så hörs ett nytt ”bipp-ljud” och den röda lampan 

slocknar. 

 Du kan spela in max 360 sekunder (6 minuter) varav varje meddelande kan 

vara maximalt 60 sekunder långt. 

 Du kan spela in upp till 60 meddelanden totalt. 

 Du spelar upp inspelat meddelande genom att trycka på den stora svarta 

tangenten ”Spela upp” med pil på knappen. Vill du stoppa en uppspelning 

trycker du bara på samma knapp igen. 
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Hitta inspelat meddelande 

 Du kan bläddra i dina meddelanden genom att trycka på de två gula 

knapparna med dubbelpilar höger eller vänster, dvs ”Bakåt” eller ”Framåt”. 

 Vill du komma direkt till början eller till slutet trycker du ned ”Bakåt” eller 

”Framåt” i ca 3 sekunder. 

 

Radera meddelanden 

 Leta upp meddelandet som du vill radera genom att bläddra med knapparna 

”Bakåt” eller ”Framåt”. Tryck på den blå knappen med kryss på dvs ”Radera”. 

Vid aktiverad radering hör du ett ”Bipp-ljud” samt att den röda lampan blinkar 

en gång. 

 Radera alla meddelanden samtidigt genom att hålla inne blå knapp med 

kryss samtidigt med en gul bakåtknapp, vänsterpekande dubbelpilar, i ca 5 

sekunder. Släpp knapparna när den röda lampan blinkar och ett ”bipp-ljud” 

hörs när meddelandena är raderade. 

 

Skydda inspelade meddelanden med låsfunktion 

 Använd switchen på baksidan och ställ den i sitt vänstra läge - Lock. Då 

avaktiveras inspelning och radering 

 

Strömkälla finns under en lucka på baksidan med en kryss-skruv som låser 

 1,5 volt x 3 (4,5 volt) 

 Knappcell AG13/LR44 x 3 
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