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HANDLEIDING

Easyvox
Nederlandssprekend klokje

Hartelijk dank voor uw aanschaf van de Easyvox, wij hopen dat u
plezier en gemak heeft met dit hulpmiddel.

Als je het kastje van het klokje opent via de schroef aan de
achterzijde, dan merk je inwendig een jumper op de bodemplaat,
tegenover de opening van de schroef. Als deze jumper over beide
pinnetjes geschoven zit, dan werkt het klok op analoge wijze, ofwel
easyvox werking. Zit de jumper op slechts één van beide pinnetjes,
dan werkt het klokje op digitale wijze, ofwel tempovox werking
genoemd.
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Wat is het verschil?
Als het klokje analoog werkt en je drukt de grote, gele
tijdsschakelaar in (1), dan spreekt het hulpmiddel de tijd uit op
analoge wijze. Bijvoorbeeld, 12.50 uur wordt uitgesproken als: 10
minuten over 1 in de namiddag.

Als het klokje digitaal werkt en je drukt de grote, gele tijdschakelaar
in (1), dan spreekt het hulpmiddelen de tijd uit op digitale wijze.
Bijvoorbeeld, 12.50 uur wordt uitgesproken als”12 uur, 50 minuten
in de namiddag.

Dit geldt eveneens voor de tijds- en wekkerinstellingen. In beide
gevallen wordt nadien de datum uitgesproken en de instelling van
het actieve alarm, als je de grote, gele tijdsknop (1) ingedrukt houdt
na de tijdsmelding.
Het volstaat om de analoge werking uit te leggen. De digitale
werking verschilt slechts in de uitspraak van de ingestelde tijden.
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Easyvox werking

Hiervoor moet de inwendige jumper over beide pinnetjes zitten.
Er zijn 3 bedieningsknoppen:

1. Tijdsknop
Deze knop is rechtstreeks te bedienen. U hoeft enkel kort de
knop in te drukken en de tijd wordt uitgesproken. Houdt u de
knop ingedrukt dan wordt tevens de dag en datum
uitgesproken, gevolgd door de instelling van het alarm
wanneer deze aanstaat.
De schakelaar heeft een tweede functie m.b.t. het instellingen
menu, de werking hiervan volgt later in deze
gebruiksaanwijzing

2. De plusknop
Deze knop wordt bediend via de opening naast de grote, gele
tijdsknop (1), door een smal lang voorwerp bijvoorbeeld een
uitgerekte paperclip, balpenvulling of tandenstoker in de
opening te steken om de onderliggende drukknop te
gebruiken. Wanneer u deze knop indrukt, hoort u een biep. Het
klokje bevind zich nu in de instelmode voor het alarm:
“wekkerinstelling uren” wordt gezegd, gevolgd door de
actuele instelling van de wekker. Bijvoorbeeld: 12 uur en 1
minuut op de middag. Door de pulsknop (1) telkens in te
drukken, verhoogt de alarminstelling met 1 uur, het lijkt alsof
je de grote wijzer van de klok met één vol uur verder draait.

3. De minknop (te gebruiken bij instellingen)
Door tijdens de instelmode de minknop in te drukken met een
lang, smal voorwerp, verlaagt de alarminstelling met 1
uur/minuut. Het lijkt alsof je de grote wijzer van de klok met
één vol uur terug draait. Blijf je continu op de plus- of minknop
drukken dan wordt bij elke verhoging of verlaging van het
alarmuur het nieuw ingestelde uur niet meer met spraak
medegedeeld maar middels een biep. Laat u de knop los dan
worden de huidige instellingen aangegeven.
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Tijd en alarm instellen:

U pakt een paperclip of een ander lang, dun gebruiksvoorwerp en in
het gaatje van de min knop (knop 3) gedurende 1,5 seconden in, U
hoort nu 2 beepjes als bevestiging dat u in de instellingsmode zit. U
laat nu de knop geheel los.

Nu kunt u de alarminstellingen wijzigen. Het klokje zegt nu:
wekkerinstelling (bv. 15 uur, 1 minuut over de middag). Drukt u nu
op de plusknop, dan wordt het alarm met 1 uur verhoogt, drukt u op
de minknop dan wordt het alarm met 1 uur verlaagd. Wanneer het
juiste uur is bereikt drukt u de grote, gele tijdsknop in om deze
instelling te bevestigen. Ter bevestiging hoort u een biep en
vervolgens hoort u: alarm minuten. Nu kunt u de minuten instellen.
Ook hiervoor geldt dat wanneer u de tijdsknop indrukt de minuten
omhoog gaan of met de minknop omlaag. Wanneer u de juiste
minuten instelling hebt bereikt, bevestigd u dit weer met de grote,
gele tijdsknop. Achtereenvolgens kan dan het weksignaal ingesteld
worden. Er zijn 4 wekkertonen, namelijk: kakelgeluid,
koekoekgeluid, biepgeluid en boinggeluid. Deze selecteert en
bevestigd u middels het zojuist genoemde principe.

U bent nu door het alarminstellingen menu heen, waarna u
automatisch en verplicht in het tijdsinstelling menu terecht komt.
Eerst selecteert u de tijd in uren, de tijd in minuten, weekdag,
datum, maand en jaarinstelling. (De jaarinstelling wordt
weergegeven in 2 cijfers. Het jaar 2006 bijvoorbeeld wordt
weergegeven als: 06. )
Wanneer u de laatste handeling in het instellingen menu heeft
verricht, namelijk de jaarinstelling drukt u voor de laatste maal op
de grote, gele tijdsknop ter bevestiging. Nu hoort u 2x een biep, wat
betekent dat u uit het menu bent en de instellingen zijn opgeslagen.

Noot: wanneer u 45 seconden niets doet, zal het klokje automatisch
het instellingen menu verlaten.

Wekker activeren/deactiveren

Wanneer u de instellingen van de wekker heb ingegeven dient u
deze enkel nog aan of uit te zetten. Wanneer u de plusknop 1 keer
drukt geeft het klokje aan: “wekker aan” of “wekker uit”. Door nog
een keer kort op de plusknop te drukken verandert u deze. Ook hier
bevestigd u uw instelling met de gele knop.
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Uitzetten van het alarm

Wanneer het klokje een alarmtoon laat horen, kan deze worden
uitgezet door één keer op de grote, gele tijdsknop te drukken. De
uitschakeling wordt bevestigd met de uitspraak “uit”. Wanneer u
het alarm niet zelf uitschakelt, stopt het alarm na enkele minuten.

Volume instellen

Met een kleine schroevendraaier kan via de opening (4) aan de
zijkant het volume geregeld worden. De instelling verandert
langzaam, zodat je nauwkeurig het gewenste geluidsniveau kunt
bepalen. Je moet verschillende toeren draaien om een merkelijk
geluidsverschil te verkrijgen.

Vervanging van de batterijen

Als de klok “prietpraat” vertelt, dan is deze toe aan nieuwe
batterijen. Draai de schroef aan de achterzijde los en open het
klokje. 2 AAA batterijtjes dienen de worden geplaatst met de juiste
polariteit, zoals aangeduid in de batterijhouder. Het veertje is de
minpool en moet contact maken met de vlakke van de batterijen.
Wanneer u de batterijen binnen een halve minuut dan blijven alle
instellingen gehanteerd. Doet u langer dan 30 seconden over het
vervangen van de batterijen, dan dient u de instellingen opnieuw
aan te passen.



6

Tel: +31 (0)487-595654 info@slechtziend.nl
Fax: +31 (0)487-595655 www.slechtziend.nl

Uw slechtziend.nl verkooppunt:

Verkooporganisatie en deelnemer aan het concept:

slechtziend.nl

Wanneer het klokje niet correct werkt

Verwijder de batterijen, druk een tiental seconden continu op de
tijdsknop (1), plaats de nieuwe batterijen en sluit de deksel.
Controleer of de easyvox nu wel correct werkt. (het kan zijn dat de
instellingen zijn gewijzigd!)

slechtziend.nl wenst u heel veel plezier en gemak
met de easyvox!

Voor overige vragen en/of opmerkingen m.b.t. dit hulpmiddel verzoeken
wij u vriendelijk contact op te nemen met uw slechtziend.nl verkooppunt.
Hiervoor kunt u gebruik maken van onderstaande adresgegevens.

slechtziend.nl


