HANDLEIDING
EasyVox
Nederlands sprekend klokje

Hartelijk dank voor uw aanschaf van de EasyVox.
Wij hopen dat u plezier en gemak heeft met dit hulpmiddel.
Open het kastje van het klokje via de schroef aan de achterzijde. Dan zie
je inwendig een jumper op de bodemplaat, tegenover de opening van de
schroef.
Analoge wijze: als deze jumper over beide pinnetjes geschoven zit, dan
werkt het klok op analoge wijze, ofwel easyvox werking.
Digitale wijze: 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,
Wat is het verschil?
tijdsschakelaar in (1), dan spreekt het hulpmiddel de tijd
analoge wijze. Bijvoorbeeld, 12.50 uur wordt uitgesproken a
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schakelaar in (1), dan spreekt de EasyVox de tijd uit op analoge wijze.

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

Bijvoorbeeld, 12:50 uur wordt uitgesproken als: “10 minuten over 1 in de
namiddag”.

Digitale wijze: als het klokje digitaal werkt en je drukt de grote, gele tijd-
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gevallen wordt nadien de datum uitgesproken en de instellin
het actieve alarm, als je de grote, gele tijdsknop (1) ingedrukt
na de tijdsmelding.
namiddag”.
Het volstaat om de analoge werking uit te leggen. De d
verschilt
slechts in de uitspraak
van de ingestelde tijd
Dit geldt eveneens werking
voor de tijdsen wekkerinstellingen.
In beide gevallen
Bijvoorbeeld, 12:50 uur wordt uitgesproken als: “12 uur, 50 minuten in de

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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