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Gebruiksaanwijzing Multi-memo 
(Voor Geheugenhulp productcode 103005) 

  

Multi-memo is een spraakrecorder van hoge kwaliteit waarmee verschillende 

spraakberichten kunnen worden opgenomen, bewaard en afgespeeld. De totale opname tijd 

is 6 minuten. 

 

 
 

 

Aan en uitzetten 

De aan/uit (ON/OFF) knop zit aan de achterkant van de recorder. 

 

Een bericht opnemen 

Druk op de RECORD knop en houdt deze ingedrukt. Het rode licht zal gaan branden en er 

zal een ‘piep’ te horen zijn als indicatie dat het opnemen van een bericht is gestart. Laat de 

RECORD knop los zodra u klaar bent met het opnemen van een spraakbericht, u zal weer 

een ‘piep’ geluid horen.  

 

Herhaal deze stappen om meerdere berichten op te nemen van in totaal 6 minuten (360 

seconden). Er kan een maximum van 60 verschillende berichten worden opgenomen.  

 

Een bericht afspelen 

Druk op de PLAY knop om het laatst opgenomen bericht af te spelen. Om het bericht dat af 

speelt te stoppen druk nogmaals op de PLAY knop.  

 

De andere opgenomen berichten afspelen 

Druk op de NEXT en PREVIOUS knop om de andere berichten af te spelen. Deze berichten 

worden dan direct afgespeeld. 

Tip: Om direct naar het eerst opgenomen bericht te gaan, houdt de PREVIOUS knop 3 

seconden ingedrukt. Om direct naar het laatst opgenomen bericht te gaan, houdt de NEXT 

knop voor 3 seconden ingedrukt.  
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Een bericht verwijderen 

Ga naar het bericht toe dat u wilt verwijderen door middel van de NEXT en PREVIOUS 

knoppen en druk dan eenmalig op de ERASE knop. Het rode lichtje zal knipperen en u zal 

een ‘piep’ geluid horen dat het bericht verwijderd is.  

TIP: Om alle berichten te verwijderen houdt de ERASE knop en de NEXT knop tegelijkertijd 

ingedrukt voor 15 seconden. Het rode licht zal knipperen en een ‘piep’ geluid zal worden 

gehoord.  

 

Beschermen van de berichten 

Aan de onderkant van de recorder zit een ‘op slot’ knop (LOCK). Schuif dit knopje naar links 

om deze functie in te schakelen. Het is nu niet meer mogelijk om een bericht op te nemen of 

te verwijderen. 

 

Batterijen 

Voor de Multi-memo recorder worden 3 AG13 batterijen 1,5V gebruikt.  

Geheugenhulp is niet aansprakelijk voor defecten ontstaan door het verwisselen van 

batterijen door derden. 
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