Rekonditionering
Memomessenger

Dok.typ :

Memomessenger
Artikelnr
Datum och sign.

508570

Rep. / Rekond.

1, 130128
Utgåva och datum :
Kontrollerat av Rep. ansvarlig: NÅ

Ändringar, historik, version
Beskrivning :

Memomessengers funktioner beskrivs utförligt i bruksanvisningen.
Rekonditionerings förfarande
Kontrollera att MemoBase och MemoGo fungerar, att högtalare och mikrofon är ok.
Alla delar rengöres med rödprit/teknisk sprit.

MemoBase
Artiklar som följer med
MemoBase
MemoGo
Stativ
Strömförsörjning Mascot 9525 12 V DC
Programmeringspenna
Ark med klistermärken
Öronsnäckor
Abilia halsrem
Väska
Putsduk
Bruksanvisning
Laminerad Veckoplan/Dagsplan
Information om att enheten är låst när den levereras och hur man låser upp den.
Uppkoppling

Funktionstest

MemoGo

Anslut strömförsörjningen til MemoBase och lägg MemoGo i dockningsstationen(MemoBase).
Kontrollera att MemoBase tar laddning, lyser gult när den laddas och lyser grönt när den är färdigladdad.

Anslut Memomessenger till ett eluttag och kontrollera följande:
Tryck på klocksymbolen och kontrollera att den läser uppdag, datum och tid.
Tryck på volymknapparna medan enheten läser upp tiden, kontrollera att volymen ändras.
Tryck på knapparna: Kommande meddelanden/Tidigare meddelanden, kontrollera att de fungerar.
Lägg in ett meddelande i MemoGo, (tryck in mikrofontangenten i 2 sekunder,
spela upp meddelandet genom att trycka på högtalartangenten.
Lägg in ett enstaka meddelande i MemoBase 2 minuter fram i tid,
ta ur MemoGo och kontrollera att meddelandet kommer och att vibrationsfunktionen fungerar i MemoGo
Kontrollera att tiden är korrekt.
Nollställ Memmomessenger genom att gå i Inställningar och välj Fabriksinställningar.
Kontrollera att produkten ser ordentlig ut, och alla tillbehör finns med.
Justera skärmens kontrast genom att skruva på inställningsskruven på MemoBase baksida.
Gå in i Inställningar och återställ Memomessenger till fabriksinställning.
Lås Memogo enheten när den är i Memobase, genom att trycka på volym upp och ned samtidigt
tills plinget kommer och text i Memobase står Memogo låst
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