GEBRUIKERSHANDLEIDING BEWEGINGSSENSOR MET SPRAAK

Mogelijkheden voor stroomvoorziening
1. De sensor werkt door middel van 3 x AAA batterijen. Deze zijn niet
inbegrepen.
2. De sensor kan aangesloten worden door de 5 Volt DC externe adapter
aan te sluiten op een micro-usb poort. De adapter en kabel kunnen
afzonderlijk aangeschaft worden.
BELANGRIJKE OPMERKING: De twee aansluitmogelijkheden kunnen niet
tegelijk gebruikt worden. Verwijder a.u.b. eerst de batterijen alvorens u
de adapter benut.
Het opslaan van een geluidsfragment
De Sensor bevat in totaal 4MB (megabyte) aan intern geheugen
(ongeveer gelijk aan totaal 4 minuten MP3 geluidsfragmenten). MP3
bestanden kunnen als volgt opgeslagen worden:
- Indien van toepassing: verwijder de batterijen
- Sluit de Sensor aan op een vrije USB poort van een PC of Mac. Gebruik
hiervoor de meegeleverde USB kabel.
- De eerste keer dat de Sensor aangesloten wordt op een computer is
het gebruikelijk dat de drivers (stuurprogramma’s) geïnstalleerd
worden. Dit gebeurt volledig automatisch. Mogelijkerwijs dient de PC
opnieuw opgestart te worden.
- De PC herkent de Sensor als USB-apparaat en een pictogram
verschijnt vervolgens in “Windows Verkenner”.

- Kopieer (control + c) en plak (control + v) de geselecteerde
geluidsbestanden van uw PC naar de Sensor. Wanneer de overdracht
voltooid is, kunt u dit bestand terugvinden in desbetreffende map.
- De Sensor is nu klaar voor gebruik. U kunt de meegeleverde USBkabel loskoppelen.
BELANGRIJKE OPMERKING: De Sensor speelt enkel bestanden in MP3
formaat af met een bestandsgrootte van maximal 4MB.
Sensor in gebruik nemen
Voor een gedetailleerde weergave van alle knoppen kunt u naast onderstaande
gebruiksaanwijzingen tevens Figuur A raadplegen.
Zet de hoofdschakelaar aan (Zie figuur A). Deze bevat 3 standen. Staat de
schakelaar onderin dan is het apparat uitgeschakeld. Bij de middelste en
bovenste standen wordt de Sensor ingeschakeld met respectievelijk een: laag
en een hoog geluidsvolume. Het kan ongeveer 20 seconden duren voordat de
Sensor volledig ingeschakeld is.
De Sensor detecteerd beweging middels Inra-Rood en tot een afstand van
maximaal 4 meter. Iedere keer wanneer iemand voorbij loopt zal een/het
geluidsfragment afgespeeld worden. Er zijn twee verschillende geluidsinstellingen mogelijk. Door op knop A te drukken kunt u bladeren tussen de
verschillende geluidsmodussen.
1. Herhaling van eenzelfde geluidsfragment. Door meerdere malen op een
willekeurige knop te drukken te drukken hoort u de verschillende
geluidsfragmenten. Houd knop A gedurende 3 à 4 seconden ingedrukt
wanneer het gewenste geluid afgespeeld wordt. Het rode LED lampje zal
enkele malen beginnen te knipperen.
2. Afspelen van verschillende geluidsfragmenten.
Bij deze optie wordt iedere keer een ander (onwillekeurig) bestand
afgespeeld. De bestanden worden afgespeeld in de volgorde waarin deze
op het apparaat zijn geladen. De Sensor kan bestanden niet aselect
afspelen. Houd knop A gedurende 3 à 4 seconden ingedrukt wanneer het
gewenste geluid afgespeeld wordt. Het rode LED lampje zal enkele malen
beginnen te knipperen.

