
1 

 

Takk for at du valgte Touch Memo. Les denne håndboken nøye før bruk, 
og gjør deg kjent med hvordan du bruker produktet på en sikker og god 
måte. Oppbevar håndboken på et lett tilgjengelig sted for rask referanse. 
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1. Sikkerhet og forholdsregler ved håndtering 

 

Viktig: Følg alle advarsler og anvisninger på Touch Memo, dets tilbehør 
og i bruksanvisningen. 
 
 
Service og reparasjon: Ikke prøv å reparere Touch Memo selv. Åpner du 
Touch Memo eller fjerner deksler, opphører umiddelbart all garanti. 
Henvend deg til norsk forhandler ProVista AS ved alle behov for service 
og reparasjon. 

 
Vann, fukt og støv: Ikke bruk Touch Memo i nærheten av vann. Hvis 
Touch Memo blir våt, vennligst kontakt forhandleren umiddelbart. Ikke 
plasser Touch Memo i et område som er utsatt for fuktighet, støv eller 
damp.  

Varme: Plasser/oppbevar Touch Memo i god avstand fra varmekilder 
som radiatorer og ovner. Touch Memo må ikke ligge i direkte sollys. 
Touch Memo kan brukes i temperaturer mellom 5 og 40 grader C (41 --
104 grader F). 
 
Viktig: Unngå situasjoner der Touch Memo kan bli utsatt for sterke 
svingninger i temperatur, lufttrykk osv. 

Tilbehør og tilkoblet utstyr: Sikre at alle plugger er koblet riktig. Ikke 
koble til eksternt utstyr som ikke følger med i pakken med mindre det er 
anbefalt av forhandler. 
 
Lyd: For å sikre et behagelig lydnivå, spesielt med bruk av 
hodetelefoner, skru volumkontrollen til den laveste posisjonen og øk 
gradvis til ønsket nivå. 
 
Oppbevaring: Unngå å lagre Touch Memo og etiketter sammen med 
magnetiske produkter. 
 
Barn: Ikke la barn som ikke selv har behov for Touch Memo bruke 
produktet. 
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2. Innledning  
 
 
Touch Memo er en merkemaskin som registrerer og spiller av opptak fra 
etiketter. Etikettene inneholder 100 innebygde, kodede prikker. Sett 
enden av Touch Memo på en av de medfølgende etikettene, snakk inn 
ønsket melding og trykk så for avspilling. 
 
 
 
3. Utpakking 

 
 
Kontroller at følgende elementer er inkludert i pakken sammen med 
din Touch Memo. 
 
1. Touch Memo 
2. USB adapter 
3. USB kabel 
4. Snor for å kunne henge Touch Memo rundt halsen 
5. Opptaksbare, taktile etiketter (120x) 
6. Opptaksbare, standard (ikke-taktile) etiketter (40x) 
7. Opptaksbare, vaskbare etiketter (60x) 
8. Gjenbrukbare plastbrikker (24x) 
9. Brukerveiledning (på papir og CD) 

 

 

4. Navn på deler og funksjoner 

 
For at beskrivelsen av de enkelte knapper og funksjoner skal stemme, 
hold pennen med forsiden (siden med flest knapper) mot deg og med 
den spisse tuppen ned. Beskrivelsen starter øverst og går nedover 
pennen. 
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Halssnor festes gjennom den lille åpningen på toppen av pennen. 
 
Intern høyttaler for avspilling: Rett under snoren, på forsiden, er et 
perforert felt som lyden kommer ut av. 
 
Uttak for øretelefon (svart): Høyre langside, øverste hull. 

 
Uttak for ekstern mikrofon: Høyre langside, hull nr 2.  

 
Volumknapp, vri med klokken for å øke og mot klokken for å senke 
lydstyrken: Venstre side av pennen, et lite hjul. 

 
Intern mikrofon for innspilling: Lite hull til høyre på forsiden av pennen, 
nesten rett ovenfor volumknappen. 

 
Strøm på/av-knapp - trykk i ett sekund eller mer: På fronten, den øverste 
av tre taktile knapper.  

 
Sletteknapp - trykk i to sekunder eller mer: På fronten, den midterste av 
tre taktile knapper.  

 
Låseknapp (når strømmen er av)  / lås opp-knapp (når strømmen er på): 
Høyre side, nederste knapp. Til å skyve på. 

 
Opptaksknapp - trykk for å spille inn et opptak: På fronten, den nederste 
av tre taktile knapper. 

 
LED-indikator – lyser når strøm er på, og under lading og opptak: Liten 
lampe nederst på fronten, under de tre taktile knappene. 
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Snu pennen, hold den fortsatt med den spisse enden ned. Beskrivelsen 
starter øverst og går nedover pennen. 
 
Halssnor festes gjennom den lille åpningen på toppen av pennen. 
 
 
Batterideksel - ikke åpne, batteriene er oppladbare og skal ikke byttes: 
Avlangt deksel midt på den siden som nå er vendt mot deg. 
 
 
USB-kontakt - for å koble til USB-kabelen, for å lade batteriet og overføre 
lydopptak til PC: Nesten nederst på høyre side. Gummiert deksel som 
må åpnes for at kontakten skal bli synlig. 
 
 
Anti-slipp, for godt grep: Nest nederst på hver side av pennen, gummiert 
felt med to riller. 
 
 
Pennetupp (CMOS-sensor vedlagt) - Trykk den forsiktig ned på etiketten 
for opptak og avspilling av lydopptak. Pass på å holde den ren: På den 
spisse enden av tuppen. 
 
 
 
 
5. Slik bruker du Touch Memo 
 
 

 5.1. Gjør klar til bruk 
 
1. Sørg for at låseknappen (på siden) er åpen (posisjonert vekk fra den 
svarte tuppen av pennen / leseren) .    

2. Trykk og hold (i 1 sekund) av/på-knappen på fronten av pennen (tredje 
knapp fra tuppen av pennen / leser) inntil du hører et klarsignal (blått 
LED lys vises). 

3. Juster volumet (plassert på siden av pennen) til ønsket nivå - 
omdreining med klokken for høyere og mot klokken for lavere lydstyrke.     
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Touch Memo vil automatisk slås av etter 2-3 minutter uten bruk. 

 

5.2 Lade batteriet 

En pipelyd indikerer lavt batteri i Touch Memo. Batteriet kan lades med 
den medfølgende USB / AC adapteren eller gjennom en USB 2.0 port via 
din PC. 

 
1. Sørg for at låseknappen (på siden) er åpen (posisjonert vekk fra den 
svarte tuppen av pennen / leseren). 

2. Koble USB-kabelen til Touch Memo og deretter til USB AC adapteren 
eller til datamaskinens USB2.0-port. Koble strømadapteren til vegguttak 
eller sikre at datamaskinen er klar for opplading.   
 
3. Grønt LED-lys indikerer at Touch Memo lades. Lyset vil gå tilbake til 
blått når ladingen er fullført. 
 
 
Touch Memo kan ikke brukes mens den lades 

 
 
5.3 Bruke vedlagte etiketter og plastbrikker 
 
Selvklebende etiketter (både taktile og ikke-taktile etiketter) 
 
Disse etikettene kan limes på de fleste gjenstander og overflater. De 
tåler å benyttes på gjenstander du skal ha i fryseren, og kan brukes flere 
ganger (er re-opptaksbare). 
 
For gjenbruk av etiketter, fest en etikett på den medfølgende plastbrikken 
og tre en tråd eller en strikk (ikke inkludert) gjennom hullet. 
 
Hvis du ønsker å kopiere ett opptak / bruke samme lydopptak på flere 
like gjenstander, er det bare å klippe en etikett i to eller flere deler og 
lime en etikett-bit på hvert objekt (du trenger bare å spille inn en gang). 
 
En etikett kan bli uleselig hvis den blir våt eller overflaten blir ripet opp. 
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Bruk de ikke-taktile etikettene (ikke følbare merker) på CDer osv, 
ettersom de taktile etikettene kan forårsake skade på CDen. 
 
 
Vaskbare etiketter 
 
Disse etikettene skal brukes til å sy på klær og tåler vask, også i 
vaskemaskin. 
 
NB! Tåler ikke tørketrommel eller strykejern. 
 
Når du går tom for etiketter og brikker, kontakt forhandler. 
 

5.4 Ta opp på etiketter 
 
1. Trykk og hold inne opptaksknappen (knappen nærmest tuppen av 
pennen / leser). 

 
2. Trykk med pennen på en etikett mens du fortsetter å trykke på 
opptaksknappen - du vil høre en pipelyd (og se blått og rødt LED-lys). 
Touch Memo har nå identifisert en etikett og er klar til opptak. 
 
3. Mens du holder opptaksknappen nede, snu Touch Memo mot deg og 
les inn opptaket. Hold Touch Memo maks 10 cm fra munnen for et godt 
opptak. 

 
4. Når du er ferdig med opptaket, slipp opptaksknappen - du vil høre en 
pipelyd som indikerer at opptaket avsluttes.  

 
5.5 Overskrive et tidligere opptak på en etikett 
 
Gå fram på samme måte som i forrige avsnitt, (punkt 5.4 ovenfor), men i 
trinn 2 vil pipelyden være annerledes og lengre(ca 2 sekunder).  For å 
indikere at etiketten er identifisert og at et tidligere opptak slettes. Når 
pipelyden er ferdig, er Touch Memo klar til opptak (følg trinn 3 og 4 i 
avsnitt 5.4 ovenfor). 
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Du kan avbryte overskriving av et lydopptak ved å slippe 
innspillingsknappen når som helst mens du hører den lange pipelyden. 
Når pipelyden stopper, kan du ikke lenger hente fram den opprinnelige 
opptaket. 

 
5.6 Høre på et opptak 
 

1. Sørg for at strømmen er slått på og låseknappen er i av-posisjon. 
 

2.  Sett den svarte tuppen av pennen / leseren på etiketten du vil lese 
av. Du vil høre en kort pipetone (og se blått LED-lys), og 
opptaket vil så bli spilt av. Et lite pip indikerer at opptaket er slutt 
 
Du kan avbryte avspilling av et opptak ved å trykke kort på 
opptaksknappen. Et pip høres, og avspilling av opptaket stopper. 
 
Hvis du berører en etikett det ikke er spilt inn noe på med den 
svarte tuppen av pennen / leseren, hører du et annerledes 
lydsignal. Det indikerer at det ikke er noe opptak på etiketten. 
 
 

5.7 Slette et opptak 
 
Du kan slette et opptak på tre forskjellige måter: 
 
1. Overskrive et opptak på en etikett (se 5.5 ovenfor). 
 
2. Slette et opptak på en etikett uten å lage nytt opptak. 
 

a) Lytt til opptaket på etiketten. 
b) Når avspillingen er fullført, trykk på og hold inne sletteknappen 

(midterste knappen på Touch Memo). Du hører en rekke pipetoner, 
og blå og rød LED blinker i ca 2 sekunder mens opptaket slettes. 
Når du hører et kort pip som indikerer at opptaket er slettet, slipp 
sletteknappen. 
 

3. Slette et opptak uten etikett 
 
a) Trykk på sletteknappen, ett trykk (midterste knapp på Touch 

Memo) for å bla gjennom opptakene som er lagret i Touch 
Memo. Opptak vil bli avspilt i kronologisk rekkefølge - opptaket 
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knyttet til etiketten med lavest nummer spilles av først. 
 

b) En pipetone indikerer begynnelsen av avspilling, og en annen 
tone indikerer når avspillingen er ferdig. (Hopp til neste opptak 
ved å trykke en gang på opptaksknappen). 
 

c) Fortsett å trykke på sletteknappen, ett trykk av gangen, til du 
har funnet opptaket du ønsker å slette (du kan lytte til opptaket 
eller hoppe over det ved å trykke på opptaksknappen én gang). 
 

d) Når opptaket du vil slette er ferdig avspilt, hører du en pipetone. 
Trykk på og hold inne sletteknappen (midterste knappen på 
Touch Memo). Du hører en rekke pipetoner, og blå og rød LED 
blinker i ca 2 sekunder mens opptaket slettes.  

 
Du kan avbryte slettingen når som helst mens opptaket slettes 
og du hører pipetoner ved å slippe sletteknappen. Når 
du hører et siste, kort pip, er opptaket slettet – og det er for sent 
å angre seg. 

 
 
 
5.8 Sikkerhetskopi av innspilte opptak 
 
Innspilte opptak kan lagres på en ekstern harddisk. 
 
1. Koble USB kabelen til Touch Memo og din PC.  Du skal nå ha tilgang 
til Touch Memo interne minne. 
 
2. Kopier og lagre filen(e) i en mappe på datamaskinen ved hjelp av 
filutforskeren. 
 
 
 
6. Feilsøking 

 
 
6.1 Virker ikke 
 
Problem: Touch Memo er ikke på. 
Tiltak: Trykk på/avknappen ned i ett sekund eller mer. 
 
Problem: Låseknappen står i låst posisjon. 
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Tiltak: Sørg for at låseknappen slippes. Sørg for at knappen skyves vekk 
fra den svarte tuppen av pennen / leseren. 
 
Problem: Volumet er for lavt. 
Tiltak: Sjekk at volumknappen ikke står på et for lavt nivå. 
 
Problem: Batteriet er utladet. 
Tiltak: Lad batteriet. 
 
Problem: Programvarefeil. 
Tiltak: Tilbakestill Touch Memo ved å trykke låseknappen på, deretter av. 
Skyv først knappen mot den svarte tuppen av pennen, deretter i motsatt 
retning. 
 
 
6.2 Ingen lyd når Touch Memo berører etiketter 
 
Problem: Touch Memo er ikke på. 
Tiltak: Trykk på/avknappen ned i ett sekund eller mer. 
 
Problem: Volumet er for lavt. 
Tiltak: Sjekk at volumknappen ikke står innstilt på et for lavt nivå. 
 
Problem: Programvarefeil. 
Tiltak: Tilbakestill Touch Memo ved å trykke låseknappen på, deretter av. 
Skyv først knappen mot den svarte tuppen av pennen, deretter i motsatt 
Retning. 
 
 
6.3 Opptaket ble ikke spilt inn 
 
Problem: Touch Memo er ikke på. 
Tiltak: Trykk på/avknappen ned i ett sekund eller mer. 
 
Problem: Etikett ble ikke identifisert. 
Tiltak: Trykk på/avknappen ned i ett sekund eller mer. 
 
Problem: Opptaksknappen ble ikke brukt på riktig måte. 
Tiltak: Sørg for at Touch Memo identifiserer en etikett 
før innspilling (se kapittel 5.4). 
 
Problem: Dårlig lydopptak. 
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Tiltak: Sørg for at den interne mikrofonen er innenfor en 
avstand på 10 cm (4 tommer) fra munnen når du leser inn. 
 
Problem: Programvarefeil. 
Tiltak: Tilbakestill Touch Memo ved å trykke låseknappen på, deretter av. 
Skyv først knappen mot den svarte tuppen av pennen, deretter i motsatt 
retning. 
 
 
6.4 Får ikke slettet opptak 
 
Problem: Touch Memo er ikke på. 
Tiltak: Trykk på/avknappen ned i ett sekund eller mer. 
 
Problem: Slettingen ble avbrutt. 
Tiltak: Sørg for at sletteknappen holdes nede. Vent med å slippe til det 
kommer en pipelyd som indikerer ”sletting ferdig”. 
 
Problem: Programvarefeil. 
Tiltak: Tilbakestill Touch Memo ved å trykke låseknappen på, deretter av. 
Skyv først knappen mot den svarte tuppen av pennen, deretter i motsatt 
 
 
 
 
6.4 Batteriet lader ikke 
 
Problem: Kabel er ikke riktig koblet til. 
Tiltak: Kontroller at USB-kabelen er koblet riktig til. 
 
Problem: Låseknappen står i låst posisjon. 
Tiltak: Sørg for at låseknappen er i av-posisjon. Skyv knappen vekk fra 
tuppen av pennen. 
 
 
 
Problem: Programvarefeil. 
Tiltak: Tilbakestill Touch Memo ved å trykke låseknappen på, deretter av. 
Skyv først knappen mot den svarte tuppen av pennen, deretter i motsatt 
retning. 
 
For ytterligere spørsmål eller problemer, kontakt din lokale forhandler. 
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7. LED lys indikator 
 
Strømmen er på: Blått lys 
Opptak pågår: Rødt lys 
Spiller av opptak: Blått lys 
Sletter: Rødt lys blinker 
Lader batteriet: Rødt og grønt lys 
Ferdig ladet batteri: Blått lys 
 
 
 
8. Spesifikasjoner  
 
Touch Memo 
Internt flashminne: 2 GB 
Opptakstid: Mer enn 83 timer 
Høytaler størrelse: Diameter 2,5 cm (1 tomme) 
Maks lydstyrke på høyttaler: 0,4 W 
Lydformat: WAVE 
Størrelse: 163 x23 x25 mm 
Vikker i temperatur mellom: +5 og +40 grader C 
Vekt: 45 g (inkl batteri) 
 
 
Tilbehør 
Internt litium ion batteri: 
 Spenning/strøm: DC3.7V / 350mA 
 Virker ved temperatur mellom: +5 og +35 grader C 
 Virker i: 6 timer 
   Ladetid: 2 timer 
USB / Adapter: 

Versjon 2.0 (Mini A / mini B) 
Input: AC 110-249V 50-60Hz 
Output: DC+-0,5V DC500mA+-30mA 
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Dette produktet er CE og FCC godkjent og tilfredsstiller krav til sikkerhet 
og EMC i henhold til følgende direktiver: 
 
 
EN55022:2006 + A1: 2007: Klasse B 
EN55024:1998 + A1: 2001 + A2003 
IEC61000-4-2:2008 
IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 
IEC61000-4-8:2009 
PCC Del 15 B og CISPR 22 Klasse B 
 
 
 
 
Utviklet av: 
 
UD Create Co, Ltd 
 
 
Adresse: 304 Palacio, 1-44-2, Toshima 
  Higashi - Ikebukuro  
  Tokyo, Japan 170-0013 
Telefon: +81 3 5960 0290 
Fax:  +81 3 5960 0291 
Web:  www.ud-cr.com 
 
PRODUSERT I KINA 
 
Norsk forhandler: 
ProVista AS 
Tromøyveien 24 
4841  ARENDAL 
Tlf: 37058686 
Faks: 37058687 
e-post: mail@provista.no 
web: www.provista.no 
 
 
Innholdet i denne bruksanvisningen kan endres uten varsel. 
 


