Lista melodii – Cmentarz +++ 01.2016
01

1 dzwon

02

2 dzwony

03

3 dzwony

04

3 dzwony

05

3 dzwony

06

Wieczny odpoczynek

07

Melodia Cisza

08

Bicie pogrzeb (1 bicie co 5 s)

09

Bicie zegara 12 x

10

Łzy Matki - trąbka

11

Łzy Matki – trąbka v.2

12

Dzwony pogrzeb – 2 min.

13

Dzwony pogrzeb – 5 min.

14

Dzwony pogrzeb – 7 min.

15

1 dzwon – 2 min.

16

3 dzwony – 2 min.

17

3 dzwony – 6 min.

18

Sygnaturka 1 min.

19…99

Pusty utwór

Załączenie melodii lub dzwonów: X X [dwucyfrowy nr melodii]
potwierdzamy klawiszem ↵ ENTER

Zatrzymanie melodii lub dzwonów: 0 [wyciskamy cyfrę zero]
potwierdzamy klawiszem ↵ ENTER
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Instrukcja obsługi klawiatury numerycznej
załączającej dzwony i melodie z urządzenia TEMPUS DSS
lub odtwarzacza melodii i dzwonów DSS

Klawiatura numeryczna

Aby załączyć dzwony zapisane na karcie (liście melodii) pod numerami od 01 do 05 należy:
1. Jeżeli chcemy załączyć jeden dzwon należy przycisnąć na klawiaturze przycisk z nr 1 i nacisnąć
klawisz ENTER ↵ (klawisz znajduje się pod klawiszem nr 9). Dzwony załączą się i będą tak długo
dzwonić aż ich nie zatrzymamy.
2. Jeżeli chcemy załączyć dwa dzwony postępujemy analogicznie jak w punkcie 1, tylko zaczynamy od
przycisku nr 2, przy załączeniu trzech dzwonów od przycisku 3.
3. Aby zatrzymać dzwony, należy nacisnąć klawisz ZERO „0” następnie klawisz ENTER ↵.

Aby załączyć melodie zapisane na karcie (liście melodii) pod numerami od 06 do 99 należy:
1. Jeżeli chcemy załączyć melodie należy na klawiaturze wybrać żądany numer melodii np. 6, 7 czy 9,
15, 44 i zaakceptować naciskając klawisz ENTER ↵. Odpowiednia melodia załączy się a następnie
automatycznie się zatrzyma. Przy melodiach zapisanych pod numerami od 06 do 09 nie wyciskamy
przed cyfrą zera.
2. Aby natychmiast zatrzymać melodie (nie czekając aż sama automatycznie po wygraniu zatrzyma
się), należy nacisnąć klawisz ZERO „0” oraz klawisz ENTER ↵.

FIRMA PRAIS
PL – 61-057 Poznań, ul. Radziwoja 41, Poland
tel. +48 61 653 28 65; tel. mob. +48 605 88 16 23; fax +48 61 653 28 66
www.prais.pl; e-mail: prais@prais.pl

