
 
 
 

 

 
 

BRUKSANVISNING 
Sherlock Merkepenn med norsk tale 

 
Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne 
bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed 
får bedre utbytte av din nye Sherlock merkepenn. Sherlock kan 
hjelpe deg å holde rede på nesten 2000 merker med inntil 2 timer 
og 20 minutters opptak. Den slår seg automatisk på når du trykker 
på en tast, og av når du ikke har brukt den på ca. 10 sekunder. Du 
trenger derfor ikke å være redd for å glemme å slå den av. 
Merkene er enten selvklebende etiketter eller små brikker med 
festehull.   
 
 
 
Pakkens innhold. 
1 stk. Sherlock Merkepenn med batterier. 
1 stk. Bruksanvisning på CD 
1 stk. Bruksanvisning i sortskrift. 
25 stk. selvklebende merkeetiketter. 
10 stk. merkebrikker. 



 
Beskrivelse av merkepennen. 
Legg Sherlock foran deg slik at den bredeste enden vender fra 
deg. Lengst fra deg på oppsiden finner du et rundt, svakt opphøyet 
felt på størrelse med en 20-kroners mynt. Dette er høyttaleren. Litt 
nærmere deg, finner du to runde taster. Tasten nærmest 
høyttaleren kaller vi Tast1. Denne bruker du ved avlesning av 
merker. Tasten nærmest deg kaller vi Tast2. Denne brukes ved 
innspilling av meldinger. 
 
På den høyre siden av apparatet finner du 2 tilkoblingspunkter. 
Punktet lengst fra deg er for hodetelefon og det nærmest deg for 
data (dette brukes ved oppdatering av merkeleserens innebygde 
programvare). 
 
 
Batterier og batteriskift. 
Legg merkeleseren med baksiden opp og den smaleste enden fra 
deg. Batteriluken er nå plassert lengst fra deg.  
For å åpne luken, drar du lett i festeklipset i den enden av luken 
som er lengst fra deg, samtidig som du løfter luken opp. Nå kan du 
fjerne hele luken. Apparatet bruker 2 batterier av typen AAA /LR03. 
Batteriet til venstre plasseres slik at plusspolen (enden med en 
liten tupp) vender fra deg, mens det høyre plasseres med 
plusspolen mot deg.  
Etter at batteriene er satt inn, legger du luken på plass. De to 
tappene på batteriluken, plasseres først i motsvarende hull i 
batterirommet i den enden som er nærmest deg. Deretter trykker 
du luken på plass.  
 
Å lese et merke. 
Slå på merkepennen ved å trykke på en av tastene, du hører 3 
korte pip når den starter. Hold så inne Tast1. Du hører nå 
gjentatte, korte pipelyder, og dette indikerer at Sherlock ikke finner 
et merke. Flytt Sherlock inntil et merke, ett langt pipesignal vil 
indikere at den har funnet merket, og hvis du nå slipper opp Tast1, 
vil meldingen ”ingen informasjon” leses opp dersom det ikke er lest 
inn noen melding for dette merket. Dersom du har lest inn en 
melding for dette merket, vil denne meldingen leses opp.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Innspilling av melding. 
Fest et merke til en gjenstand, og les merket som beskrevet 
ovenfor. Dersom Sherlock sier ”ingen informasjon”, kan du nå 
spille inn din egen melding. Trykk og hold inne Tast2. Du hører en 
kort pipelyd, og etter denne kan du lese inn din egen melding. 
Innspillingen blir avsluttet når du slipper Tast2. Husk at meldingene 
kan være inntil 2 minutter lange. 
 
Sletting av en melding. 
Hvert merke kan brukes mange ganger, men for å spille inn en ny 
melding må du først slette den gamle. Les merket som beskrevet 
ovenfor,  trykk og hold inne begge tastene når meldingen din blir 
lest opp. Sherlock vil nå kvittere med meldingen ”din notis er 
slettet”. Etter at du har gjort dette, kan du lese inn en ny melding 
for dette merket. 
 
 
Sletting av alle meldinger. 
Du har også muligheten til å slette alle de innleste meldingene dine 
i en operasjon. Hvis du er sikker på at du vil gjøre dette, fjerner du 
først det ene batteriet. Trykk og hold inn begge tastene, og sett 
deretter inn batteriet igjen. Du hører nå en liten melodi, meldingen 
”slett alt” og 5 påfølgende pipelyder. Etter den femte pipelyden kan 
du slippe opp igjen tastene, og til slutt sier Sherlock ”alt slettet”. 
Alle innspillingene du har laget er nå borte, og alle merkene dine 
kan brukes på nytt. 
 
Dersom du angrer deg, og likevel ikke vil slette alle meldingene 
dine, må du slippe opp igjen de to tastene før den femte pipelyden. 
 
 
Gjenstående kapasitet. 
Innspillingskapasiteten for Sherlock er nesten 2000 merker. Maks. 
innspillingstid pr. merke er 2 minutter, mens maks. innspillingstid 
totalt er 2 timer og 20 minutter. Du kan kontrollere gjenstående 
antall merker og tid ved å trykke kort på Tast2. Antall ubrukte 
merker og gjenstående tid vil nå bli lest opp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Lydstyrke. 
Du endrer enkelt lydstyrken på Sherlock ved å trykke ned begge 
tastene samtidig. Aktuell innstilling blir først lest opp, og når du 
trykker ned begge tastene igjen endres styrken til neste nivå. 
Lydstyrken endres fra nivå 1 til nivå 2 til nivå 3 og tilbake til nivå 1 
for hver gang du trykker ned tastene. 
 
OBS: Dersom du ønsker å endre lydstyrken mens en melding 
leses opp, må du passe på og bare trykke ned de to tastene et kort 
øyeblikk, ellers kan du risikere å slette meldingen som blir lest opp. 
 
 
Hodetelefon. 
Dersom du ønsker å bruke hodetelefon, kan du bruke alle standard 
hodetelefoner med 3,5 mm. plugg. Når du kobler til hodetelefonen, 
blir lyden i høyttaleren koblet ut. 

 
 
 
Tekniske data. 
 
Total kapasitet Nesten 2000 merker, 

2 timer 20 minutter 
Tale Norsk tale i høy kvalitet 
Batterier 2 stk. AAA (LR03) 
Lydstyrke 3 forskjellige nivåer, egen utgang for 

hodetelefon (3,5mm plugg) 
Mål / Vekt 110mmx50mmx25mm (bxhxd)/ 

90g med batterier 
 
 
 
 
 
Har du ytterligere spørsmål vedr. Sherlock kan du kontakte oss i 
Adaptor AS på telefon 23 21 55 55 eller sende oss en e-post til 
hjelpemidler@adaptor.no  


