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Indledning:
Vocally er frugten af en årelang udviklingsproces som indeholder den mest avancerede inline stemme genkendelses telefon opkaldsenhed på markedet. Vi værdsætter din tillid til
dette produkt og ønkser dig god fornøjelse med brugen af dette.
Stemme genkendelse bevæger sig hver dag ind på nye og ukendte områder og bliver
brugt mere og mere i dagligdagens værktøjer. Vi beder om at man holder sig for øje når
man bruger Vocally: Maskinen kan ikke høre bedre end vi gør. Den kan ikke forstå
menneskes stemmer når andre lyde er tilstede, ligesom os mennesker. Sommetider vil
den også gerne høre tingene to gange, ligesom os. Hvis man husker på dette er vi
overbeviste om at Vocally vil bringe glæde.

Om manualen:
Denne manual er delt op i 3 dele:
1. Grundlæggende brug – Ved at læse dette afsnit vil man kunne forbinde enheden,
træne den med navne eller/og tal og vigtigst, lære den at ringe op ved brug af egen
stemme.
2. Udvidet brug – Lær at slette et navn fra telefonbogen, slette en hel telefonbog,
slette trænede tal eller lytte til navn allerede gemt i hukommelsen.
3. Hjælp guide/Fejlfinding – Søg i dette afsnit.
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Afsnit 1
Installationen af Vocally:
Blot tre ting skal man udføre for at komme i gang:
1. Forbind medfølgende strømforsyning til udtaget på Vocally der hedder ”Power”. Så
snart strømmen er tilsluttet enheden vil to klare blå dioder lyse på henholdsvis
udtagene ”phone” og ”line”. Dette betyder at strømmen er tilsluttet. Hvis lysene ikke
lyser henvises der til afsnittet ”Fejlfinding”.
2. Forbind telefonledning fra telefonen til stikket på Vocally der hedder ”Phone”.
3. Forbind Vocally til telefonnettet (væg stikket) ved brug af medfølgende kabel.
Det var det! – Vocally er nu klar til brug
Det andet skridt – Træne enheden
(Det udvidet brug)
Så snart Vocally er forbundet kan den trænes. Instrukserne til dette er delt i to dele: Træne
navne og numre (så man kan sige et navn og få Vocally til at ringe op) samt træne tal (så
man kan sige et nummer der skal ringes op, tal efter tal) Man kan vælge enten den eller
den anden måde. Det er op til brugeren at vælge.
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Træne navne og numre:
1. Lav en liste over de navne og numre man ønsker at træne Vocally med. Denne liste
er vigtig da den gør træningen meget nemmere. Et par vigtige tips med hensyn til
listningen af navne:
• Brug ikke meget korte navn som Bo og Ib. Brug i stedet for både for- og
efternavn.
• Hvis 2 navne er meget ens (f.eks. hvis begge for- og efternavne er ens), prøv
at træne dem med det ene navn hvor efternavnet siges først).
2. Vælg et stille øjeblik, når hverken TV eller anden baggrundsstøj er til stede.
Alternativt vil man opleve dårlig genkendelse senere i forløbet.
3. Vocally kommer med en blank hukommelse. Løft telefonrøret. Enheden vil spille
hovedmenuen. Tryk 1 for at træne et nyt navn.
4. Når enheden beder om et navn, sig det navn som man ønsker at træne. Tal så
tydeligt og normalt som muligt. Gentag når anmodet. Hvis træningen lykkedes, vil
Vocally bede om det nummer der svarer til navnet. Hvis træningen fejlede vil der
enten komme en lyd som betyder at der skete en generel fejl under optagelsen eller
en specifik fejl vil blive informeret af Vocally.
5. På anmodning indtast nummeret ved at bruge telefonens tastatur. Man kan
programmere op til 45 tal. Man kan programmere pauser (3 sekunder ad gangen)
inde i et nummer ved at trykke to gange på (*). Når nummeret er indtastet afsluttes
med (#). Vocally vil oplæse nummeret for derefter at gemme nummeret og navnet.
6. F Automatisk startes en ny trænings cyklus til et nyt navn og nummer. Hvis dette
ikke ønskes kan man lægge på eller taste (#) for at gå tilbage til hovedmenuen.

Træne Vocally med tal
1. Vælg et stille øjeblik, når hverken TV eller anden baggrundsstøj er til stede.
Alternativt vil man opleve dårlig genkendelse senere i forløbet.
2. Løft telefonrøret. Hvis Vocally i forvejen er trænet med navne, vil man høre ”Indtal
navn”. Tryk # tasten. Såfremt der ikke er trænet navne vil hovedmenuen komme,
hvor man skal taste 5 for at træne tal.
3. Vocally vil nu bede om 10 tal. Man vil kun skulle sige hvert tal en gang og Vocally vil
gå videre til det næste ciffer.
4. Når først alle 10 tal er trænet vil Vocally bede om opkalds kommandoen. Dette kan
være hvilken som helst ord, men ”Opkald” er altid et godt valg.
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Stemme opkald
Det var alt! Vocally er nu klar til at lytte til din stemme og ringe op. Følge venligst disse
lette trin
for at ringe op:
1. Løft røret. Hvis Vocally allerede er trænet med navne vil den bede om et navn den
skal ringe til ”Opkaldsnavn”. Hvis den kun er trænet med tal vil den bede om at man
skal sige nummeret tal efter tal. Ved anmodningen siges det navn, der ønskes
ringet op til.
2. Hvis man siger et navn vil Vocally gentage navnet hvis det genkendes og derefter
ringe nummeret op. Hvis Vocally ikke genkender navnet, vil den sige: ”Beklager
men jeg kender ikke navnet”, og man vil blive bedt om forsøge igen. Hvis Vocally
stadig ikke genkender navnet efter 2 eller 3 forsøg anbefaler vi at man går til
”fejlfinding” senere i denne manual.
3. Hvis man siger et tal, vil Vocally svare med et kort bip, som bekræfter at den har
forstået tallet og at næste tal ønskes. Dette gentages til hele nummeret er talt ind.
Når man er færdig med at tale nummeret ind skal du sige opkaldskommandoen.
Vocally vil nu sige "ringer op" og vil gentage de tal som netop er sagt. Såfremt
Vocally laver en fejl, lægges røret blot på. Hvis alle tallene er korrekte vil Vocally
ringe nummeret op.
4. For at afslutte opkaldet læg røret på som normalt.
5. Ønsker man at ringe op til det sidst indtalte nummer, skal man blot sige opkalds
kommandoen (f.eks. "opkald").

Bemærk venligst følgende generelle vigtige informationer:
1. Man kan afbryde Vocally fra strømforsyningen om nødvendigt. Navne og numre vil
ikke være tabt og telefonen vil fortsat virke. Dette gælder naturligvis også ved
udefra kommende strømafbrydelser.
2. Hvis man anvender en trådløs telefon check venligst, at det er en ”ren” linie uden
”hvid støj”. Dette kan forekomme såfremt telefonen er langt fra dens base og vil i så
fald skabe problemer for navnegenkendelsen i Vocally.
3. Adgang til hovedmenuen, så snart hukommelsen indeholder blot et navn, sker på
følgende måde:
a. Løft røret
b. Efter Vocally har bedt om et navn, tryk (#) tasten
4. Ønsker man at ringe manuelt til et nummer, gøres følgende:
a. Løft røret
b. Når Vocally har bedt om et navn, tryk en hvilken som helst tast, blot IKKE (#)
tasten. Vocally vil forbinde telefonapparatet til telefonlinien, og du kan taste
nummeret på telefonen.
5. Vocally er baseret på en stemme-afhængigt genkendelses-teknologi. Dette betyder
at kun den person der trænede Vocally vil kunne anvende den. Imidlertid kan flere
bruger godt deles om Vocally. Hver bruger skal blot træne sine egne navne og
numre og ringe dem op uafhængigt af hinanden.
6. Vocally fungerer kun sammen med den telefon, som er tilsluttet Vocally, og ikke
med andre telefonapparater tilsluttet samme telefonlinie. Vocally genkender bedst
navne og tal på samme telefon som blev anvendt under træningen. Anvendelse af
andre telefoner vil muligvis virke men kan føre til dårlig genkendelse. Flere Vocally
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enheder kan placeres i samme husstand og virke uafhængigt af hinanden på den
telefon enheden sidder forbundet til.

Afsnit 2
Sletning af et enkelt navn:
Sletning af et enkelt navn fra hukommelsen kan opnås på to måder som beskrevet her:

Metode 1:
1. Løft røret. Vocally vil bede om et navn der skal ringes til. Tryk (#) tasten. Hoved
menuen vil spille.
2. Tryk ”2” tallet. Vocally spørger hvilket navn man ønsker at slette. Sig navnet.
3. Findes navnet vil Vocally bede om at man bekræfter ønsket om sletning ved at
trykke ”5” tallet. Enhver anden handling vil medføre at sletningen ikke gennemføres.
4. Tastes ”5” tallet vil navnet blive slettet og Vocally vil vende tilbage til hovedmenuen.
Hvis det slettede navn var det sidste navn i hukommelsen vil Vocally fortælle at
hukommelsen er tom.

Metode 2:
1. Løft røret. Vocally vil bede om et navn der skal ringes til. Tryk (#) tasten. Hoved
menuen vil spille.
2. Tryk ”4” tallet. Vocally vil gå i gang med at læse de navne op der er gemt i
hukommelsen.
3. Når man hører det navn der ønskes slettet tastes en vilkårlig tast bare ikke (#)
tasten. Vocally beder om at man bekræfter den ønskede sletning ved at taste ”5”
tallet. Enhver anden handling (f.eks. at lægge røret på) på dette tidspunkt vil
medføre at navnet ikke slettes.
4. Tastes ”5” tallet vil navnet blive slettet og Vocally vil vende tilbage til hovedmenuen.
Hvis det slettede navn var det sidste navn i hukommelsen vil Vocally fortælle at
hukommelsen er tom.

Sletning af alle navne:
ADVARSEL: Sletning af alle navne kan ikke fortrydes! Brug denne funktion med omtanke.
1. Løft røret. Vocally vil bede om et navn der skal ringes til. Tryk (#) tasten. Hoved
menuen vil spille.
2. Tryk ”3” tallet. Vocally afspiller en advarsel
3. Tryk ”9” tallet for at bekræfte sletningen. Enhver anden handling (f.eks. at lægge
røret på) på dette tidspunkt vil medføre at navnene ikke slettes.
4. Tastes ”9” tallet vil alle navne i hukommelsen blive slettet. Vocally vil derefter
informere om at hukommelsen er tom og gå tilbage til hovedmenuen.
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Spil alle navne:
1. Løft røret. Vocally vil bede om et navn der skal ringes til. Tryk (#) tasten. Hoved
menuen vil spille.
2. Tast ”4” tallet. Vocally vil afspille alle gemte navne og numre. Tast (#) tasten eller
læg røret på for at afslutte afspilningen. Tast enhver anden tast for at slette det
afspillede navn. Se i øvrigt afsnittet ”Sletning af et enkelt navn” for yderligere
information om dette.
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Afsnit 3
Hjælp guide/Fejlfinding
Følgende er en liste over de mest hyppige spørgsmål og problemer man kommer ud for
ved brug af Vocally:
Spørgsmål: Jeg har forbundet enheden som beskrevet i manualen men når jeg løfter
røret hører jeg ikke noget. Hvad kan der være galt?
Svar: Først og fremmest check venligst alle forbindelserne fra telefonen til Vocally samt
fra Vocally til telefon nettet. Hvis alt er forbundet korrekt, prøv at forbinde telefonen direkte
til telefon nettet uden at benytte Vocally. Hvis der stadig ikke er nogen tone skyldes det
formodentlig at telefon eller ledninger er defekte. Det sidste der bør checkes er om der er
strøm til Vocally enheden. Det ses ved at de 2 dioder lyser. Hvis alt tyder på at der er
strøm til enheden med dioderne ikke lyser anbefaler vi at leverandøren kontaktes.
Spørgsmål: Når jeg løfter røret sker der noget men jeg kan ikke høre noget fra telefonens
højtaler.
Svar: Check venligst at telefonen er forbundet til ”phone” stikket og at ledningen til telefon
nettet er forbundet til ”line” stikket på Vocally. Hvis disse er byttet om vil Vocally ikke virke
og man vil intet høre.
Spørgsmål: Når jeg forsøger at træne et nyt navn i Vocally får jeg hele tiden
kommandoen om at gentage eller en advarsels tone?
Svar: Dette symptom har erfaringsmæssigt 2 årsager:
1. Man har forsøgt at træne navnet medens der er baggrundsstøj. Denne støj kan
komme fra mennesker der taler i det samme rum som den der indtaler navnet, TV
og Radio der er tændt i samme rum eller endda byggearbejdslarm fra arbejde der
udføres i nabolaget. Som tidligere nævnt bør man altid træne hvor der er helt stille
omkring en.
2. Gentagelse af navnet er forkert. Prøv at lyde ens ved begge indtalinger.
Spørgsmål: Når jeg forsøger at sige et navn som ønskes slettet siger Vocally at navnet
ikke genkendes?
Svar: Under forudsætning af at navnet er trænet i stille omgivelser, vil årsagen typisk være
at navnet er indtalt lydende anderledes. For at høre hvordan navnet er indtalt tast ”4” tallet
medens man befinder sig i hovedmenuen. (Se venligst Andet afsnit af denne manual for
yderligere informationer).
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Spørgsmål: Jeg har kun trænet 37 navne, men når jeg forsøger at træne et nyt navn siger
Vocally at hukommelsen er fuld.
Svar: Vocally kan gemme 40 navne. Hvis de gemte navne er meget lange (2-2,5
sekunder) vil hukommelsen blive fyldt inden man når de 40 navne. Vores anbefaling er at
benytte navne der tager en til to sekunder. Det er tiden det tager selv for at indtale lange
navne. I så fald vil der sagtens kunne gemmes 40 navne.
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