Gebruiksaanwijzing
'Share Your Morse' badge
'Extra mode':
Extra woorden en hogere snelheden
Extra woorden en hogere snelheden
Hier is de geheime code om meer woorden te krijgen en ook nog
hogere snelheden. Als je de geheime code hebt ingevoerd in je
badge dan is de 'extra mode' actief en heb je:
 Totaal 70 woorden, in plaats van 45.
 Extra snelheid ‘Examen’ en Turbo’.
 Alle geheime woorden op alle snelheden.
Om de geheime code in te voeren in je badge moet je:
 De badge uit zetten met de veiligheidsspeld.
 De drukknop Secret Words indrukken en ingedrukt houden.
 De badge aanzetten met de veiligheidsspeld.
 De drukknop ABC...789 ook indrukken en ingedrukt houden.
 De drukknop Secret Words weer loslaten.
 De drukknop Namen ook indrukken en ingedrukt houden.
 De drukknop ABC...789 weer loslaten.
 De drukknop Namen ook weer loslaten.

Secret Words (Geheime woorden)
Met de drukknop Secret Words krijg je in de extra mode 70 geheime
woorden. De geheime woorden krijg je altijd door elkaar. Je kan nu
bij elke snelheid alle woorden krijgen.
Instellen snelheid
Met de drukknop (Snelheid) kan je in de extra mode instellen welke
snelheid je wilt:
Traag ► Middel ► Snel ► Examen ► Turbo
De Examen-snelheid en de Turbo-snelheid zijn nog sneller dan Snel.
De Examen-snelheid is gelijk aan de snelheid van de morseexamens voor de radiozendamateurs van vroeger. De Turbosnelheid is de snelheid waarmee radiozendamateurs in het echt
morse doen (maar ook nog sneller dan dat).
Aan- en uitzetten
Als je de speld dicht doet gaat de badge aan en dan is er in de extra
mode altijd een letter X (lang-kort-kort-lang) in morse (de X van
‘extra’). De extra mode blijft actief, ook als je de badge uit hebt
gezet. De extra mode gaat alleen weer weg als je terug naar de
fabrieksinstellingen gaat.
Informatie op internet

Als je de geheime code goed ingevoerd hebt, dan is er een letter X
(lang-kort-kort-lang) in morse (de X van ‘extra’). De badge is nu in
‘extra mode’. Als het niet gelukt is kan je het gewoon nog een keer
proberen tot het wel gelukt is.

Informatie over deze badge staat ook op internet, zie:
http://ivok.home.xs4all.nl/other/ShareYourMorse.html
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