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1 Hovedforandringer i forhold til V3.0: 

• Det er mulig å bruke SICARE pilot med en ekstern bryter (skanning modus) med tale tilba-
kemelding. 

• IR signaler som er skannet kan testes direkte fra SICARE pilot, uten å måtte laste konfigu-
rasjonen til SICARE pilot først. 

• Opplærte kommando ord vil fortsatt bestå selv etter at menyen er modifisert, og lastet ned i 
SICARE pilot 

• Det er mulig å la SICARE pilot „uttale“ et samlet telefonnummer, som er vist i displayet før 
det sendes til telefonen for oppringning. 

• SICARE pilot varsler bruker visuelt og auditivt, når batterier tar slutt/må lades. 

• Flere konfigurasjoner kan arbeides på samtidig.  
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2 Hardware 

 ���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Telephone 
  Number 

�

��Av/på bryter 
� Infrarød sender 
� LCD display 
��Brytere 
� Stikk for eksterne brytere 
� Stikk for høytaler/mikrofon 
	 Innebygget mikrofon 

 Innebygget høytaler 
� Kombinasjons interface 
� Batteri holder med bryter for lading eller ikke 

device bottom
�

��Av/på bryter 
 Bryteren har to posisjoner: 
 1) Bryter satt opp betyr at SICARE pilot er i stand-by stilling.  
 Ved å trykke på en av de to bryterne � starter SICARE pilot. 
 2) Bryter satt ned betyr at SICARE pilot er slått av. 
� Infrarød sender - for tekniske detaljer, vennligst se side 37. 
� LCD display 
 Fire linjer, med 20 tegn hver og grønn bakgrunnsbelysning LED 
� Brytere 
 SICARE pilot kan betjenes via tale, eller brytere. 
 t = SCROLL: Bryteren velger mellom kommandoer i menyen. 
 OK = OK: Bryteren velger den merkede kommandoen. 
��Tilkobling for eksterne brytere - for tekniske detaljer, vennligst se side 36 
 Interface (Tilkobling) for eksterne brytere�
� Tilkobling høytaler/mikrofon for tekniske detaljer, vennligst se side 37 
 Interface (Tilkobling) for ekstern mikrofon, ekstern høytaler eller headset 
	 Innebygget mikrofon 
 Den innebygde mikrofonen er justert slik at den bare reagerer på kort avstand 

 Innebygget høytaler 
� Kombinasjons interface for tekniske detaljer, vennligst se side 35+36 

I en tilkobling, samler kombinasjons interface seriell og parallell interface, tilkobling for eks-
tern høytaler og ekstern mikrofon, tilkobling for eksterne brytere, og tilkobling for strømfor-
syning. 

� Bryter for oppladbare batterier/vanlige batterier 
Sett bryteren i batteri holderen til A for oppladbare batterier; 
ELLER sett bryteren til B for vanlige batterier 
OBS! Denne bryteren må alltid settes i den rette posisjonen, ellers kan enheten bli ødelagt 
!! 
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3 Introduksjon – Skru på din SICARE pilot 

SICARE pilot kan lagre opp til 64 forskjellige talekommandoer. Enkle kommandoer som på, av, 
høyre, venstre, etc., kan brukes flere ganger, og kan på denne måten brukes i mange forskjel-
lige kombinasjoner. Via tidligere valgte interface, vil SICARE pilot automatisk sende signalet til 
den valgte handlingen, for eksempel "tv på", til det korresponderende utstyret. Alle kommando-
er kan sende flere signaler samtidig. For eksempel, når telefonen ringer og bruker gir komman-
do for telefon, vil radio og tv automatisk bli dempet. 

SICARE pilot brukes enten plugget i strømforsyning (strømforsyning lader også batterier), eller 
kan brukes som mobil enhet drevet av batterier. 

Funksjonene til SICARE pilot avhenger av konfigurasjonen til den enkelte enhet. Konfigurasjo-
nen programmeres med en PC med software til SICARE pilot. 

Når SICARE pilot er skrudd på ����, er enheten i stand-by modus. Ved å trykke på SCROLL 
knappen eller OK knappen ���� starter enheten. Etter i korthet å ha vist software versionen på 
displayet, vil den første kommandoen i hovedmenyen vises på første linje av displayet. 

! 
Viktig ! ! 

SICARE pilot leveres med 2 tomme oppladbare batterier. Disse må lades i minst 3 timer, før en 
konfigurasjon fra PC kan overføres til SICARE pilot! 

( -> Vennligst se kapittel 3.2 for informasjon.) 

Ved ikke å følge disse retningslinjene, kan SICARE pilot komme i en feilende modus, 
som bare kan rettes ved fabrikken ! 

 

3.1 Bruk av SICARE pilot i holderen 

SICARE pilot blir brukt i holderen av følgende grunner: 

• Bruke SICARE tale for bruk av SICARE pilot med tale 

Montering av holder til bord fot / justerbar arm: 

1. Plasser den kvadratiske mutteren i det horisontale sporet bak på holderen. 

2. Fest så bord fot / justerbar arm til holderen med medfølgende skrue. 

Plasser SICARE pilot i holderen, slik at plastikk tapp på batteri lokket smetter in i hullet på hol-
deren. 

For enkelt å ta SICARE pilot ut av holderen, presses sidene av holderen lett sammen, slik at 
plastikktapp kommer fri fra holderen, og deretter trekker SICARE pilot ut. 

3.2 Bruk av SICARE pilot med strømforsyning / lading av oppladbare batterier: 

1. Plassering av SICARE pilot for lading 
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2. Plugg in modular kontakt (RJ11 adapter) på strømforsyning in i holderen, og plugg støpselet 
inn i stikkontakten. 

Nå er SICARE pilot forsynt med strøm ifra nettet, uavhengig av hvilke batterier som brukes. 

Vennligst vær oppmerksom på følgende: 

Batteri hol-
der inne-
holder: 

Batteri bryter er 
satt til: 

Funksjon 

Oppladbare 
batterier 

posisjon A Oppladbare batterier bli automatisk ladet. Under lading vil det 
halvtomme batteri symbolet vises. 

Lading stoppes automatisk når de oppladbare batteriene er full 
ladet. 

 posisjon B ! 
Operasjon er ikke tillatt: 

Vanlige bat-
terier 

posisjon A ! Operasjon er ikke tillatt: Fare for skade av enheten ! 

 posisjon B Batteriene kan være i enheten selv om strømforsyning brukes. 
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Konfigurasjon Software 

Konfigurasjon software som kan leveres sammen med SICARE pilot lar deg sette dine individu-
elle krav. Software kan brukes på standard PC med MS Windows. (Minimum krav: Intel 80386 
CPU, 4MB RAM, annbefalt: 80486 eller høyere, med 8MB RAM. Harddisk anbefales med minst 
10MB lagringskapasitet. Operasjon system: MS Windows 3.11 eller nyere.) 

Software leveres på to, 3.5" disketter (1.44 MB). 

Dette kapittel beskriver hvordan man installerer konfigurasjon software og dens basiske opp-
bygging. Hvis du trenger mer detaljert informasjon på bruk av software på din PC, kan du få 
online hjelp i programmet ved å gjøre dette:  

• trykk F1 tast -> du vil få hjelp i emnet du arbeider i. 

• velge en av meny elementene under "hjelp" (-> se kapittel 3.9, oversikt) 

På denne måten har du mer informasjon tilgjengelig i programmet, når du trenger det. 

Funksjonene i konfigurasjon software lar deg gjøre følgende: 

• Definere meny struktur 

• Velge kommando ord fra eksisterende ord liste 

• Link kommandoer til handling 

• Sette verdier (parametre) på handlinger og umiddelbart teste 

• Konfigurere SICARE pilot 

• Trene de valgte kommandoer 

• Laste ned konfigurasjons data til SICARE pilot 

• Laste ut og lagre SICARE pilot's minne  

3.3 Installering av konfigurasjonssoftware på PC 

Installering av konfigurasjon software blir gjort med disse installerings rutiner. 

Steg: 

• Plasser diskett No. 1 (av 2 disketter) in i 3.5": diskettstasjon. Setup.exe fil er på denne dis-
ketten. 

• I Windows, dobbelklikk på :\setup.exe. Du kan installere den hvor du vil, for eksempel, på 
c:\sicare 

• Installasjons rutinen frembringer den anbefalte katalogen på din computer og kopierer filene 
fra disketten til katalogen du valgte. Når installasjonen fra diskett No. 1 er ferdig, blir du bedt 
om å sette in diskett No. 2. 
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• La program ikonet bli plassert på program menyen på PC’n. Installasjonen er nå komplett. 

Start konfigurasjons programmet slik som alle andre Windows applikasjoner ved å dobbeltklik-
ke på program ikonet. 

3.4 Konfigurere et meny tre  

Eksempel: meny tre 

Vi formoder at bruker har fjernstyrt lys installert i hans eller hennes leilighet. Denne brukeren vil 
skru lampe nummer en av og på. 

Her er strukturen på slikt meny tre: 

Hoved meny 
 
 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 

 Hus  Lys 1 På 
Underholdning Seng 2 Av 
Rullestol Varme 3 pluss 
Spesial Funksjon Persienne 4 minus 
 returner 5 returner 
 hovedmeny returner hovedmeny 
  hovedmeny 

På denne meny strukturen, må bruker bruke fire kommandoer til å skru lampen på: "Hus - Lys 
- 1 - På" 

Altså her må brukeren bruke fire kommandoer til å skru lampen på, men meny strukturen er 
konfigurert for å tillate mange forskjellige muligheter basert på noen få kommandoord. Kom-
mandoen "pluss/minus" kan f.eks. brukes til ting som volum på stereoanlegg, eller for å justere 
vinkel på en hvilestol. Kommando ordene 0-9 kan brukes f.eks. til telefon nummer, elektriske 
stikkontakter, eller tv kanaler og radiokanaler. 
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3.5 Eksempel: Konfigurering av nytt meny tre  

Klikk først på ikonet  for å åpne nytt ark for meny tre. Meny treet beskriver utstyret du vil 
kontrollere med SICARE pilot. 

På venstre side kan du se ord listen med forskjellige "kategorier". Du kan velge fra de følgende 
gruppene ved å klikke på "etiketten": 

• Kategorier 

• Hus 

• Underholdning 

• PC 

• Telefon 

• TV 

• Program 

• Rullestol 

• Nummer 

• Aksjon 

• Kontroll 

• Spesial funksjon 

• Alt 

Ordlisten inneholder alle begreper du kan bruke som talekommandoer i menyene. 

Fra ord listen "Alle", velges med venstre musetast følgende kommandoer: 

• [ Hus ] 

• [ Lys ]  

•  [ 1 ] 

• [ På ] 

Du kan konfigurere opp til fire nivåer. 

Hvis du ytterligere vil kontrollere lys nummer 2, så bruk venstre museknapp, og klikk på [lys] i 
meny treet og igjen med venstre museknapp velg kommando [2], deretter [på] (disse "kom-
mandoene" er i ordlisten). klikk på [1] med venstre museknapp og velg [av] ifra ordlisten. Klikk 
på [2] med venstre museknapp og velg [av] fra ordlisten. 
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Deretter vil du se dette meny treet på skjermen: 

Hus  Lys 1  På 
 
     Av 

   2  På 

     Av 

For å slette et ord f.eks. [ 1 ] ) ifra meny treet, klikk på ordet med venstre musetast og enten 
trykk “DEL“ på PC tastaturet, eller klikk med høyre museknapp og velg “Delete“ fra pop opp 
menyen. Ved å gjøre dette vil automatisk undermenyen ([av] + [på]) slettes. 

I tilfelle du trenger mer informasjon, klikk "help" i meny baren og velg "contents" and "crea-
ting, changing, and saving the menu structures". 

Lagre meny treet med å trykke på ikonet . For eksempel, lagre i katalog 
c:\sicare\projekte\filnavn.db, eller du kan lagre det i andre kataloger. 

Viktig: 

Hver konfigurasjon (*.db) må lagres i sin egen separate katalog ! 

3.6 Angi signal type til meny elementer 

For å ta kontroll over miljøet med SICARE pilot, må du å bestemme signaler til menyelemente-
ne. 

Merk det valgte meny elementet f.eks., Hus - Lys -1- [ På ] ved å klikke høyre museknapp og 
velge “Configure“. 

Ved å bruke boksen ‘Link Actions’ kan du bestemme forskjellige typer signaler: 

• Infrarøde signaler 

• Radio signaler 

• Signal via parallell interface (kablet) 

• Signal via seriell interface (kablet) 

Alternativt: hvis du har highlighted et element med venstre musetast, kan du klikke på  , el-
ler pull-down meny “Configure“ og “Menu item“. 

Disse signalene kan kombineres på alle måter, og kan deles opp med justerbare pauser. 
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Steg: 

Hvis du vil konfigurere et infrarødt signal, klikk på meny elementet "IR-Signal" og deretter klikk 
på "Add". Du kan velge ifra “GIROUT.DBS“, “GIRTAB.DBT “ og “IROUT.DBS“. 

“GIROUT.DBS“ databanken inneholder alle standard IR signaler. Disse kan bare velges og kan 
ikke forandres eller gis nye verdier. Ved å highlighte et signal i meny baren, klikke på "OK", og 
sette lengden på signalet (overførings tid). Signalet er plassert i meny baren ‘Linked Actions’. 
[Den samme metoden blir brukt for radio signal (GHFOUT.DBS) og kablet interface 
(GPPOUT.DBS og GSPOUT.DBS) signaler.] 

“GIRTAB.DBT“ databanken er nødvendig for å anvise handlingen 'Collect numbers' til et kom-
mando ord i en telefon meny (se kapittel 5.4.4 Collecting numbers) 

“IROUT.DBS“ databanken inneholder alle IR signaler som du kan definere selv. Ved å klikke på 
"New signal", vil dialog boksen 'Scan IR Signal' dukke opp. Med hjelp av en skanner, kan du 
skanne in IR signalene. Signalene godkjennes med "OK". Deretter dukker dialogboksen 'Edit 
Name' opp. Her skrives IR signalets navn. "OK" plasserer og highlighter IR signalet i listen 
'Irout.dbs'. Ved å trykke på "OK" knappen legges signalet inn i listen ‘Linked Actions’. Nye ra-
dio og kablede signaler kan også lages med å bruke henholdsvis HFOUT.DBS, PPOUT.DBS 
og SPOUT.DBS. Disse nye signalene kan samles i en ny .DBS databank. 

Ytterligere signaler følger også med i konfigurasjon softwaren (f.eks. Siemens EIB, Window-
Master, etc.). Ytterligere informasjon om disse signalene is befinner seg i filen “IR_SIG.TXT“ 
som er i katalogen “DATENBAN.K“. Det er mulig å åpne denne signal databanken ved å klikke 
på "Add" og velge den relevante databanken fra c:\sicare\datenban.k. For å slette disse signal 
databankene, klikk på "Delete". 

Hvis du vil legge in en pause før et signal blir sendt, kan du konfigurere dette ved å klikke på 
meny elementet "Pause". I 'Pause’ dialog boksen, settes forsinkelsens tiden i millisekunder. 

Funksjonen “Auto return“ automatisk returnerer et nivå tilbake når meny elementet blir be-
tjent. Dette krever ingen ekstra talekommando. 

Funksjonen "Collect numbers" kan sette sammen flere siffer for å lage en samlet nummer 
kombinasjon f.eks. telefonnummer. Den første kommandoen (f.eks. [ nummer ]) må da linkes 
til "Collect numbers", sifferne [ 0 ]-[ 9 ] krever ingen linket handling, og den siste kommando-
en må være [ slett ]. Den samlede serien av siffer kan da sendes i ett, ved å bruke en kom-
mando, f.eks., [ ring ]. (-> Mer informasjon finnes i kapittel 5.4.4, Collecting numbers.) 

Funksjonen "Display light on" og "Display light off" gjør det mulig å skru display lyset på 
SICARE pilot på og av med en kommando. 

Funksjonen "Pilot off" gjør det mulig å sette SICARE pilot i standby modus. VIKTIG: SICARE 
pilot kan BARE skrues på igjen ved å trykke på en av SICARE pilot røde knapper. 

I tillegg til tale tilbakemelding, kan SICARE pilot også gi et ‘pip’ signal ved å linke "Output be-
ep" for å signalisere lav batteri status. Hvis funksjonen "Output collected number" linkes, vil 
det samlede telefonnummeret leses opp av SICARE pilot. 

Volumet på tale tilbakemeldingene til SICARE pilot kan justeres ved funksjonen "Volume plus 
and minus ". 
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3.6.1 Skanne infrarøde fjernkontroller med SICARE IR-Skanner 

Med hjelp av SICARE IR skanner, som kobles til konfigurasjons PC, kan infrarøde signaler ifra 
alle typer fjernkontroller (f.eks. tv, video, stereo anlegg, osv.) leses inn i PC’n. Etter at signalet 
er lest, vil det være tilgjengelig for tildeling så lenge du trenger det, som beskrevet i kapittel 4.4 

Mer informasjon om bruk av SICARE IR skanner, og dens konfigurasjon software til PC, finnes 
i SICARE IR skanner's Bruker Handbok. 

3.6.2 Direkte testing av IR signaler 

Alle linkede IR and Radio signaler, enten standard eller ny konfigurerte, kan testes direkte fra 
konfigurasjons software. SICARE pilot må da være tilkoblet PC med serie interface : 

1. Sett SICARE pilot i holderen. 
 
2. Skru på SICARE pilot (-> Se kapittel 3,) og vent til SICARE pilot er startet, og det første 

kommandoordet vises i displayet. 
 
3. Plugg in Modular kontakt (RJ11) på serie kabelen in i høyre siden av holderen. 
 
4. Plugg den andre enden av kabelen (9-pin plugg) in i PCn’s COM1 port (hvis den er i bruk, 

bruk da COM2 ). 
 
5. På kommando meny baren på programmet velges "Data exchange" og "Select interface". 

Dobbel sjekk at den valgte PC interface og den du har koblet kabelen til stemmer. Hvis det 
er feil, klikk på den andre COM interface i input boksen. Klikk deretter "OK". 

6. Skru SICARE pilot på. 

Ved å klikke på "Test" i signal databanken, vil det på skjermen dukke opp funksjoner som kan 
testes, fra en til flere kan velges. Signalene lastes ned til SICARE pilot ved å klikke på "Send" 
knappen. De forskjellige signalene aktiveres ved å trykke på OK knappen på SICARE pilot. Et-
ter at testingen er ferdig, må SICARE pilot skrues av og på, for å returnere til normal stilling.  

Det er også mulig å teste kommando ord med flere signaler direkte fra meny treet. Igjen, koble 
SICARE pilot til serie interface, og skru SICARE pilot på. Ved å klikke på kommandoordet med 
høyre museknapp vises en pop opp meny med funksjonen "Test". 
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3.7 Nedlasting av menytreet til SICARE pilot 

Koble SICARE pilot til din PC via serie interface (som beskrevet i kapitel 4.4.2) 
 
Før du begynner med nedlasting av data, må du sjekke om SICARE pilot allerede inneholder 
innleste kommandoer, og om disse skal bestå. Hvis det er en liten "t" i det høyre hjørnet av 
SICARE pilot displayet, inneholder SICARE pilot ikke noen opplærte kommandoer og vil ikke 
lystre talekommandoer. Hvis det ikke er en liten "t" i displayet, og du vil laste ned et nytt meny 
tre til SICARE pilot, må du først slette de trenete kommandoene (Se kapittel 4.7 Slette opplærte 
talekommandoer). Hvis du bare modifiserer en meny, og vil beholde de allerede opplærte 
kommandoordene, så bare overfør konfigurasjonen. SICARE pilot vill da beholde de trenete 
kommandoordene som er relevante for den modifiserte menyen. 

Nå kan du overføre meny treet til SICARE pilot, ved å klikke på ikonet . Og deretter, klikke 
på "Start transfer" knappen i dialogboksen som dukker opp. 

Overføringen er ferdig når dialogboksen: "The transfer was successfully completed" dukker 
opp, og du har trykket på "OK" knappen. Trykk på "OK" og du kan fortsette med programmet. 

Når overføringen er komplett, vil SICARE pilot re starte av seg selv. Etter overføringen er me-
nytreet i SICARE pilot, og det første kommandoordet vil vises i LCD displayet �. 

3.8 Opplæring av SICARE pilot 

Eksempel: Opplæring av SICARE pilot med talekommandoer.  

SICARE pilot lærer hvilke tale lyder den må gjenkjenne og forene med hvilke meny komman-
doer. 

For å gjøre dette er det nødvendig at SICARE pilot er koblet til PC, som beskrevet i kapittel 
4.4.2 

Klikk på ikonet  "Teach used words". En dialogboks dukker opp, og ber deg snakke in 
den første kommandoen i mikrofonen 	 på SICARE pilot. SICARE pilot er is umiddelbart klar til 
opptak. 

Disse følgende fire ordene er alltid først til opplæring uavhengig av meny konfigurasjonen: 

• neste 

• utfør 

• våkne opp (hvis brukt i meny treet) 

• returner (hvis mer enn en undergrupper er brukt i meny treet) 

Du kan starte med opptak av talekommandoene med en gang du er klar. 

Umiddelbart etter at du har gitt en talekommando in i mikrofonen på SICARE pilot, klikk på 

 slik at du stopper opptaket.  



  

SICARE pilot Side 15. 

 
For å kontrollere opptaket, spiller SICARE pilot automatisk av kommandoen den tok opp i den 1 
sekund intervallen før du klikket på "Stop" knappen. 

Du kan høre på opptaket så mange ganger du vil, ved å klikke på "Replay" knappen. Hvis du 
ikke er fornøyd med opptaket, kan du starte et nytt opptak for kommandoen ved å klikke på 
knappen "Repeat". Det gamle opptaket slettes automatisk. Hvis du er fornøyd med opptaket, 
kan du kalle opp den neste kommandoen ved å klikke på knappen "Next". 

Du kan ta opp inntil fem taleprøver for hvert kommandoord. Ytterligere opptak av taleprøver bi-
drar til å redusere kvaliteten på talegjenkjenningen, og er på denne måten forhindret av konfi-
gurasjon softwaren.  

Avslutning av opplærings modus etter at SICARE pilot har repetert den siste innleste taleprø-
ven ved å klikke på "OK" knappen. 

SICARE pilot lagrer da de innleste kommandoene automatisk. 

Viktig: 

Hvis du avbryter opplæringsfasen ved å trykke på "Cancel" knappen, vil alle de innleste tale-
prøvene (ved denne opplæringen) ikke bli lagret og derfor mistes. 

3.8.1 Viktige hint for opptak av talekommandoer: 

1. Snakk slik du normalt gjør hver dag; ikke legg for mye vekt på klarhet og ikke utelat aksent 
som du vanligvis har – ellers vil SICARE pilot ikke forstå deg i den vanlige tale. Praksis har 
vist at opplæringen er best i en kommanderende tone. Gjenta opplæringen hvis du føler ta-
len varierer mye ifra det vanlige. Hver kommando skal trenes opp fem ganger for å gjøre 
kommandoen så feilfri som mulig for SICARE pilot’s tolkning. En god måte å ta opp tale-
kommandoer på vil være å ta opp på morgenen, middag og kveld, fordi stemmen forandres i 
løpet av døgnet. Videre variasjon av uttalen på kommandoordene, ved å (snakke sakte og 
fort) øker kvaliteten på stemmegjenkjenningen. 

2. Gjør kommandoopptakene i de omgivelsene som SICARE pilot skal brukes i. Dette tillater 
typiske bakgrunns forstyrrelser, som vil være rundt SICARE pilot, og vil bli tatt opp automa-
tisk. Dette øker kvaliteten på talegjenkjenningen ved senere bruk. 

3. Ved kommandoopptak skal distansen mellom munn og mikrofon være den samme som den 
vil være ved senere bruk av SICARE pilot. Hvis denne distansen kan bli forandret ved sene-
re bruk, må dette tas med i betraktning ved opplæring. 

4. Ved trening, snakk høyt nok slik at din stemme er høyere enn bakgrunnsstøyen og slik at 
talegjenkjenningsystemet virkelig forstår deg.  

5. Hvis bakgrunnsstøyen forandrer seg , kan du forsterke talegjenkjennelsen ved å trene opp 
talekommandoene en gang med og en gang uten bakgrunnsstøy. 

6. Etter du har gitt talekommandoen (lest inn talekommandoen), klikk deretter på "Stop" knap-
pen så fort som mulig. Dette gir deg mulighet til å fylle hele det 1 sekundet som er til rådig-
het for talekommando.  

Hvis du klikker på "Stop" knappen for sent, vil begynnelsen på kommandoen bli borte. Uansett 
vil du merke dette når du hører tilbakemeldingen av opptaket. I dette tilfellet, gjenta opptaket 
som beskrevet i kapittel 3.8 inntil opptaket blir optimalt. 
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3.9 Oversikt over meny kommandoer 

Kommandoene vist med kursiv er spesial funksjoner som ikke trengs ved vanlig bruk. 

Meny kommandoer Ikon Funksjon 

Fil   

 New 

 

Klikk på denne for å lage ny konfigurasjon. Du får en tom 
konfigurasjons form på høyre side av skjermen. Denne kon-
figurasjonen er titulert "Untitled". 

 Open... 

 

Du kan åpne en eksisterende lagret konfigurasjon for å ar-
beide i. Finn den valgte filen (*.db) i dialog boksen. Innholdet 
av den valgte konfigurasjon blir vist. 

 Save 

 

Konfigurasjonen du arbeider i blir lagret under samme fil 
navn som den ble åpnet i. 

 Save as... 

 

Konfigurasjonen du arbeider i blir lagret i en katalog og un-
der et fil navn – du kan velge begge. 

 Close  Lukker konfigurasjonen som er highlighted. 

 Load word list...  Hvis du trenger en annen ordliste en den som kommer som 
standard, kan du velge og laste den her. 

Den tidligere installerte ord listen kan ikke brukes samtidig 
med den nylastede. Filen ..\datenban.k\wortlist.db er stan-
dard ord liste. 

En ord liste kan bare lastes hvis ingen konfigurasjon er åp-
net. 

 Active database 
files... 

 Visning av alle database filer som brukes. Denne funksjon er 
bare for informasjon. 

 Print 

 

Du kan skrive ut konfigurasjonen. I dialog boksen som føl-
ger, kan du velge hvilke informasjoner fra konfigurasjonen 
du vil skrive ut. 

 Print set-up...  Standard setting for utskrift, valg av skriver, side format osv. 
gjøres her. 

 Exit 

 

Avslutter programmet. Du bli spurt om du vil avslutte pro-
grammet, og når det trengs om du vil lagre forandringer i 
konfigurasjonen. 
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Rediger   

 Test  Alle handlinger i et kommandoord som kan bli testet blir 
highlighted og kan lastes ned til SICARE pilot for testing. 

 Cut 

 

Det highlighted kommando ordet og alle dens under menyer 
blir slettet og lagret i det midlertidige minnet. Den eller de 
kan limes inn i menyen igjen ved å bruke funksjonen „Paste“. 

 Copy 

 

Det highlighted kommandoordet og alle dens undergrupper 
blir lagret i det midlertidige minnet. Den eller de kan limes inn 
i menyen ved å bruke funksjonen „Paste“.. 

 Paste 

 

Et kommando ord lagret i det midlertidige minnet, kan bli re 
innsatt i menyen. Bare highlight det ønskelige nye fader 
kommando ordet.  

 Delete  Det highlighted kommando ordet og alle dens undermenyer 
blir slettet fra konfigurasjonen  

 Rename  Det highlighted kommando ordet kan få nytt navn med inntil 
16 tegn. Hvis det velges et ord som ikke har tilbakemelding, 
vil den relevante advarsel beskjeden vises. 

Utseende   

 Active menu  Det er mulig å endre størrelse og farge på de konfigurerte 
kommando ord som er vist i menyen. 

 Word list  Det er mulig å endre størrelse og farge på de konfigurerte 
kommando ord som er vist i ord listen. 

Konfigurer   

 Menu item... 

 

Ikonet vises bare når et kommando ord i en åpnet konfigura-
sjon er highlighted. 
Du kan forbinde handlinger til det highlightede kommando 
ordet. Disse handlingene blir sendt automatisk av SICARE 
pilot når en kommando blir gitt.  

Handlingene kan være: 

• Sende IR signal 

• Sende radio signal 

• Sende signal via parallell interface 

• Sende signal via seriell interface 

• Definere handling (f.eks. Collect number, etc.) 

 SICARE pilot  Du kan i denne konfigurasjonen velge hvordan SICARE pilot 
vil reagere på følgende elementer (ja/nei): 

• tale tilbakemelding ved valg av kommando (OK) 

• tale tilbakemelding ved ”skanning” (scroll) 

• display lys 

Du kan også sette mikrofonens følsomhet: 

• lav 
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• normal 

• høy 

SW versjonen (VRC) i SICARE pilot blir vist når SICARE pi-
lot startes opp. Det er mulig å sette versjon i konfigurasjon 
softwaren ved å bruke knappen VRC versjon slik at funksjo-
nene som er tilgjengelige i V4.0 og høyere, vil opptre grå når 
V3.0 blir valgt. 

Lydsignalet som varsler om lite strøm på batteriet kan skrues 
av eller på. 

Parameter for enbryterstyring kan settes 

• Tid for kommando ord skanning 

• Antall skanninger av menyen 

 Learning  Kommando ordene under ‘Learning’ er bare tilgjengelige når 
en konfigurasjon er åpen! 

For å sende elementene som følger, må SICARE pilot være 
skrudd på og koblet til PC. 

  Teach single 
words...  

Opplæring av en bestemt kommando i konfigurasjonen. Du 
blir automatisk bedt om å velge ønsket kommandoord. 

  Teach used 
words... 

 

Alle de brukte kommandoord som er brukt i den åpne konfi-
gurasjonen, kan bli opplært med SICARE pilot en etter en. 
Det første ordet er alltid: 

• Neste 

• Utfør! 

• Våkne opp 

• Returner 

Hvert kommandoord kan leses inn inntil fem ganger. Når alle 
kommandoord er lest inn en gang, fortsetter prosessen med 
“neste“.  

 Delete word patterns 
of single word... 

 Gir mulighet for sletting av et kommandoord. 

Du blir automatisk bedt om å velge ønsket kommandoord ut 
ifra listen. 

 Delete all word pat-
terns 

 Gir mulighet for sletting av alle kommandoord i SICARE pilot 
samtidig. 
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Lasting av data   

 Transfer configura-
tion or send con-
figuration 

 
Gir mulighet til å laste valgte konfigurasjonen over til 
SICARE pilot via seriell interface. SICARE pilot må værekob-
let til PC, og være skrudd på. 

 Read memory... 

 

Gir mulighet til å laste valgte konfigurasjon og de opplærte 
talekommandoene ut ifra SICARE pilot og å lagre de i en 
backup fil (*.vrc) på PC. -> Se også "Transfer ory". 

SICARE pilot må være skrudd på og koblet til PC. Etter over-
føringen, vil SICARE pilot bli stående i "CPC-connection" 
modus. Etter denne prosedyren, må SICARE pilot skrus av 
og på igjen! 

 Transfer memory... 
 

Gir mulighet til å laste SICARE pilot’s back-up fil (*.vrc) fra 
PC og over til SICARE pilot. På denne måten blir konfigura-
sjonen og de opplærte talekommandoene overført til 
SICARE pilot. 

SICARE pilot må være skrudd på og koblet til PC.  

 Select interface  Dette elementet forteller programmet hvilken av PC'ns serie in-
terface (COM 1 or COM 2 ) som er koblet til SICARE pilot.  

Vennligst vær sikker på at settingen er korrekt, før du starter 
data overføring mellom PC <-> og SICARE pilot. 

Vindu   

 Tile  Hvis flere konfigurasjoner blir arbeidet på samtidig, vil vindu-
ene plasseres under hverandre. 

 Cascade   Hvis flere konfigurasjoner blir arbeidet på samtidig, vil vindu-
ene plasseres lagvis over og under hverandre. 

 Arrange Icons  Hvis konfigurasjonene som arbeides på mineres, vil de opp-
stilles i bunnen av skjermen. 

Hjelp   

 Contents...  Kaller opp første nivå av online hjelp. Du vil se en oversikt 
over alle tilgjengelige emner i hjelp. Herfra kan du navigere i 
de forskjellige emner selv, ved å bruke musen til å skaffe 
den hjelpen du trenger. 

 Search for help on:  Skriv inn emnet som du trenger mer informasjon om. Hvis 
programmet har hjelp å tilby, vil den bli vist. 

 How to use help  Gir deg informasjon om hvordan å bruke Hjelp. Det er det 
samme hjelpesystemet som brukes i WINDOWS. 

 About  Gir informasjon om version på PC software og noen 
WINDOWS interne detaljer om kapasiteten til PC’n. 
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4 Bruk av SICARE pilot 

SICARE pilot kan brukes med stemme kommandoer, eller med brytere. Forskjellene blir forklart 
i følgende kapittel. 

Fundamentalt, vil SICARE pilot akseptere nye kommandoer, uavhengig av hva slag det er, etter 
at en tidligere gitt kommando er utført med en talekommando. Dette er når: 

• kommandoord blir bekreftet med tale tilbakemelding 

• signalet som er linket til det konfigurerte kommandoordet sendes / overføres, 

• det neste kommandoordet vises i SICARE pilot’s display 

• det neste kommandoordet bekreftes med tale tilbakemelding 

Alle input - via bryter eller tale, blir ignorert av SICARE pilot når signal sendes / overføres. 

Du kan få en raskere operasjon hvis du deaktiverer tale tilbakemelding (bruk spesial funksjons 
menyen). Husk, med å gjøre dette, fjernes et viktig signal til bruker ifra SICARE pilot. 
 
Denne spesial operasjons modusen til SICARE pilot er derfor best egnet til test formål! 

4.1 Tale betjening av SICARE pilot 

SICARE pilot brukes normalt med tale. 

Gi kommandoene en etter en, som følger meny treet og leder til handlingen du vil utføre. Kom-
mandoen "returner" tar deg tilbake til den foregående menyen. 

I tillegg til tale kommandoer, er det mulig å bruke hele menyen ved å bruke SICARE pilot’s bry-
tere, eller kommandoene "neste" og "utfør" (kvalifiserte talekommandoer). En bryter stilling 
krever kommandoen "utfør" for å skanne gjennom menykonfigurasjonen. 

• Kommandoen "neste" velger den neste kommandoen i meny treet. 

• Kommandoen "utfør" velger enten den tilknyttede undermenyen, eller sender IR/HF signaler 
ut til mottakerne på utstyret som skal betjenes. 

Du kan utføre følgende funksjoner direkte ved å bruke talekommando: 

• alle meny elementer i konfigurasjons menyen (indikert med t ) kan nåes med ”scroll” bryter-
ne 

• i tillegg kan kommandoene "neste", "utfør", eller "returner" brukes. 

OBS! SICARE pilot reagerer kun på kommandoer som er i det aktuelle meny nivået.
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Basert på menyen i kapittel 4.3 kan dette gjøres: 

I displayet:  Hus             
Lys 
� 1 

 

SICARE pilot reagerer på følgende kommandoord: 

• "1", "2", "neste", "utfør", og "returner",  

men IKKE disse kommandoordene: 

• "Hus", "Lys", "på" og "av". 

4.1.1 Mulige problemer med gjenkjenning av tale kommandoer: 

 
 Problem Løsning 

1. Brukers talekommando er utilgjengelig i 
det aktuelle meny nivået, men er konfi-
gurert i et annet meny nivå. 

Naviger til nivået i menyen der kommandoordet er 
konfigurert. 

2. Det er høy bakgrunnstøy, som hemmer 
gjenkjenning av kommandoord. 

• Vent til bakgrundstøyen forsvinner. 

• Hvis bakgrundstøyen er konstant, må kom-
mandoordet læres opp med bakgrundstøyen 
inkludert !  

3. Kommandoordene er trenet opp for lavt i 
forhold til omgivelsene, eller avstand til 
mikrofon er for lang. 

• Tren kommandoordet på nytt ved først å slette 
tidligere opptak og deretter nytt opptak av 
kommandoen.  
Sjekk hint i kapittel 3.8.1 

• Snakk litt høyere. 

• Kom nærmere mikrofonen. 

4. Uttalen av (eller selve lyden av) tale-
kommandoen er forskjellig ifra den opp-
lærte. Dette kan gjøres ved: 

• trykket på ordet 

• hastighet på uttalen eller ord leng-
den. 

Veksle på hvordan du sier kommandoen eller va-
rier uttalen.  
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4.2 Bruk av SICARE pilot med brytere 

Siden SICARE pilot bare kan gjenkjenne talen til en bruker, kan andre personer bruke SICARE 
pilot med brytere. En talekommando korresponderer med valg med velge bryter  og utføres 
med OK bryteren  på piloten, eller via eksterne brytere. Ved tilkobling av eksterne brytere 
(f.eks. sug-blås bryter, fot-bryter, hode-bryter, etc.) kan SICARE pilot også brukes uten proble-
mer av talesvekkede personer. 

I enbryterstilling, vil SICARE pilot skanne automatisk gjennom det aktive meny nivået. Den øn-
skede kommandoen kan betjenes ved kun å trykke på  bryteren. Det er mulig å variere på 
skanne tiden til SICARE pilot (standard 2 sekunder), og det er mulig å variere antall ganger den 
aktuelle menyen skannes. (Standard en gang). Etter skanning av meny nivået, vil SICARE pilot 
vente på det første commando ordet til meny nivået. Ved å trykke på  bryteren, vil skan-
ningen starte igjen. Bare da, kan man betjene en kommando. Med dette menes at for å betjene 
den første kommandoen, må  knappen trykkes to ganger (en gang for å starte skanning, og 
en gang for betjene den første skannede kommandoen). 

4.3 Eksempel: bruk av SICARE pilot med tale og brytere 

Tabellen under sammenligner forskjellige muligheter. Den enkle menyen er ifra kapittel 4.2. 
 

Hus  Lys 1  på 
 
     av 

   2  på 

     av 

Her er det antatt at kommandoer allerede er opplært med deres korresponderende tale kom-
mandoer, og at taletilbakemelding er satt på i SICARE pilot. (-> Se spesial funksjons meny, i 
kapittel 6.2, Enbryterstilling 

Enbryter modus eller skanning modus kan skrus av eller på. Videre kan parameterene for 
skanne tid, og antall skanning av meny justeres. 
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Start   

Display � Hus 

Valgt handling Skru på lampe 2 

 

SICARE pilot 
operasjon 

Direkte tale 
kommando 

Kvalifisert tale 
kommando 

Bryterstyring to 
brytere 

Bryterstyring en 
bryter 

Hva gjøres "Hus" "Utfør"     To ganger 
etter skanning er 
ferdig. 

Tale tilbakemel-
ding 

Hus, Lys Hus, Lys Hus, Lys Hus, Hus Lys 

Display  Hus 
� Lys 

 Hus 
� Lys 

 Hus 
� Lys 

 Hus 
� Lys 

Hva gjøres „Lys" "Utfør"     

Tale tilbakemel-
ding 

Lys, En Lys, En Lys, En Lys, En 

Display  Hus 
 Lys 
� 1 

 Hus 
 Lys 
� 1 

 Hus 
 Lys 
� 1 

 Hus 
 Lys 
� 1 

Hva gjøres  "Neste"   

Tale tilbakemel-
ding 

 To To To 

Display   Hus 
 Lys 
� 2 

 Hus 
 Lys 
� 2 

 Hus 
 Lys 
� 2 

Hva gjøres "To" "Utfør"     

Tale tilbakemel-
ding 

To, På To, På To, På To, På 

Display  Hus 
 Lys 
 2 
� på 

 Hus 
 Lys 
 2 
� on 

 Hus 
 Lys 
 2 
� on 

 Hus 
 Lys 
 2 
� on 

Hva gjøres "På" "Utfør"     

Tale tilbakemel-
ding 

På På På På 

Display  Hus 
 Lys 
 2 
� på 

 Hus 
 Lys 
 2 
� on 

 Hus 
 Lys 
 2 
� on 

 Hus 
 Lys 
 2 
� on 

Handling Lampe to skrus på 
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Start av handling  
Display  Hus 

 Lys 
 2 
� på 

Valgt handling Lys 2 er på, og du vil skru på lys 1  
 
 
 
 
SICARE pilot 
operasjon 

Direkte 
talekommando 

Kvalifisert tale-
kommando 

Bryterstyring to 
brytere 

Bryterstyring en 
bryter 

Hva gjøres  "Neste"   

Tale tilbakemel-
ding 

  Av Av 

Display   Hus 
 Lys 
 2 
� av 

 Hus 
 Lys 
 2 
� av 

   Hus 
 Lys 
 2 
� av 

Hva gjøres  "Neste"   

Tale tilbakemel-
ding 

 Returner Returner Returner 

Display   Hus 
 Lys 
 2 
� returner 

 Hus 
 Lys 
 2 
� returner 

 Hus 
 Lys 
 2 
� returner 

Hva gjøres "Returner" "Utfør"     

Tale tilbakemel-
ding 

Returner, En Returner, En Returner, En Returner, En 

Display  Hus 
 Lys 
� 1 

 Hus 
 Lys 
� 1 

 Hus 
 Lys 
� 1 

 Hus 
 Lys 
� 1 

Hva gjøres "En" "Utfør"     
Tale tilbakemel-
ding 

En, På En, På En, På En, På 

Display  Hus 
 Lys 
 1 
� på 

 Hus 
 Lys 
 1 
� på 

 Hus 
 Lys 
 1 
� på 

 Hus 
 Lys 
 1 
� på 

Hva gjøres "På" "Utfør"     

Tale tilbakemel-
ding 

På På På På 

Display  Hus 
 Lys 
 1 
� på 

 Hus 
 Lys 
 1 
� på 

 Hus 
 Lys 
 1 
� på 

 Hus 
 Lys 
 1 
� på 

Handling Lampe 1 blir skrudd på   
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4.4 Spesial kommandoer 

4.4.1 Sovne inn/våkne opp 

Fordi SICARE pilot reagerer på talekommandoer, vil den hele tiden sammenligne lyder i omgi-
velsene med de opptatte talekommandoene. Hvis du vil redusere muligheten for tilfeldige feil 
tolkninger av kommandoer, for eksempel under en samtale, kan du sette SICARE pilot i stand-
by modus med kommandoen “sovne inn“. Den kan da bare bringes tilbake til aktiv modus, 
med kommandoen 'våkne opp'. 

For å gjøre dette konfigureres kommandoordet [ sovne inn ] i menyen, og i det valgte nivået 
(1-3) og konfigurerer kommandoen [ våkne opp ] som den eneste kommandoen i undermeny-
en. 

4.4.2 Returner 

Kommandoen “returner“ tar deg et nivå tilbake i menyen. Den første kommandoen i det tidli-
gere nivået blir da automatisk gjengitt. 

4.4.3 Hoved meny 

Kommandoen “hoved meny“ tar deg direkte ut ifra nivå 2, 3, eller 4 og bringer deg tilbake til 
nivå 1, såkallet hoved meny. Det første kommandoordet i hoved menyen, vil automatisk bli 
gjengitt. 

Kommandoen sletter også samlede nummer hvis du er i en slik gruppe som for eksempel kan 
være et telefonnummer. For mer informasjon, se kapittel Feil! Fant ikke referansekilden. 
"Samle nummer" 

4.4.4 Samle nummer 

Hvis du vil ringe et telefonnummer ved først å samle sifferne og deretter sende dem til telefo-
nen ved å bruke kommandoen [ ring ], må du konfigurere kommandoordet [ nummer ] med 
funksjonen "Collect Number", og kommandoordet [ ring ] til funksjonen ‘IR-Signal -
>GIRTAB.DBT -> SICARE RPA’. I dette eksempelet vil du se displayet: 

Samle nummer: 

  telefon   telefon 
   nummer    nummer 
 � 0  "1" blir sagt -> � 1 
 # 210  # 2101 
 

Etter # tegnet, blir alle kommando nummerne samlet, inntil operasjonen stoppes ved komman-
doen “returner“. Hvis korrigering er nødvendig, kan alle kommando nummerne slettes ved 
kommandoen “slett“. 

Den nøyaktige bruk av denne kommandoen, finnes i bruker håndboken til den spesifikke enhe-
ten slik som i online hjelp i konfigurasjons softwaren og i konfigurasjons eksempelet som leve-
res med softwaren. 
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Ring: 

  telefon   telefon 
 �  ring  �  ring 
    " utfør " ->   
 # 2101  # 2101 
 

Ved å utføre meny kommandoen [ ring ], vil det samlede nummeret sendes som en enhet, som 
telefonen ringer. Nummeret kan repeteres så lenge det står i displayet etter symbolet #. 

5 SICARE pilot status display  

Hvis spenningen på begge batteriene synker under 2.25 Volt, under bruk med oppladbare eller 
normale batterier, vil symbolet av et tomt batteri vises på høyre side av den første linjen i dis-
playet, og en kort pipetone vil høres i korte intervaller. Dette gir deg beskjed om når det er tid 
for utskifting av batteriene. Hvis batteriene ikke blir skiftet ut, og Sicare pilot når minimum batte-
ri spenning, vil den selv skru seg av. 

Hvis SICARE pilot er i lade posisjon og koblet til lader, vil symbolet av et halvfullt batteri som 
vises på høyre side av første linje, indikere at de oppladbare batteriene lades.  

Hvis ingen talekommando er lest inn, vil en ‘t ‘ vises i andre linje på høyre side av displayet. Får 
å bruke SICARE pilot med talekommando, må den først trenes opp med kommandoord. 

6 "special functions" menyen på SICARE pilot 

Denne menyen er integrert i SICARE pilot og kan ikke forandres av bruker. Denne menyen 
brukes for å sette permanente funksjoner. Special functions menyen kan kun betjenes med bry-
tere eller med kommandoene "neste" og "utfør" (kvalifiserte talekommandoer). 

Strukturen på special functions menyen er vist i diagrammet på følgende side. 

De tilgjengelige funksjonene i special functions menyen er: 

• trening 

• tale 

• Scan mode 

• Low Battery 

• displaylys  

• lagre 

 

• returner 

 

 

Viktig: 

Ved forandring av spesial settinger (unntatt trening) blir lagring kun utført ved å trykke på "lag-
re". 
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Struktur på spesial funksjon meny   Bemerk  

Special funksjon Trening Velg ord ord 1 For å avslutte treningsmenyen, trykk 
   ord 2 "start igjen" eller  
   ord 3 Skru av enheten 
   ord n (= avbryte) 
  ta opp   
     
  lagre   
     
  repetere   
     
  slett ord utfør! Obs! Alle stemme mønsterne til den 

   returner valgte kommandoen blir slettet 
     
  slett alt utfør! Obs! Alle stemme mønsterne til alle  
   returner kommandoord blir slettet 
     
  start igjen   
     
 tale volum pluss  
   minus  
   returner  
   hovedmeny  
     
  Scroll på Hopping til kommandoord gir  
   av automatisk tale tilbakemelding 
   returner  
   hovedmeny  
     
  Meny valg på Utføring av kommando gir 
   av automatisk tale tilbakemelding 
   returner  
   hovedmeny  
     
  returner   
  hovedmeny   
     
 Scan Mode Scan Time +10 Tid SICARE pilot bruker 

   +1 for skanning av et kommando  

   -1 ord. 

   -10 Enheten for denne tidsperioden er 
1100100rstellung    returner 100 ms, i.e. +10 = +1s 

     
  Scan Repeat +1 Antall ganger SICARE pilot 
   -1 skanner gjennom det aktuelle nivået 
   returner  
     
  på   
  av   
  returner   
     
 Low Battery på  Akustisk varsellyd kan 
  av  Skrues på eller av 
  returner   
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 Displaylys på  Display lyset kan skrues på eller av 
  av   
  returner   
  hovedmeny   
     
 lagre utfør!  Forandringene i denne menyen  
  returner  blir lagret 

     
     
 returner    
 

6.1 Trening 

Kommandoer blir trenet med konfigurasjonen til SICARE pilot, sammen med en PC. Imidlertid, 
tilbyr Sicare pilot selv mulighet til å re-trene single kommandoord. Dette kan bli nødvendig hvis 
det oppdages kommandoer som ikke blir gjenkjent. 

Ved trening av single kommandoord, vennligst gjør følgende: 

1. Velg kommandoord med "velg ord"  

2. Gi og ta opp kommandoord "ta opp" - 

3. Lagre opptaket i SICARE pilot’s minne med "lagre" - 

4. Restart enheten med "start igjen", for å overføre kommandoordet ifra midlertidig minne til 
langvarig minne. 

Restarting av enheten er ikke nødvendig etter hvert enkelt opptak, men kan gjøres etter en 
komplett trening av kommandoord: velg kommandoord, ta opp kommandoord, og lagre – deret-
ter restart. Husk at ved å skru enheten av midt i treningen avbryter handlingen og ingen ting blir 
lagret. Detaljer kan finnes i tabellen som følger. 
 
Viktig: 
 
Hvis ingen kommandoord blir valgt ved bruk av funksjonen „velg ord“, vil alle følgende hand-
linger „Ta opp“, „Lagre“ , „Repeter“ og „Slett ord“ automatisk korrespondere med ordet 
„neste“ selv om denne kommandoen ikke blir vist i den fjerde linjen i displayet til SICARE pilot.  
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Bruk av spesial funksjon og trenings meny Kommentar 

Display � spesial funksjon Spesial funksjons meny elementene velges ved 
bruk av brytere, eller ved kommandoene "neste" og 
"utfør!". 

Tale tilbakemel-
ding 

spesial funksjon I spesial funksjons menyen, er det ikke taletilbake-
melding for kommandoene. 

Hva gjøres     

Display  spesial funksjon 
� trening 

 

Hva gjøres    

Display  SF/trening 
� velg ord 

SF (Spesial Funksjon) og trening delt på første linje. 

Hva gjøres    

Display  SF/trening 
 velg ord t 
� neste 04 

Nummeret på høyre hånd av tredje linje, viser hvor 
mange kommando strukturer som er tilknyttet til 
kommandoen. 

Tale tilbakemel-
ding 

  

Hva gjøres    

Display  SF/trening 
� velg ord t 
 
 neste 

Den valgte kommando rykker ned til fjerde linje. Alle 
handlinger som følger er relatert til valgte komman-
doord. 

Tale tilbakemel-
ding 

  

Hva gjøres   

Display  SF/trening 
� ta opp t 
 
 neste 

 

Hva gjøres    

Tale tilbakemel-
ding 

Pipe signal Pipe signalet betyr at enheten er klar til opptak. Du 
har 1.2 sekunder til talekommando. 

Hva gjøres "neste" Etter pipe signalet, snakk det valgte kommandoor-
det raskt og nært mikrofonen. 

Tale tilbakemel-
ding 

neste Enheten vil gjengi kommandoen øyeblikkelig etter 
opptak. Hvis du ikke er fornøyd med opptaket, kan 
du gjøre det om igjen ved å trykke på OK knappen. 

Display  SF/trening 
� ta opp t 
 

Pilen i andre rad dukker opp straks etter opptaket er 
komplett. 
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 neste 

Hva gjøres    

Display  SF/trening 
t lagre  t 
 
 neste 

For hver kommando er det flere stemme mønstre. 
Med ‘lagre’, blir en minne posisjon fylt og SICARE 
pilot går til neste posisjon. 

Hva gjøres     

Display  SF/trening 
t velg ord t 
 
 neste 

Returnering til meny elementet ‘velg ord’ er automa-
tisk. 
Hvis du vil fortsette ifra denne posisjonen for å vel-
ge en annen kommando, trykk på OK knappen. 

Hva gjøres    

Display  SF/trening 
t ta opp  t 
 
 neste 

Hvis du på dette punktet vil tå opp et annet stemme 
mønster for ‘neste’, trykk på OK kappen. 

Hva gjøres    

Display SF/trening 
t lagre  t 
 
 neste 

 

Hva gjøres    

Display  SF/training 
t repeter   t 
 
 neste 

 

Hva gjøres    

Display  SF/trening 
t slett ord t 
 
 neste 

Hvis du vil slette talekommandoen for ‘neste’, trykk 
på OK knappen. 

Hva gjøres    

Display  SF/trening 
t slett alt  t 
 
 neste 

Hvis du vil slette kommandoord for alle kommando-
er, trykk på OK knappen. 

Hva gjøres    

Display  SF/trening 
t start igjen  t 
 
 neste 

Trenings menyen kan bare avsluttes med en 
restart. De lagrede dataene godkjennes, og de nye 
kommandoordene kan brukes fra nå.  
Ved å skru enheten av, kan treningen avbrytes (av-
slutte uten lagring.) 

Hva gjøres     
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Display  Vennligst vent... Lagring og restart tar ca. 30 sekunder 

 

6.2 Enbrytermodus 

Enbrytermodus eller skanning, kan skrues på eller av. Dessuten kan parameternes tid for 
skanning av hver kommando og antall ganger skanning av hvert nivå stilles. 
 
6.3 Lavt Batteri 

Lyd varsling for lavt batteri kan skrues på eller av. 
 
6.4 Tale tilbakemelding 

SICARE pilot er utstyrt med tale tilbake melding funksjon. Alle valgte kommandoer som finnes i 
ordlisten er lagret i enheten. En innebygget mikrofon gjengir kommandoene etter som du beve-
ger deg i et nivå eller mellom nivåer i menyen. 

Denne tale tilbakemeldingen, kan skrues på eller av uavhengig i begge tilfeller. 

Høytalerens volum justeres under et tilleggs meny element. 

6.5 Display lys 

Bakgrunns lyset i enhetens display kan skrues på eller av. 

6.6 Lagring 

Alle forandringer gjort på tale tilbakemelding eller display lys setting må lagres, hvis de skal be-
holdes i hoved settingen. Hvis ikke vil disse forandringene ikke ha noen effekt hvis enheten blir 
skrudd av og på igjen. Mens lagring pågår, noe som tar ca. 30 sekunder, kan ingen annen 
funksjon utføres. 
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7 Sikkerhetsinstukser og vedlikehold 

Generelle forhåndsregler 

!    
Bruk ikke SICARE pilot til å kontrollere sikkerhets funksjoner 

(for eksempel hastighet eller bremser på en rullestol ), siden støy ifra omgivelsene forstyrre 
enheten.    !    

Sikkerhetsinstruks ved bruk av oppladbare og vanlige batterier  

!    
Oppladbare batterier skal uansett grunn aldri åpnes. Sellene inneholder etsende væske som 

er korrosiv. Hvis væsken skulle komme i kontakt med hud eller øyne, skyll øyeblikkelig stedet 
med rent vann og oppsøk lege. !    

 

!    
Batterier må ikke brennes i ovn p.g.a. eksplosjonsfare. !    

 

!    
Vanlige batterier må ikke lades da dette kan medføre eksplosjon. Vennligst kontroller bryter-

stilling i batteri holderen:  
Ved bruk av enhet med vanlige batterier (ikke oppladbare) settes bryter i stilling ‘B’ ! !    

 

!    
Vanlige og oppladbare batterier, har forskjellige typer seller og kapasitet og skal ikke brukes 

sammen. Feil kombinasjon kan ødelegge batterier og enhet. !    
 

!    
Vanlige og oppladbare batterier må ikke kappes av, da de kan eksplodere.  

Vennligst vær oppmerksom på batteri polariteten for å unngå skade.  !    
 

!    
Ved lagring av SICARE pilot, må bryter skrues av, ellers kan et tilfeldig trykk på bryterne skru 

enheten på og de oppladbare batteriene bli totalt utladet. !    
 

i    
Batterier utlades selv om de ikke er i bruk. Ved romtemperatur, vil et oppladbart batteri miste 
ca, fjerdeparten av kapasiteten på en måned. Ved lengere lagring vil det ytterligere miste ca. 
5% av kapasiteten per år. De gjenvinner full lagringskapasitet etter ca. tre opplading og utla-

dinger. 
i    

 

i    
SICARE pilot's lader og lade kontroll elektronikk er laget for NiCd oppladbare batterier med 
600 (max. 750) mAh. Høy kapasitets NiMh oppladbare batterier med 1100 mAh kan brukes i 

enheten, MEN må lades med en annen lader. 
i    

 

!    
Brukte batterier skal bringes til egnede kontainere for brukte batterier. !    

 

Vedlikehold 

i    
Bruk en tør klut for å tørke av enheten. Trengs grundigere vask, bruk en lett fuktig klut med litt 
mild såpe. Bruk ikke sterke såper. Det må ikke under noen omstendigheter komme væske inn 

i enheten. i    
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8 Interfaces and technical data 

External power 

Pin layout Combination interface holder 
 SUP1 supply 1 (plus) Pin 2 contact 1 
 GND1 ground 1 Pin 1 contact 6 
 SUP2 supply 2 (plus) Pin 29  
 GND2 ground 2 Pin 30  
 Either SUP1 or SUP2 can be used; they are diode-decoupled. GND1 and GND2 are internally 

connected. 
Characteristics 
 Input voltage  min. 9 V; max. 24 V DC 
 Fluctuation does not matter as long as the Input-voltage thresholds are 

not exceeded. 
 Power typical 3 W; max. 5 W 

 
Battery and recharger 

Batteries (Primary cells) 
 Type carbon zinc or alkaline manganese 
 Size Mignon/AA/R6 
 Voltage 1.5 V 
 Charge time  typ. 30h (for 2300 mAh, alkaline manganese) 
ATTENTION! To use batteries, the Batt/recharge switch in the battery holder must be set on "BATT" or 

else the device will try to charge the regular batteries which could damage them or the 
device ! 

Rechargable batteries (Secondary cells) 
 Type nickel cadmium (NiCd) 
 Size  Mignon/AA/R6 
 Voltage 1.2 V 
 capacity 600 mAh (max. 750 mAh) 
 Charge time  typ. 8 h (for 600 mAh) 
 Internal battery charger active, if the Batt/recharge switch in the is set to "AKKU" (re-

charge) 
 Fast charge for 250..300 mA; delta U switching 
 Charge time 2.5..3 h 
 Refresh charge approx. 8 mA (pulsed) 
"Low Battery" 2.25 V +/-5% for both cells 

-> Battery symbol is shown in the display 
"Min Battery" 2 V +/-5% for both cells 

-> turning off of the device 

 
Serial interface 

Pin layout Combination interface Charger stand 
 RXD Receive Pin 25 contact 5 
 GND ground Pin 26 contact 3 
 ACT# Activate (must be grounded as long as the 

interface is actively operated). 
Pin 27 contact 4 

 TXD Transmit Pin 28 contact 2 
Characteristics 
 Level, loading (RXD, TXD) according to RS 232/V.28 
 Format asynchronous (Start/Stop) 

8 Data bits/even parity/1 Stopbit (default; configurable) 
 Transfer rate 9600 bit/s (default; configurable) 

 
Parallel output 
Pin layout  Combination interface 
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 OUT0 Output 0 Pin 3 
 OUT1 Output 1 Pin 4 
 OUT2 Output 2 Pin 5 
 OUT3 Output 3 Pin 6 
 OUT4 Output 4 Pin 7 
 OUT5 Output 5 Pin 8 
 OUT6 Output 6 Pin 9 
 OUT7 Output 7 Pin 10 
 GND Ground Pin 11 
Characteristics 
 Driver open drain (DMOS); 

fixed induction without ext. free running diode; 
Reversed diode (relative to ground) 

 Constant current max. 250 mA 
 Pulse current max. 2 A (< 100 µs, on output) 
 Reverse voltage max. 45 V 
 Reverse current max. 5 µA 
 Reverse current max. 1 A 

 
Parallel input 
Pin layout  Combination interface 
 IN0 Input 0 Pin 12 
 IN1 Input 1 Pin 13 
 IN2 Input 2 Pin 14 
 IN3 Input 3 Pin 15 
 GND ground (for input) Pin 16 
Characteristics 
 Input type CMOS; 100 kΩ pull up on 5 V; 

1 kΩ series resistance, series diode; 
Reversed diode (relative to ground) 

 Input voltage min. -0.3 V; max. 40 V 
 Input current typ. -40 µA (VIN = 0 V) 
 high-Level min. 3 V (or input open) 
 low-Level max. 0.4 V 

 
External user elements (switches) 
Pin layout  Combination inter-

face 
2.5 mm Jack 

 KEYL# left key (Scroll) Pin 22 tip 
 KEYR# right key (OK) Pin 23 key 
 GND ground Pin 21, 24 ground 
Characteristics 
 Input type CMOS; 100 kΩ pull up on 5 V; 

1 kΩ series resistance, series diode; 
Reversed diode (relative to ground) 

 Input voltage min. -0.3 V; max. 40 V 
 Input current typ. -40 µA (VIN = 0 V) 
 high-Level ("key released") min. 3 V (or Input open) 
 low-Level ("key depressed") max. 0.4 V 
 

External loudspeaker, external microphone 
Pin layout  Combination interface 3.5 mm Jack 
 MIC+  Pin 18 key 
 MIC- microphone ground Pin 17  
 LS  Pin 20 tip 
 GND Ground Pin 19 ground 
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microphone-input characteristics 
 Type Input for Electret microphone; 

Connect the microphone using a shielded cable! 
 Input resistance approx. 680 Ω 
 Voltage feed 2.4 V on 2.2 kΩ 
 Input level max. -40 dBm (20 mV, peak to peak) 
 Bandwidth > 200 Hz.. < 3.4 kHz (telephone bandwidth) 
 Int. microphone is turned off by plugging into the 3.5 mm jack 
Loudspeaker-output characteristics  
 Type Output for dynamic loudspeaker; 

not short protected! 
 Loudspeaker impedance min. 8 Ω 
 Output level max. -4.5 dBm (1.3 VPP) 
 Output power max. 26 mW (peak to peak, sin) on 8 Ω 
 Bandwidth > 200 Hz.. < 3.4 kHz (Telephone bandwidth) 
 Int. loudspeaker is turned off only via configuration together with ext. loudspeakers 

 
Infrared transmitter 
Optical characteristics 
 opt. wave length 950 nm (peak) 
 Reflection angle horizontal: > +/-25° (relative to the device's long axis) 
 Reflection angle vertical: > 25°..75° downward 

(relative to the device's long axis) 
 Max. distance from receiver > 5 m (depends on IR-carrier frequency, receiver sensitivity, 

environment light, etc.) 
Logical characteristics 
 Signal modulated or pulsed 
 Carrier frequency/impulse rate max. 460 kHz; resolution 362 ns [(1/11.059 MHz)*4] 
 Modulation rate max. ca. 50 kbps; resolution 1.09 µs [(1/11.059 MHz)*12] 
 Modulation sample any 
ATTENTION ! Fluorescent and energy-saving lamps radiate modulated IR-light and can interfere with 

IR-signals being received. In case of frequent interference, change your light sources or 
shield the receiver as needed. 

 
Radio transmitter 
Electrical characteristics 
 Centre frequency 433.92 MHz 
 Bandwidth +/- 20 kHz 
 Modulation FM/FSK 
 Reflected power max. 1 mW 
 Receiver for example, HE433-2/R (from the Heiland Electronic company) 
Logical characteristics 
 Modulation rate min. 300 bps, max. approx.. 10 kbps; 

Resolution 1.09 µs [(1/11.059 MHz)*12] 
 Modulation sample any 
 Transmitter turned off automatically after approx. 100 ms of no transmission 
 
Display 

Type LCD, character display 
Size 4 lines x 20 characters 
Back-lighting LED green 

 
Climate and mechanical specifications for operation 

Temperature 5-40° C 
Solar radiation max. 700 W/m2 (approx. equal to dampened sun-light through 

a closed window) 
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Relative humidity 5-85 % 
Atmospheric pressure 70-106 kPa 
Altitude max. 3000 m 
Impact 40 m/s2 (spectrum type L) 

100 m/s2 (spectrum type I) 
Vibration (sine form) 3.5 mm @ 2-9 Hz 

10 m/s2 @ 9-200 Hz 
15 m/s2 @ 200-500 Hz 

Drop height 0.025 m 

 
Measurements and weight 
Height x width x depth 184 x 72 x 44 mm 
Weight 270 g 

Cable lengths 
The cable lengths to all external components cannot be longer than two meters (approx. 6 feet) 
each. 

CE conforming 
The device conforms to CE guidelines and norms. 

Post/BZT-Zulassung (German Telecom approval) 
The device's HF module conforms to German Telecom guidelines.  
The device's HF transmitter has the "BZT" (Telecom authority) permit number:  
G120 923 F CEPT LPD-D (5.10.95). 


