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1 Spara bok/böcker på SD-kortet 
 
Här kommer en beskrivning, hur du sparar en eller flera 
böcker på ett SD-kort, via dator. Förutsättningen är att 
boken finns på datorn eller från en Daisy-skiva.  
 
Hur en eller flera böcker sparas på datorns hårddisk från t 
ex Legimus beskrivs inte i denna handbok. 
 
Att spara till ett SD-kort kan göras på två olika sätt: 
Ena sättet är att SD-kortet tas ur spelaren och sätts in i 
datorns SD-kortläsare eller anslut spelaren med 
medföljande USB-kabel till datorn.  
 
Två sätt att kopiera en Daisyskiva till SD-kort. Använd det 
som är enklast för dig. 
 
Kopiera Daisyskivan rill SD-kort. 
Kopiera endast en bok i taget till SD-kortet eller skapa en 

mapp för varje bok. Hur mappar skapas beskrivs inte i 
denna handbok. 
1 Sätt in Daisyskivan i datorns CD-spelare. 
2 Ett fönster visas, ”Spela upp automatiskt”. Markören 

står på ”Öppna mappen för att visa filerna 
(utforskaren)”. 

3 Tryck Enter för att öppna enheten 
4 Nu visas innehållet på Daisyskivan. 
5 Tryck Ctrl + A för att markera alla 
6 Tryck Ctrl + C för att kopiera. 

7 Sätt in SD-kortet i kortläsaren eller anslut spelaren 
via USB-kapel 

8 Ett fönster visas, ”Spela upp automatiskt”. Markören 
står på ”Öppna mappen för att visa filerna 
(utforskaren)” 
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10 Tryck Enter för att öppna enheten 
11 Tryck Ctrl + V för att Klistra in 

Nu är allt kopierat till denna enhet. 
 
Kopiera Daisyskivan till SD-kort.  
1 Sätt in SD-kortet i datorns kortläsare eller anslut 

daysyspelaren, med SD-kortet i med USB-kabel,  till 
datorn 

2 Ett fönster visas på skärmen.  
3 Tryck Escape för att stänga fönstret (Win 7) 
 Tryck Alt + F4 för att stäna fönstret (Win 8) 
4 Sätt i Daisyskivan i CD-läsaren 
5 Ett fönster visas på skärmen.  
6 Tryck Escape för att stänga fönstret (Win 7) 
 Tryck Alt + F4 för att stäna fönstret (Win 8) 
7 Tryck Windowstangenten + E, för att starta Den här 

datorn. 
8 Tryck Tab fyra gånger för att komma till datorns 

mappar/enheter 

 SD-kortet visas som Flyttbar disk 
 Daisyskivan visas som DVD-enhet 
9 Gå till DVD-enheten med pil-tangenterna.  
10 Tryck Enter när markören står på DVD-enheten 
11 Tryck Tab för att komma till innehållet på 

Daisyskivan. 
12 Tryck Ctrl + A för att markera innehållet på 

Daisyskivan. 
13 Tryck Ctrl + C för att kopiera innehållet 
14 Tryck Skift + Tab för att komma tillbaka till mappar 

och enheter. 
15 Gå till Flyttbar disk med pil-tangenterna. 
16 Tryck Pil höger när du står på Flyttbar disk, nu 

öppnas mapparna på SD-kortet. 
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17 Tryck Ctrl + V för att klistra in innehållet från 
daisyskevan. 

18 När överföringen är klar ta ut kortet eller koppla loss 
spelaren från datorn.  

 Nu är det bara att läsa boken. 
 
Kopiera Daisybok/-böcker från datorns hårddisk till 
SD-kort.  
Nu gäller det att du vet var dina böcker finns lagrade på 
hårddisken. 
1 Sätt in SD-kortet i datorns kortläsare eller anslut 

daysyspelaren, med SD-kortet i spelaren, till datorn 
2 Ett fönster visas på skärmen.  
3 Tryck Escape för att stänga fönstret (Win 7) 
 Tryck Alt + F4 för att stäna fönstret (Win 8) 
4 Tryck Windowstangenten + E, för att starta Den här 

datorn. 
4 Tryck Tab fyra gånger för att komma till datorns 

mappar/enheter 

 SD-kortet visas som Flyttbar disk 
Daisyboken/-böckerna ligger under Dokument\Mina 
dokument 

6 Gå till mappen med Dasyböckerna med pil-
tangenterna.  

7 Markera de mappar du vill kopiera,med Skift + 
piltangenter 

8 Tryck Ctrl + C för att kopiera 
9 Gå till Flyttbar disk med pil-tangenterna. 
10 Tryck Pil höger när du står på Flyttbar disk, nu 

öppnas mapparna på SD-kortet. 
11 Tryck Ctrl + V för att klistra in. 
12 När överföringen är klar ta ut kortet eller koppla loss 

spelaren från datorn.  
 Nu är det bara att läsa boken. 
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Kopiera en Daisyskiva från en stationär spelare. 
Det finns idag tre stationära Daisyspelare på marknaden. 

Dessa är: 
- Plextalk PTN2 
- Victor Stratus 4M 
- Victor Stratus 12 M 
 
Kopiera från PlexTalk PTN-2  
1 Sätt in skivan i CD-läsaren 
2 Sätt in SD-kortet i kortläsaren  
3 När spelaren bärjar läsa från boken tryck 9. 
4  Spelaren frågar om du vill kopiera skivan 
5 Tryck Enter (# fyrkant) 
6 En trudelutt spelas så länge kopieringen pågår 
7 Spelaren säger till när kopieringen är klar 
8 Ta ur skivan och eventuellt sätt dit en ny för att 

fortsätta kopieringen. 
 

Kopiera från Vicctor Stratus 4 M 
1 Sätt in in skivan i CD-läsaren 
2 Sätt in SD-kortet i kortläsaren  
3 Tryck Bokhylla. Spelaren läser upp aktuell bok 
4 Tryck Bokmärke. Spelaren frågar om du vill kopiera 

innehållet på skivan till SD-kortet. 
5 Tryck Start/Stopp för att bekräfta eller en annan 

tangent för att avbryta kopieringen. 
 
 

Kopiera från Victor Stratus 12 M 
1 Sätt in skivan i CD-läsaren 
2 Sätt in SD-kortet i kortläsaren  
3 När spelaren bärjar läsa från boken tryck 3. 
4  Spelaren frågar om du vill kopiera skivan 
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5 Tryck Start/Stop för att starta kopieringen eller tryck 
någon annan tangent för att avbryta 

6 En räst säger Vänta och hur många procent av 
kopieringen som är klar. 

7 Spelaren säger kopieringen klar när den är det 
8 Ta ur skivan och eventuellt sätt dit en ny för att 

fortsätta kopieringen. 
 
 


