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1

Grundläggande beskrivning

1.1

Spelarens knappar och anslutningar

På spelarens överkant finns två anslutningar.
Anslutningen till vänster är till extern mikrofon.
Anslutningen till höger är till hörlurar.

På spelarens vänstersida finns anslutning för SD-kort.
På spelarens högersida finns två Knapper som kan föras
uppåt och nedåt.
Den övre knappen justerar volymen på uppspelningen. Tryck uppåt
för att öka volymen och nedåt för att minska volymen. Den nedre
Knappen är knapplås på/av. Tryck knappen upp för att slå på
knapplåset och tryck nedåt för att slå av knapplåset.

På spelarens nederkant finns två anslutningar. Till den

vänstra ansluts eladaptern. I den högra ansluts USB-kabeln. Med
hjälp av USB-kabeln kan information föras mellan spelare och dator.
När USB-kabeln sitter i, så laddas spelaren.

På spelarens framsida finns tre grupper av knappar.
I den översta gruppen finns två nedsänkta knappar, den högra är
markerad med två punkter. Detta är Av/På. Den vänstra är
Inspelningsknappen.
I den mellersta delen, Navigeringsknapparna. I mitten av dessa
knapper finns Start/Stopp/Enter. Runt denna finns fyra pilknapper,
Upp, Ned, Vänster och Höger. Runt dessa finns fyra
funktionsknapper. Uppe till höger, Meny. Nere till höger, Titel. Nere
till vänster, Bokmärke. Uppe till vänster, Gå till.
I den nedre delen finns sifferknapperna, 0 – 9, * (stjärna) och #
(fyrkant).
1
Hastighet och tonläge
5
Information
9
Säkerhetskopia
0
Hjälp funktion
*
Avbrut
#
Bekräfta
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1.2

Funktioner

Starta spelaren
-

Håll in Av/På tills en ton hörs

Knapplås av/på
Knapplås anväänds för att undvika trycka på Knapper av misstag, t
ex när spelaren ligger i fickan.
Tryck Knaplås nedåt för att slå av knapplåset och tryck napplås
uppåt för att slå på knapplåset.

Vad är klockan
-

Håll in 5 i två sekunder så läser spelaren upp tid och datum.

Volym
-

För att öka volymen, för upp Volym på höger sida av spelaren
För att minska volymen, för ned Volym på höger sida av spelaren

Uppspelningshastighet
-

För att öka hastigheten tryck 1, spelaren säger Hastighet.
Använd pil upp för att öka uppspelningshastigheten.
Använd pil ned för att minska uppspelningshastigheten.

Information om batterinivå, var du befinner dig i
boken, mm.
-

Tryck 5, spelaren läser upp informationen.

Sätt in SD-kort
-

Vänd kortet med det avfasade hörnet nedåt till höger. Tryck in
kortet i kortläsaren på vänster sida och låt det ”fjädra” ut. Kortet
sitter inne i spelaren.
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Tag ut SD-kortet
-

Tryck in kortet så att det ”fjädrar” ut och drag ut kortet

Automatisk avstängning
1

TryckAv/På, spelaren säger Automatisk avstängning 15
minuter inställd
Alternativen är 15, 30, 45 minuter, 1 timme, 1 timme och 30
minuter, 2 timmar samt av

2

Användningsområden

2.1

Daisy

Välj bok
1
2
3

Tryck Titel, spelaren säger SD-kort, lista med alla böcker.
Spelaren kan också säga USB-media eller Röstanteckning.
Vandra med Titel tills du kommer till SD-kort.
Tryck Höger eller Vänster tills önskad bok läses upp
Tryck Start/Stopp för att starta uppspelningen

Starta eller stoppa uppspelning
-

Tryck Start/Stopp

Flytta framåt eller bakåt i boken
-

Håll ned Höger eller Vänster för att spla fram eller bak i boken.
Genom att hålla in Höger eller Vänster så frågar spelaren hur
många sekunder/minuter du vill flytta framåt eller bakåt i
boken.

Informationslista om funktion, bokens upplästa och
-

återstående tid, bokens namn och författare och
batterikapacitet
Tryck 5, spelaren läser upp bra information
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Bokmärke
För att lägga in ett bokmärke.
1
2

Tryck Bokmärke två gånger. spelaren säger Lägg in bokmärke.
Tryck Enter för att lägga in bokmärke eller tryck Inspelning för
att lägga in ett röstbokmärke.
Tryck Enter. Spelaren säger bokmärke nummer har lagts in.

För att radera ett bokmärke.
1
2
3

Ttryck Bokmärke tre gånger. Spelaren säger Ta bort
bokmärke.
Skriv in numret på det bokmärke du vill ta bort.
Tryck Enter, aktuellt bokmärke är raderat.

För att radera alla bokmärken i aktuell bok.
1
2
3
4
5

Tryck Meny. Spelarern säger Meny
Tryck därefter Höger eller Vänster till spelaren säger
Bokmärke.
Tryck Höger till Radera alla bokmärken i aktuell bok.
Tryck Enter spelaren säger Detta kommer att radera alla
bokmärken i aktuell bok, är du säker?
Tryck Enter för att radera.

Gå till bokmärke
1
2
3

2.2

Tryck Bokmärke, spelaren säger Gå till bokmärke.
Skriv in numret på det aktuella bokmärket du vill gå till.
Tryck Enter, spelaren säger Bokmärke aktuellt nummer.

Röstanteckningar

Spela in
1

Håll in Inspelning till spelaren säger Röstanteckning, samt en
plingsignal.
2
Läs in det du vill läsa in och släpp därefter Inspelning
Inspelningen hamnar i Internminnet.
Inspelningen får max vara i 60 sekunder.
Max 200 inspelningar i minnet.
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Spela upp inspelning
1
2
3

Tryck Titel tills spelaren säger Röstanteckning samt ett
nummer. Detta är numret på den röstanteckning spelaren står
på.
Spelaren läser upp aktuell röstanteckning automatiskt.
Använd Höger eller Vänster för att bläddra bland
röstanteckningarna.

Radera inspelningar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2.3
1
2
3
4
5
6

Tryck Titel tills spelaren säger Röstanteckning samt ett
nummer. Öppna aktuell mapp
Spelaren läser upp aktuell röstanteckning automatiskt.
Använd Höger eller Vänster för att bläddra till den
röstanteckning som ska tas bort .
Tryck Meny, spelaren säger Meny.
Tryck Höger eller Vänster till du kommer till Röstanteckningar.
Tryck Enter för att bekräfta.
Spelaren säger Välj objekt, Vald röstanteckning.
Tryck Höger, spelaren säger Radera alla röstanteckningar.
Vill du radera alla, tryck Enter
Om inte, tryck Höger, Spelaren säger Radera vald
röstanteckning
Tryck Enter för att bekräfta. Spelaren frågar Är du säker och
läser upp den valda röstanteckningen.
Tryck Enter igen för att radera vald röstanteckning.

Radera bok
Tryck Meny, spelaren säger Meny.
Tryck Höger eller Vänster, tills spelaren säger Hantera
lagringsmedia.
Tryck Enter.
Tryck Höger eller Vänster, tills spelaren säger Radera vald
bok.
Tryck Enter, spelaren säger Raderar vald bok, är du säker?
Spelaren läser upp bokens författare och titel.
Tryck Enter för att radera boken
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Radera allt på SD-kortet
1
2
3
4
5
6

Tryck Meny, spelaren säger Meny.
Tryck Höger ellerVänster, tills spelaren säger Hantera
lagringsmedia.
Tryck Enter.
Tryck Höger eller Vänster, tills spelaren säger Radera SD-kort.
Tryck Enter, spelaren säger Detta kommer att radera all data
på SD-kortet. Är du säker?
Tryck Enter, spelaren säger SD-kortet är raderat.

2.4
Läsa dokument på spelaren
Du kan spela upp Word- (.doc och .docx) och textfiler (.txt)
från SD-kortet. +
Spela upp text
1
2
3
4
5
6
7

3

Tryck Välj till spelaren säger Audio
Gå till externa minnet med Upp.
Gå till textmappen med Höger eller Vänster
Tryck Ned för att gå in i mappen
Bläddra mellan textfilerna med Höger eller Vänster.
Spela upp dokumentet med Spela/Paus
Ställ in uppspelningshastigheten genom att trycka Ned och
Höger eller Vänster

Kapacitet

SD-kortets minne, max
32 GB
Internt minne
0,75 GB
Automatisk avstängning, efter 15 minuter
Speltid, max
10 timmar vid fulladdning
Inspelningstid
30 min
Antal inspelningar, max 200
Längd på inspelningen
1 min
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4

Inställningar

4.1

Grundinställningar

1
2
3
4
5
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6
-

Tryck Meny, spelaren säger Meny
Tryck Höger, till spelaren säger Systeminställningar
Tryck Enter, spelaren säger Välj Hanteringsobjekt
Tryck Enter, spelaren läser upp version- och serienummer
Vill du inte lyssna eller göra inställningar fortsätt bara med
Höger.
Tryck Höger, spelaren säger Välj talsyntesröst
Tryck Enter för att välja eller Höger för att fortsätta.
Om du tryckte Enter så säger talsyntesen Språk och namn på
rösten.
Flytta med Höger eller Vänster tills du kommer till lämplig röst
och bekräfta med Enter.
Tryck Höger, spelaren säger Vänteljud
Tryck Enter för att välja eller Höger för att fortsätta.
Om du tryckte Enter så säger talsyntesen Vänteljud.
Flytta med Höger eller Vänster tills du kommer till lämplig
Vänteljud och bekräfta med Enter.
Tryck Höger, spelaren säger Välj ljud för knapptryckning.
Tryck Enter för att välja eller Höger för att fortsätta.
Om du tryckte Enter så säger talsyntesen Ljud vid
knapptryckning på/av..
Flytta med Höger eller Vänster till lämplig knappljud och
bekräfta med Enter.
Tryck Höger, spelaren säger Ställ in datum och tid.
Skriv in år, månad och dag. Du kommer att få förslag och om
de stämmer godkänn endast med Enter
Därefter skriver du in tiden med fyra siffro. Tryck Enter när du
är klar.
Spelaren upprepar tid och datum.
Det finns flera inställningar som görs på samma sätt enligt
ovan.

