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1  Grundläggande besrivning 
 
1.1 Spelarens knappar och anslutningar 
För att vända spelaren rätt ska högtalaren, den perforerade 
delen, vara uppe i det högra hörnet. På spelarens framkant 
är CD-läsaren.  
 
Ovansidan 
På ovansidan finns det 27 knappar, dessa är placerade i 5 
grupper.  
 
På vänstra delen  
finns det 4 knappar.  
Uppifrån och nedåt är dessa:   
Meny   används till inställningar och funktioner 
Media    används för att växla media 
Gå till  används för navigering mellan sida och rubrik 
Bokmärke  används för navigering mellan bokmärken, 

lägga in och ta bort bokmärken. 

 
Till höger om Menyknappen finns en rad med tre 
vippknappar. Från vänster 
Tonläge  Överkant Tonläge upp och i nederkant Tonläge 

ner 
Volym   Överkant Volym upp och i nederkant Volym ned 
Hastighet  Överkant Hastighet upp och i nederkant 

Hastighet ner. 
 
Under dessa vipp-knappar finns det numeriska 

tangentbordet, 12 knappar. Tangenterna är placerade som 
tangenterna på en telefon. Femman är markerad med en 
prick, till vänster om 0 sitter * (Stjärna) , Avbryt och till 
höger sitter # (fyrkant), Enter (Bekräfta).  
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Knapparnas funktioner 
2 Upp eller Avbryt 
4 Vänster eller Flytta bakåt 
6 Höger eller Flytta framåt 
8 Ned eller Enter 
9 Kopiera filer 
0 Användarmanual På/Av 
* Ångra/Avbryt 
# Enter 
 
Under det numeriska tangentbordet finns tre knappar.  
Från vänster till  
Bakåt eller Snabbspola bakåt (Håll in knappen) 
Start/Stopp Startar eller 0 Stoppar uppspelningen 
Framåt eller Snabbspola framåt (Håll in knappen) 
 
De fem knapparna till höger, placerade under högtalaren 
Information till höger om 3 eller 6. Här får du 

veta hur mycket batteritid, hur 

långt du kommit i boken mm 
Automatisk avstäning  till höger om Information. Här kan 

du välja hur lång tid boken ska 
spelas innan den stängs av. 

Boklista under Informatione sitter Boklista. 
Två knappar Föregående bok och 
Nästa bok. 

Av/På En nedsänkt knapp under 
Automatisk avstängning. Slår av 
och på spelaren 

Mata ut Sitter längst ned till höger. Matar 
ut CD-skivan. 

Framkant 
På spelarens framkant finns CD-läsaren. Sätt in DAISY-
boken, CD- eller MP3-CD i denna springa. Så snart skivan 
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satts in en bit, kommer skivan dras in automatiskt. 
Spelaren informerar om skivans innehåll. Därefter startar 
uppspelning.  
 
Vad är upp och ner på skivan?  
Känn utifrån centrumhålet på skivan, bara en centimeter 
från hålet finns en upphöjd ring. Denna sida ska vara nedåt 
när skivan sätts i spelaren. 
  
Vänsterkant 
På vänsterkanten finns två kontakter och en SD-kortläsare. 
SD-kortläsaren sitter närmast. Därefter kommer kontakten 
för hörlurar och längst bort kommer USB-kontakten. 
 
Baksidan 
Här finns en kontakt och där ansluts strömadaptern. 
 
 
1.2  Funktioner 

 
Starta spelaren 
-  Håll in Av/På tills en ton hörs 
 
Vad är klockan och datumet 
- Håll in Information i två sekunder så läser spelaren upp 

tid och datum. 
 
Volym 
-  För att öka volymen, tryck på övre Volym-halvan 

ovanför det numeriska tangentbordet 
-  För att minska volymen, tryck på nedre Volym-halvan 

ovanför det numeriska tangentbordet. 
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Uppspelninshastighet 
- För att öka hastigheten tryck på överkant på 

Hastighets-halvan. ovanför det numeriska 
tangentbordet. 

- För att minska hastigheten tryck på nederkant på 
Hastighets-halvan. ovanför det numeriska 
tangentbordet. 

 
Sätt in SD-kort 
-  Vänd kortet med det avfasade hörnet nedåt till höger. 

Tryck in hela kortet tills ett litet ”klick” låter, i 
kortläsaren, på vänster sida och låt det ”fjädra” ut. 
Kortet sitter inne i spelaren. Inget våld behövs! 

 
Tag ut SD-kortet 
-  Tryck in kortet, tills ett litet ”klick” låter, släpp efter 

och kortet ”fjädrar” ut. Drag ut kortet 
 
Automatisk avstängning 

1 Tryck Automatisk avstängning, spelaren säger 
Automatisk avstängning 15 minuter inställd. Upprepa 
tryckningen tills önskad tid uppnåtts. Spelaren stängs 
automatiskt av när den önskade tiden uppnåtts, utan 
någon kommentar.  

 Alternativen är 15, 30, 45 minuter, 1 timme, 1 timme 
och 30 minuter, 2 timmar samt av 
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2 Användningsområden 
 
2.1 Daisy 
 
Välj bok 
När det gäller daisy-böcker på CD, så ligger det en bok per 
skiva. 
Om flera skivor kopieras till ett SD-kort eller ett USB-
minne, så finns flera böcker på samma minne. 
1 Tryck Media, spelaren informerar vilket media som är 

valt. Spelaren säger skiva, SD-kort eller USB-minne. 
Är fel media valt, ändra genom att trycka på Media 
igen. 

2  Byt bok genom att trycka Boklista tills önskad bok 
läses upp. 

3 Tryck Start/Stopp för att starta uppspelningen 
 
Starta eller stoppa uppspelning 
- Tryck Start/Stopp  

 
Spola framåt eller bakåt i boken 
- Håll ned Höger eller Vänster för att spola framåt eller 

bakåt i boken.  
 
Hoppa framåt eller bakåt i boken 
Istället för att spola, finns möjligheten att hoppa mellan 
miningar (fras), sida (sida) eller Nivå (kapitel). Det kan 
finnas flera nivåer. 
Ställ in förflyttningen genom att tryck 2, spelaren säger 

fras, sida eller nivå. Så länge spelaren är påslagen är 
önskad inställning vald. 
Tryck Höger (6) för att hoppa framåt eller Vänster (4) för 
att hoppa tillbaka 
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Information 
Tryck Information för att få information om: 
- Batteritid 
- Spelad tid 
- Återstående tid 
- Total tid 
- Vilken sida läses och hur lång tid är det kvar. 
- Författare 
- Titel 
- mm 
 
Bokmärke 
 
För att lägga in ett bokmärke.  
1 Tryck Bokmärke två gånger. spelaren säger Lägg in 

bokmärke.  
2 Tryck Enter eller Start/Stopp för att lägga in 

bokmärket.  
3 Spelaren säger bokmärke nummer tillagt. 

 
För att radera ett bokmärke.  
1 Ttryck Bokmärke tre gånger. Spelaren säger Radera 

bokmärke.  
2 Skriv in numret på det bokmärke du vill ta bort.  
3 Tryck Enter eller Start/Stopp, aktuellt bokmärke är 

raderat. 
 
För att radera alla bokmärken i aktuell bok. 
1 Ttryck Bokmärke tre gånger. Spelaren säger Radera 

bokmärke.  
2 Skriv 0 för att radera alla bokmärken 
3 Tryck Enter eller Start/Stopp, alla bokmärken 

raderas. 
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Gå till bokmärke 
1 Tryck Bokmärke, spelaren säger Gå till bokmärke. 
2 Skriv in numret på aktuellt bokmärk som ska raderas 
3 Tryck Enter eller Start/Stopp, spelaren börjar läsa 

automatiskt. 
 
3 Kapacitet 
SD-kortets minne, max   32 GB 
Automatisk avstängning,  efter  15 minuter 
Speltid, max     10 timmar vid fulladdning 
 
4 Inställningar 
 
4.1 Grundinställningar 
  
1 Tryck Meny,  spelaren säger Meny 
2 Tryck Höger, till spelaren säger Systeminställningar 
3 Tryck Enter, spelaren säger Välj objekt, 

systemegenskaper 

4 Tryck Enter, spelaren läser upp version- och 
serienummer 

5 Vill du inte lyssna eller göra inställningar fortsätt bara 
med Höger. 

3 Tryck Höger, spelaren sägetr Välj guide, volym 
4 Tryck Enter för att välja eller Höger för att fortsätta. 
5 Om du tryckte Enter så säger talsyntesen Språk och 

namn på rösten. 
3 Tryck Höger, spelaren säger Välj talsyntesröst 
4 Tryck Enter för att välja eller Höger för att fortsätta. 

5 Om du tryckte Enter så säger talsyntesen Språk och 
namn på rösten. 

6 Flytta med Höger eller Vänster tills du kommer till 
lämplig röst och bekräfta med Enter. 

3 Tryck Höger, spelaren säger Välj Vänteljud 
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4 Tryck Enter för att välja eller Höger för att fortsätta. 
5 Om du tryckte Enter så säger talsyntesen Vänteljud. 
6 Flytta med Höger eller Vänster tills du kommer till 

lämplig Vänteljud och bekräfta med Enter. 
3 Tryck Höger, spelaren säger Ställ in datum och tid. 
4 Skriv in år, månad och dag. Du kommer att få förslag 

och om de stämmer godkänn endast med Enter 
5 Därefter skriver du in tiden med fyra siffro. Tryck 

Enter när du är klar. 
6 Spelaren upprepar tid och datum. 
3 Tryck Höger, spelaren säger Inställning av tonhöjd för 

talsyntes. 
4 Tryck Enter för att välja eller Höger för att fortsätta. 
5 Om du tryckte Enter så säger talsyntesen Inställning 

för tonhöjd, normal   
6 Flytta med HögerVänster till lämplig Tonhöjd och 

bekräfta med Enter. 
3 Tryck Höger, spelaren säger Välj ljud för 

knapptryckning. 

4 Tryck Enter för att välja eller Höger för att fortsätta. 
5 Om du tryckte Enter så säger talsyntesen Ljud vid 

knapptryckning på/av.. 
6 Flytta med Höger/Vänster till lämplig Knappljud och 

bekräfta med Enter. 
- Det finns flera inställningar som görs på samma sätt 

enligt ovan. 
 
Undersidan 
På undersidan finns en batterilucka. Den är fästad med en 

skruv, rakt under Mata ut. Byt batteriet genom att skruva 
ur skruven och ta ur batterierna. 
 



 

10 (11) 

Varning: Du bör endast använda rekommenderade batterier 
i denna enhet. Om man inte gör det kan i värsta fall en 
explosion eller brand uppstå.  
 
Ladda PLEXTALK 
 
För att ladda det interna batteriet måste du ansluta 
PLEXTALK till ett strömuttag via strömadaptern. Gör 
följande: 
 

 För att ladda batteriet via strömkontakten, anslut den 
medföljande strömadaptern i strömkontakten på 
baksidan.  

 Anslut sedan strömadaptern till ett strömuttag. 
Uppladdningen kommer att starta. 

 
 
4.2.  Underhåll och batteriskötsel 
 

4.2.1.  Skötsel av enheten 
 
Torka av damm och smuts från PLEXTALK med en mjuk 
tygbit fuktad med milt neutralt diskmedel och torka sedan 
av med en torr tygbit. 
 
Varning: Se till att PLEXTALK inte är ansluten till en 
strömkälla när du rengör den. 
 
4.2.2.  Batteriskötsel 

 
För att få ut så mycket som möjligt ur ditt 
uppladdningsbara batteri bör du noga läsa följande punkter. 
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 Batteriet tar normalt 4 timmar att ladda fullt. När du 
använder din PLEXTALK för första gången eller efter 
en månad utan användning bör du ansluta den till en 
strömkälla och ladda i minst 24 timmar. 

 Batterilivslängden beror på hur ofta det används och 
återuppladdas. Dess kapacitet att lagra elektrisk 
laddning minskar med tiden. När tiden för praktisk 
användning mellan varje uppladdning blir för kort 
behöver du ersätta batteriet med ett nytt. Dessa kan 
köpas från din lokala återförsäljare. Din återförsäljare 
kan också ge dig råd om återvinning och hantering av 
förbrukade batterier. 

 Batterilivslängden kan påverkas av omgivande 
temperatur och miljö. 

 
För att behålla batteriets prestanda bör följande procedur 
utföras var sjätte månad:  
 

 Ladda batteriet fullt 

 Köra enheten på batteri tills det tar slut 
 Ladda upp 

 
 
 
 


