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1
1.1

Grundläggande beskrivning
Spelarens knappar och anslutningar

På spelarens överkant finns en anslutningar.
I anslutningen sätts eladapter in för laddning av
batterierna.
till vänster är SD-kortläsare.
Anslutningen till höger är till Hörlurar.
På spelarens högersida finns två anslutningar och en SDkortläsare.
Överst sitter en SD-kortläsare
Den mellersta anslutningen är för USB. Antingen ett USBminne eller en USB-kabel som kopplas till dator
Den nedre anslutningen är för hörlurar
På spelarens nederkant finns CD-läsaren.
För in CD-skivan ovanför kanten. När ca halva skivan förts
in drar spelaren automatiskt in skivan och börjar sedan läsa
upp titeln på skivan och därefter läses texten upp.
Ta ut skivan genom att trycka på mata ut.
På spelarens framsida finns fyra grupper av knappar.
Den översta gruppen finns sex knapper eller tre
dubbelknapper.
Till vänster sitter Tonhöjd + överst och Tonhöjd – nederst.
I mitten sitter Volym + överst och Volym – nederst.
Till höger sitter Hastighet + överst och Hastighet - nederst.
I mitten finns ett, telefonliknande nummerknappbord. 0 till
9, samt * (stjärna) och # (fyrkant).
1
Bokhylla

3 (9)

2
3
4
5
6
7
8
9
0
*
#

Upp
Radera bok eller anteckning
Vänster
Var är jag, Sidor räknas upp
Höger
Meny
Ned
Inspelat ljud
Info om boken
Avbryt
Lång tryckning, Låst
Bekräfta

Längst ned finns fyra knapper.
Den ensamma knappen i mitten, Automatisk avstängning,
kort tryckning, talar om tid och datum. Lång tryckning, gör
det möjligt att Ställa in Tid och Datum. Genom dubbeltryckning kan du ställa in Automatisk avstängning.
Den vänstra knappen i den nedre raden, Spola tillbaka.
Den mitterstaknappen,Start/Stopp, används för att starta
eller stoppa uppspelningen.
Den högraknappen, Spola framåt.
Till vänster finns tre knapper ”på höjden”.
Länst upp sittar Gå till. Denna knapp används för att Gå till
Sida, gå till rubrik eller gå till tid. Med denna funktion kan
du bläddra längre stycken i boken.
Den mittersta knappen används för Bokmärke. Beskrivs
längre fram i texten.
Den nedre knappen är Mata ut. Genom att trycka Mata ut
åker skivan ut.
Till höger om nummerknappbordet finns en nedsänkt knapp
som Av/På. Med denna knapp slår du på eller stänger av
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spelaren. Håll in tills det hörs en ton. En ton spelaren slås
på, en dubbelton, spelaren slås av.
1.2

Funktioner

Starta spelaren
Kontrollera om spelaren är påslagen genom att trycka på
Start/Stopp. Om spelaren inte säger något är den av.
- Håll in Av/På tills en ton hörs
Vad är klockan
- Tryck Automatisk avstängning spelaren säger tid och
datum.
Volym
+ För att öka volymen, tryck Volym +.
- För att minska volymen, tryck Volym -.
Uppspelningshastighet
+
För att öka uppspelningshastigheten tryck Hastighet
+.
För att minska uppspelningshastigheten tryck
Hastighet -.
Sätt in SD-kort
- Vänd kortet med det avfasade hörnet nedåt till vänster.
Tryck in kortet i kortläsaren på översidan och låt det
”fjädra” ut. Kortet sitter inne i spelaren.
Tag ut SD-kortet
Tryck in kortet så att det ”fjädrar” ut och drag ut
kortet
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Information
Tryck 0, spelaren säger info och börjar sedan läsa
upp information om talboken och hur mycket tid det
är kvvar mm. Istället för att lyssna på all information,
så kan du trycka Höger till önskad rubrik.
Tryck 5, för att få reda på var i boken du befinner
dig, procentuellt, avsnitt och sid nummer.
2

Användningsområden

2.1

Daisy

Välj bok
1
Tryck på 1 (Boklista), spelaren säger Talböcker och
vilken bok du står på.
2
Tryck Höger eller Vänster till önskad bok.
3
Tryck Start/Stopp för att starta uppspelningen
Starta eller stoppa Uppspelning
Tryck Start/Stopp
Flytta framåt/bakåt i boken
Det finns flera olika sätt att förflytta sig i boken.
Håll ned Spola tillbaka eller Spola framåt för att spola
bakåt eller framåt i boken. Det hörs hur den spolar.
Med denna funktion kan endast spolningen ske upp
till max 1 minut.
Vill du hoppa mellan mening/tidshopp/sida/nivå så
trycker du först 2 eller 8 för att välja på vilket sätt du
vill hoppa och därefter Höger eller Vänster.
Ungefär på samma sätt, kan Gå till användas. Här
finns tre alternativ att välja mellan. Gå till sida, Gå till
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avsnitt eller Gå till tid och därefter skriv Sidnummer,
Avsnittsnummer eller tid, tryck därefter # (Bekräfta)
Automatisk avstängning och tidsangivelse
Med denna inställning kan du få din spelare att automatiskt
stäna av sig efter 15, 30, 45, 60 minuter, skräddarsydd
eller av..
1
Tryck Automatisk avstängning, spelaren läser upp tid,
datum.
2
Tryck Automatisk avstängning igen, för att ställa in
tiden för avstängning, spelaren säger Automatisk
avstängning 15 minuter.
3
Vid flera tryckningar på Automatisk avstängning
kommer spelaren att säga Automatisk avstängning
30 minuter, …45 minuter, …60 minuter. Skräddarsydd eller Automatisk avstängning av.
4
Tryck Bekräfta eller Start/Stopp vid önskat alternativ.
Vill du avbryta, tryck Avbryt
När den automatiska avstängningen eller du själv stängt av
spelaren, så har funktionen upphört. Du måste alltså göra
om proceduren nästa gång du läser en bok och önskar
automatisk avstängning.
Hur lång tid är det kvar innan spelaren slås av
Tryck Automatisk avstängning, spelaren säger hur lång tid
det är kvar.
Stäng av automatisk avstängning
Tryck Automatisk avstängning till spelaren säger
Automatisk avstängning av. Spelaren fortsätter
uppspelningen.
Det kan hända att spelaren fortsätter att läsa mellan
tryckningarna på Automatisk avstängning. Trycker du
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ytterligare en gång på Automatisk avstängning, så
fortsätter den att göra inställningar.
För att lägga in ett bokmärke.
1
Tryck Bokmärke två gånger. spelaren säger Infoga
bokmärke.
2
Tryck Start/Stop spelaren säger Bokmärke ”nummer”
infogat.
Gå till bokmärke
1
Tryck Bokmärke, spelaren säger Gå till bokmärke.
2
Skriv in numret på det aktuella bokmärket du vill gå
till.
3
Tryck Start/Stopp, spelaren startar uppspelningen
från angivet bokmärke
Ta reda på senaste bokmärket
1
Tryck 0, spelaren säger Infrmationo och bokens titel,
Tryck Höger till spelaren säger Batteridrift och hur
mycket batteri det finns kvar i procent.
Ett annat alternativ är att lägga in ett nytt bokmärke
och på så sätt få reda på vilket det tidigare var.
Genom att lägga in ett bokmärke, så får du numret
på detta bokmärke och då vet du att det tidigare
bokmärket är aktuellt bokmärkesnummer minus 1
För att radera ett bokmärke. (används inte så ofte)
1
Ttryck Bokmärke till spelaren säger Ta bort
bokmärke.
2
Skriv in numret på det bokmärke du vill ta bort.
3
Tryck Start/Stopp, spelaren säger, Bokmärke
”nummer” borttagen.
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2.2
Spara musik på SD-kortet
Samma procedur som ovan, förutom att de ska sparas i
mappen $VRMusic..
2.3
Läsa dokument på spelaren
Kopiera texten, på samma sätt, enligt ovan till SD-kortet.
Filerna ska sparas i mappen $VRText. Du kan spela upp
Word- (.doc och .docx) och textfiler (.txt) från SD-kortet.
2.4
1
2
3

Spela upp text
Tryck Bokhylla till spelaren säger Textfiler samt
antalet
Tryck Höger eller Vänster tills du kommer till rätt
text.
Tryck Start/Stopp för att starta eller stoppa
uppspelningen.

3
Kapacitet
SD-kortets minne, max
Inspelaningstid
4
4.1
1
2
3

32 GB
Tills kortet är fullt

Inställningar
Grundinställningar
Ställ in datum och tid
Håll in Automatisk avstängning, spelaren säger
Inställningar för datum och tid. Ange tid
Tryck Höger, spelaren läser upp aktuell tid. Ställ in
timme
Skriv in timmar och tryck Bekräfta. Spelaren säger
Ange minut.
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4
5
6
7
8
9

1
2

Skriv in minuter och tryck Bekräfta, Spelaren läser
upp tiden
Tryck Nedåt för att ställa in datum, spelaren säger
Ställ in datum och läser därefter upp datumet.
Tryck Höger, spelaren säger ange år. Skriv in år,
tryck Bekräfta.
Spelaren säger, Ange månad, skriv in månad och
tryck Bekräfta.
Spelaren säger, Ange dag, skriv in datg och tryck
Bekräfta.
Spelaren läser upp datum och säger Datum bekräftat.
Tryck Automatisk avstängning för att lämna
inställningen.
Ställ in språk
Tryck Meny, tills talsyntesen säger Ställ in språk,
röstfri talsyntes, namn.
Tryck Höger och lyssna på de talsynteser som det
finns att välja på. Välj önskad talsyntes genom att
trycka ekräfta.

