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Snabbstart för marknadens enklaste Daisyspelare 
 Ta ut batteriet med kontaktskyddet första användandet, sätt åter 

batteriet och batteriluckan. Anslut nätkabel i nätadaptern. Anslut 

kabel till i-Speak respektive elnätet/vägguttaget. Ladda batteriet 

fullt innan användning. På/av-knappen lyser blå när i-Speak laddar 

och grön när allt är OK. För att kontrollera batteristatus tryck ned 

på/av-knappen utan media i spelaren.  

 När i-Speak startas för första gången är grund/fabriksinställningen 

språk engelska, navigering med tidshopp och automatiskt läsminne 

(auto-start), dvs startar därifrån du stannade läsningen senast. 

Håller du ned knappen framåt börjar spelaren med att hoppa 10 

sekunder för att sedan öka längden av hopp. 

 För att ändra språk (du har 37 olika språk och dialekter att välja 

mellan) gör så här; slå på spelaren utan media och vänta tills den 

startat. Håll ned timerknappen tills spelaren indikerar första läget, 

språk. Stega framåt eller bakåt tills rätt språk/röst erhållits. Välj 

med Play/Paus-knappen. Tryck timerknapp för att lämna menyn. 

 Starta spelaren med av/på-knappen (4). Knapp lyser grön om 

tillräckligt uppladdad, en startton hörs och i-Speak säger 

”Välkommen”. Om ett media sitter i och använts fortsätter i-Speak 

där lyssnandet avbröts (auto-start). För att stänga spelaren av tryck 

på av/på-knappen (4) igen. En indikering hörs att spelaren stängs 

av och lampan slocknar. 

 I denna meny kan du också välja att byta tidshopp mot 

artikel/rubrik eller sida som standardläge. 

 Timerfunktion – 15, 30, 45 eller 60 minuter insomningsautomatik, 

tryck en femte gång och gå ur timerläget. 

 

För mer information kring användandet, underhåll och tekniska specifikationer 

hänvisar vi till den fullständiga manualen. Snabbguiden har upprättats med 

godkännande av Rehan Electronics Ltd 

 

Reservdelar; 

54060-01 Batteri, 54060-02 Nätadapter 


