
   

 

 

 
Lathund Plextalk Pocket, PTP1 

 
Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida 

 
 

 
 
 
 
 



 Lathund Plextalk Pocket PTP 1  

 © Iris Hjälpmedel 2018 ver 6.01 2/13 

Innehållsförteckning 
Innehållsförteckning ................................................................................ 2 
Knappbeskrivning.................................................................................... 4 

Ovansidan. ....................................................................................... 4 
Numeriskt tangentbord. .................................................................... 4 
Överkant. ......................................................................................... 4 
Höger långsida. ................................................................................ 4 
Vänster långsida. ............................................................................. 4 
Nederkant. ....................................................................................... 4 

Allmänt. ................................................................................................... 5 
Olika funktioner i PTP1. ................................................................... 5 
Ladda batteri. ................................................................................... 5 
Starta PTP1. .................................................................................... 5 
Knappbeskrivning. ........................................................................... 5 
Avbryt och Ångra. ............................................................................ 5 
Hjälpfunktion. ................................................................................... 6 
Bekräfta. .......................................................................................... 6 
Siffra 5. ............................................................................................ 6 
Tid för Sleepfunktion. ....................................................................... 6 
Ställ in datum och tid. ....................................................................... 6 
Allmänt om Meny-funktioner. ............................................................ 6 
Knapplås. ......................................................................................... 7 
Höja/sänka volym. ............................................................................ 7 
Höja/sänka hastighet. ....................................................................... 7 
Höja sänka tonhöjd. ......................................................................... 7 
Titelknappen. ................................................................................... 7 

PTP1 och datorn. .................................................................................... 7 
Anslutning med kabel. ...................................................................... 7 
Ansluta minneskortet. ....................................................................... 8 

Daisyfunktionen. ..................................................................................... 8 
Lägga in en ny Dasiybok. ................................................................. 8 
Lyssna på en Daisybok. ................................................................... 8 
Gå till sida. ....................................................................................... 9 
Lägga in bokmärken. ........................................................................ 9 
Gå till bokmärke. .............................................................................. 9 
Radera enstaka bokmärke. .............................................................. 9 
Radera alla bokmärken. ................................................................... 9 

Andra böcker. ........................................................................................ 10 
Röstanteckning. .................................................................................... 10 

Spela upp röstanteckning. .............................................................. 10 
Radera röstanteckning. .................................................................. 10 

Längre inspelning. ................................................................................. 11 



 Lathund Plextalk Pocket PTP 1  

 © Iris Hjälpmedel 2018 ver 6.01 3/13 

Starta inspelning. ........................................................................... 11 
Musik. ................................................................................................... 11 
Textfiler. ................................................................................................ 12 
Radering på PTP1. ................................................................................ 12 
Ytterligare funktioner ............................................................................. 12 
Tillbehör ................................................................................................ 13 
Daisysupport ......................................................................................... 13 



 Lathund Plextalk Pocket PTP 1  

 © Iris Hjälpmedel 2018 ver 6.01 4/13 

Knappbeskrivning. 
Ovansidan. 
Överst strax under högtalarrastret har du: 
Till vänster - lampa för på och av. 
Till höger - lampa för batteriladdning. 
 
Nedanför dessa har du två nedsänkta knappar: 
Till vänster Inspelningsknapp, röd färg. 
Till höger På/Av-knapp, grön färg. 
 
Under dessa har du en grupp av knappar som ligger i cirkelform. 
Nedsänkt knapp i mitten – Start/Stopp/Enter/Paus-knapp, blå färg. 
Runt den har du Pilknapparna Upp/Ner/Höger och Vänster. 
 
Till vänster om den gruppen har du: 
Överst – Gå till knapp, med en boksymbol. 
Nedanför – Bokmärkesknapp, med en bocksymbol. 
 
Till höger om den gruppen har du: 
Överst – Menyknapp, med en dokumentsymbol. 
Nedanför – Titelknapp, med en mappsymbol. 

Numeriskt tangentbord. 
Det ser du på de fyra nedre raderna med knappar. 
Den följer vanlig standard med siffran 1 uppe till vänster och 9 nere till 
höger i 3:e raden. 
På fjärde raden har du från vänster till höger: 
*-knapp, 0-knapp och #-knapp. 
Knapparna på det numeriska tangentbordet har olika funktioner.  

Överkant. 
Vänster – Mikrofonanslutning. 
Höger – Hörlursanslutning. 

Höger långsida. 
Överst – Volymkontroll. 
Nederst – Knapplås. 

Vänster långsida. 
Plats för minnekort. 

Nederkant. 
Vänster – anslutning för laddare. 
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Höger – USB-anslutning. 
 
I Lathunden kommer knapparna bara att nämnas vid namn, tex Meny, 
Titel, Enter osv. Start/Stopp/Enter/Paus-knapp kommer bara att 
benämnas Enter. 

Allmänt. 
På medföljande CD finns en engelsk User´s guide i .txt och .doc-format.  
I spelarens internminne finns också en guide.  
Minneskort SD, max 32 GB. 2 GB SD-kort ingår. 
Det finns ett internminne där man kan lägga in totalt 200 memon på max 
1 min per/memo, total inspelningstid 30 min.  
Automatisk avstängning sker efter 15 min som standard. 
Max speltid med fulladdat batteri 10 timmar. 
Du kan även koppla ihop PTP1 med USB-minne.  

Olika funktioner i PTP1. 
Med PTP1 kan du: 

• Läsa Daisy och andra böcker. 
• Lyssna på musik. 
• Spela in korta röstanteckningar – memos.  
• Längre inspelningar – Daisyinspelningar. 
• Lägga in textfiler och lyssna på med talsyntes. 

Ladda batteri. 
Innan användning ska du ladda batteriet ca 4 timmar. Det kan du göra 
antingen genom att använda medföljande laddare eller genom att 
ansluta PTP1 till datorn.  

Starta PTP1. 
Tryck och håll inne Av/på tills en ton hörs. 
Spelare ber dig vänta och talar sedan om var du befinner dig.  

Knappbeskrivning.  
Håll ner Meny i 5 sek och du hör en ton och spelaren säger 
Knappbeskrivning på. 
Nu kan du trycka på respektive knapp för att höra dess funktion. 
Håll ner Meny 5 sek igen för att gå ur knappbeskrivningen.  

Avbryt och Ångra. 
Tryck * för att avbryta val och ångra. 



 Lathund Plextalk Pocket PTP 1  

 © Iris Hjälpmedel 2018 ver 6.01 6/13 

Hjälpfunktion. 
Tryck 0 (noll) och du hör Hjälp på, med Enter spelar du upp hjälpen. 
Tryck 0 igen för att gå ur hjälpen.  

Bekräfta. 
Tryck # för att bekräfta val (Enter) och för att göra om. 

Siffra 5. 
Genom att trycka siffra 5 kan du få information om t.ex. den Daisybok du 
just läser. Vad du får för information beror på var du befinner dig.  

Tid för Sleepfunktion. 
Tryck Av/På upprepade gånger för att ställa in hur lång tid du vill ställa in 
för sleepfunktionen. Du har 30 min intervaller att välja mellan, samt 
avstängd.   

Ställ in datum och tid. 
Tryck Meny. 
Tryck Höger/Vänster tills du hör Systeminställningar. 
Tryck Enter för att Bekräfta. 
Tryck Höger/Vänster tills du hör Ställ in datum och tid. 
Bekräfta med Enter. 
Följ anvisningarna för att ställa in datum och tid, skriv in dina val med två 
siffror för månad och dag, tid och år med fyra siffror.  
Du väljer också för- eller eftermiddag med Höger/Vänster. 
Bekräfta med Enter efter varje val.  

Allmänt om Meny-funktioner. 
Genom att Trycka Meny når du alla menyinställningar. 

• Redigera – enkla ändringar av Dasiyinspelningar. 
• Inspelningsinställningar – möjligheter att välja olika inställningar 

för inspelning. 
• Uppspelningsinställningar – inställningar för uppspelning. 
• Bokmärke – hantera bokmärken. 
• Röstanteckning – hantera korta röstanteckningar. 
• Hantering av medium – hantering av filer på SD-kort och USB. 
• Systeminställningar – få systeminformation och ändra olika 

inställningar.  
Du går in i varje menyval med Enter och hittar där undermenyer. 
Bekräfta hela tiden dina val med Enter, använd Höger/Vänster för att 
navigera i meny, välj Upp för att gå upp i menynivå. 
För att gå ur menyn tryck Meny igen. 
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Knapplås. 
Det har du på högra kantens nedre knapp.  

• Dra uppåt för att låsa. 
• Dra neråt för att låsa upp. 

Höja/sänka volym. 
Det gör du med den övre knappen på spelarens högra sida. 

• Dra uppåt för att höja volymen. 
• Dra neråt för att sänka volymen.  

Höja/sänka hastighet. 
• Tryck först siffra 1. 
• Tryck sedan pil upp för att höja hastighet. 
• Tryck pil ner för att sänka hastighet. 

Höja sänka tonhöjd. 
• Tryck först siffra 1 två gånger. 
• Tryck sedan pil upp för att höja tonhöjd. 
• Tryck pil ner för att sänka tonhöjd. 

Titelknappen. 
Med den väljer du SD-kort, USB eller Röstanteckning.  

PTP1 och datorn. 
Du kan arbeta med PTP1 och datorn på två sätt, dels genom att 
använda medföljande USB-kabel, eller genom att ta ut minneskortet ur 
spelaren och sätta in i datorns minneskortläsare (intern eller extern). 
Det är också med hjälp av datorn du raderar filer från PTP1. 
Det är på minneskortet du lägger in Daisyböcker, musik mm. 

 Anslutning med kabel. 
1. Se till att PTP1 är avstängd.  
2. Sätt in kabeln i USB-uttaget i nederkanten på PTP1 och anslut till 

datorn via USB-uttag.  
3. Sätt på PTP1. 
4. Ett fönster kommer upp på skärmen. 
5. Tryck Escape för att stänga det fönstret. 
6. Starta Den här datorn t.ex. genom att trycka Start + E. 
7. Du ser PTP1 som Flyttbar disk. Enhetsbokstav kan variera 

beroende på vilka enheter du har tillgång till på din dator.  
8. Du bör göra en säker borttagning när du kopplar ifrån PTP1 från 

datorn. 
9. Då slås PTP1 av och startas om automatiskt. 
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Ansluta minneskortet. 
1. Se till att PTP1 är avstängd. 
2. Ta ut minneskortet ur spelaren genom att först trycka det inåt och 

sedan dra ut det.  
3. Sätt sedan in kortet i datorns interna eller externa kortläsare för att 

föra över böcker och musik mm.  
4. Kortet syns som SD-Card i datorn.  
5. Du bör göra en säker borttagning av kortet innan du tar ut det ur 

minneskortläsaren på datorn.  

Daisyfunktionen. 
Daisy = Digital Accessible Information System, eller Digitalt Audiobaserat 
Informationssystem på svenska. 
Daisyböcker lägger du in på minneskortet. 

Lägga in en ny Dasiybok. 
1. Se till att ha Den här datorn öppen. 
2. Se till att PTP1 är avstängd.  
3. Sätt in kabeln i USB-uttaget i nederkanten på PTP1 och anslut till 

datorn via USB-uttag. Du hör en melodislinga. 
4. Sätt på PTP1. 
5. Tryck Escape för att stänga fönstret som kommer upp. 
6. Stoppa in Daisyskivan in datorns CD-enhet. 
7. Tryck Escape för att stänga fönstret som kommer upp. 
8. Gå till Cd-enheten. 
9. Gå till Innehållsdelen. 
10. Markera alla filer med tex Ctrl+A. 
11. Kopiera med Ctrl+C. 
12. Gå nu till PTP1, Flyttbara disk, eller SD-minneskortet. 
13. Vi rekommenderar att du skapar en mapp som heter Böcker och 

lägger alla dina böcker i egna mappar som undermappar till denna 
för att enklare hålla ordning på böckerna men det är ingen 
nödvändighet. 

14. Skapa en mapp för boken, förslagsvis med bokens namn.  
15. Öppna mappen. 
16. Klistra in med Ctrl+V. 

Lyssna på en Daisybok. 
• Tryck Titel tills du hör SD-kort eller USB-medium beroende på var 

du har lagt din bok.  
• Tryck Upp till Välj mapp. 
• Tryck Framåt/Bakåt för att välja bok. 
• Tryck Enter för att börja spela upp. 
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• Du väljer mellan de olika nivåerna med Upp/Ner. 
• Du navigerar på vald nivå med Framåt/Bakåt. 
• Vilka nivåer du kan gå till beror på bokens uppbyggnad.  

Gå till sida. 
Tryck Gå till.  
Tryck in de sidnummer du vill gå till på sifferknapparna. 
Tryck Enter för att bekräfta.  

Lägga in bokmärken. 
• Tryck Bokmärke 2 gånger för Lägg in bokmärke. 
• Tryck Enter för att bekräfta. 
• Skriv in nummer på bokmärket. 
• Bekräfta med Enter. 
• Om numret på bokmärket redan finns säger PTP1 till om det.  

Gå till bokmärke. 
1. Tryck Bokmärke 1 gång. Spelaren säger Gå till bokmärke. 
2. Tryck in numret på ditt bokmärke. 
3. Tryck Enter för att bekräfta.  

Eller: 
4. Tryck Upp/Ner för att komma till navigationsnivån Bokmärke. 
5. Tryck Höger/Vänster för att bläddra mellan dina bokmärken.  

Radera enstaka bokmärke. 
1. Tryck Bokmärke 3 gånger. 
2. PTP1 säger Skriv in nummer för bokmärke som ska raderas. 
3. Skriv in numret. 
4. Bekräfta med Enter.  
5. PTP1 säger att Bokmärket raderat. 

Radera alla bokmärken. 
1. Tryck Meny. 
2. Tryck Höger eller Vänster till Bokmärke. 
3. Bekräfta med Enter. 
4. PTP1 säger Välj inställningar för bokmärke. 
5. Tryck Höger eller Vänster till Radera alla bokmärken för aktuell 

titel. 
6. Bekräfta med Enter.  
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Andra böcker. 
Dessa lägger du in på samma sätt som en Daisybok, t.ex.  böcker i MP3-
format. 
Har du vanliga CD-böcker så är de oftast i CDA-format. 
Då måste du först rippa boken i t.ex. Windows Media Player. 
Välj där ett format som PTP1 stöder.  
Filformat som PTP1 stöder är: MP3, WAVE, AMR-WB+. 
Vi rekommenderar MP3 då dessa är minst. 
Lägg in varje bok i egen mapp.  

• Tryck Titel tills du hör SD-kort eller USB-medium beroende på var 
du har lagt din textfil.  

• Tryck Upp till Välj mapp. 
• Tryck Höger/Vänster tills du hör Ljud. 
• Tryck Höger/Vänster för att välja ljudfil. 
• Tryck Enter för att börja spela upp. 

Röstanteckning. 
Denna funktion är till för att spela in kortare röstanteckningar.  
Du kan lägga in totalt 200 memon på max 1 min/memo, max 30 min total 
inspelningstid.  
Dina anteckningar numreras automatiskt.  
 

1. Håll ner Inspelning tills spelaren säger Röstanteckning och du 
hör en ton.  

2. Tala in. 
3. Släpp Inspelning.  

Spela upp röstanteckning. 
1. Tryck Titel tills du här Röstanteckning. 
2. Tryck Höger/Vänster för att hoppa mellan dina röstanteckningar. 
3. Vänta lite och din anteckning spelas upp.  

Eller: 
1. Tryck Gå till och numret på den önskade anteckningen. 
2. Tryck Enter och anteckningen spelas upp. 

Om du vill lyssna på din sista anteckning: 
3. Tryck Gå till,sedan 0 (noll) och bekräfta Enter.  

Radera röstanteckning. 
1. Tryck Titel till du hör Röstanteckning. 
2. Gå till den röstanteckning du vill radera. 
3. Tryck Meny. 
4. Tryck Höger/Vänster tills du hör Röstanteckning igen. 
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5. Tryck Enter för att välja det. 
6. Tryck Höger/Vänster för att välja Radera vald röstanteckning.  
7. Tryck Enter för att bekräfta. 
8. Du hörde där också valet Radera alla röstanteckningar. 
9. Detta val kan nå även om du inte valt Röstanteckning med Titel.  

Längre inspelning. 
Alla inspelningar du gör med PTP1 görs i Daisyformat. 
Du väljer att spela in i en Ny titel eller i en gammal ”Bok”. 
Ljudet ställs in automatiskt. 
En mapp med namnet PlexRecording skapas automatiskt på 
minneskortet, under den skapas mappar, BookDir + nr, för varje bok och 
i dessa mappar ligger Mp3-filer och vissa styrfiler.  
Det första du säger blir ”bokens” titel så var noga med att säga en 
lämplig titel innan du börjar själva ”pratet”. 

Starta inspelning. 
1. Tryck Inspelning – Röd knapp. 
2. Första gången du ska spelar in säger PTP1 Ny titel. Inspelning 

blinkar. 
3. Du hör också Tips om var du ska välja att spela in. 
4. Tryck Inspelning igen för att börja spela in. Inspelning lyser med 

fast rött sken.  
5. Tala in en kortfattad titel. 
6. Fortsätt sedan prata som vanligt. 
7. Tryck Inspelning igen om du vill göra paus i inspelningen. 

Inspelning blinkar med rött sken. 
8. Tryck Enter/Stopp för att stoppa inspelning. Inspelning slocknar. 

 
Nästa gång du trycker Inspelning säger PTP1 Daisybok och numret på 
boken den står på nu.  

1. Tryck Inspelning igen för att spela in i den boken. 
2. Tryck Höger/Vänster för att navigera till rätt bok. 
3. Tryck Höger för att komma till Ny titel om du vill skapa en helt ny 

bok.  

Musik. 
Här gäller samma sak som ovan, PTP1 stöder inte det vanligaste 
formatet på en musik-Cd, CDA. Därför måste du först rippa dina skivor 
för att föra över till PTP1. Lägg in dina musikfiler i mappar efter artist, 
spellistor eller dylikt.  

• Tryck Titel tills du hör SD-kort eller USB-medium beroende på var 
du har lagt din ljudfil.  
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• Tryck Upp till Välj mapp. 
• Tryck Höger/Vänster tills du hör Ljud. 
• Tryck Höger/Vänster för att välja ljudfil. 
• Tryck Enter för att börja spela upp. 

Textfiler. 
Du kan lägga in dokument från datorn i PTP1 i .txt och .html-format. 
Du kan lägga in dina filer direkt på kortet. 
Du raderar även textfiler med hjälp av datorn.  
Textfilen läses upp med talsyntes och kvinnlig röst. 
Engelsk röst 
 

• Tryck Titel tills du hör SD-kort eller USB-medium beroende på var 
du har lagt din textfil.  

• Tryck Upp till Välj mapp. 
• Tryck Höger/Vänster tills du hör Text. 
• Tryck Höger/Vänster för att välja textfil. 
• Tryck Enter för att börja spela upp. 

Radering på PTP1. 
Vi har i Lathunden rekommenderat att du raderar filer från PTP1 med 
hjälp av datorn då det är det lättaste sättet. Givetvis går det att radera 
olika objekt i själva spelaren. För information om detta hänvisar vi till 
User´s guide. 
Här följer dock ett exempel på hur du kan radera en längre inspelning 
(titel). 
Du kan följa samma princip för att radera andra typer av objekt. 
Radera titel 

1. Se till att stå på den Titel/Bok du vill radera.  
2. Tryck Meny. 
3. Tryck höger till Hantering av medium. 
4. Tryck Enter för att bekräfta. 
5. Tryck Höger till Radera vald titel.  
6. Bekräfta med Enter. 
7. Vill du inte radera den trycker du Meny för att avbryta. 

Ytterligare funktioner 
Här har vi bara tagit upp det vanligaste och mest använda funktionerna i 
PTP1. Givetvis finns det massor av andra funktioner och inställningar du 
kan göra. Även här hänvisar vi till User’s guide. 
Men vi hoppas också att du med hjälp av denna Lathund kommer igång 
att använda din PTP1 på ett tillfredställande sätt.  
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Tillbehör 
Laddare till Plextalk PTP1, art nr 54065-01 
Batteri till Plextalk PTP1, art nr 54065-02 
Väska till PTP1, art nr 54065-06 
 

Daisysupport 
Som kund hos Iris Hjälpmedel har du tillgång till vår support på telefon 
08-39 94 00, välj produktförfrågan eller daisysupport@irishjalpmedel.se.. 
 
Lycka till! 
Iris Hjälpmedel 
 
 
 
 

Iris Hjälpmedel AB 
S-122 33 Enskede, Besök: Sandsborgsvägen 52 

Telefon: 08-39 94 00 
www.irishjalpmedel.se 
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