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Användarmanual Plextalk PTN1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för att du skaffat en Daisyspelare från Iris. Med hjälp av denna manual 
kan du snabbt komma igång med din spelare. Har du ytterligare frågor är du 
välkommen att ta kontakt med oss på Iris Hjälpmedel  
 

Kundsupport telefon 08-39 94 00. 
 

För uppdateringar och andra underlag hänvisar vi till vår internetbutik på 
www.iris.se 
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Snabbguide för att komma igång 
 

 

Förpackningens innehåll 
Förpackningen innehåller; spelaren, strömadapter, dokumentation samt CD-skivan du just 
nu använder innehållande ett avsnitt för att komma igång följt av den utförliga 
användarmanualen. 

Placering av din Plextalk PTN1 
Placera din Plextalk PTN1 på en plan yta framför dig med knapparna uppåt. Den stora inbyggda 
högtalaren ska finnas i det övre högra hörnet. 

Anslut strömkälla 
Första gången du använder din spelare ska du koppla enheten till en strömkälla och säkerställa att 
batterierna är fullt uppladdade.  

Laddningsenheten till din Plextalk PTN1 har en vanlig strömkontakt i ena änden, en 
strömomvandlare i mitten, samt en rund kontakt i den andra änden. Koppla in den lilla runda 
kontakten på baksidan av din spelare, koppla sedan in strömkontakten i ett eluttag. 

Till- och frånslag av ström 
Av/på-knappen är den runda nedsänkta kontrollen som finns i mitten till höger på enhetens 
ovansida (se bild sid 4). För att starta enheten, tryck ner av/på-knappen samt håll nere den i en 
sekund, släpp sedan. Du kommer att höra ljudtoner som indikerar att spelaren är påslagen och 
samtidigt kommer en grön diod att börja lysa. 

Sätt in en CD-skiva 
När du sätter in en CD-skiva, försök att inte röra sidan utan etikett på skivan eftersom den kan ta 
skada av damm och fingeravtryck. Håll CD-skivan i kanterna med fyra fingrar för att undvika att ta 
på läsytan eller kroka ditt pekfinger genom hålet och håll i kanterna med dina andra fingrar. 
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Uppspelning 
Om CD-skivan läses korrekt kommer guiderösten att meddela typ av CD tillsammans med titeln 
om det är en DAISY-bok. Om det är en CD-skiva som inte lämpas för uppspelning eller om skivan 
ligger upp och ner kommer guiderösten att säga ”felaktig eller skadad skiva”. Tryck på 
utmatningsknappen som finns under av/på-knappen för att få ut skivan. 

Justera volym 
Knapparna för volym upp/ner finns uppe i mitten på enhetens ovansida och är formade som 
halvmånar. Tryck på den övre knappen för att öka volymen och tryck på den nedre knappen för att 
minska volymen. 

Mata ut en CD-skiva 
Knappen för utmatning finner du i nedre högra hörnet på enhetens ovansida. Denna knapp är 
fyrkantig. För att mata ut en CD-skiva, tryck på utmatningsknappen. Guiderösten kommer att säga 
”mata ut” och efter några få sekunder kommer CD-skivan att matas ut automatiskt ur 
inmatningsspringan.  

Stäng av spelaren 
För att stänga ned enheten, tryck på av/på-knappen samt håll nere den i ungefär en sekund. Du 
kommer att höra ljudtoner som indikerar att spelaren är avslagen och samtidigt kommer en grön 
diod att blinka till. 

 

Här avslutas snabbguiden att komma igång med Plextalk PTN1. För att 
kunna utnyttja alla spelarens funktioner rekommenderar vi dig att ta del av 
hela manualen.
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Användarmanual 
Vi hoppas att du kommer att ha mycket glädje av att lyssna på digitala talböcker med vår produkt. 
Plextalk PTN1 är designad för synhandikappade och de som har behov av extra stöd gällande 
läsning. Plextalk PTN1 erbjuder mycket hög prestanda, kan användas med batterier, är pålitlig och 
användarvänlig. Om du har några frågor om hur du använder Plextalk PTN1 är du välkommen att 
kontakta Iris eller din återförsäljare. 

Dra inte ut kontakten via kabeln när du tar ur strömkontakten ur spelaren. 
Försäkra dig om att spelaren, strömadaptern och strömkabeln är ordentligt sammankopplade.  
När du rengör spelaren, se först till att ta ur strömkontakten, använd en lätt fuktad bomullstrasa. 
För att hålla CD-skivorna rena, torka med en ren bomullstrasa, börja i mitten och rör dig utåt 
kanten och tillbaka (undvik roterande rörelser).  
CD-skivan roterar med hög hastighet; sätt inte fast något tjockt, såsom en etikett med punktskrift 
på CD-skivans yta. Plextalk är endast kompatibel med runda CD-skivor. Oregelbundet formade 
CD-skivor, som t.ex visitkortsformade, kan skada enheten och skall inte användas. 
 

Vård av batteriet 
Ladda batteriet 
När du använder Plextalk PTN1 för första gången eller efter en månads förvaring, koppla in 
strömadaptern i minst 24 timmar för att återuppladda batteriet.  

Batteriet tar normalt 4 timmar för att laddas fullt. För att behålla batteriets prestanda 
rekommenderar vi följande steg var sjätte månad: 

• Ladda upp batteriet fullt 
• Använd batteriström tills batteriet är tomt 
• Ladda upp batteriet i 24 timmar 
 
 

Batteriets livslängd 
Batteriets livslängd beror på hur ofta det används och återuppladdas. Dess kapacitet att lagra 
elektrisk laddning minskar med tiden. När tiden för användning mellan varje uppladdning blir för 
kort behöver du ersätta batteriet med ett nytt. Kontakta alltid din lokala återförsäljare för att byta ut 
batteriet, öppna inte batterifacket och ta aldrig ut batteriet själv. Batteriets livslängd kan påverkas 
av omgivande temperatur och miljö. 

Batteriets funktionalitet 
Automatisk avstängning vid låg batterinivå. 

Enheten slår av sig själv efter 30 minuters inaktivitet. Detta betyder att om ingen knapp trycks in 
under 30 minuter slås strömmen av automatiskt. 

Du kan få reda på batteristatusen genom att trycka på informationsknappen. 

Funktioner i PTN1 
Plextalk PTN1 har omfattande uppspelningsfunktioner. Spelaren har mycket hög prestanda, kan 
användas med batterier, är pålitlig och användarvänlig. Spelaren stödjer flera olika format och är 
designad så att äldre människor kan använda den utan svårigheter. Ett återuppladdningsbart 
batteri medföljer och kan spela i upp till 5 timmar utan att behöva laddas upp.  
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Huvudfunktioner 
• Stilren, enkel och funktionell design 
• Förmåga att spela Musik-CD-skivor (CD-DA), MP3 och DAISY 2.0/2.02 
• Navigationsröst för enklare användning 
• Enkel inmatning av CD-skivor via en inmatningsspringa 
• Högpresterande inbyggda högtalare 
• Återuppladdningsbart batteri medföljer och har en operationstid på 5 timmar 
• Insomningstimer 
• Bokmärkesfunktion 
• Sid-/tidshoppningsfunktion för enkel navigation 
• Kontroll av uppspelningshastighet för enklare lyssning 

Förpackningens innehåll 
Spelaren, strömtillbehör med transformator, en plastpåse med dokumentation, snabbguide 
i papperstryck samt användarmanual på CD-skiva. 
 

Användarmanualen på CD-skiva 
Användarmanualen på CD-skiva innehåller användarmanualen i DAISY-format på svenska och i 
textformat på svenska. 

Spara din förpackning 
Försäkra dig om att du sparar lådan med inpackningsmaterialet efter uppackning av din Plextalk 
PTN1. Lådan och inpackningsmaterialet har designats och testats för att säkerställa att spelaren 
ska klara omild behandling i transporter och ändå anlända i fungerande skick. 

Placering 
Placera Plextalk PTN1 på en plan yta framför dig med knapparna uppåt. Den stora inbyggda 
högtalaren ska finnas i det övre högra hörnet på spelarens ovansida. I denna position finns CD-
inmatningsspringan på spelarens framkant. 

Anslut strömkälla 
Första gången du använder Plextalk PTN1 ska du koppla enheten till en strömkälla. Batterierna 
kan ha tappat strömstyrka under frakten även om de var fullt uppladdade när de lämnade fabriken. 

Strömkabeln med uppladdningsenheten till spelaren består av två kablar. En kabel kopplar 
strömkabeln till ett litet ovalt kontaktuttag och den andra ansluter en stor transformator till en liten 
rund kontakt.  

Anslut den lilla runda kontakten i uttaget på baksidan av spelaren, försäkra dig om att den 
medföljande strömkabeln är inkopplad i transformatorn innan du ansluter strömkabeln i 
vägguttaget. 

Till- och frånslag av ström 
Av/på-knappen är den runda nedsänkta kontrollen som finns i mitten till höger på enhetens 
ovansida.  

1. För att starta enheten, tryck på av/på-knappen samt håll nere den i en sekund, släpp 
sedan. Du kommer att höra ljudtoner som indikerar att spelaren är påslagen och samtidigt 
kommer en grön diod att börja lysa. 
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2. För att stänga av enheten, tryck på av/på-knappen samt håll inne den i en sekund, släpp 
sedan. Du kommer att höra ljudtoner som indikerar att spelaren är avslagen och samtidigt 
kommer en grön diod att blinka till. 

Oavsiktlig avstängning 
Om Plextalk PTN1 skulle låsa sig av någon anledning kan du använda den Oavsiktliga 
Avstängningen genom att trycka och hålla inne av/på-knappen och knappen för Insomningstimer 
tillsammans i 3 sekunder.  

Layout på knappar och tangenter 
Spelarens ovansida 
Högst uppe i mitten på ovansidan finns tre stycken par med upp-/ner-kontrollknappar formade som 
halvmånar. Från vänster till höger är dessa knapp-par; tonläges-, volym- och hastighetskontroll. 
Tryck på den övre knappen för att öka tonläge, volym eller hastighet och tryck på den nedre 
knappen för att minska volym, hastighet eller tonläge.  

I mitten på ovansidan hittar du navigationsknappar formade som ett ovalt kors pekandes upp, ner, 
vänster och höger. Dessa låter dig flytta från sida till sida, kapitel till kapitel eller från avsnitt till 
avsnitt.  

Nertill hittar du en stor rektangulär knapp i mitten som är start-/stopp-knappen. Till vänster om 
start-/stopp-knappen finns knappen för tillbakaspolning och till höger om start-/stopp-knappen finns 
knappen för snabbspolning framåt. 

Till höger om start-/stopp-knappen i nedre högra hörnet på enheten hittar du den fyrkantiga 
knappen som används för att mata ut CD-skivor ur inmatningsspringan. 

Av/på-knappen är den runda nedsänkta kontrollen som finns i mitten till höger på enhetens 
ovansida. 

Precis till vänster om av/på-knappen finns en liten rund knapp som är knappen för 
insomningstimer. Du kan välja den önskade tiden till 30 min, 60 min, 90 min, 120 min eller AV. 

På vänster sida om mitten hittar du en ovalformad knapp. Detta är knappen som ger dig 
information om boken såsom aktuell sida, tid som passerat, tid som återstår samt den totala tiden.  

I nedre vänstra hörnet hittar du en triangelformad knapp. Detta är bokmärkesknappen som 
används för att lägga till eller ta bort ett bokmärke. 

Spelarens främre del 
CD-inmatningsspringan finns i främre kanten av enheten. Sätt in din DAISY-bok, musik-CD eller 
MP3CD via denna inmatningsspringa. Så fort en CD-skiva har förts in till ungefär tre fjärdedelar 
dras den in och laddas automatiskt i spelaren. Om CD-skivan ligger upp och ner säger guiderösten 
”felaktig eller skadad skiva”. 

Spelarens bakre del 
Längst till vänster på enhetens baksida finns strömkontakten som används för att koppla spelaren 
till ett eluttag. 
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Spelarens vänstra sida 
Uttag för hörlurar och externa högtalare finns på vänster sida av enheten. Det övre uttaget är till för 
att koppla in en pedalkontroll för hands-free användning av start-/stoppfunktionen och det lägre 
uttaget är till för att koppla in hörlurar eller externa högtalare. 

Sätt in och mata ut CD-skiva med användarmanualen 
Sätt in en CD-skiva i inmatningsspringan på framkanten av spelaren. Denna kan du finna precis 
under den mjuka inskjutningen på framkanten. Försäkra dig om att CD-skivan är placerad med rätt 
sida uppåt annars får du följande meddelande: “felaktig eller skadad skiva”. Den borde säga: 
“skiva, daisybok, Plextalk användarmanual”.  

För att få ut CD-skivan, tryck på utmatningsknappen som finns i det nedre högra hörnet på 
enheten. Detta är den fyrkantiga knappen. En motoriserad mekanism kommer automatiskt att mata 
ut CD-skivan ur spelaren.  

När spelaren är klar med utmatningen av skivan, ta bort den och sätt tillbaka den i dess fodral. 

Grundfunktioner 
Start och Stopp 
Knappen start-/stopp låter dig spela upp och stoppa DAISY-CD-, Musik-CD- eller MP3CD-skivor.  

För att stoppa en uppspelning tryck på start-/stopp-knappen. 

För att starta en uppspelning tryck på start-/stopp-knappen igen. 

Om du trycker in och håller ner start-/stopp-knappen kommer Plextalk att tala om den aktuella 
sektionens titel.  

Snabbspolning framåt och bakåt 
Dessa knappar låter dig flytta framåt eller bakåt i snabb hastighet. 

För att spola bakåt, tryck ner och håll inne knappen bakåt. 
För att snabbspola framåt, tryck ner och håll inne knappen framåt. 

När du trycker ner och håller inne knappen tillbakaspolning eller snabbspolning framåt kommer du 
att höra CD-skivan spola bakåt eller framåt precis som ett kassettband. Hastigheten ökas stegvis 
med följande 3 alternativ 4 gånger, 8 gånger eller 16 gånger. Vid denna punkt kan du släppa 
knappen för tillbakaspolning eller snabbspolning framåt och spelaren kommer ändå att fortsätta 
spola framåt eller bakåt.   

Justera volymen 
Volymkontrollerna finns uppe i mitten på enhetens ovansida. Det finns tre upp-/ner-kontrollknappar 
formade som halvmånar. Volymkontrollerna är de största knapparna. 

För att öka volymen, tryck på den övre knappen. För att minska volymen, tryck på den nedre 
knappen. Volymen kan justeras från 0 till 20 med 1 steg i taget. Tryckningar på den övre knappen 
ökar volymen och tryckningar på den nedre knappen minskar volymen. 

Om du vill återställa spelaren till dess standardvärden, tryck på den övre och nedre knappen 
samtidigt.  
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Justera volymen för guiden 
Guideröstens volym kan justeras genom att trycka på knapparna för Volymkontroll tillsammans 
med informationsknappen.  

1. För att öka volymen för guiderösten, håll nere informationsknappen och tryck på den övre 
volymknappen.  

2. För att minska volymen för guiderösten, håll nere informationsknappen och tryck på den 
nedre volymknappen. 

Justera tonläge 
Kontrollerna för tonläget är de små knapparna placerade till vänster om volymkontrollerna.  

1. För att öka tonläget, tryck på den övre knappen. 
2. För att minska tonläget, tryck på den nedre knappen. 

Tonläget kan justeras från -6 till +6 och standardvärdet är 0. 

Om du vill återställa spelaren till dess standardtonläge tryck på den övre och nedre knappen 
samtidigt. 

Justera hastigheten 
Hastighetskontrollerna är de små knapparna till höger om volymkontrollerna.  

1. För att öka hastigheten, tryck på den övre knappen. 
2. För att minska hastigheten, tryck på den nedre knappen. 

Hastigheten justeras från -2 till +8 och standardvärdet är 0. 

Om du vill återställa spelaren till dess standardhastighet, tryck på den övre och nedre knappen 
samtidigt. 

Kontrollera position i en Daisybok 
Spelaren ger dig ljudinformation om DAISY-boken som du lyssnar på genom att trycka på 
informationsknappen.  

Tryck in och släpp upp informationsknappen en gång. Spelaren kommer att lista all den tillgängliga 
informationen som finns i tre sektioner: aktuell position, bokinformation samt batteriinformation. 

För att gå direkt till en specifik sektion, tryck in och släpp upp informationsknappen när du hör den 
önskade sektionen. 

Tillgänglig information 

Tid 
Tid som passerat = Den tid som passerat från början av boken till din aktuella position.  

Tid som kvarstår = Den tid som är kvar av boken från din aktuella position. 

Total tid = Den totala speltiden för boken. 
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Bok och sida 
Sidnummer = Numret på den aktuella sidan i boken. 

Totala antalet sidor = Det totala antalet sidor som finns i den aktuella boken. 

Antalet böcker på CD-skivan = Det totala antalet böcker som finns på den aktuella CD-skivan. 

Batteri 
Aktuell strömkälla = Den aktuella strömkälla som används, antingen nätström eller batteriström.  

Batteristatus = Den aktuella statusen för batteriet, om det är delvis uppladdat eller fullt uppladdat, 
sedan batterinivån angiven i procent.  

Navigering i en Daisybok 
I mitten på ovansidan hittar du navigationsknappar formade som ett kors pekandes upp, ner, 
vänster och höger. Dessa låter dig flytta från ett bokelement till ett annat, från boktitel till boktitel, 
från kapitel till kapitel, från avsnitt till avsnitt, från sida till sida etc. 

Daisyböcker är designade med rubriker för varje innehållsdel. Detta låter dig navigera i dem enkelt 
genom att trycka på vänster- eller högerknappen för att hoppa bakåt och framåt ett bokelement i 
taget. 

Notera: Du kan flytta mellan boktitel, kapitel, avsnitt, sida, paragraf eller annat element definierade 
av bokens producenter. 

Välj en titel 
Om din Daisybok har 2 eller 3 titlar på en CD-skiva, välj först boktitel. Tryck på upp- eller 
nerknappen upprepade gånger tills du hör boktiteln. Den sista boktiteln som blir uppläst är den 
som för tillfället är markerad. 

Använd sedan högerknappen för att flytta framåt eller vänsterknappen för att flytta bakåt från en 
boktitel till en annan tills du når den önskade boktiteln. Den sista boktiteln som blir uppläst är den 
som för tillfället är markerad.  

Slutligen kommer uppläsningen av den valda boktiteln att starta automatiskt. 

Förflytta via nivå (avsnitt) 
För att flytta nivåelementet, tryck först upp- eller nerknappen tills du hör nivåelementet. Nivå 1 är 
standardinställningen för Plextalk. Du kan välja nivåelement genom att trycka på vänster- och 
högerknapparna. Du kommer att hoppa från nivå till nivå vilket låter dig ställa in nivåelementet. 

Slutligen kommer uppläsningen att starta automatiskt på den valda nivån. 

Nivåer är markerade för att åtskilja dem som avdelningar i kapitel, avsnitt och underavsnitt. För att 
navigera mellan kapitel, avsnitt och underavsnitt med spelaren, använd upp- och nerknapparna 
samt välj navigation nivåvis för att sedan kunna hoppa framåt och bakåt genom nivåer med hjälp 
av vänster- och högerknapparna. Du kan navigera från kapitel till kapitel, från avsnitt till avsnitt eller 
från underavsnitt till underavsnitt i Daisyböcker. 

Notera: Nivåelement är definierade av bokens producenter. 

Förflytta från sida till sida 
För att flytta från sida till sida, tryck först upp- eller nerknappen tills du hör sidan.  
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Tryck vänster- eller högerknappen. Du kommer att hoppa en sida åt gången. 

Höger- och vänsterknapparna låter dig även hoppa 10 sidor åt gången för att snabbt nå en specifik 
sida.  

Tryck först upp- eller nerknappen tills du hör sidelementet. Tryck sedan och håll nere vänster- eller 
högerknappen. Du kommer att hoppa framåt 10 sidor åt gången. 

Släpp slutligen knappen när du är nära den önskade sidan, hoppa sedan framåt en sida åt gången 
genom att trycka vänster- eller högerknappen upprepade gånger tills du hör den önskade sidan.  

Förflytta via grupp 
Grupper är markerade för att åtskilja avdelningar inom avsnitt. För att navigera mellan grupper, 
använd upp- och nerknappen för att specificera navigation gruppvis.  Detta låter dig hoppa framåt 
och bakåt gruppvis genom att använda vänster- och högerknappen. Du kan navigera effektivt 
bland avsnitt i Daisyböcker genom att gruppera paragraftitlar. Om det inte finns några 
gruppelement i boken, kommer du inte kunna välja gruppnivåer genom att använda upp- eller 
nerknappen. 

Förflyttning i tid 
För att flytta till en specifik tidpunkt, tryck först upp- eller nerknappen tills du hör tidselement. 

Tryck vänster- eller högerknappen. Du hoppar en minut åt gången för att snabbt nå den önskade 
positionen.  

Höger- och vänsterknapparna låter dig även hoppa 10 minuter åt gången för att snabbt nå en 
specifik sida.  

Tryck först upp- eller nerknappen tills du hör tidselement.  

Tryck sedan och håll nere vänster- eller högerknappen. Du kommer att hoppa framåt 10 minuter åt 
gången.  

Släpp slutligen knappen när du är nära den önskade sidan, hoppa sedan framåt en sida åt gången 
genom att trycka vänster- eller högerknappen upprepade gånger tills du hör den önskade sidan.  

Förflytta till början eller slutet av en titel 
För att flytta till början eller slutet på en titel, tryck först upp- eller nerknappen tills du hör ”början 
eller slutet”. Tryck sedan antingen vänsterknappen en gång för att flytta till början av titeln eller 
tryck högerknappen en gång för att flytta till slutet av titeln. 

Förflyttning via fraser 
Fras är den mest grundläggande enheten i ett Daisysystem. När du läser en text kommer 
uppläsningsrösten pausa och ta andetag. Textsegmentet mellan en paus och nästa kallas för en 
”fras”. En uppläst fras varar normalt i några sekunder till över tio sekunder. Fraser separeras av 
små pauser i uppläsningen, till exempel, genom andningspauser under inspelningen. 

Du kan använda fraser för att repetera textsegment om du missar någon detalj i uppläsningen. 
Tryck på vänsterknappen en gång eller hoppa över en fras genom att trycka på högerknappen en 
gång. 

Bokmärken 
Knappen bokmärke lägger in ett bokmärke för att markera utvalda sidor för framtida snabbåtkomst.  
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Lägga in ett bokmärke 
Tryck på bokmärkesknappen på den önskade platsen och tryck sedan på start-/stopp-knappen en 
gång för att bekräfta bokmärket.  
För att avbryta bokmärkningen, tryck på bokmärkesknappen tills spelaren säger ”avbryt” eller tryck 
på valfri navigationsknapp. 
 
Ett nummer kommer automatiskt att tilldelas till varje bokmärke. 

Notera: Upp till 10000 bokmärken kan lagras i Plextalks interna minne.  

Ett numrerat bokmärke kan tilldelas siffran 1 till 10000. Om du försöker överskrida 10000 
bokmärken kommer det äldsta bokmärket att raderas. Spelaren kan också memorera information 
för upp till 1000 daisytitlar.  

Hitta ett bokmärke 
Tryck på upp- eller nerknappen tills spelaren säger, ”bokmärke”. Tryck på vänster- eller 
högerknappen för att flytta till det önskade bokmärket. Spelaren kommer att starta 
uppspelning från denna punkt.  
 

Ta bort alla bokmärken 
Tryck på bokmärkesknappen två gånger. Du kommer att höra “radera alla bokmärken i denna bok, 
bekräfta?” 

Tryck sedan start-/stopp-knappen en gång för att bekräfta.  
För att avbryta borttagning av alla bokmärken, tryck på bokmärkes-knappen tills spelaren 
säger ”avbryt” eller tryck på någon av navigationsknapparna. 
 

Notera: Bokmärken och aktuell position sparas alltid för varje bok. 

Fortsätt lyssna från ett bokmärke 
Plextalk sparar automatiskt den sista uppspelade positionen för varje boktitel. 

Navigation i en musik-cd och MP3-CD 
Du kan använda Plextalk som en CD-spelare för att lyssna på Musik-CD- och MP3CD-skivor. Vår 
Plextalk erbjuder faktiskt mer kompetens jämfört med någon annan kommersiell CD-spelare. 

Kontrollera position i en musik-CD (CD-DA) 
Plextalk ger dig ljudinformation om musik-CD-skivan som du lyssnar på genom att trycka på 
informationsknappen.  

Tryck in och släpp upp informationsknappen en gång. Spelaren kommer att lista all den tillgängliga 
informationen som finns i tre sektioner: aktuell position, skivinformation samt batteriinformation.  

För att gå direkt till en specifik sektion, tryck in informationsknappen tills du hör den önskade 
sektion. 

Tillgänglig information 

Om position 
Aktuellt spår = Det aktuella musikspårets nummer på CD-skivan. 
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Totalt antal spår = Det totala antalet musikspår som finns på den aktuella CD-skivan. 

Om spår 
Tid som passerat = Tiden som passerat från början av musikspåret till din aktuella position.  

Tid som återstår = Tiden som återstår av musikspåret från din aktuella position. 

Total tid = Totala tiden för musikspåret som du lyssnar på. 

Om skiva 
Tid som passerat = Tiden som passerat från början av CD-skivan till din aktuella position.  

Tid som kvarstår = Tiden som kvarstår från din aktuella position till slutet av CD-skivan. 

Total tid = Den totala speltiden för CD-skivan. 

Om batteri 
Aktuell strömkälla = Den aktuella strömkälla som används, antingen nätström eller batteriström.  

Batteristatus = Den aktuella statusen för batteriet, om det är delvis uppladdat eller fullt uppladdat, 
sedan batterinivån angiven i procent.  

Förflytta till början eller slutet 
För att flytta till början eller slutet av en titel, tryck först upp- eller nerknappen tills du hör ”början 
eller slutet”. 

Tryck sedan vänsterknappen en gång för att flytta till början av titeln, eller tryck på högerknappen 
en gång för att flytta till slutet av titeln. 

Funktionerna associerade med följande knappar är samma för en musik-CD som för en talbok. 

Bokmärkesknappen - (se sektionen om bokmärken) 

Knapparna tillbakaspolning och snabbspolning framåt – (se sektionen om grundläggande 
funktioner) 

Tonlägeskontroller – (se sektionen om justering av tonläge) 

Volymkontroller – (se sektionen om justering av volym) 

Hastighetskontroller – (se sektionen om justering av hastigheten) 

Kontrollera position i en MP3-CD 
Plextalk ger dig ljudinformation om MP3CD-skivan som du lyssnar på genom att trycka på 
informationsknappen. 

Tryck in och släpp upp informationsknappen en gång. Spelaren kommer att lista all den tillgängliga 
informationen som finns i tre sektioner: aktuell position, albuminformation samt batteriinformation. 

För att gå direkt till en specifik sektion, tryck in informationsknappen tills du hör den önskade 
sektionen. 
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Tillgänglig information 

Om album 
Aktuellt album = Numret för det aktuella albumet. 

Aktuellt spår = Numret för det aktuella musikspåret. 

Totala antalet spår i det aktuella albumet = Det totala antalet musikspår som finns på den aktuella 
MP3CD-skivan. 

Totalt antalet album = Det totala antalet album som finns på den aktuella MP3CD-skivan.  

Om position 
Tid som passerat = Tiden som passerat från början av musikspåret till din aktuella position.  

Tid som återstår = Tiden som återstår av musikspåret från din aktuella position. 

Total tid = Totala tiden för musikspåret som du lyssnar på. 

Om batteri 
Aktuell strömkälla = Den aktuella strömkälla som används, antingen nätström eller batteriström.  

Batteristatus = Den aktuella statusen för batteriet, om det är delvis uppladdat eller fullt uppladdat, 
sedan batterinivån angiven i procent.  

Navigation i MP3 CD-skivor 
Förflyttning via album 
För att flytta till ett album, tryck på upp- eller nerknappen tills du hör ”album”. Du kan välja ett 
album. Vänster- och högerknapparna låter dig flytta från album till album.  

Förflyttning via spår 
För att flytta från musikspår till musikspår, tryck på upp- eller nerknappen tills du hör ”spår”. 
Vänster- och högerknapparna låter dig flytta från musikspår till musikspår.  

Förflyttning till början eller slutet 
För att flytta till början eller slutet av en titel, tryck först upp- eller nerknappen tills du hör ”början 
eller slutet”. 

Tryck sedan vänsterknappen en gång för att flytta till början av titeln, eller tryck på högerknappen 
en gång för att flytta till slutet av titeln. 

Funktionen insomningstimer 
Plextalk har en insomningstimer. Du kan ställa in den så att strömmen slås av och enheten stängs 
av efter en viss tid. Denna funktion låter dig lyssna på musik eller en bok och sedan slås spelare 
av automatiskt.  

Ställ in insomningstimer 
För insomningstimern kan du välja ett antal inställningar, 30 min, 60 min, 90 min och 120 
min. Tryck på knappen insomningstimer tills du når den önskade inställningen. 
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Avbryt insomningstimer 
Tryck på knappen insomningstimer tills du hör ”av, inlagt”. 

Återstående tid för insomningstimer 
Om insomningstimern är inställd, tryck på knappen insomningstimer en gång. Du kommer att höra 
den återstående tiden för insomningstimern. 

För din säkerhet 
Viktig anmärkning: Om du inte observerar följande varningar kan det resultera i ogiltigförklarad 
garanti samt orsaka allvarliga skador. 

1. Om din spelare beter sig onormalt eller verkar skadad på något sätt, skall du kontakta din 
återförsäljare snarast möjligt. 

2. Om du hör konstiga ljud eller känner röklukt/konstig lukt komma från spelaren, slå av 
strömmen omedelbart. 

3. Använd endast spelaren i en horisontell position. 
4. Låt inte sand eller damm komma i kontakt med spelaren eftersom detta kan leda till 

allvarliga skador samt göra reparation omöjlig. 
5. Använd inte din spelare på platser där starka radiovågar sänds eller där det finns strålning. 
6. Använd inte din spelare nära elektronisk utrustnings såsom TV-apparater och 

radioapparater eftersom den kan plocka upp missljud från dessa enheter. 
7. Använd inte strömadapters som inte är gjorda för användning med Plextalk eller 

”elektroniska transformatorer” såsom de designade för utlandsresande. 
8. Förvara inte Plextalk inne i bilar med fönstren stängda i stark sol. I direkt solljus eller nära 

värmekällor, element etc. Platser som utsätts för starka vibrationer såsom ovansidan på en 
tvättmaskin. Platser som utsätts för stark magnetism såsom nära högtalare. 

9. Torka av damm och smuts från spelaren med en mjuk tygbit fuktad med milt neutralt 
diskmedel och torka sedan av med en torr tygbit. 

10. Tag alltid ut strömkabeln ur spelaren när du rengör din spelare. 
11. Rengör CD-skivor med en ren, mjuk tygbit av bomull för att få bort ytlig smuts. 
12. När du rengör, använd en linjeformad rörelse, torka från mitten och utåt. 
13. Torka inte av CD-skivor i en cirkulär rörelse. 
14. Använd inte din spelare i åskväder.  
15. Använd inte din spelare nära vatten, till exempel i ett badrum.  
16. Sätt inte in eller dra ur kontakter med blöta händer. 
17. Ta inte ut batteriet. 
18. Värm inte batteriet i en mikrovågsugn, på spisen eller liknande. 
19. Använd endast batteriet som medföljde din Plextalk. Ersättningsbatterier finns endast 

tillgängliga från Plextor eller din lokala återförsäljare. 
20. Plocka aldrig isär, försök reparera eller modifiera din Plextalk själv. 
21. Om vätskor eller metalldelar skulle komma in i spelaren, dra ur strömsladden omedelbart. 
22. Lyssna inte på höga volymer under långa perioder eftersom detta kan leda till nedsatt 

hörsel, särskilt vid användning av hörlurar. 
 

Information om spelaren 
Närhelst du behöver service eller teknisk support kan det hända att Plextors supportavdelning eller 
din lokala Plextalk-återförsäljare behöver få reda på vilken version du har samt serienumret på din 
Plextalk. Om du behöver denna information, 

tryck in och håll nere informationsknappen när det inte finns någon skiva i spelaren. 

Denna knapp ger information såsom versions- samt serienummer för spelaren.  
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Felsökning 
♦ Om spelaren inte går igång kan det bero på strömadaptern. Koppla åter in den lilla runda 

kontakten på baksidan av Plextalk, koppla sedan in strömkontakten i ett eluttag. 
♦ Om du inte kan sätta in en CD-skiva, försäkra dig om att strömmen är på och att en CD-skiva 

inte redan finns i din Plextalk.  
♦ Om du inte kan mata ut CD-skivan, försäkra dig om att strömmen är på och fortsätt trycka på 

utmatningsknappen.  
♦ Om guiderösten inte säger någonting kan det bero på guideröstvolymen. Öka 

guideröstvolymen tills du kan höra guiderösten.  
♦ Om guiderösten säger ”felaktig eller skadad skiva” kan det bero på att CD-skivan var upp och 

ner när du satte in den. Kontrollera att etikettsidan på CD-skivan är uppåt. Det är också möjligt 
att CD-skivans data är skadad eller icke kompatibel. Om så är fallet, mata ut CD-skivan. 

♦ Om guiderösten säger ”batterifel”, dra ur strömadaptern från Plextalkspelaren och slå sedan 
på Plextalk. Om felmeddelandet uppläses igen, kontakta din lokala återförsäljare. 

♦ Om guiderösten säger ”adapterfel”, dra ut strömadaptern från Plextalkspelaren och slå sedan 
på den igen. Om felmeddelandet uppläses igen kan det bero på att du satte in en annan 
strömadapter. Försäkra dig om att Plextalk, strömadaptern och strömkabeln är ordentligt 
sammankopplade eller kontakta din lokala återförsäljare.  

♦ Om guiderösten säger ”testläge”, slå då bara av spelaren. 
 

Huvudspecifikationer 
Kompatibla CD-skivor: endast 12cm CD, CD-R, CR-RW 

Dimensioner: (längd) 172mm x (bredd) 220mm x (höjd) 56mm 

Vikt: 1.2kg (2.65lbs) 

Strömkälla: strömadapter, växelström 90V till 240V, 50/60Hz 

Likspänningskontakt: +12V, 3.0A max 

Strömkonsumtion vid växelspänning (maximalt): 25W 

(Förutsättning: CD-uppspelning och batteriladdning) 

Batterityp: NiH-batterier 

Operationstid: 5 timmar 

Uppspelningsbart innehåll: DAISY CD (DAISY2.0/2.02), CD-DA(CCCD kompatibel), och MP3CD 

Uppspelningsbara ljudformat: PCM, DAISY ADPCM, MPEG1/2 Layer II /III 

Hörlursutgången, 3,5 mm, är avpassad för standardhörlurar med en impedans på 16 eller 32 Ohm. 
Tillbehör såsom hörlurar, högtalare och halsslinga som uppfyller ovanstående specifikationer får 
anslutas inom ramen för CE-märkningen. 
 

Anslutning av hörlurar och externa högtalare via 3,5 mm standarduttag 

Anslutning av remote via 2,5 mm uttag 


