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Viktig Information 
 

FCC-information 
 
Överensstämmelsedeklaration 
Modellnummer: PTN2 
Handelsnamn: PLEXTALK 
Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co., Ltd. 
Adress: 6-15-26 Chuo, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0012 JAPAN 
 
Denna enhet överensstämmer med del 15 av regelverket FCC och användning av enheten 
sker under följande två villkor: 
 
(1) Enheten får ej skapa skadliga störningar, och 
(2) Enheten måste hantera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan skapa 
driftproblem. 
 
Denna utrustning har testats och överensstämmer med begränsningarna för en Klass B 
digital enhet enligt del 15 av regelverket FCC. Dessa begränsningar är designade för att ge 
rimligt skydd mot skadliga störningar i bostadsinstallationer. Denna utrustning genererar, 
använder och kan stråla energi i form av radiovågor, och om den inte installeras samt 
används enligt instruktionerna kan den skapa skadlig störning för radiokommunikation. 
Emellertid finns det inga garantier för att störningar inte inträffar i en specifik installation. Om 
utrustningen skapar skadlig störning för radio- eller TV-mottagning som kan upptäckas 
genom att slå på och av utrustningen bör användaren försöka en eller flera av följande 
åtgärder för att korrigera störningen: 
 

• Byt plats på eller rikta om den mottagande antennen. 
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. 
• Anslut utrustningen i ett uttag som inte är i förbindelse med uttaget som mottagaren 

är anslutet till. 
• Konsultera din återförsäljare eller en erfaren radio/TV-tekniker för att få hjälp. 

 
Observera: 
Alla ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen godkänts av garantiskyldiga parter 
kan upphäva slutanvändarens rätt att använda utrustningen. 
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1.  Om denna manual 
 
Gratulerar till din nya PLEXTALK. Denna manual innehåller all information du behöver för att 
komma igång med din nya PLEXTALK. Den har skrivits på ett sätt som ger dig möjlighet att 
lära dig progressivt, med grundläggande beskrivning i början som bygger upp mot mer 
tekniska operationer som du kan prova när du känner dig mer säker. 
 
Denna manual finns i Daisy 3 textformat och som elektroniska filer i text- och Wordformat. 
Manualen i Daisy textformat finns inbyggd i PLEXTALK som en hjälpfil. Word- och 
textversioner av manualen finns på skivan med användarmanualen som följer med i lådan 
till din PLEXTALK. De elektroniska filerna ligger i en mapp med namnet ”Manual”. 
 
Så snart du blivit bekant med manualens struktur kommer du att finna det enkelt att 
navigera till avsnitt som du vill läsa. Om du är en nybörjare på Daisyformatet är det 
rekommenderat att du läser denna manual från början och framåt samt lär dig under tiden. 
Om du är en avancerad användare eller har erfarenhet av att använda PLEXTALK kanske 
du vill hoppa över lite grundläggande information. Oavsett kan du finna det användbart att 
läsa kapitel 4 som ger en överblick av funktionerna i din nya PLEXTALK. 
 
De som vill komma igång snabbt kan läsa kapitel 7 ”Snabbstartinstruktioner”. Detta ger dig 
en introduktion till funktionerna som krävs för att använda PLEXTALK som en spelare. Om 
du föredrar att lära dig mer om funktionerna i detalj kan du hoppa över detta avsnitt och läsa 
huvudkapitlen i denna manual. 
 
Notera: Kapitlet med snabbstartinstruktioner behandlar inte alla funktioner på djupet så du 
bör vara medveten om att många detaljer är utelämnade där. 
Notera: Om du vill komma igång snabbt eller mer metodisk bör du läsa kapitel 2 och 5 
innan du fortsätter. Dessa kapitel innehåller lag- och copyright-information, kom igång-
information, särkerhetsinformation samt handhavandeinformation. 
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2.  Lag- och copyright-information 
 
Detta kapitel innehåller viktig information om copyright, licenser och varumärken. Det 
beskriver också restriktioner som gäller vid användning av PLEXTALK för kopiering och 
inspelning av digitalt ljud. Du rekommenderas verkligen att läsa detta kapitel ordentligt innan 
du fortsätter. 
 

2.1.  Copyright-information om denna användarmanual 
 
Shinano Kenshi reserverar alla rättigheter till att modifiera produkterna som beskrivs i denna 
manual när som helst utan tidigare förvarning. 
 
Ytterligare reserverar Shinano Kenshi Co., Ltd. Rätten att revidera denna manual och göra 
ändringar i dess innehåll utan skyldighet att underrätta någon person eller organisation om 
sådan revidering. 
 
Denna manual är upphovsrättsskyddad. Alla rättigheter reserverade. Den får inte kopieras, 
fotokopieras, översättas eller överföras till något elektroniskt medium eller maskinläslig form 
utan förbehållna rättigheter från Shinono Kenshi. 
 
Användarmanual copyright 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 
 

2.2.  Licenser och varumärken 
 
Alla licenser och varumärken är egendom för sina respektive ägare. 
 

2.3.  Restriktioner för kopiering 
 
Innan du använder din PLEXTALK bör du läsa följande viktiga information för att försäkra 
dig om att du förstår de lagliga restriktioner som gäller vid användning av vissa funktioner. 
 

2.3.1.  Allmän information 
 
Denna PLEXTALK är designad för att hjälpa dig spela in och reproducera ljudarbeten för 
vilka du äger rättigheterna till eller som du har fått rättigheter till utav rättighetsägaren. Så till 
vida du inte äger rättigheterna eller fått tillåtelse från rättighetsägaren kan dina icke 
auktoriserade inspelningar, reproduktioner eller distributioner resultera i lagbrott under 
rättighetslagar och internationella upphovsrättslagar. Om du är osäker på dina rättigheter, 
kontakta juridisk rådgivning.  
 
Under inga omständigheter kan Shinano Kenshi hållas ansvariga för konsekvenser efter 
någon form av olaglig kopiering utförd med denna PLEXTALK. 
 

2.3.2.  Musikskivor 
 
Kopior av musikskivor är endast för enskilt bruk och får, under upphovsrättslagarna, inte 
användas på andra sätt utan särskild tillåtelse från rättighetsägaren. 
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3.  Introduktion till Daisy 
 
Detta kapitel ger en överblick av Daisyformatet och lite av termologin som används. Om du 
är obekant med Daisyformatet bör du läsa detta kapitel noga. Om du är en erfaren 
Daisyanvändare kan du snabbläsa detta avsnitt eller hoppa över det helt och hållet. 
 

3.1.  Vad är Daisy? 
 
Daisy är en förkortning för Digital Accessible Information System. (System för digitalt 
tillgänglig information på svenska.)  Detta är formatet som utvecklas som internationell 
standard för digitala talböcker.  Daisyböcker kan spelas upp på anpassad hårdvara eller på 
en dator utrustad med rätt mjukvara. 
 

3.2.  Daisyformatets huvudegenskaper 
 
Huvudegenskaperna för Daisyformatet är följande: 
 

• Komprimering av information – med den höga kompression som finns tillgänglig är 
det möjligt att lagra upp till 90 timmar digitalt ljud på en CD-skiva (700MB). 

• Flexibel navigering – Daisyformatet innehåller en rad funktioner som enkelt låter dig 
hoppa till den del av boken som du vill läsa.  Dessa funktioner innefattar navigation 
på 6 nivåer samt efter sidor, grupper och fraser.  Dessa objekt diskuteras mer i detalj 
senare i detta kapitel. 

• Multimediakapacitet – utöver digitalt ljud kan Daisyformatet innehålla text, grafik och 
även video för att ge läsaren en fulländad mulitimedaupplevelse vid läsning. 

 

3.3.  Typer av Daisyböcker 
 
Daisyformatet har 6 typer av Daisyböcker som sträcker sig från ljudböcker utan 
navigationsstruktur till böcker med text fast utan ljud.  En kort beskrivning av varje typ ges 
nedan: 
 

• Typ 1 - Ljud utan struktur: Den enklaste typen av bok.  Direktnavigering till en plats i 
boken är inte möjlig. 

• Typ 2 - Ljud och struktur: En textfil med navigationsinformation innehåller strukturen 
för boken samt har länkar till rubriker och sidnummer.  Detta låter läsaren navigera 
direkt till dessa platser.  Denna textfil kallas för innehållsförteckningen. 

• Typ 3 – Ljud med struktur och bitvis text: Förutom strukturen innehåller denna fil även 
lite text från boken, till exempel, ordlista eller innehållsförteckning.  Om du lyssnar på 
boken på en dator kommer texten att visas på skärmen och läsaren har möjlighet att 
söka efter ord i texten. 

• Typ 4 - Ljud och fulltext: Detta är den mest tidskrävande boken att producera men 
den tillhandahåller mest tillgänglighet.  Ljudet och texten är fullt synkroniserad i hela 
boken så att den korrekta texten visas på skärmen samtidigt som ljudet vid läsning. 

• Typ 5 – Full text och delvis ljud: Boken har struktur och fullständigt text men bara 
begränsat ljud.  Navigationsfilen innehåller strukturen och texten i boken med det 
finns bara ljud för en del av texten. 

• Typ 6 – Full text och inget ljud: Detta är en elektronisk textstruktur, det finns inga 
ljudfiler. 
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3.4.  Navigationsfunktioner i Daisyformatet 
 
Daisyformatet erbjuder läsaren ett antal möjligheter för att navigera i en Daisybok. Detta 
avsnitt ger korta beskrivningar om de vanligaste navigationsfunktionerna. 
 

3.4.1.  Navigationsnivåer 
 
En Daisybok kan innehålla upp till 6 navigationsnivåer. Antalet nivåer i en bok beror på 
strukturen hos originalboken. Nivåerna är hierarkiska med nivå 1 högst upp och nivå 6 
längst ned. Detta kan ses ungefär som hierarkin i innehållsförteckningen för en bok, med 
flera huvudrubriker och sedan underrubriker till dessa och så vidare. Varje rubrik i en 
Daisybok är knuten till en navigationsnivå mellan 1 och 6. 
 
Det finns inga bestämda regler om hur navigeringsnivåerna i Daisyböcker skall användas 
och folks synsätt på hur detta skall skötas kan variera. För enkla böcker, som bara 
innehåller kapitel, är det troligt att endast en nivå används. För mer invecklade böcker, som 
innehåller kapitel, avsnitt och underavsnitt brukar 3 nivåer användas (nivå 1 för kapitel, nivå 
2 för avsnitt och nivå 3 för underavsnitt). Så snart boken har skapats är navigationsnivåerna 
fastställda och kan inte ändras av läsaren. 
 
När man försöker hitta en specifik del i boken, brukar man försöka använda en högre nivå 
(kanske nivå 1 eller nivå 2) för att hitta huvudområdet man är intresserad av och sedan 
ändra till en lägre navigationsnivå för att pricka in informationen man söker efter. Detta låter 
läsaren hoppa över stora delar av boken som han eller hon inte är intresserade av vid den 
tidpunkten. 
 

3.4.2.  Rubriker 
 
För att använda navigationsnivåerna som nämns ovan måste platserna för alla relevanta 
navigationspunkter vara markerade i inspelningen. I sammanhanget för denna manual 
kallas dessa markeringar för rubriker. Så snart en rubrik har lagts in i en Daisyinspelning 
kan den tilldelas en navigationsnivå som beror på strukturen hos originalboken. När rubriker 
läggs in numreras de automatiskt från 1 och uppåt, i den fysiska ordning som de dyker upp i 
inspelningen. 
 

3.4.3.  Sidor 
 
Om en Daisybok har markerats för navigering efter sida kan läsaren gå direkt till en specifik 
sida eller hoppa framåt samt bakåt en sida i taget. För att göra detta möjligt måste bokens 
producent inkludera markeringar för sidor när boken skapas.  Sidorna kommer automatiskt 
att numreras från 1 och uppåt från början av inspelningen. Läsaren kan inte lägga till sidor. 
 
Notera: Markeringar för sidor i en Daisybok skall alltid placeras i början av texten på sidan 
och inte på botten av sidan där de oftast finns. Detta betyder att när du går till en sida i en 
Daisybok kommer du alltid att befinna dig på toppen av sidan när den börjar spela. 
 

3.4.4.  Grupper 
 
Markeringar för grupper kan användas för att identifiera objekt i boken som läsaren kan 
tänkas vilja hoppa till oberoende av övrig navigeringsstruktur. Till exempel diagram, tabeller, 
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noteringar, säkerhetsinformation och så vidare. När de används på rätt sätt kan det vara 
extremt användbart. Grupper kan inte specificeras av läsaren utan måste läggas in av 
Daisybokens producent. 
 

3.4.5.  Fraser 
 
När boken spelas in delas ljudfilerna automatiskt in i segment kallade ”fraser”. 
Inspelningsmjukvaran bestämmer var en fras börjar och slutar baserat på andelen tystnad 
mellan en del ljud och nästa. Längden på tystnaden innan en ny fras skapas kallas ”Paustid” 
och kan justeras av personen som gör Daisyinspelningen. För att kunna dela upp ljudet i 
fraser som inte är för långa eller för korta kan en snabb läsare gagnas av en kort paustid 
och en långsam läsare en längre paustid. När inspelningen är klar kan läsaren använda 
fraserna som en ytterligare navigationsfunktion. 
 

3.4.6.  Avsnitt 
 
Ett avsnitt är ljudsegmentet mellan en rubrik och nästa. Ett avsnitt består normalt av ett antal 
fraser men kan bestå av så lite som en ensam fras. Varje avsnitt har en rubrik och en 
tillhörande navigationsnivå. Blanda inte ihop termerna avsnitt för en Daisyinspelning och 
avsnitt i denna manual. 
 

3.4.7.  Bokmärken 
 
Så snart boken är klar kan läsaren lägga in bokmärken på relevanta platser och hoppa 
direkt till dem vid ett senare tillfälle. Antalet tillåtna bokmärken beror på Daisyspelaren som 
används vid uppspelningen men normalt sett räcker antalet gott och väl till för de allra flesta 
läsarna. Bokmärken är de enda navigationsobjekten som läsaren kan lägga in och ta bort 
själv. 
 

4.  Överblick av din nya PLEXTALK 
 
Detta kapitel ger dig en överblick av PLEXTALK och dess huvudsakliga funktioner. 
 

4.1.  Allmänt 
 
PLEXTALK PTN2 är en stabil Daisykompatibel ljud/text-bokspelare av bordsmodell. Den 
erbjuder flera sätt att spela Daisykompatibla ljud- eller textböcker samt ett användarvänligt 
gränssnitt med hårdvarudesign som ger synskadade oöverträffad tillgänglighet. 
 

4.2.  Funktioner i PLEXTALK 
 
Huvudegenskaperna för PLEXTALK är följande: 

 
• Uppspelning av Daisyböcker 
• Uppspelning av text-/HTML-filer med hjälp av den inbyggda talsyntesen 
• Uppspelning av musikskivor 
• Uppspelning av Mp3 
• Stöd för uttagbara 32GB SD-kort och USB-minnen 
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• Överföring av data från USB utan en dator 
• Högtalare med hög kvalitet 
• Återuppladdningsbart batteri via strömadapter 

 

5.  Kom igång 
 
Du är klar att börja använda din nya PLEXTALK. Detta kapitel ger dig information om 
termologin som används i denna manual. Den beskriver delarna som du kall ha fått med i 
lådan och förklarar enhetens fysiska uppbyggnad. Den beskriver också i detalj hur du sätter 
in batteriet, laddar enheten samt sköter batteriet. Grundläggande funktioner såsom hur du 
slår på och av enheten, låser knappsatsen samt tar ut SD-kort beskrivs också här. 
 

5.1.  Terminologi och konventioner som används 
 
Detta avsnitt beskriver terminologin och konventioner som används i manualen. Detaljer 
följer nedan: 
 

• Varning: En varning betyder att skaderisk föreligger. 
• Observera: Observera betyder att det föreligger risk att skada eller förstöra 

PLEXTALK, förstöra inspelningsmedium, förstöra eller påverka lagrad data eller 
datorkonfiguration. 

• Notera: Notera används för att ge ytterligare viktig information, som ej redan nämnts, 
om en funktion. Generellt sett listas dessa efter instruktionsbeskrivningar. 

• Påminnelse: En påminnelse används för att påminna om någonting som nämnts 
tidigare i manualen. Dessa är generellt sett angivna före informationen som de syftar 
på. 

 
• SD-kort: PLEXTALK kan använda kort av typen ”SD” och ”SDHC”. I denna 

användarmanual är båda korten kallade ”SD-kort”. 
• Alla knappnamn och funktioner är skrivna med en inledande stor bokstav. 
• Menyalternativ har skrivits med dubbla citattecken runt alternativnamnet och 

inledande stor bokstav. 
• För att göra listan med instruktioner mer kortfattat förklarar inte manualen varje steg i 

detalj. I många fall ger det inbyggda talet i PLEXTALK tillräckligt detaljerad 
information för att funktioner och alternativ skall blir förståeliga. 

 

5.2.  Vad som finns i lådan 
 
Nedan följer en lista med alla delar som du bör finna i lådan tillsammans med din 
PLEXTALK. Försäkra dig om att alla delar finns med. Om det saknas någon del, var god 
kontakta din lokala återförsäljare. 
 

• 1 PLEXTALK PTN2 
• 1 tangentbordsöverlägg 
• 1 strömadapter 
• 1 uppladdningsbart batteri 
• 1 skiva med användarmanual 
• 1 snabbguide 
• 1 guide med säkerhetsinstruktioner 
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Notera: Det är starkt rekommenderat att du behåller förpackningen i fall du behöver 
återsända din PLEXTALK i framtiden av någon orsak. 
 

5.3.  Skivan med användarmanualen 
 
Skivan med användarmanualen som finns med i förpackningen innehåller följande objekt: 
 

• Användarmanualen i Wordformat – detta är versionen av användarmanualen som 
finns i mappen på skivan kallad ”Manual”. Filnamnet är ”PTN2 Users Guide.doc”. 

• Användarmanualen är i textformat – detta är den rena textversionen av 
användarmanualen. Denna version av användarmanualen hittas i en mapp på CD-
skivan kallad "Manual". Filnamnet är ”PTN2 Users Guide.txt”. 

 

5.4.  Beskrivning av enheten 
 
Detta avsnitt ger en fysisk beskrivning av PLEXTALK, knapparnas placering och andra 
kontroller så att du kan finna dem när de nämns i senare kapitel. Namnen och huvudsyftena 
beskrivs också här. 
 
Medan du försiktigt håller enheten kan du ta dig lite tid att hitta ovan- och undersidan. 
Ovansidan har 27 gummiknappar medan undersidan endast har 5 gummifötter, fyra nära 
hörnen och en som är en lång rak fot. Så snart du har hittat undersidan på enheten kan du 
lägga ner den på sina fem gummifötter på en plan yta framför dig. 
 
Sök reda på den perforerade ytan som är högtalargallret på din PLEXTALK. Rotera enheten 
medan den står på fötterna så att denna högtalare placeras i det bortre högra hörnet. 
PLEXTALK ligger nu i sin normala position för användning. Du kan bekräfta detta genom att 
känna på den längsta kanten närmast dig. Där ska det finnas en smal, men tydlig, springa. 
Detta är CD-Läsaren. 
 

5.4.1.  Ovansidan 
 
PLEXTALK har 27 gummiknappar på ovansidan. Dessa är grupperade i 5 block – en 
kolumn med 4 knappar på vänstra sidan, ett rektangulärt block med 12 knappar i mitten, en 
rad med 3 knappar både nedanför och ovanför det rektangulära blocket samt en kolumn 
med 5 knappar på den högra sidan. 
 
I kolumnen med fyra knappar på den vänstra sidan är den översta knappen oval till formen 
och den nedersta knappen är triangelformad. De övriga två knapparna i mitten är 
diamantformade. 
 
Uppifrån och ner är dessa fyra knappar: 
 

• Menyknappen – används för att komma till huvudmenyn. 
• Mediaknappen – används för att växla media. 
• Knappen Gå till – används för navigering via sida och rubrik. 
• Bokmärkesknappen – används för navigering via bokmärken, lägga in och ta bort 

bokmärken. 
 
Det rektangulära blocket med 12 knappar kallas för sifferknappar eller numeriska knappar 
och finns i mitten av ovansidan. Det är organiserat precis som knapparna på en telefon med 
3 knappar i 4 rader. Första raden har siffrorna 1, 2 och 3. Den andra raden har siffrorna 4, 5 
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och 6. Den tredje raden har siffrorna 7, 8 och 9 och den fjärde raden har knapparna Stjärna, 
0 och Fyrkant. Knappen 5 har en liten taktil punkt i mitten som hjälper dig att finna den. 
 
Knappen Fyrkant som finns i nedre högra hörnet bland sifferknapparna används för att 
bekräfta. Den kommer att kallas för Enter hädanefter i manualen. På liknande sätt används 
knappen Stjärna, längst nere till vänster bland sifferknapparna, som avbryt och kommer 
hädanefter att kallas för knappen Avbryt. 
 
Vissa knappar har sekundära funktioner och dessa listas nedan: 
 
Nummer 2 = Pil Upp eller Avbryt 
Nummer 4 = Pil Vänster eller Flytta Bakåt 
Nummer 6 = Pil Höger eller Flytta Framåt 
Nummer 8 = Pil Ner eller Enter 
Nummer 9 = Kopiera eller flytta Filer 
Stjärna = Ångra 
Fyrkant = Gör Om 
 
Under sifferknapparna finns en rad med 3 knappar. De två yttersta knapparna är cirkulära till 
formen. Den mittersta knappen är rektangulär och har en distinkt inbuktning i ytan för att 
man enkelt ska kunna hitta den. Från vänster till höger är namnet samt funktionerna på 
dessa tre knappar följande: 
 

• Knappen Bakåt – tillbaka eller snabb bakåtspolning (om den hålls nertryckt) 
• Knappen Start/Stopp – start/stopp 
• Knappen Framåt – framåt eller snabbspolning framåt (om den hålls nertryckt) 

 
Ovanför sifferknapparna finns en rad med 3 knappar. De två knapparna på utsidan är 
vertikala, avlånga, ovalformade och den mittersta knappen är stor och ovalformad. 
Knapparna är uppdelade i en övre och nedre del. Från vänster till höger är namnet samt 
funktionerna på dessa tre knappar: 
 

• Knappen Tonläge – den övre sidan kallas ”Tonläge upp” den nedre sidan kallas 
”Tonläge ner”. 

• Volymknapp – den övre sidan kallas ”Volym upp” den nedre sidan kallas ”Volym ner”. 
• Hastighetsknapp – den övre sidan kallas ”Öka hastighet” den nedre sidan kallas 

”Minska hastighet”. 
 
Den sista gruppen med knappar på ovansidan är de 5 knapparna på höger sida. Denna 
knapp som sitter direkt till höger av nummer 3 eller 6 är Informationsknappen. Den är oval 
till formen. Denna knapp som sitter direkt till höger om knappen Framåt är knappen Boklista. 
Knappen är uppdelade i en vänster och höger del. På höger sida kallas knappen "Nästa 
bok" och på vänster sida kallas den ”Föregående bok”. Dessa knappar har följande 
funktioner: 
 

• Informationsknapp – används för att få information om Daisyböcker, ljudfiler och 
textfiler. Tryck ner och håll inne knappen för att höra aktuellt datum och tid. 

• Knappen Boklista – används för att växla media genom att trycka på höger och 
vänster sida samtidigt. För att växla mellan böcker, tryck på höger sidan kallad 
”Nästa bok” eller på vänster sida kallad ”Föregående bok”. 

 
De andra tre knapparna är arrangerade i en rad på höger sida om enheten. Den översta 
knappen är liten och rund till formen och den nedersta knappen är liten och fyrkantig till 
formen. Mellan dessa två knappar sitter en större rund knapp som är lätt insjunken.   
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Uppifrån och ner är dessa tre knappar: 
 

• Knapp för automatisk avstängning – används för att ställa in automatisk avstängning 
• Strömknapp – används för att slå av och på enheten. 
• Knappen Mata ut – används för att mata ut CD-skivor. 

 

5.4.2.  Framsidan 
 
CD-läsaren finns i framkanten av enheten. Sätt in din DAISY-bok, musik-CD eller MP3-CD i 
denna springa. Så snart CD-skivan har satts in en bit i springan kommer CD-skivan att dras 
in i enheten automatiskt. 
 

5.4.3.  Vänstersidan 
 
På vänster sida av enheten finns tre saker. Framifrån och bakåt är dessa: plats för SD-kort, 
hörlursuttag och USB-kontakt. Platsen för SD-kort passar för både SD-kort och SDHC-kort. 
USB-kontakten kan användas för USB-minnen. 
 

5.4.4.  Högersidan 
 
Det finns inga saker på höger sida av enheten. 
 

5.4.5.  Baksidan 
 
Det finns en sak på baksidan av enheten. I mitten finns ett litet runt hål med en svag taktil 
fyrkant runt om. Detta är strömkontakten där man ansluter strömadaptern. 
 

5.4.6.  Undersidan 
 
Vänd försiktigt din PLEXTALK upp och ner men behåll framsidan av PLEXTALK mot dig. 
 
Lite till vänster på undersidan finns tre utbuktande linjer. Dessa är placerade på 
högerkanten av batteriluckan. Batteriluckan är fastsatt med skruv nere till vänster på luckan. 
För att öppna batteriluckan, skruva först ut skruven. Sätt sedan tummen på de 3 linjerna för 
att dra batteriluckan åt vänster en liten bit och öppna sedan luckan från vänster sida av 
luckan. Den bör lossna ganska enkelt utan onödig kraft. 
 

5.5.  Sätta in batteriet 
 
För att sätta in eller byta ut batteriet, gör följande: 
 

• Slå av strömmen och dra ur strömadaptern. 
• Vänd försiktigt din PLEXTALK upp och ner men behåll framsidan av PLEXTALK mot 

dig. 
• Öppna batteriluckan som det beskrivs i föregående avsnitt och ta upp det gamla 

batteriet med hjälp av de uppstickande delarna på vänster sida av batteriet. 
• Ta fram det nya batteriet och vänd det så att sidan med fem små hål är riktad till 

höger och batteriets utstickande delar pekar uppåt.  
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• Placera försiktigt batteriet vertikalt i batteriutrymmet. 
• Stäng batteriluckan och skjut in den från vänster sida mot höger sida för att få fast 

den ordentligt.  
• Fäst luckan med skruven. 

 
Varning: Du bör endast använda rekommenderade batterier i denna enhet. Om man inte 
gör det kan i värsta fall en explosion eller brand uppstå.  
 

5.6.  Ladda PLEXTALK 
 
För att ladda det interna batteriet måste du ansluta PLEXTALK till ett strömuttag via 
strömadaptern. Gör följande: 
 

• Placera PLEXTALK med framsidan uppåt i den normala positionen för användning. 
• För att ladda batteriet via strömkontakten, anslut den medföljande strömadaptern i 

strömkontakten på baksidan. Anslut sedan strömadaptern till ett strömuttag. 
Uppladdningen kommer att starta. 

 

5.7.  Underhåll och batteriskötsel 
 
Det är viktigt att du tar hand om din PLEXTALK på ett korrekt sätt för att förhindra att du 
skadar den, dess batteri eller media. Det är starkt rekommenderat att du läser detta avsnitt 
noggrant. 
 

5.7.1.  Skötsel och lagring av enheten 
 
När du rengör din PLEXTALK bör du tänka på följande saker: 

• Använd enbart nedanstående rengöringsalternativ 
• Torka av damm och smuts från PLEXTALK med en mjuk tygbit fuktad med milt 

neutralt diskmedel och torka sedan av med en torr tygbit. 
• Alternativt för desinfektion etanolbaserad lösningsmedel med max tensid 50 %. 
• Lagring får ske inom temperaturspannet – 30 C till +65 C. Tag ut batteri vid höga 

lagringstemperaturer och lagra fulladdat på sval plats. 
Varning: Se till att PLEXTALK inte är ansluten till en strömkälla när du rengör den. 

5.7.2.  Batteriskötsel 
 
För att få ut så mycket som möjligt ur ditt uppladdningsbara batteri bör du noga läsa följande 
punkter. 
 

• 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. 

• Om PLEXTALK inte kommer att används under en månads tid eller mer, ta ut 
batteriet och förvara det på en sval plats med låg luftfuktighet. 

• 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, se 5.7.1. 
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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 

 

5.8.  Slå på och av PLEXTALK 
 
Du kan slå på eller av enheten genom att göra följande: 
 

• Tryck ner och håll inne Strömknappen tills enheten startar. Ett ljud hörs som indikerar 
att PLEXTALK startar upp. När strömmen är på kommer strömknappen att lysa grönt. 
Strax efteråt meddelar PLEXTALK att den kontrollerar om det finns något media.  

 
• Tryck ner och håll inne Strömknappen för att slå av enheten. Enheten kommer att 

pipa och sedan meddela att den stänger av. Efter en kort paus kommer ett annat pip 
att indikera att PLEXTALK är klar med avstängningsprocessen. 

 
Notera: Uppstartsprocessen tar ungefär 30 sekunder när enheten används för första 
gången eller efter att batteriet har laddats upp. 
 

5.9.  Funktionen knappbeskrivning 
 
Knappbeskrivningsläget aktiveras och avaktiveras med hjälp av Menyknappen. 
 
Påminnelse: Menyknappen finns uppe till vänster på enheten. 
 
Precis som namnet anger, ger funktionen knappbeskrivning användaren en beskrivning av 
knapparna på PLEXTALK. Den är väldigt användbar för dem som inte är bekanta med 
enheten eftersom det är ett snabbt och smidigt sätt att lära sig knappfunktioner. 
 

• Aktivera knappbeskrivningsläget genom att trycka ner och hålla inne Menyknappen. 
PLEXTALK kommer att pipa och meddela att knappbeskrivning är på. När du nu 
trycker på någon knapp kommer enheten att ge en beskrivning om den samt dess 
funktioner.  

• Avaktivera knappbeskrivningsläget genom att trycka ner och hålla inne 
Menyknappen. PLEXTALK kommer att pipa och meddela att knappbeskrivning är av. 

 

5.10.  Sätta in och mata ut SD-kort, USB-minne och CD-skivor 
 
För sätta in ett SD-kort, gör följande: 
 

• Slå av enheten. 
• Sätt in SD-kortet i kortplatsen på enhetens vänstra kant. Håll SD-kortet så att det 

avkapade hörnet finns framme till höger. Med andra ord ska det avkapade hörnet 
vara närmast den främre kanten på enheten. 

• Tryck in kortet hela vägen i kortplatsen tills det klickar på plats och kortets kant ligger 
i nivå med ytan på enhetens vänstra kant. Använd inte onödig kraft när du gör detta. 

 
För ta ut ett SD-kort, gör följande: 
 

• Slå av enheten. 
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• Tryck in SD-kortet lite så att det klickar och fjädrar ut. SD-kortets ena kant skall 
hoppa ut en bit ur enheten. 

• Ta försiktigt tag i kortet och dra ut det ur kortplatsen. 
 
Notera: SD-kort har en liten låsknapp som låter dig skydda den lagrade datan om du vill. 
Den finns på vänster sida av kortet, på motsatt sida av det avkapade hörnet. Om knappen 
är i positionen mot den främre kanten av SD-kortet (den lite räfflade kanten på SD-kortet) 
kan du spela in samt radera information. Om knappen är i positionen från den främre 
räfflade kanten är datan på SD-kortet skyddad. Du måste försäkra dig om att denna knapp 
befinner sig i korrekt position innan du sätter in det i enheten annars kan du få problem när 
du vill utföra operationer. För att flytta knappen, använd en fingernagel för att flytta den till 
önskad position. 
 
För sätta in ett USB-minne, gör följande: 
 

• Slå av enheten. 
• Sätt in USB-minnet i USB-kontakten.   

 
För ta ut ett USB-minne, gör följande: 
 

• Slå av enheten. 
• Dra ut USB-minne rakt från enheten.  

 
För att sätta in en CD-skiva i PLEXTALK, gör följande: 
 

• Försäkra dig om att PLEXTALK är igång. 
• Vrid CD-skivan så att sidan med etiketten är uppåt. 
• Tryck försiktigt in CD-skivan i CD-springan på framkanten av PLEXTALK. 
• Fortsätt trycka in CD-skivan i springan tills PLEXTALK tar över och drar in skivan 

resten av biten.  
  
Notera: Om du råkar sätta in en CD-skiva upp och ner kommer PLEXTALK att försöka läsa 
den och säga ”Det finns inget innehåll på skivan”. Du bör då mata ut skivan och försäkra dig 
om att den har rätt sida uppåt. 
 
Påminnelse: Knappen för att mata ut skivor sitter nere till höger på enheten. 
 
För att mata ut en CD-skiva, gör följande: 
 

• Tryck ner och håll inne knappen Mata ut. 
• PLEXTALK meddelar att skivan kommer att matas ut. 
• CD-skivan matas ut. Du kan nu dra ut skivan resten av biten ut ur springan. 

 

5.11.  Ändra arbetsläge 
 
PLEXTALK har två arbetslägen som kallas ”Enkelt läge” och ”Avancerat läge”. I enkelt läge 
kan du inte använda knapparna Boklista, Gå till, Bokmärkesknappen, Informationsknapen 
och Sifferknapparna inklusive Enter och Avbryt. Detta läge ska användas med 
tangentöverlägget på. I det avancerade läget kan du använda alla knappar. 
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6.  Introduktion till menysystemet 
 
Man kan komma åt ett antal funktioner i PLEXTALK via det inbyggda menysystemet. Detta 
kapitel ger dig förståelse för hur menyn är uppbyggd samt hur du använder den. Det är inte 
nödvändigt att läsa detta på en gång men du kommer att upptäcka att en förståelse för 
menysystemet är användbart i många av de följande kapitlen. 
 

6.1.  Överblick av menyn och dess funktion 
 
Fastän du bara hör menyn kan du tänka dig den som en hierarkiskt menysystem 
innehållande ett antal horisontella menyer som du når från nivån högre upp. Högsta nivån är 
huvudmenyn som har 4 objekt.  Dessa är: 

 
• Inställningar för uppspelning – låter dig lyssna upprepat på ljudfiler. 
• Överhoppningsbara element – låter dig välja om du vill hoppa över vissa objekt eller 

inte. 
• Hantera lagringsmedia – ger dig information om mediet, låter dig radera filer på ett 

media förutom CD-skiva. 
• Systeminställningar – ger dig systeminformation för att kontrollera vad särskilda 

funktioner styr eller spelar. 
 
Notera: En lista över menyhierarkin ges i Appendix B. Utöver detta beskrivs varje funktion i 
detalj i olika avsnitt i denna manual. 
 

6.2.  Aktivera och navigera menyn 
 
Påminnelse: Menyknappen finns uppe till vänster på enheten. Siffrorna 2, 4, 6, 8 är 
knapparna i mitten av enheten. 
 
Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen en gång. PLEXTALK kommer att säga 
“Meny, Inställningar för uppspelning”. Detta indikerar att menyn har aktiverats och att man 
befinner sig i ”Inställningar för uppspelning”. 
 
För att navigera runt i menyn, använd följande metoder: 
 

• För att välja ett annat alternativ på samma nivå i menyn, tryck antingen Knapp 4 för 
att flytta till vänster eller Knapp 6 för att flytta till höger. När du flyttar till ett nytt 
menyalternativ kommer det att uttalas. 

• Alla menyer fungerar så att om du fortsätter i samma riktning kommer du till slut fram 
till startpunkten i den menyn, då de är designade att gå runt i en cirkel. 

• För att välja ett menyalternativ, tryck på Knapp 8 eller Enter.  Förutsatt att det finns 
en undermeny och att den går att komma åt vid det aktuella tillfället. Detta tar dig ner 
en nivå i menystrukturen och lämnar dig på den relevanta undermenyn. Menyobjektet 
som du har aktiverat kommer att uttalas. 

• För att flytta upp en nivå i menyn, tryck på knapp 2 eller knappen Avbryt. 
Menyalternativet på den högre nivån som du har flyttat till kommer att uttalas. 

• En tryckning på knapp 2 eller Avbryt när du befinner dig i Huvudmenyn kommer att 
avsluta hela menysystemet. 

• För att avsluta menysystemet direkt, oberoende av menynivå, tryck på 
Menyknappen.  
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Notera: Några menyalternativ ger dig information som kan vara svår att komma ihåg efter 
att du hört den en gång, till exempel systemets versionsnummer och PLEXTALKs 
serienummer. I dessa situationer repeteras informationen tills du väljer att avbryta 
meddelandet. Om du vill avbryta meddelandet samt avsluta menysystemet helt, tryck på 
Menyknappen. Om du vill avbryta meddelandet och stanna i menysystemet, tryck på knapp 
2 eller knappen Avbryt (Stjärna).   
 

6.3.  Få hjälp när du befinner dig i menysystemet 
 
När du befinner dig i menysystemet kan du få en påminnelse om objektet som du är på 
genom att trycka på Informationsknappen en gång.  

7.  Snabbstartinstruktioner 
 
Detta kapitel är designat för att ge dig information om hur du använder PLEXTALK som en 
Daisyspelaren. Det ger grundläggande information om hur du använder PELXTALKs 
funktioner utan att beskriva dem i detalj. Huvudavsnittet i snabbstartskapitlet ger information 
om grundläggande kontroller och uppspelning av Daisyböcker. 
 
Notera: Instruktionerna i detta kapitel förutsätter att du är tillräckligt bekant med reglagen på 
PLEXTALK så att du inte behöver påminnelser. Om du vill friska upp minnet gällande de 
fysiska egenskaperna hos din PLEXTALK kan du läsa avsnittet 5.4 innan du läser detta 
kapitel. 
 

7.1.  Grundläggande kontroller på enheten 
 
Starta PLEXTALK genom att trycka ner och hålla inne Strömknappen. Efter en kort paus 
kommer PLEXTALK att meddela om den använder SD-kort, USB-medium eller en CD-skiva. 
Slå av enheten genom att trycka ner och hålla inne Strömknappen. 
 
För att låsa knapparna, tryck ner och håll inne knapparna Framåt och Bakåt samtidigt. När 
låset aktiveras kommer inga knappar eller kontroller att fungera, inklusive Strömknappen. 
Knapplåset förhindrar att något trycks in av misstag. För att låsa upp knapparna, tryck ner 
och håll inne knapparna Framåt och Bakåt samtidigt igen. 
 
Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen en gång. Använd knapp 4 eller 6 för att 
flytta mellan alternativen på en nivå och använd knapp 8 eller Enter för att välja ett 
menyalternativ. Använd knapp 2 eller Avbryt för att avsluta en nivå. Tryck på Menyknappen 
för avsluta direkt var som helst i menysystemet. Få hjälp i menyn genom att trycka på 
Informationsknappen en gång. 
 
För att justera volymen för uppspelning samt guideröst, tryck på Volym upp för att öka eller 
Volym ner för att minska tills önskad volym nås. Du kan trycka ner och hålla inne knappen 
för att snabbt ändra volymen i någon riktning. 
 
För att justera guidevolymen separat, tryck på Menyknappen och välj ”Systeminställningar” 
och ”Välj guidevolym”, tryck sedan på knapp 4 eller 6 tills du når önskad volym. Tryck sedan 
på Enter för att bekräfta och stänga menyn. 
 
Öka uppspelningshastigheten genom att trycka på Hastighet upp. Minska 
uppspelningshastigheten genom att trycka på Hastighet ner. Du kan trycka ner och hålla 
inne knappen för att snabbt ändra hastigheten i någon riktning. 
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Öka tonläget genom att trycka på Tonläge upp. Minska tonläget genom att trycka på 
Tonläge ner. Du kan trycka ner och hålla inne knappen för att snabbt ändra tonläget i någon 
riktning. 
 
Sätt in ett SD-kort genom att trycka in det i SD-kortplatsen på vänstra kanten på enheten. 
Försäkra dig om att SD-kortet är instoppat med etikettsidan uppåt och det avkapade hörnet 
till höger, mot främre kanten av enheten. PLEXTALK kommer att känna av att ett kort 
stoppats in och kommer automatiskt åt kortets innehåll. 
 
Tryck ut SD-kortet genom att trycka på SD-kortet lite så att det snäpper lös. Innan du tar ut 
kortet bör du försäkra dig om att enheten är avstängd. Om du inte gör det kan du skada 
innehållet på kortet. 
 
Visa information om aktuellt lagringsmedia och bok genom att trycka på 
Informationsknappen. Tryck på denna knapp upprepade gånger för att snabbt stega genom 
objekten i listan. 
 
Kontrollera det aktuella datumet och tiden på den interna klockan genom att trycka ner och 
hålla Informationsknappen. För att ställa in det interna datumet och tiden, tryck på 
Menyknappen och välj alternativet ”Ställ datum och tid” under ”Systeminställningar”. Skriv in 
datum och tid med hjälp av instruktionerna som meddelas. När det är klart kommer 
PLEXTALK att meddela datumet och tiden som ställts in. 
 
Aktivera och avsluta den inbyggda hjälpfilen genom att trycka på knapp 0 när som helst. 
Hjälpfilen är i formatet Daisy 3 endast text. 
 

7.2.  Spela Daisyböcker 
 
För att prova på funktionerna i detta avsnitt kanske du vill öppna en Daisybok. Varför inte 
använda den inbyggda hjälpfilen som innehåller en Daisyversion av huvudkapitlen i denna 
manual. 
 
Tryck på knapp 0 en gång för att öppna hjälpfilen. En tryckning på denna knapp igen 
avslutar hjälpdokumentet. 
 
Tryck knappen Start/Stopp för att påbörja uppspelningen. Notera att om du har använt den 
inbyggda manualen tidigare kommer enheten automatiskt att påbörja uppspelningen från 
platsen du senast avslutade på. Tryck på knappen Start/Stopp igen för att stoppa 
uppspelningen. 
 
När PLEXTALK har spelat en Daisybok till slutet kommer den att stanna automatiskt. Om du 
trycker på knappen Start/Stopp vid denna tidpunkt kommer uppspelningen att börja om från 
början. 
 
För att gå till början av Daisyboken, tryck på knappen Gå till två gånger följt av Enter. För att 
gå till slutet av boken, tryck på knappen Gå till två gånger följt av knapp 0 och sedan Enter. 
 
Använd knapp 2 eller 8 för att flytta genom de tillgängliga navigationsalternativen för den 
aktuella Daisyboken. Använd knapp 4 eller 6 för att flytta bakåt eller framåt med det valda 
navigationsalternativet. 
 
För att hoppa bakåt eller framåt en fras måste du först välja ”Fras” bland 
navigationsalternativen och sedan trycka på 4 eller 6. 
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För att spola framåt eller bakåt i en Daisybok, tryck ner och håll inne Framåt eller Bakåt. För 
tidshopp upp till 10 minuter, tryck ner och håll inne knappen så meddelar PLEXTALK hur 
lång tid den kommer att hoppa. Släpp upp knappen när du hör den önskade tiden meddelas. 
Efter 10 minuter kommer PLEXTALK att fortsätta öka tidshoppen tills du trycker på Enter. 
 
Du kan växla mellan SD-kort, USB-media och CD-skiva genom att trycka på Föregående 
bok och Nästa bok samtidigt. Tryck på knappen Föregående bok eller Nästa bok för att välja 
vilken bok du vill spela upp. 
 
För att få information om den aktuella boken, inklusive rubriker, sidor och bokmärken, tryck 
på Informationsknappen en gång. Detta ger dig även information om speltid och 
batteristatus. Tryck ner och håll inne knappen för att höra aktuellt datum och tid. 
 
Notera: Om PLEXTALK meddelar fel datum och tid, ställ in korrekt datum och tid efter 
instruktionerna i ”Ställ in datum och tid” i nästa kapitel. 
 
För att gå direkt till en sida trycker du på knappen Gå till en gång samt skriver in numret på 
sidan som du vill gå till följt av Enter. 
 
För att gå till rubriker trycker du på knappen Gå till två gånger samt skriver in numret på 
rubriken som du vill gå till följt av Enter. 
 
Du kan använda funktionen bokmärke. Lägg in ett numrerat bokmärke genom att trycka på 
Bokmärkesknappen två gånger och ange sedan ett nummer mellan 1 och 65000. Du kan 
dock maximalt ha 10000 bokmärken. 
 
För att gå till ett bokmärke som du lagt in, tryck på Bokmärkesknappen en gång och skriv in 
numret för bokmärket som du vill gå till och tryck på Enter.   
 
För att ta bort ett bokmärke som du lagt in, tryck på Bokmärkesknappen tre gånger och skriv 
in numret för bokmärket som du vill ta bort och tryck på Enter. Du kan ta bort alla 
bokmärken i den aktuella boken genom att skriva in nummer 0 och trycka på Enter. 
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8.  Ställa in din PLEXTALK 
 
Det finns flera funktioner i PLEXTALK som är bra att ställa in innan den börjar användas. 
Detta kan göras när som helst men är vettigt att göra så tidigt som möjligt. Detta kapitel 
beskriver i detalj hur du ställer in inställningar för talsyntes, systemets datum och tid samt 
hur du väljer önskat vänteljud. 
 

8.1.  Inställningar för text till tal 
 
PLEXTALK har en inbyggt talsyntes som låter dig läsa böcker i formatet Daisy endast text, 
vanlig text samt HTML-lfiler. Detta avsnitt visar hur du väljer önskad röst- och tonhöjd för 
den inbyggda talsyntesen. 
 

8.1.1.  Ställ in din önskade talsyntes 
 
Du har möjlighet att välja en av två röster för talsyntesen. Det är den svenska kvinnorösten 
Alva och den engelska kvinnorösten Serena. För att välja önskad röst för talsyntesen, gör 
följande: 
 
Påminnelse: Menyknappen finns uppe till vänster på enheten. 
 

• Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn. 
• Använd knapp 4 eller 6 för att gå till ”Systeminställningar” och aktivera det med knapp 

8 eller Enter. 
• Använd knapp 4 eller 6 för att gå till alternativet ”Välj talsyntesröst” och aktivera det 

med knapp 8 eller Enter. 
• Använd knapp 4 eller 6 föra att välja röst samt välj den önskade rösten genom att 

trycka knapp 8 eller Enter. 
• PLEXTALK aktiverar ditt val av röst för talsyntesen och avslutar menysystemet. 

 

8.1.2.  Ställ in tonhöjden för talsyntesen 
 
För att justera tonhöjden för den inbyggda talsyntesen, gör följande: 
 

• Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn. 
• Använd knapp 4 eller 6 för att gå till ”Systeminställningar” och aktivera det med knapp 

8 eller Enter. 
• Använd knapp 4 eller 6 för att gå till alternativet ”Välj tonhöjd för talsyntesröst” och 

aktivera det med knapp 8 eller Enter. 
• Använd knapp 4 eller 6 för att välja din önskade inställning för tonhöjd i området -5 till 

+5 med 0 som normal inställning och bekräfta den genom att trycka knapp 8 eller 
Enter. 

• PLEXTALK aktiverar ditt val och avslutar menysystemet. 
 

8.2.  Ställ in datum och tid 
 
Påminnelse: För att kontrollera aktuellt datum och tid, tryck ner och håll inne 
Informationsknappen. Informationsknappen sitter mellan knapp 6 och knappen för 
Automatisk avstängning. 
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För att ställa in datum och tid för den interna klockan, gör följande: 
 

• Tryck på Menyknappen och välj ”Systeminställningar” genom att använda knapp 4 
eller 6 och tryck sedan knapp 8 eller Enter för att bekräfta. 

• Välj alternativet ”Ställ in datum och tid” ur menyn och tryck knapp 8 eller Enter. 
PLEXTALK ber dig skriva in året med 4 siffror och kommer att meddela den aktuella 
inställningen. 

• Använd sifferknapparna för att skriva in aktuellt år med 4 siffror och tryck Enter, eller 
tryck Enter direkt för att acceptera de aktuella inställningarna. Tryck Avbryt för att 
rensa det inskrivna numret. Tryck på den en gång till för att helt avbryta inställningen 
av systemtid. 

• Efter att du bekräftat året blir du ombedd att ange månad.   PLEXTALK meddelar 
månaden som är inställd för tillfället. 

• Använd sifferknapparna för att skriva in aktuell månad med 2 siffror och tryck Enter, 
eller tryck Enter direkt för att acceptera de aktuella inställningarna. Tryck Avbryt för 
att rensa det inskrivna numret. Tryck på den en gång till för att helt avbryta 
inställningen av systemtid. 

• Efter att du bekräftat månad blir du ombedd att ange dag.   PLEXTALK meddelar 
sedan dagen som är inställd för tillfället. 

• Använd sifferknapparna för att skriva in aktuell dag med 2 siffror och tryck Enter, eller 
tryck Enter direkt för att acceptera de aktuella inställningarna. Tryck Avbryt för att 
rensa det inskrivna numret. Tryck på den en gång till för att återgå till inställning av 
månad. 

• När du har bekräftat dagen ombeds du att skriva in tiden med 4 siffror. PLEXTALK 
kommer också att meddela att du kan använda Framåt eller Bakåt för att välja AM 
eller PM som tidsinställning. Till sista meddelas tiden som är inställd för tillfället. 

• Använd sifferknapparna för att skriva in den aktuella tiden med 4 siffror och tryck 
Enter. Använd inledande nollor när det är nödvändigt. Tryck Avbryt för att rensa det 
inskrivna numret. Tryck på den en gång till för att återgå till inställning av dag.  Om du 
behöver ändra inställning för AM eller PM, använd Framåt eller Bakåt för att göra ditt 
val innan du trycker Enter. 

• Datum och tid är nu inställt och PLEXTALK avslutar denna funktion automatiskt. Som 
en bekräftelse kommer datumet och tiden som du just ställt in att meddelas. 

 

8.3.  Välj önskat vänteljud 
 
När PLEXTALK är upptagen som när den läser ett media, spelas ett ljud som indikerar att 
en process utförs. PLEXTALK erbjuder 3 val för vänteljud och dessa är ”Vänteljud 1”, 
”Vänteljud 2” samt ”Inget vänteljud”. 
 
För att välja önskat vänteljud, gör följande: 
 

• Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn. 
• Använd knapp 4 eller 6 för att gå till ”Systeminställningar” och aktivera det med knapp 

8 eller Enter. 
• Använd knapp 4 eller 6 för att gå till alternativet ”Välj vänteljud” och aktivera det med 

knapp 8 eller Enter. PLEXTALK meddelar namnet på det för tillfället valda vänteljudet 
och kommer sedan att spela ett exempel med det ljudet. 

• Använd knapp 4 eller 6 för att lyssna på tillgängliga alternativ och tryck Enter när du 
befinner dig på vänteljudet som du önskar. 

• PLEXTALK bekräftar ditt val och avslutar automatiskt menysystemet 
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9.  Strömfunktioner 
 
Nu när du lärt dig en del om uppspelning med PLEXTALK finns det flera strömfunktioner 
som kan vara användbara att känna till.  PLEXTALK varnar dig när batterinivån börjar bli 
låg. Den har också en funktion för energisparande samt automatisk avstängning. Detta 
kapitel beskriver hur dessa funktioner fungerar. 
 

9.1.  Varning vid låg batterinivå 
 
När PLEXTALK drivs på batteriström och strömnivån går ner till en nivå där uppladdning 
behövs säger PLEXTALK " Låg batterinivå, var god anslut strömadapter” eller ”Låg 
batterinivå, spelaren kommer att stänga av om en minut”. Om du vill fortsätta att använda 
PLEXTALK måste du ansluta strömadaptern. Om du inte ansluter strömadaptern kommer 
PLEXTALK att stänga av automatiskt när batterinivån sjunker till en viss nivå. 
 
Observera: Om batteriströmmen tar slut under en operation såsom kopiering, inspelning 
kan datan skadas eller bli obrukbart. 
 

9.2.  Funktionen energispar 
 
För att spara batteriström kommer PLEXTALK automatiskt att stänga av efter 15 minuter av 
inaktivitet även om batterinivån är ok. 
 
Om du inte vill att PLEXTALK ska stänga av efter denna varningsperiod behöver du bara 
utföra en funktion, till exempel, starta uppspelning eller gå in i menyn. PLEXTALK kan 
sedan lämnas i ytterligare 15 minuter av inaktivitet innan samma varning uttalas igen. 
 
Notera: PLEXTALK kommer inte att stänga av automatiskt om den körs på nätström. 
 

9.3.  Påtvingad avstängning 
 
Om PLEXTALK av någon anledning inte stänger av eller du inte kan navigera med några 
knappar kan du prova en påtvingad avstängning som alternativ till att plocka ut batteriet. 
 
För att använda funktionen påtvingad avstängning ska du trycka ner och hålla inne 
knapparna Automatisk avstängning samt Strömknappen tillsamman i mer än 10 sekunder. 
PLEXTALK bör slå av och starta om. 
 
Notera: Om denna metod inte fungerar och din PLEXTALK fortfarande är igång kan du dra 
ut strömadaptern samt ta ut batteriet och sätta in det igen såsom det beskrivs i avsnitt 5.5. 
 

9.4.  Automatisk avstängning 
 
Funktionen Automatisk avstängning låter dig specificera tiden efter vilken PLEXTALK ska 
stänga av. Denna funktion kan vara användbar om du behöver lyssna på en Daisybok eller 
musik en bestämd tidsperiod. Detta avsnitt beskriver hur du ställer in och avbryter 
automatisk avstängning. 
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9.4.1.  Ställa in Automatisk avstängning 
 
Påminnelse: Knappen Automatisk avstängning sitter precis ovanför Strömknappen. 
 
För att ställa in automatisk avstängning, gör följande: 
 

• Tryck på Automatisk avstängning en gång.  PLEXTALK kommer att säga “Automatisk 
avstängning. 15 minuter.  Inställt.” 

• Tryck på Automatisk avstängning igen för att öka tiden för den automatiska 
avstängningen. Tiden för den automatiska avstängningen ökar med 15 minuter för 
varje tryckning upp till maximalt 1 timme. Tryck upprepat på knappen Automatisk 
avstängning tills du når den önskade inställningen. 

 

9.4.2.  Avbryt Automatisk avstängning 
 
För att avbryta automatisk avstängning, gör följande: 
 

• Tryck på Automatisk avstängning en gång. PLEXTALK meddelar att den automatiska 
avstängningen är på och antalet minuter som återstår innan enheten stänger av. 

• Tryck upprepade gånger på Automatisk avstängning tills PLEXTALK säger ”Av”. 
 

10.  Uppspelningsfunktioner gemensamma för alla format 
 
Alla funktioner som nämns i detta kapitel fungerar likadant vare sig du spelar upp 
Daisyböcker, ljudfiler eller textfiler. Innan du fortsätter är det viktigt att du tagit del av samt 
förstått följande termer. 
 

• En Daisybok ligger antingen på ett SD-kort, ett USB-minne eller en CD-skiva. Dessa 
enheter kan innehålla en eller flera Daisyböcker. Varje Daisybok måste ligga i en 
egen mapp. Ljudfilerna i Daisyböckerna måste vara av typen Wave, Mp3 eller AMR-
WB+.   

• Ljudfiler som inte är en del av en Daisybok kan lagras som individuella filer eller i en 
mapp på ett SD-kort, USB-minne eller en CD-skiva. PLEXTALK kan identifiera och 
spela upp ljudfiler i följande filformat: Mp3, Wave och AMR-WB+.   

• Textfiler är filer i antingen vanligt textformat eller HTML-format. De kan lagras som 
enskilda filer eller i en mapp på ett SD-kort, USB-minne eller en CD-skiva.  

 
Du kanske vill prova på funktionerna som nämns i detta kapitel samtidigt som du läser. Om 
du vill göra detta bör du, innan du fortsätter, sätta in ett SD-kort, ett USB-minne eller en CD-
skiva med passande innehåll, såsom det beskrivs i 5.10. 
 
Observera: PLEXTALKs kortläsare är endast kompatibel med SD- och SDHC-kort. Om du 
sätter in andra minneskort såsom Memory Stick eller MMC kan spelaren sluta att fungera 
korrekt, undvik detta. 
Notera: Om en CD har flera sorters innehåll, till exempel, Daisyfiler och ljudfiler kommer 
PLEXTALK endast att identifiera en typ av innehåll. 
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10.1.  Sätta in ett SD-kort, USB-minne eller en CD-skiva 
 
När du sätter in antingen ett SD-kort, USB-minne eller en CD-skiva i PLEXTALK för första 
gången kommer den att spela från början av den första boken. Om du sätter in samma 
media i PLEXTALK vid ett senare tillfälle kommer uppspelningen att fortsätta där den 
avslutades gången innan. Detta är oberoende av formatet för det spelade materialet. Detta 
är väldigt användbart när du behöver växla fram och tillbaka mellan SD-kort, USB-enheter 
eller CD-skivor, till exempel om du studerar och läser i flera olika böcker samtidigt. 
 

10.2.  Starta och stoppa uppspelningen 
 
För att starta eller stoppa uppspelningen, gör följande: 
 
Påminnelse: Knappen Start/Stopp är den fyrkantiga knappen med en inbuktning som sitter 
mellan knapparna Framåt och Bakåt. 
 

• För att påbörja uppspelningen, tryck på knappen Start/Stopp.  PLEXTALK kommer 
att återuppta uppspelningen från positionen där den stoppades tidigare. 

• För att stoppa uppspelningen, tryck på knappen Start/Stopp. 
 
Notera: Om en bok eller album har spelats ända till slutet kommer uppspelningen 
automatiskt att stoppas så till vida inte ett uppspelningsläge som förhindrar detta har valts. 
Om man trycker på knappen Start/Stopp när en bok eller album har spelats till slutet 
kommer den automatiskt att påbörja uppspelningen ifrån början av boken eller albumet igen. 
 

10.3.  Ändra volymen för uppspelning 
 
Påminnelse: Volymknappen som är uppdelad i Volym upp och Volym ner är den översta 
knappen på ovansidan mellan knapparna Hastighet och Tonläge. 
 
Volymen kan ställas in med 1 steg i taget på en skala från 0 till 25 där 0 är tyst och 25 är 
högsta volymen. 
 

• För att öka volymen vid uppspelning, tryck antingen Volym upp upprepade gånger för 
att öka volymen en nivå i taget eller tryck uppåt och håll inne Volym upp tills volymen 
nått önskad nivå. 

• För att minska volymen vid uppspelning, tryck antingen Volym ner upprepade gånger 
för att minska volymen en nivå i taget eller tryck ner och håll inne Volym ner tills 
volymen nått önskad nivå. 

• Om du trycker på Volym upp och ner samtidigt ställs volym direkt till sin mittposition, 
normalvolymen 13. 

 
Om PLEXTALK inte spelar upp någonting när du justerar volymen kommer enheten att pipa 
och uttala volymnivån varje gång du trycker på volymkontrollen, till exempel ”Volym 16”.  
Emellertid, om PLEXTALK spelar någonting kommer pip att höras men volyminställningen 
kommer inte att meddelas.   
 
Notera: Varje gång du gör en justering kommer ett pip att höras. Ett högre pip indikerar 
högsta samt lägsta position och ett lägre pip indikerar positionen för normal volym som är 
13. 
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Notera: Om du trycker ner och håller inne knappen Volym upp eller ner kommer volymen 
snabbt att ändras i den valda riktningen. På detta sätt behöver du inte trycka på en knapp 
upprepade gånger. 
 

10.4.  Ändra volymen för guiderösten 
 
Den interna talsyntesen i PLEXTALK kallas för guiderösten. Volymen för guiderösten kan 
antingen justeras tillsammans med volymen för uppspelning eller justeras separat. Om du 
vill att volymen för guiderösten och volymen för uppspelning skall justeras tillsammans, 
använd proceduren som beskrivs i det föregående avsnittet. Guidevolymen ökar och 
minskar när du justerar volymen för uppspelning. 
 
För att ställa in volymen för guiderösten separat, gör följande: 
 

• Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn. 
• Använd knapp 4 eller 6 för att gå till ”Systeminställningar” och aktivera det med knapp 

8 eller Enter. 
• Använd knapp 4 eller 6 för att gå till ”Välj guidevolym” och aktivera det med knapp 8 

eller Enter. 
• Använd knapp 4 eller 6 för att välja önskad guidevolym och tryck knapp 8 eller Enter 

för att bekräfta inställningen.  PLEXTALK kommer att använda den nya guidevolymen 
och avsluta menysystemet. 

 

10.5.  Ändra hastigheten för uppspelning 
 
Det finns 11 hastighetsinställningar från -2 till +8, som kan justeras 1 nivå i taget. Normal 
hastighet är i position 0. -2 är halv normal hastighet, + 4 är dubbel normal hastighet och +8 
är trippel hastighet. 
 

• Öka uppspelningshastigheten genom att trycka på Hastighet upp.  Guiderösten 
kommer att läsa upp inställningen som du har valt, till exempel ”Hastighet +2”. Om 
PLEXTALK spelar upp material kommer uppspelningen temporärt att upphöra när du 
gör dina justeringar. 

• Minska uppspelningshastigheten genom att trycka på Hastighet ner. Guiderösten 
kommer att läsa upp inställningen som du har valt, till exempel ”Hastighet -1”. Om 
PLEXTALK spelar upp material kommer uppspelningen temporärt att upphöra när du 
gör dina justeringar. 

• Genom att trycka på knapparna Hastighet upp och ner samtidigt kan du snabbt ställa 
in spelaren på normal uppspelningshastighet. 

 
Notera: Varje gång du gör en justering kommer ett pip att höras. Ett högre pip indikerar 
högsta samt lägsta position och ett lägre pip indikerar positionen för normal hastighet. 
Notera: Om du trycker ner och håller inne knappen Hastighet upp eller ner kommer 
hastigheten snabbt att ändras i den valda riktningen. På detta sätt behöver du inte trycka på 
en knapp upprepade gånger. 
 

10.6.  Ändra tonläget för ljudet 
 
Det finns 13 inställningar för tonläge från -6 till +6, som kan justeras 1 nivå i taget. 
Standardinställningen är i mitten av skalan, normalläget. En förflyttning från den lägsta nivån 
till den högsta inom skalan ändrar tonläget för ljudet från mer bas till mer diskant. 
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• Öka Tonläget genom att trycka på Tonläge upp. Guiderösten kommer att läsa upp 
inställningen som du har valt, till exempel ”Tonläge +5”. Om PLEXTALK spelar upp 
material kommer uppspelningen temporärt att upphöra när du gör dina justeringar. 

• För att minska tonläget, Tryck på knappen Tonläge ner. Guiderösten kommer att läsa 
upp inställningen som du har valt, till exempel ”Tonläge -3”. Om PLEXTALK spelar 
upp material kommer uppspelningen temporärt att upphöra när du gör dina 
justeringar. 

• Genom att trycka på knapparna Tonläge upp och ner samtidigt kan man snabbt ställa 
in spelaren på normalt tonläge. 

 
Notera: Varje gång du gör en justering kommer ett pip att höras. Ett högre pip indikerar 
högsta samt lägsta position och ett lägre pip indikerar positionen för normalt tonläge. 
Notera: Om du trycker ner och håller inne knappen Tonläge upp eller ner kommer tonläget 
snabbt att ändras i den valda riktningen. På detta sätt behöver du inte trycka på en knapp 
upprepade gånger. 
 

10.7.  Använda Navigationsmenyn 
 
En av de mest användbara funktionerna i PLEXTALK är möjligheten att välja hur du vill 
navigera. Detta kan göras via navigationsmenyn som är tillgänglig när som helst såtillvida 
du inte redan befinner dig i huvudmenyn. 
 
För att använda navigationsmenyn, gör följande: 
 

• Med antagande att du inte är i huvudmenyn, använd knapp 2 eller 8 för att flytta 
uppåt eller neråt. Objekten som läses upp är de alternativ som finns tillgängliga för 
dig vid det aktuella tillfället. 

• De tillgängliga alternativen varierar beroende på vilken typ av innehåll som du 
använder samt strukturen på datan. Till exempel, i en Daisybok, om boken inte har 
några sidor angivna kommer alternativet ”Sida” inte att finnas i navigationsmenyn. 
PLEXTALK kommer alltså endast att möjliggöra navigationsalternativ som är 
tillgängliga vid tidpunkten. 

• När du har valt önskad navigationsmetod kan du använda knapparna 4 eller 6 för att 
flytta bakåt eller framåt på den valda navigationsnivån. Till exempel, när du använder 
den inbyggda användarmanualen och går till alternativet ”Nivå 1” med knapp 2 eller 8 
och sedan använder knapp 4 eller 6 kommer du att kunna flytta bakåt eller framåt till 
nästa rubrik på nivå 1. 

 
Notera: Standardnivån för navigation i Daisyböcker är ”Nivå 1”, för ljudfiler är det ”Spår” och 
för textfiler är det ”Stycke”. Den valda navigationsnivån sparas inte när du stänger av 
PLEXTALK. 
Notera: Om du inte vet vilka navigationsmöjligheter som är tillgängliga för ett visst objekt, 
tryck på knapp 2 eller 8 upprepade gånger för att få reda på det. 
 

10.8.  PLEXTALKs gruppering av filer och mappar 
 
I början av detta kapitel beskrevs grundläggande anvisningar om hur formatet på filerna som 
PLEXTALK kan hantera och hur de skall lagras på ett SD-kort eller USB-minne. Faktum är 
att förutom dessa enkla regler kan PLEXTALK användas med väldigt få restriktioner på hur 
du lagrar objekt du önskar läsa. 
 
När PLEXTALK läser SD-kort, USB-minnen eller en CD-skiva delar den automatiskt in filer i 
grupperna “Daisyböcker”, “Ljudfiler” samt “Textfiler” oberoende på var dessa filer ligger 
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lagrade på mediet. När du sedan navigerar genom filerna kommer de redan att ligga 
ordnade för dig oberoende av var de fysiskt ligger på mediet. 
 
Till exempel, om du har 3 textfiler i rotmappen och 2 till i en undermapp kommer PLEXTALK 
att se dessa filer som 5 textfiler lagrade i 2 mappar. 
 
För ljudfiler utför PLEXTALK en liknande gruppering där alla ljudfiler placeras i en enskild 
logisk mapp. Detta gör navigering efter titel/bok enklare. Därför, om det finns 10 ljudfiler i 
rotmappen, 5 andra i mapp A och 5 i mapp B kommer PLEXTALK att se dem som 3 mappar 
men grupperar alla dessa mappar i en ensam logisk mapp vid namn ”Ljud” när du navigerar 
efter titel/bok. 
 
Daisyböcker skall lagras med alla sina filer i enskilda mappar. PLEXTALK kommer inte att 
utvärdera något ytterligare innehåll i en undermapp eller mapp som den har identifierat som 
en Daisybok. 
 
PLEXTALKs förmåga att automatiskt utvärdera innehållet i mediafiler på detta sätt betyder 
att du kan vara väldigt flexibel när du lagrar information och samtidigt ändå enkelt kunna 
komma åt all information när du behöver den. 
 

10.9.  Välja SD-kort, USB-minne eller CD-skiva 
 
Ibland vill man växla från SD-kort till ett annat media eller tvärt om.  Du kan göra detta på 
följande sätt: 
 

• Tryck på knapparna Nästa bok och Föregående bok samtidigt eller Mediaknappen 
tills önskat media meddelas. PLEXTALK kommer att växla mellan 3 tillgängliga 
alternativ, “SD-kort”, “USB” och ”CD”. Objektet som spelades sist på det valda mediet 
kommer att meddelas först. 

• Om inget media är isatt kommer PLEXTALK att säga ”Det finns inget SD-kort (USB-
enhet eller CD)” följt av ”Ingen titel har valts. Var god välj en annan titel” 

• Efter att önskat media har meddelats, använd knappen Nästa bok eller Föregående 
bok för att bläddra bland det tillgängliga innehållet på mediet.  

• När du hittat ett objekt som du önskar spela upp, tryck på knappen Start/Stopp och 
uppspelningen kommer att fortsätta där den sist avbröt i det aktuella objektet. 

 

10.10.  Information om SD-kort, USB-minne eller CD-skiva 
 
Du kan kontrollera statusen för SD-kort, USB-minnen eller en CD. Gör på följande sätt för 
att få fram informationen: 
 

• Med ett SD-kort, USB-minne eller en CD-skiva i PLEXTALK, se till att den är igång 
och att önskat media är valt genom att trycka på Nästa bok och Föregående bok 
tillsammans tills det blivit valt. 

• Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn. 
• Använd knapp 4 eller 6 för att gå till ”Hantera lagringsmedia” och aktivera det med 

knapp 8 eller Enter. 
• Använd knapp 4 eller 6 för att gå till ”Bokinformation för lagringsmedia” och aktivera 

det med knapp 8 eller Enter. 
• PLEXTALK kommer att ange typ av media, använt utrymme på mediet, total storlek 

på mediet, formatet på det aktuella objektet samt dess storlek. Om det handlar om ett 
SD-kort kommer även statusen för huruvida kortet är låst eller inte att anges. 

• När du har hört klart informationen, tryck Enter för att avsluta menysystemet. 



29 

 
Notera: Viss information kanske inte uttalas beroende på statusen hos ditt SD-kort, USB-
minne eller CD. Till exempel, om du har satt in en färdigskriven CD-skiva i PLEXTALK 
kommer inte informationen om tillgängligt utrymme att anges eftersom det inte finns något 
på skivan. 
 

10.11.  Snabbspolning framåt och bakåt 
 
Funktionerna snabbspolning framåt och bakåt använder knapparna Bakåt och Framåt på 
var sin sida om knappen Enter. 
 

• För att spola tillbaka, tryck ner och håll inne knappen Bakåt. Uppspelningen kommer 
att starta när du släpper knappen. 

• För att spola framåt, tryck ner och håll inne knappen Framåt. Uppspelningen kommer 
att starta när du släpper knappen. 

 
När du spelar en Daisybok med ljud eller ljudfiler och håller inne knappen Framåt eller Bakåt 
kommer snabbspolningen framåt eller bakåt att hoppa 1 minut, 5 minuter, 10 minuter, 20 
minuter och så vidare. Om du släpper upp knappen innan alternativet "10 minuter" uttalas, 
kommer uppspelningen att starta på platsen där knappen släpps upp. Om knappen släpps 
upp efter denna punkt kommer snabbspolningen bakåt eller framåt att fortsätta tills knappen 
Start/Stopp trycks in för att stoppa processen. Uppspelningen kommer sedan att starta 
automatiskt. När du spelar upp en Daisybok av typen endast text kommer snabbspolning 
framåt att hoppa 5 fraser, 10 fraser, 15 fraser och så vidare. När knappen släpps kommer 
uppspelningen att börja. När du spelar upp en textfil kommer snabbspolning framåt att 
hoppa 5 meningar, 10 meningar, 15 meningar och så vidare. När knappen släpps kommer 
uppspelningen att börja. 
 

10.12.  Använda bokmärken 
 
Bokmärken är ett kraftfullt verktyg för att förbättra navigationsmöjligheterna i Daisyböcker, 
ljudfiler eller textfiler. Detta avsnitt beskriver typerna av bokmärken som finns tillgängliga 
och hur du lägger in dem, navigerar till dem, samt raderar dem. 
 

10.12.1.  Bokmärkestyper 
 
Det finns 2 typer av bokmärken som du kan använda i PLEXTALK, nämligen följande: 
 

• Numrerade bokmärken – du kan lägga in upp till 10000 numrerade bokmärken. Varje 
bokmärke får ett unikt nummer mellan 1 till 65000. Om du försöker lägga in fler 
bokmärken än gränsen på 10000 så kommer det äldsta bokmärket automatiskt att 
raderas innan det nya skapas. 

• Automatiska bokmärken – för varje bok, album eller textfil sparas den aktuella 
spelpositionen automatiskt så att uppspelningen kan återupptas från den senaste 
positionen nästa gång boken, albumet eller textfilen spelas. 

 
Notera: PLEXTALK sparar automatiska bokmärken och annan information för upp till 1000 
böcker, album eller textfiler. 
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10.12.2.  Lägga in bokmärken 
 
Detta avsnitt beskriver hur du lägger in numrerade bokmärken i dina böcker eller album. 
 
Påminnelse: Bokmärkesknappen sitter längst nere till vänster på enheten. 
 
Du kan få reda på information om bokmärken i den aktuella boken, oberoende på om 
PLEXTALK spelar eller inte, genom att göra följande: 
 

• Tryck på Informationsknappen en gång och PLEXTALK ger information om bland 
annat numrerade bokmärken i den aktuella boken. 

• Tryck på Informationsknappen upprepade gånger i snabb följd för att stega igenom 
listan med information. 

• Tryck på Enter för att stoppa talet efter att du hört klart. 
 
Du kan lägga in ett numrerat bokmärket, oberoende på om PLEXTALK spelar eller inte, 
genom att göra följande: 
 

• Tryck på Bokmärkesknappen två gånger. PLEXTALK kommer att säga “lägg in 
bokmärke”. 

• Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret som du vill ge detta 
bokmärke. 

• Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning. 
• Om du försöker skriva in ett nummer som är upptaget av ett annat bokmärke får du 

möjlighet att skiva över det existerande bokmärkesnumret eller ange ett annat 
nummer. Tryck på Enter för att skriva över det existerande bokmärket eller på 
knappen Avbryt för att ange ett annat nummer. 

• När du har skrivit in ett korrekt nummer för ditt bokmärke kommer PLEXTALK att 
bekräfta att bokmärket har lagts in. 

 
Notera: PLEXTALK tillåter dig inte att lägga in ett bokmärke på samma position som ett 
redan existerande bokmärke. 
Notera: Automatiska bokmärken läggs in automatiskt av PLEXTALK när du flyttar till en 
annan bok, album eller fil eller när du stänger av spelaren. Du behöver inte göra någonting 
för att detta skall fungera. 
 

10.12.3.  Navigera till bokmärken 
 
Detta avsnitt beskriver hur du kan navigera till numrerade bokmärken. 
 
Du kan hoppa till ett numrerat bokmärket, oberoende på om PLEXTALK spelar eller inte, 
genom att göra följande: 
 

• Tryck på Bokmärkesknappen en gång. PLEXTALK kommer att säga ”Gå till 
bokmärke”. 

• Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret på bokmärket som du vill gå 
till. 

• Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning. 
• När du skrivit in ett giltigt nummer kommer PLEXTALK att gå till positionen för 

bokmärket och starta uppspelningen automatiskt. 
 
Notera: PLEXTALK kommer att ge ett felmeddelande om du försöker gå till ett numrerat 
bokmärke som inte finns. 
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Så snart du har lagt in bokmärken i en bok, album eller fil kommer navigationsmenyn 
"Bokmärke" att bli tillgänglig. Du kan navigera till nästa bokmärke med ett lägre eller högre 
nummer, genom att göra följande: 
 

• Använd knapp 2 eller 8 för att gå till alternativet “Bokmärke” i navigationsmenyn. 
• Tryck på knapp 4 för att flytta till nästa bokmärke med ett lägre nummer. PLEXTALK 

kommer att flytta till bokmärket och meddela dess nummer. Uppspelningen kommer 
att starta automatiskt. Om du befinner dig på bokmärket med det lägsta numret så 
hoppar du till bokmärket med det högsta numret om du trycker på knapp 4. 

• Tryck på knapp 6 för att flytta till nästa bokmärke med ett högre nummer. PLEXTALK 
kommer att flytta till bokmärket och meddela dess nummer. Uppspelningen kommer 
att starta automatiskt. Om du befinner dig på bokmärket med det högsta numret så 
hoppar du till bokmärket med det lägst numret om du trycker på knapp 6. 

 
Notera: När du navigerar på detta sätt kommer du att förflytta dig efter bokmärkenas 
numrering och inte efter deras tidsmässiga ordning i boken, albumet eller textfilen. Till 
exempel, anta att du slumpmässigt numrerat bokmärken från 1 till 10 i din bok, album eller fil 
och du befinner dig för tillfället på bokmärke 5. Med denna metod kommer du att flytta till 
bokmärke 4 eller 6 oberoende på var dessa ligger även om det finns andra bokmärken 
mellan nummer 4 och 5 eller mellan 5 och 6. 
Notera: Om det inte finns några bokmärken i boken kommer alternativet ”Bokmärke” inte att 
visas i listan i navigationsmenyn. 
 

10.12.4.  Ta bort bokmärken 
 
Detta avsnitt beskriver hur du kan ta bort enskilda bokmärken eller alla bokmärken i den 
aktuella boken. 
 
För att ta bort ett numrerat bokmärke, gör följande: 
 

• Tryck på Bokmärkesknappen tre gånger. PLEXTALK kommer att säga “Ta bort 
bokmärke”. 

• Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret på bokmärket som du vill 
radera. 

• Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning. 
• Tryck på knapp 0 följt av Enter för att ta bort alla bokmärken i den aktuella 

Daisyboken eller textfilen. När det gäller musikfiler kommer denna process att radera 
alla bokmärken i alla album på det aktuella mediet. 

• När du bekräftar handlingen kommer PLEXTALK att ta bort det specifika bokmärket 
ur den aktuella boken eller albumet samt bekräfta detta med ett meddelande. 

 
Notera: Om du skrivit in ett ogiltigt bokmärkesnummer kommer PLEXTALK att ge ett 
felmeddelande. 
 

10.13.  Den inbyggda hjälpfilen 
 
PLEXTALK är utrustad med en inbyggd hjälpfil som du kan komma åt när som helst. Filen 
innehåller inte allt innehåll ur Användarmanualen med den innehåller de viktigaste kapitlen 
som du kan tänkas ha nytta av att ha tillgängliga när du använder din PLEXTALK. Filen har 
skapats i formatet Daisy 3 endast text och använder den inbyggda talsyntesen. 
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10.13.1.  Aktivera den inbyggda hjälpfilen 
 
För att aktivera den inbyggda hjälpfilen, gör följande: 
 

• Tryck på knapp 0 en gång. 
• PLEXTALK kommer att ladda hjälpfilen vid din senaste uppspelningsposition. 
• Navigering i filen sker på samma sätt som i andra böcker av formatet Daisy endast 

text. Ytterligare information om hur du navigerar i Daisytitlar kommer att ges i 
efterföljande kapitel. 

 
För att avsluta den inbyggda hjälpfilen, gör följande: 
 

• Tryck antingen på knapp 0 en gång eller tryck på knappen Boklista för att växla till ett 
annat media. 

 

10.13.2.  Sök information i hjälpfilen 
 
När du använder hjälpfilen för att få information, vare sig PLEXTALK spelar eller inte, gör 
följande: 
 

• Tryck på Informationsknappen en gång. 
• Information kommer att uttalas. Se nedan för detaljer. 
• Om du inte vill lyssna på all information utan hoppa mellan enskilda objekt på ett 

snabbt sätt kan du göra detta genom att trycka på Informationsknappen upprepade 
gånger. 

• Om du har hört det du vill höra kan du stoppa den upplästa informationen genom att 
trycka på Enter. 

 
När du befinner dig i hjälpfilen kommer du att höra följande objekt: 

 
• Ströminformation – strömkälla, batterinivå. 
• Sidinformation. 
• Rubrikinformation. 
• Bokmärkesinformation. 
• Uppspelningsläge. 

 

11.  Spela Daisyböcker 
 
Detta kapitel beskriver ytterligare funktioner som kan användas när du spelar upp en 
Daisybok. Innan du fortsätter med detta kapitel vore det bra om du har en Daisybok 
tillgänglig för att kunna prova funktionerna under tiden du läser. Användarmanualen är ett 
bra val då den innehåller många Daisyfunktioner som beskrivs i detta avsnitt. 
 
Observera: SD-kortplatsen används endast för SD- och SDHC-kort. Om du sätter in andra 
minneskort såsom Memory Stick eller MMC kan spelaren sluta att fungera korrekt, undvik 
detta. 
 

11.1.  Få information om rubriker, sidor samt böcker 
 
Du kan få information om den aktuella Daisyboken, oberoende om PLEXTALK spelar eller 
inte, genom att göra följande: 
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• Tryck på Informationsknappen en gång. 
• Information kommer att uttalas. Se nedan för detaljer. 
• Om du inte vill lyssna på all information utan hoppa mellan enskilda objekt på ett 

snabbt sätt kan du göra detta genom att trycka på Informationsknappen upprepade 
gånger. 

• Om du har hört det du vill höra kan du stoppa den upplästa informationen genom att 
trycka på Enter. 

 
I en Daisyljudbok kommer du att höra följande objekt: 

 
• Ströminformation – strömkälla, batterinivå. 
• Tidsinfomation – passerad tid, återstående tid och total tid. 
• Sidinformation. 
• Rubrikinformation. 
• Bokmärkesinformation. 
• Bokinformation. 
• Inspelningsdatum. 
• Uppspelningsläge. 

 
Under dessa meddelanden kommer den första frasen i den aktuella boken och det aktuella 
avsnittet att spelas vid en passande tid för att hjälpa dig att identifiera boken och platsen i 
boken. 
 
Notera: Om uppspelningspositionen är i början eller slutet av boken kommer inget inspelat 
ljud att höras efter som det inte finns något ljud vid dessa platser. 
 
I en Daisy textböcker kommer du att höra följande objekt: 

 
• Ströminformation – strömkälla, batterinivå. 
• Sidinformation. 
• Rubrikinformation. 
• Bokmärkesinformation. 
• Bokinformation. 
• Uppdaterat datum. 
• Uppspelningsläge. 

 
Notera: Om det finns framsidor eller specialsidor i Daisyboken kommer framsidorna och 
specialsidorna att meddelas tillsammans med annan sidinformation. 
Notera: Eftersom PLEXTALK stödjer böcker som sträcker sig över flera volymer kommer 
information om totalt antal volymer att meddelas om mer än en volym har används. 
 

11.2.  Navigation bland rubriker 
 
Det finns 2 sätt att navigera till rubriker inom en Daisybok. Du kan antigen gå direkt till en 
rubrik eller så kan du förflytta dig mellan tillgängliga rubriker en i taget. 
 
Påminnelse: Rubriker är markerade som platser i en Daisybok som du kan tänkas vilja 
flytta till snabbt, såsom början på kapitel, avsnitt och undersektioner. Rubrikerna i en 
Daisybok är numrerade i sekvens från starten av boken. Varje rubrik har en associerad 
navigationsnivå mellan nivå 1 och nivå 6. 
Påminnelse: I kolumnen med 4 knappar på vänster sida av enheten finns knappen Gå till 
som nummer två nerifrån. 
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För att gå direkt till en specifik rubrik, gör följande: 
 

• Tryck på knappen Gå till två gånger. Guiderösten kommer att säga “Gå till rubrik”. 
• Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret på rubriken som du vill gå 

till. 
• Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning. 
• När du har skrivit in ett giltigt rubriksnummer och tryckt på Enter kommer PLEXTALK 

att växla till rubriken du valt och starta uppspelningen där automatiskt. Om du har 
skrivit in ett ogiltigt rubriksnummer kommer guiderösten att ge ett felmeddelande. 

 
För att navigera mellan rubriker i en följd, med hjälp av rubriknivåerna, gör följande: 
 

• Använd knapp 2 eller 8 för att välja önskad navigationsnivå, till exempel nivå 1, nivå 2 
etc. 

• Tryck på knapp 4 för att flytta bakåt till föregående rubrik på den valda nivån. 
PLEXTALK kommer att flytta till rubriken och starta uppspelningen där automatiskt. 
Om det inte finns någon föregående rubrik kommer PLEXTALK att flytta till början 
och säga ”Början av boken”. 

• Tryck på knapp 6 för att flytta framåt till nästa rubrik på den valda nivån. PLEXTALK 
kommer att flytta till rubriken och starta uppspelningen där automatiskt. Om det inte 
finns någon föregående rubrik kommer PLEXTALK att flytta till slutet och säga ”Slutet 
av boken”. 

 
Notera: När du navigerar på detta sätt kommer PLEXTALK att stanna vid alla rubriker som 
ligger på samma nivå eller en högre än den nivå som du har valt. Till exempel, om du har 
valt att navigera på nivå 3 hittar PLEXTALK alla rubriker på nivå 1, nivå 2 och nivå 3 när du 
flyttar bakåt eller framåt. Om du har valt navigation på nivå 1 kommer PLEXTALK endast att 
hitta rubriker på nivå 1 när du flyttar. 
 

11.3.  Flytta till början eller slutet i en Daisyboken 
 
Det är väldigt användbart att kunna hoppa snabbt till början eller slutet av den aktuella 
Diasyboken.  
 
För att flytta till början av en Daisybok, gör följande: 
 

• Tryck på knappen Gå till två gånger. Guiderösten säger ”Gå till rubrik”. Detta kommer 
att följas upp av ett röstmeddelande som påminner om att knappen Enter kan tryckas 
in vid denna tidpunkt för att hoppa till början. 

• Tryck på knappen Enter och uppspelningspositionen kommer att flyttas till början av 
den aktuella boken. Guiderösten kommer att säga ”Början av boken”. 

• Efter en kort paus kommer uppspelningen automatiskt att fortsätta från början. 
 
För att flytta till slutet av en Daisybok, gör följande: 
 

• Tryck på knappen Gå till två gånger. Guiderösten säger ”Gå till rubrik”. Detta kommer 
att följas upp av ett röstmeddelande som påminner om att knappen 0 följt av Enter 
kan tryckas in vid denna tidpunkt för att hoppa till slutet. 

• Tryck på knappen 0 följt av Enter och uppspelningspositionen kommer att flyttas till 
slutet av den aktuella boken.  Guiderösten kommer att säga ”Slutet av boken”. 
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11.4.  Sidnavigation 
 
Navigation efter sidor är väldigt lik navigering efter rubriker. Du kan antigen gå direkt till en 
sida eller så kan du förflytta dig mellan tillgängliga sidor en i taget. När du använder 
PLEXTALK är sidorna numrerade i följd från början av boken. 
 
För att gå direkt till en specifik sida, gör följande: 
 

• Tryck på knappen Gå till en gång. Guiderösten kommer att säga ”Gå till sida”. 
• Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret på sidan som du vill gå till. 
• Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning. 
• När du har skrivit in ett giltigt sidnummer och tryckt på Enter kommer PLEXTALK att 

hoppa till sidan du valt och starta uppspelningen där automatiskt. Om du har skrivit in 
ett ogiltigt sidnummer kommer guiderösten att ge ett felmeddelande. 

 
För att navigerar bland sidor i en följd, gör följande: 
 

• Använd knapp 2 eller 8 för att gå till alternativet “Sida” i navigationsmenyn. 
• Tryck på knapp 4 för att gå bakåt till föregående sida.  PLEXTALK kommer att flytta 

till den föregående sidan och starta uppspelningen där automatiskt. Om det inte finns 
någon föregående sida kommer PLEXTALK att flytta till början och säga ”Början av 
boken”. 

• Tryck på knapp 6 för att gå framåt till nästa sida. PLEXTALK kommer att flytta framåt 
till nästa sida och starta uppspelningen där automatiskt. Om det inte finns någon 
efterföljande sida kommer PLEXTALK att flytta till slutet och säga ”Slutet av boken”. 

 
Notera: Om det inte finns några sidmarkeringar i boken kommer alternativet ”Sida” inte att 
visas i listan i navigationsmenyn. 
Notera: Det finns tre typer av sidor, normal, framsida och special. Framsidor är längst fram i 
boken före sidnumreringen för brödtexten. Specialsidor är inte framsidor men tillhör ändå 
inte den kronologiska numreringen. Du kan inte flytta direkt till framsidor eller specialsidor 
med hjälp av knappen Gå till utan kan bara navigera till dem med hjälp av knapparna 4 och 
6 efter att du valt navigationsalternativet ”Sida” i navigationsmenyn. 
 

11.5.  Navigering efter grupp 
 
Påminnelse: En grupp i PLEXTALK är en navigationsfunktion som kan läggas in av 
personen som skapar boken. Grupper innehåller objekt av särskild vikt i en Daisybok. De är 
separerade från resten av navigationsfunktionerna såsom rubriker och sidor. 
 
Grupper kan endast navigeras i en följd. PLEXTALK går till alla rubriker och grupper. 
 
Du kan flytta bakåt eller framåt en grupp i taget, genom att göra följande: 
 

• Använd knapp 2 eller 8 för att gå till alternativet “Grupp” i navigationsmenyn. 
• Använd knapp 4 för att flytta bakåt till den föregående gruppen i boken. PLEXTALK 

kommer att flytta till den föregående gruppen och starta uppspelningen där 
automatiskt. Om det inte finns någon föregående grupp kommer PLEXTALK att flytta 
till början och säga ”Början av boken”. 

• Använd knapp 6 för att flytta framåt till nästa grupp i boken.  PLEXTALK kommer att 
flytta till nästa grupp och starta uppspelningen där automatiskt. Om det inte finns 
någon efterföljande grupp kommer PLEXTALK att flytta till slutet och säga ”Slutet av 
boken”. 
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Notera: Om det inte finns några gruppmarkeringar i boken kommer alternativet ”Grupp” inte 
att visas i listan i navigationsmenyn. 
 

11.6.  Navigation efter fras 
 
Påminnelse: Fras är en navigationsfunktion i Daisyböcker som skapas automatiskt när 
inspelningen genomförs. En fras är ljudet mellan två tysta perioder. 
 

• För att hoppa tillbaka en fras, tryck på knapp 2 eller 8 för att välja alternativet ”Fras” i 
navigationsmenyn och tryck på knapp 4 en gång. PLEXTALK kommer att flytta till 
den föregående frasen och starta uppspelningen där automatiskt. Om det inte finns 
någon föregående fras kommer PLEXTALK att flytta till början och säga ”Början av 
boken”. 

• För att hoppa framåt en fras, tryck på knapp 2 eller 8 för att välja alternativet ”Fras” i 
navigationsmenyn och tryck sedan på knapp 6. PLEXTALK kommer att flytta till nästa 
fras och starta uppspelningen där automatiskt. Om det inte finns någon efterföljande 
fras kommer PLEXTALK att flytta till slutet och säga ”Slutet av boken”. 

 
Ett alternativ är enligt följande: 
 

• För att hoppa tillbaka en fras, tryck på Knappen Bakåt.  För att hoppa framåt en fras, 
tryck på Knappen Framåt. 

 
Notera: Ibland, beroende på hur långt du låter frasen spela, kan du behöva trycka på knapp 
4 två gånger för att snabbt hoppa till den föregående frasen, annars hoppar PLEXTALK 
bara till början av den aktuella frasen. 
 

11.7.  Uppspelningsläge 
 
När du spelar upp Daisyböcker finns endast uppspelningsläget ”Normal uppspelning" 
tillgängligt. 
 

• Normal uppspelning – detta alternativ är standardinställningen. Det spelar genom 
boken och stannar när den är klar. PLEXTALK kommer att säga ”Slutet av boken”. 
Om du trycker på knappen Start/Stopp vid denna tidpunkt kommer uppspelningen att 
börja om från början. 

• Upprepa bok – den aktuella boken kommer att upprepas kontinuerligt tills 
uppspelningen stoppas. 

 
För att välja uppspelningsläge, gör följande: 
 

• Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn. 
• Använd knapp 4 eller 6 för att gå till ”Inställning för uppspelning” och aktivera det med 

knapp 8 eller Enter. Det aktuella uppspelningsläget kommer att meddelas. 
• Använd knapp 4 eller 6 för att välja önskat uppspelningsläge och aktivera det med 

knapp 8 eller Enter. 
• Din inställning kommer att aktiveras och menysystemet avslutas automatiskt. 

 

12.  Spela upp ljudfiler eller musikskivor 
 
Detta kapitel beskriver funktionerna som är specifika vid uppspelning av ljudfiler eller 
musikskivor. Det är många likheter mellan dessa kommandon och motsvarande för 
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Daisyböcker så de är enkla att lära sig. Innan du fortsätter med detta kapitel, försäkra dig 
om att du har satt in ett SD-kort, USB-minne eller CD som innehåller ljudfiler i ett korrekt 
ljudformat eller en musikskiva så att du kan prova funktioner under tiden du läser. 
 
Påminnelse: I denna manual betyder termen “ljudfiler” filer som har skapats med hjälp av 
en PC eller röstinspelare. Som tidigare nämnts klara PLEXTALK att känna igen och spela 
upp ljudfiler i följande format: Wave, MP3 eller AMR-WB+. 
 
Observera: SD-kortplatsen används endast för SD- och SDHC-kort. Om du sätter in andra 
minneskort såsom Memory Stick eller MMC ka spelaren sluta att fungera korrekt, undvik 
detta. 
Observera: PLEXTALK kan inte spela musikskivor som inte följer CD digital audio-
standarden (CD-DA), såsom kopieringsskyddade musikskivor. 
 

12.1.  Om ljudfiler 
 
Detta avsnitt ger dig mer teknisk information om vilka typer av ljudfiler som kan användas 
med din PLEXTALK. Filtyperna är följande: 
 

• Mp3-filer – Mp3 (förkortning för Mpeg1/2 Audio Layer 3) är en standar för 
komprimering av ljuddata. Den tillåter komprimeringsförhållanden upp till 1/12 för 
musik med bibehållen CD-kavlité. PLEXTALK stödjer följande bithastigheter: MPEG1 
Layer 3 från 32kbps till 320kbps och MPEG2 Layer 3 från 16kbps till 160kbps. Den 
stödjer också VBR (Variabel Bithastighet). 

 
Notera: Vid uppspelning av VBR är inte information om passerad tid och återstående tid 
exakt utan skall endast betraktas som en uppskattning. 
 

• Wave-filer – waveformatet är Microsofts standard filformat för ljud. PLEXTALK stödjer 
endast wavefiler i PCM-format (Pulse Code Modulation). 

 
• AMR-WB+ - är en standard för kompression av ljuddata.  PLEXTALK stödjer alla 

bithastigheter för denna ljudstandard. 
 

12.2.  Spelordning för filer och mappar 
 
Detta avsnitt ger dig information om spelordningen som används för filer och mappar. 
 

• Uppspelning av filer – PLEXTALK kommer att spela upp filerna i samma ordning som 
deras filnamn. I detta fall har nummer högra prioritet än alfabetiska tecken. Till 
exempel om en fil heter “123ABC” och en annan fil heter “ABC” kommer filer 
“123ABC” att spelas upp före filen ”ABC”. 

 
• Uppspelning av mappar – om mer än en mapp finns på SD-kortet eller USB-minnet 

kommer ljudfilerna att spelas i ordningen efter mapparnas namn. 
 
Exempel: 
På rotnivån finns en mapp 1, mapp 4 och fil A. 
Under mapp 1 finns mapp 2, mapp 3 och fil B. 
Under mapp 2 finns fil E och fil F. 
Under mapp 3 finns fil G och fil H. 
Under mapp 4 finns fil C och fil D. 
I ovanstående exempel blir spelordningen följande: A, B, E, F, G, H, C och D. 



38 

 
12.3.  Begränsningar i ljudfiler 
 
När du lägger ljudfiler på ett SD-kort eller USB-minne för att spela upp i PLEXTALK bör du 
ta i akt följande restriktioner: 
 
Restriktioner på antalet filer och mappar: 
 

• Maximalt antal filer som kan lagras i en mapp är 1024. Filer som överstiger 1024 
identifieras inte. 

• Maximalt antal filer som kan lagras i en mapp är 6000. Filer som överstiger 6000 
identifieras inte. 

• Maximalt antal mappar är 1024, inklusive rotmappen. Mappar som överstiget 1024 
identifieras inte. 

• PLEXTALK behandlar mappar som album och klarar av upp till 8 nivåer inklusive 
roten. 

• Om en mapp innehåller en Daisybok söker inte PLEXTALK efter andra objekt i 
mappen eller någon djupare nivå under den mappen. 

 
Notera: När det finns ett stort antal mappar kan det ta längre för PLEXTALK att läsa datan. 
 

12.4.  Visa information om filer och album 
 
Du kan få information om det aktuella spåret och albumet, oberoende om PLEXTALK spelar 
eller inte, genom att göra följande: 
 

• Tryck på Informationsknappen en gång. 
• Information kommer att uttalas. Se nedan för detaljer. 
• Om du inte vill lyssna på all information utan hoppa mellan enskilda objekt på ett 

snabbt sätt kan du göra detta genom att trycka på Informationsknappen upprepade 
gånger. 

• Om du har hört det du vill höra kan du stoppa den upplästa informationen genom att 
trycka på Enter. 

 
I en ljudfil kommer du att höra följande objekt: 

 
• Ströminformation – strömkälla, batterinivå. 
• Tidsinfomation – passerad tid, återstående tid och total tid. 
• Spårinformation. 
• Albuminformation. 
• Bokmärkesinformation. 
• Bokinformation – ljud. 
• Uppspelningsläge 

 

12.5.  Navigation efter spår 
 
Navigation efter spår är väldigt lik navigering efter sida. Du kan antigen gå direkt till ett spår 
eller så kan du förflytta dig mellan tillgängliga spår ett i taget. Spår är numrerade i en följd 
från början av albumet. 
 
För att gå direkt till ett specifikt spår, gör följande: 
 

• Tryck på knappen Gå till en gång. Guiderösten kommer att säga ”Gå till spår”. 
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• Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret på spåret som du vill gå till. 
• Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning. 
• När du har skrivit in ett giltigt spårnummer och tryckt på Enter kommer PLEXTALK att 

hoppa till spåret du valt och starta uppspelningen där automatiskt. Om du har skrivit 
in ett ogiltigt spårnummer kommer guiderösten att ge ett felmeddelande. 

 
För att navigerar bland spår i en följd, gör följande: 
 

• Använd knapp 2 eller 8 för att gå till alternativet “Spår” i navigationsmenyn. 
• Tryck på knapp 4 för att gå bakåt till föregående spår.  PLEXTALK kommer att flytta 

till det föregående spåret och starta uppspelningen där automatiskt. Om det inte finns 
något föregående spår kommer PLEXTALK att flytta till början och säga ”Början av 
albumet”. 

• Tryck på knapp 6 för att gå framåt till nästa spår. PLEXTALK kommer att flytta framåt 
till nästa spår och starta uppspelningen där automatiskt. Om det inte finns något 
efterföljande spår kommer PLEXTALK att flytta till slutet och säga ”Slutet av 
albumet”. 

 
Ett alternativ är enligt följande: 
 

• Tryck på Knappen Bakåt för att gå bakåt till föregående spår.  Tryck på Knappen 
Framåt för att gå framåt till nästa spår. 

 
Notera: När du flyttar bakåt ett spår i taget men låter spåret spela mer än 3 sekunder så 
kommer du att hoppa till början av det aktuella spåret nästa gång du flyttar bakåt ett spår. 
Om du flyttar bakåt ytterligare en gång inom 3 sekunder kommer du att hoppa till 
föregående spår. 
Notera: Navigationsbeteendet som beskrivs ovan kommer att variera beroende på antalet 
album och det aktuella uppspelningsläget.  Till exempel om Normalläget är aktiverat och du 
har mer än ett album och har nått sista spåret i det aktuella albumet samt hoppar framåt ett 
spår kommer PLEXTALK att hoppa till första spåret i nästa album istället för att säga ”Slutet 
av albumet". 
 

12.6.  Flytta till början av ett album 
 
Det är väldigt användbart att kunna hoppa snabbt till början eller slutet av det aktuella 
albumet.  
 
För att flytta till början av ett album, gör följande: 
 

• Tryck på knappen Gå till en gång. Guiderösten kommer att säga ”Gå till spår”. Detta 
kommer att följas upp av ett röstmeddelande som påminner om att knappen Enter 
kan tryckas in vid denna tidpunkt för att hoppa till början. 

• Tryck på knappen Enter och uppspelningspositionen kommer att flyttas till början av 
den aktuella boken. Guiderösten kommer att säga ”Början av albumet”. Efter en kort 
paus kommer uppspelningen automatiskt att fortsätta från början. 

 

12.7.  Navigation efter album 
 
Navigation efter album är väldigt lik navigering efter spår. Du kan antigen gå direkt till ett 
album eller så kan du förflytta dig mellan tillgängliga album ett i taget. 
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För att gå direkt till ett specifik album, gör följande: 
 

• Tryck på knappen Gå till två gånger. Guiderösten kommer att säga ”Gå till album”. 
• Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret på albumet som du vill gå 

till. 
• Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning. 
• När du har skrivit in ett giltigt albumnummer och tryckt på Enter kommer PLEXTALK 

att hoppa till albumet som du valt och starta uppspelningen där automatiskt. Om du 
har skrivit in ett ogiltigt albumnummer kommer guiderösten att ge ett felmeddelande. 

 
För att navigerar bland album i en följd, gör följande: 
 

• Tryck på knapp 2 eller 8 och välj ”Album” i navigationsmenyn. 
• Tryck på knapp 4 för att gå bakåt till föregående album. PLEXTALK kommer att flytta 

tillbaka till det föregående albumet, meddela albumets nummer samt starta 
uppspelningen där automatiskt. 

• Tryck på knapp 6 för att gå framåt till nästa album. PLEXTALK kommer att flytta 
framåt till nästa album, meddela albumets nummer samt starta uppspelningen där 
automatiskt. 

 

12.8.  Välj uppspelningsläge 
 
När du spelar ljudfiler kan du välja ett antal olika uppspelningslägen.  De tillgängliga 
alternativen är följande: 
 

• Normal uppspelning – detta alternativ är standardinställningen.  Den spelar det 
aktuella albumet och stannar när den är klar. PLEXTALK kommer att säga ”Slutet av 
albumet”. Om du trycker på knappen Start/Stopp vid denna tidpunkt kommer 
uppspelningen att börja om från början av albumet. 

• Upprepa spår – det aktuella spåret kommer att upprepas kontinuerligt tills 
uppspelningen stoppas. 

• Upprepa album – det aktuella albumet kommer att upprepas kontinuerligt tills 
uppspelningen stoppas. 

• Upprepa alla album – alla album kommer att upprepas i en följd tills uppspelningen 
stoppas. 

• Slumpvis upprepning – filerna i albumet kommer att spelas upp kontinuerligt i en 
slumpvis ordning tills uppspelningen stoppas. 

 
För att välja uppspelningsläge, gör följande: 
 

• Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn. 
• Använd knapp 4 eller 6 för att gå till ”Inställningar för uppspelning” och aktivera det 

med knapp 8 eller Enter. Det aktuella uppspelningsläget kommer att meddelas. 
• Använd knapp 4 eller 6 för att gå till det önskade uppspelningsläget och aktivera det 

med knapp 8 eller Enter. 
• Din inställning kommer att aktiveras och menysystemet avslutas automatiskt. 

 
Notera: När du väljer ett uppspelningsläge kommer det att sparas för uppspelning av 
ljudfiler tills du ändrar det igen, även om enheten slås av och på igen. 
 

13.  Spela upp textfiler 
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Påminnelse: Textfiler kan antingen bestå av vanlig text eller HTML. Inget förinspelat ljud är 
associerat med textfiler så PLEXTALK kommer automatiskt att använda den inbyggda 
talsyntesen när du läser dessa filer. 
 
Fast många funktioner vid uppspelning av textfiler liknar uppspelning av Daisyböcker i 
PLEXTALK kommer detta kapitel att påvisa några viktiga skillnader. 
 

13.1.  Information om texfiler 
 
Du kan få information om den aktuella textfilen, oberoende om PLEXTALK spelar eller inte, 
genom att göra följande: 
 

• Tryck på Informationsknappen en gång. 
• Information kommer att uttalas. Se nedan för detaljer. 
• Om du inte vill lyssna på all information utan hoppa mellan enskilda objekt på ett 

snabbt sätt kan du göra detta genom att trycka på Informationsknappen upprepade 
gånger. 

• Om du har hört det du vill höra kan du stoppa den upplästa informationen genom att 
trycka på Enter. 

 
När du använder en textfil kommer du att få följande information: 

 
• Ströminformation – strömkälla, batterinivå. 
• Aktuell position – uttryckt som en procentenhet. 
• Bokmärkesinformation. 
• Bokinformation. 
• Uppdaterat datum 
• Uppspelningsläge 

 

13.2.  Skillnader mellan vanlig text och HTML 
 
Även fast denna manual refererar till både vanlig text och HTML som textfiler bör du notera 
följande skillnader mellan dessa två typer av filer eftersom det påverkar 
navigationsalternativen som du har. 
 
Vanliga Textfiler har endast strukturen som finns i stycken, meningar, ord och tecken. Det 
finns ingen ytterligare struktur såsom rubriker. HTML-filer kan navigeras efter stycken, 
meningar, ord och tecken men kan också innehålla rubriknivåer i HTML-koden. Om HTML-
filen har rubriker kan du använda dessa vid Navigering. 
 
Notera: Om HTML-filen innehåller rubriker på flera nivåer kan du ändå bara navigera på en 
rubriknivå. Med andra ord kommer alla rubriker i en HTML-fil att behandlas som rubriker av 
nivå 1. 
 

13.3.  Navigering efter procent 
 
Textfiler tillåter inte Navigering direkt till rubriker, sidor eller grupper som i Daisyböcker. 
Därför finns inte dessa alternativ tillgängliga när du trycker på knappen Gå till. Emellertid 
låter PLEXTALK dig istället navigera efter procentenheter i filen som spelas upp. 
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För att navigerar efter procent, gör följande: 
 

• Tryck på knappen Gå till en gång. Guiderösten kommer att säga ”Gå till procent”. 
• Skriv in en procentenhet mellan 0% och 100% och tryck Enter. 
• PLEXTALK kommer att förflytta uppspelningspositionen till den nya positionen i 

textfilen. 
• Om du råkar skriva in ett nummer högre än 100% kommer PLEXTALK att hopa till 

slutet av textfilen. 
 

13.4.  Flytta till början eller slutet av en textfil 
 
Det är väldigt användbart att kunna hoppa snabbt till början eller slutet av den aktuella 
textfilen.  
 
För att flytta till början av en textfil, gör följande: 
 

• Tryck på knappen Gå till en gång. Guiderösten kommer att säga ”Gå till procent”.   
• Tryck på knappen 0 följt av Enter och uppspelningspositionen kommer att flyttas till 

början av den aktuella textfilen.  Guiderösten kommer att säga “0 procent”. Början av 
boken”. 

• Efter en kort paus kommer uppspelningen automatiskt att fortsätta från början. 
 
För att flytta till slutet av en textfil, gör följande: 
 

• Tryck på knappen Gå till en gång. Guiderösten kommer att säga ”Gå till procent”.   
• Tryck på knapparna 1, 0, 0 följt av Enter och uppspelningspositionen kommer att 

flyttas till slutet av den aktuella textfilen. Guiderösten kommer att säga “100 procent. 
Slutet av boken”. Uppspelningen kommer att stoppa automatiskt. 

• Om du råkar skriva in ett nummer högre än 100% kommer PLEXTALK att hoppa till 
slutet av textfilen. 

 

13.5.  Navigera efter stycke, rad, mening, ord och tecken 
 
Som beskrivet ovan finns det fyra navigationsalternativ för textfiler, stycke, rad, mening, ord 
och tecken. Dessa alternativ visas automatiskt i navigationsmenyn när du använder denna 
typ av fil. 
 
För att navigera efter något av dessa alternativ, gör följande: 
 

• Använd knapp 2 eller 8 för att välja önskad navigationsmetod, stycke, rad, mening, 
ord eller tecken. 

• Använd knapp 4 för att hoppa bakåt i filen den valda mängden text. Om du når början 
av filen kommer PLEXTALK att säga “Början av boken”. 

• Använd knapp 6 för att hoppa framåt i filen den valda mängden text. Om du når slutet 
av filen kommer PLEXTALK att säga ”Slutet av boken”. 

 
• För att hoppa tillbaka ett stycke, tryck på Knappen Bakåt.  För att hoppa framåt ett 

stycke, tryck på Knappen Framåt. 
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13.6.  Navigera efter nivå (endast HTML-filer) 
 
För HTML-filer som innehåller rubriker får du ett ytterligare navigationsalternativ i 
nagivationsmenyn. Detta kallas “Nivå”. Det skiljer sig ifrån navigering i Daisyböcker eftersom 
alla rubriker, oberoende på deras nivå, kommer att nås med nivåalternativet i 
navigationsmenyn. Till exempel, om en HTML-fil innehåller rubriker av nivå 1, nivå 2 och 
nivå 3 kommer det ändå bara finnas ett alternativ i navigationsmenyn med namnet ”nivå”. 
Du kan alltså inte navigera efter en specifik rubriknivå i HTML-filer. 
 
För att navigerar efter nivå, gör följande: 
 

• Använd knapp 2 eller 8 för att gå till alternativet “Nivå” i navigationsmenyn. 
• Använd knapp 4 för att hoppa bakåt i filen till den föregående rubriken.  Om du når 

början av filen kommer PLEXTALK att säga ”Början av boken”. 
• Använd knapp 6 för att hoppa framåt i filen till nästa rubrik.  Om du når slutet av filen 

kommer PLEXTALK att säga ”Slutet av boken”. 
 

13.7.  Uppspelningsläge 
 
När du spelar upp textfiler finns endast uppspelningsläget ”Normal uppspelning" tillgängligt. 
 

• Normal uppspelning – detta alternativ är standardinställningen.  Den spelar genom 
boken och stannar när den är klar. PLEXTALK kommer att säga ”Slutet av boken”. 
Om du trycker på knappen Start/Stopp vid denna tidpunkt kommer uppspelningen att 
börja om från början. 

• Upprepa bok – den aktuella boken kommer att upprepas kontinuerligt tills 
uppspelningen stoppas. 

 
För att välja uppspelningsläge, gör följande: 
 

• Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn. 
• Använd knapp 4 eller 6 för att gå till ”Inställning för uppspelning” och aktivera det med 

knapp 8 eller Enter. Det aktuella uppspelningsläget kommer att meddelas. 
• Använd knapp 4 eller 6 för att välja önskat uppspelningsläge och aktivera det med 

knapp 8 eller Enter. 
• Din inställning kommer att aktiveras och menysystemet avslutas automatiskt. 

 

14.  Funktioner vid mediahantering 
 
Plextalk låter dig kopiera din data samt radera filer/böcker. Detta kapitel beskriver hur du 
kan utföra dessa funktioner för Daisyböcker, ljudfiler och textfiler. Det tar även upp de 
begränsningar som finns. 
 

14.1.  Tillgängliga media 
 
Detta avsnitt beskriver vilka typer av media som kan användas av PLEXTALK. Median är 
följande: 
 
SD-kort, USB-media: 

• Används för uppspelning av Daisymaterial, ljudfiler och textfiler. 
• Används för att flytta objekt från andra medier. 
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CD: 

• Används för uppspelning av Daisymaterial, ljudfiler och textfiler. 
 
Notera: Om en CD har flera sorters innehåll, till exempel, Daisyfiler och ljudfiler kommer 
PLEXTALK endast att identifiera en typ av innehåll. 
Notera: Extern USB-CD/DVD-spelare kan inte användas med PLEXTALK. 
 

14.2.  Radera en bok 
 
PLEXTALK ger dig möjlighet att radera en bok, album eller textfil på ett SD-kort eller USB-
media . När du raderar en bok, raderar du boken samt allt ljud i den. 
 
För att radera en bok, gör följande: 
 

• Gå till boken som du vill radera. 
• Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn. 
• Använd knapp 4 eller 6 för att gå till ”Hantera lagringsmedia” och aktivera det med 

knapp 8 eller Enter. 
• Använd knapp 4 eller 6 för att gå till ”Radera vald bok” och aktivera det med knapp 8 

eller Enter. 
• PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta. Tryck på Enter för att bekräfta eller 

knappen Avbryt för att avbryta. 
 
Notera: Böckerna på en optisk skiva kan inte raderas.  
 

14.3.  Allmän information om kopiera och flytta 
 
Innan du kopierar någon data bör följande punkter noteras: 

 
• När du kopierar eller flyttar data från ett media till ett annat kallas det första för 

”källmedia” och det senare för "målmedia". 
• Du kan kopiera olika sorters data från en CD till ett annat media. CD-läsaren kan 

endast användas som en källa vid kopiering. 
• Om du kopierar från en musikskiva kan du välja vilken ljudkompression som ska 

användas. Den kopieras som ljudfiler och inte i Daisyformat. 
• Under kopieringsprocessen ger PELXTALK varningsmeddelanden om det finns för 

lite utrymme tillgängligt på målmediet. 
 

14.4.  Kopiera eller flytta Daisyböcker 
 
Detta avsnitt beskriver hur du kopierar Daisyböcker från ett media till ett annat. 
 

14.4.1.  Kopiera en Daisybok från en CD till ett annat media 
 
För att kopiera en Daisybok från en CD till ett annat media, gör följande: 
 

• Om du kopierar en bock till ett SD-kort eller USB-media, sätt in ett SD-kort eller USB-
meda med tillräckligt mycket utrymme. Försäkra dig om att SD-kortet är upplåst. 

• Sätt in käll-CD-skivan i CD-läsaren. 
• Navigera till Daisyboken på skivan som du vill kopiera. 
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• Tryck på knapp 9 en gång för att aktivera kopieringsfunktionen. 
• PLEXTALK kommer att säga ”Välj målmedia". Tryck på knapp 4 eller 6 för att välja 

SD-kort eller USB-media . Tryck sedan Enter eller knapp 8 för att bekräfta. 
• PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta med kopieringen. Tryck på knapp 8 

eller Enter igen för att fortsätta eller knappen Avbryt för att avbryta. 
• Om du väljer att fortsätta kommer kopieringsprocessen att starta. PLEXTALK 

meddelar när kopieringen är slutförd. 
 
Notera: Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på målemediet kommer PLEXTALK 
att meddela den nödvändiga kapaciteten. 
Notera: Tiden för kopieringen beror på storleken på källboken och antalet filer. 
Notera: Om du vill avbryta kopieringsprocessen när den körs, tryck på knappen Avbryt. 
 

14.4.2.  Kopiera en Daisybok från ett media till ett annat media 
 
För att kopiera en Daisybok från ett media till ett annat media, gör följande: 
 

• Sätt in ett SD-kort eller USB-media med tillräckligt mycket utrymme. Försäkra dig om 
att SD-kortet är upplåst. 

• Navigera till boken som du vill flytta på källmediet. 
• Tryck på knapp 9 en gång för att aktivera flyttfunktionen. 
• PLEXTALK kommer att säga ”Välj målmedia". Använd knapp 4 eller 6 för att välja 

målmedia. Tryck sedan Enter eller knapp 8 för att bekräfta. 
• PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta med flytten. Tryck på knapp 8 eller 

Enter igen för att fortsätta eller knappen Avbryt för att avbryta. 
• Om du väljer att fortsätta kommer flyttprocessen att starta. PLEXTALK meddelar när 

flytten är slutförd. 
 
Notera: Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på målmediet kommer PLEXTALK 
att meddela den nödvändiga kapaciteten. 
Notera: Tiden för flytten beror på storleken på källboken samt antalet filer. 
Notera: Om du vill avbryta flyttprocessen när den körs, tryck på knappen Avbryt. 
 

14.5.  Kopiera eller flytta ljudfiler och musikskivor 
 
PLEXTALK låter dig kopiera ljudfiler från ett media till ett annat media. Du kan kopiera hela 
album på en gång. Detta avsnitt beskriver hur du utför denna process. 
 

14.5.1.  Kopiera ljudfiler/musikskivor till ett annat media 
 
För att kopiera ljudfiler/musikskivor till ett annat media, gör följande: 
 

• Om du kopierar ett album till ett SD-kort eller USB-media, sätt in ett SD-kort eller 
USB-media med tillräckligt mycket utrymme. Försäkra dig om att SD-kortet är 
upplåst. 

• Sätt in käll-CD-skivan i CD-läsaren. 
• Om det finns flera album, navigera till albumet som du vill kopiera. 
• Tryck på knapp 9 en gång för att aktivera kopieringsfunktionen. 
• PLEXTALK kommer att säga ”Välj målmedia". Tryck på knapp 4 eller 6 för att välja 

målmedia. Tryck sedan Enter eller knapp 8 för att bekräfta. 
• När du kopierar från en musikskiva, tryck på knapp 4 eller 6 för att välja önskad 

ljudkompression och tryck på knapp 8 eller Enter för att bekräfta ditt val. 
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• PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta med kopieringen. Tryck på knapp 8 
eller Enter igen för att fortsätta eller knappen Avbryt för att avbryta. 

• Om du väljer att fortsätta kommer kopieringsprocessen att starta. PLEXTALK 
meddelar när kopieringen är slutförd. 

 
Notera: Alternativet för ljudkompression är endast tillgängligt när du kopierar en musikskiva. 
Notera: Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på målmediet kommer PLEXTALK 
att meddela den nödvändiga kapaciteten. 
Notera: Tiden för kopieringen beror på storleken på källboken samt antalet filer. Se ett 
senare avsnitt vid namn ”kopieringstid för musikskivor” för mer information. 
Notera: Om du vill avbryta kopieringsprocessen när den körs, tryck på knappen Avbryt. 
 

14.5.2.  Flytta ljudfiler från ett media till ett annat media 
 
För att flytta ljudfiler från ett media till ett annat media, gör följande: 
 

• Sätt in ett SD-kort eller USB-media med tillräckligt mycket utrymme. Försäkra dig om 
att SD-kortet är upplåst. 

• Navigera till albumet som du vill flytta på källmediet. 
• Tryck på knapp 9 en gång för att aktivera flyttfunktionen. 
• PLEXTALK kommer att säga ”Välj målmedia". Tryck på knapp 4 eller 6 för att välja 

målmedia. Tryck sedan Enter eller knapp 8 för att bekräfta. 
• PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta med flytten. Tryck på knapp 8 eller 

Enter igen för att fortsätta eller knappen Avbryt för att avbryta. 
• Om du väljer att fortsätta kommer flyttprocessen att starta. PLEXTALK meddelar när 

flytten är slutförd. 
 
Notera: Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på mål-USB-mediet kommer 
PLEXTALK att meddela den nödvändiga kapaciteten. 
Notera: Tiden för flytten beror på storleken på källboken samt antalet filer. 
Notera: Om du vill avbryta flyttprocessen när den körs, tryck på knappen Avbryt. 
 

14.5.3.  Kopieringstid för en musikskiva 
 
För olika samplingshastigheter eller bithastigheter ges den ungefärliga kopieringstiden 
nedan: 
 
Kopiering av ungefär 70 minuter ljud från en musikskiva till ett SD-kort: 
 

• PCM 44.1kHz Stereo: Ungefär 80 minuter. 
• MP3 256K Stereo: Ungefär 50 minuter. 
• MP3 128K Stereo: Ungefär 40 minuter. 

 
Notera: Alla tider är ungefärliga. Tiden för kopieringen beror på storleken på källboken samt 
antalet filer. Den beror också på SD-kortets skrivhastighet. 
 

14.6.  Kopiera eller flytta en textfil 
 
Detta avsnitt beskriver i detalj hur man kopierar textfiler mellan ett media och ett annat 
media. 
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14.6.1.  Kopiera en textfil från en CD till ett annat media 
 
För att kopiera en Daisybok från en CD till ett annat media, gör följande: 
 

• Om du kopierar en textfil till ett SD-kort eller USB-media, sätt in ett SD-kort eller USB-
media med tillräckligt mycket utrymme. Försäkra dig om att SD-kortet är upplåst. 

• Sätt in CD-skivan som innehåller textfilerna som du vill kopiera. 
• Navigera till textfilen på skivan som du vill kopiera. 
• Tryck på knapp 9 en gång för att aktivera kopieringsfunktionen. 
• PLEXTALK kommer att säga ”Välj målmedia". Tryck på knapp 4 eller 6 för att välja 

målmedia. Tryck sedan Enter eller knapp 8 för att bekräfta. 
• PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta med kopieringen. Tryck på Enter för 

att bekräfta eller knappen Avbryt för att avbryta. 
• Om du väljer att fortsätta kommer kopieringsprocessen att starta. PLEXTALK 

meddelar när kopieringen är slutförd. 
 
Notera: Om du vill avbryta kopieringsprocessen när den körs, tryck på knappen Avbryt. 
 

14.6.2.  Flytta en textfil från ett media till ett annat media 
 
För att flytta textfiler från ett media till ett annat media, gör följande: 
 

• Sätt in ett SD-kort eller USB-media med tillräckligt mycket utrymme. Försäkra dig om 
att SD-kortet är upplåst. 

• Navigera till textfilen som du vill flytta på källmediet. 
• Tryck på knapp 9 en gång för att aktivera flyttfunktionen. 
• PLEXTALK kommer att säga ”Välj målmedia". Tryck på knapp 4 eller 6 för att välja 

målmedia. Tryck sedan Enter eller knapp 8 för att bekräfta. 
• PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta med förflyttningen. Tryck på knapp 8 

eller Enter igen för att fortsätta eller knappen Avbryt för att avbryta. 
• Om du väljer att fortsätta kommer flyttprocessen att starta.  PLEXTALK meddelar när 

flytten är slutförd. 
 
Notera: Om du vill avbryta flyttprocessen när den körs, tryck på knappen Avbryt. 
 

14.7.  Radera ett SD-kort 
 
PLEXTALK låter dig radera datan på ett SD-kort så många gånger du vill. För att radera ett 
SD-kort, gör följande: 
 

• Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn. 
• Använd knapp 4 eller 6 för att gå till ”Hantera lagringsmedia” och aktivera det med 

knapp 8 eller Enter. 
• Använd knapp 4 eller 6 för att gå till ”Radera SD-kort” och aktivera det med knapp 8 

eller Enter. 
• PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta med formateringsprocessen. Tryck 

knapp 8 eller Enter igen för att fortsätta eller knappen Avbryt för att avbryta. 
• Om du väljer att fortsätta kommer formateringsprocessen att starta. PLEXTALK 

kommer att meddela när processen är klar. 
 
Notera: När ett SD-kort har raderats/formaterats kommer PLEXTALK att bete sig som att du 
har satt in ett tomt SD-kort. 
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Notera: Om funktionen ”Radera SD-kort” utförs kommer all data på SD-kortet att raderas. 
 

15.  Andra användbara funktioner 
 
Detta kapitel beskriver i detalj hur du kontrollerar systemegenskaper samt hur du ställer in 
”överhoppningsbara element”. 
 

15.1.  Kontrollera systemegenskaper 
 
Om du behöver kontakta din lokala återförsäljare kan det tänkas att du måste uppge 
PLEXTALKs systemversion och/eller serienummer. Systemversionen hänvisar till versionen 
på det interna firmwaret och serienumret är en unik identifierare för din PLEXTALK. 
Om du behöver ta reda på systemversionen eller serienumret på din PLEXTALK, görs det 
enkelt på följande sätt: 
 

• Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn. 
• Använd knapp 4 eller 6 för att gå till ”Systeminställningar” och aktivera det med knapp 

8 eller Enter. 
• Använd knapp 4 eller 6 för att gå till ”Systemegenskaper” och aktivera det med knapp 

8 eller Enter. 
• Systemversionen och serienumret kommer att upprepas till du avbryter. 
• När du har noterat informationen som du behöver, tryck knapp 8 eller Enter för att 

avsluta menysystemet. 
 
Notera: Serienumret ska också finnas tryckt på en etikett på undersidan av enheten. 
 

15.2.  Inställningar för ”Överhoppningsbara element” 
 
Vissa Daisyböcker innehåller objekt som du har möjlighet att hoppa över. PLEXTALK ger 
dig möjlighet att välja om dessa ska hoppas över eller ej. Denna funktion kallas 
”Överhoppningsbara element”.  Följande är överhoppningsbara element: 
 

• Sidnummer 
• Fotnot 
• Anteckningsreferenser 
• Kommentarer 
• Radnummer 
• Sidfält 
• Producentanteckningar 

 
För att ställa in "Överhoppningsbara element”, gör följande: 
 

• Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn. 
• Använd knapp 4 eller 6 för att gå till ”Överhoppningsbara element” och aktivera det 

med Enter. 
• Använd knapp 2 eller 8 för att välja överhoppningsbara element och använd knapp 4 

eller 6 för att välja ”Hoppa över” eller ”Spela”.   
• Efter att du ställt in vilka element som ska hoppas över och vilka som inte ska hoppas 

över, tryck Enter. PLEXTALK kommer att göra detta till den nya standardinställningen 
samt avsluta menysystemet. 
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15.3.  Återställ PLEXTALK till fabriksinställningar 
 
Om du av någon orsak måste ställa in alla inställningar i PLEXTALK till sina 
fabriksinställningar kan detta utföras enkelt. Detta avsnitt beskriver i detalj vilka dessa 
inställningar är samt hur du återställer dem. 
 

15.3.1. Fabriksinställningar 
 
Nedan följer en lista över fabriksinställningarna för PLEXTALK. Om funktionen ”Återställ alla 
inställningar till standard” används kommer alla dessa inställningar att återställas till 
fabriksinställningarna som listas här: 
 

• Volym för uppspelning (huvudvolym): 13 
• Hastighet för uppspelning: Normal 
• Tonläge för uppspelning: Normal 
• Inställning för uppspelning: Normal uppspelning 
• Överhoppningsbara element: Spela 
• Guidevolym: Normal 
• Talsyntesröst: Svenska Alva 
• Vänteljud: Vänteljud 1 
• Tonläge för talsyntes: Normal 
 

15.3.2.  Återställ fabriksinställningar 
 
För att återställa alla inställningarna till fabriksinställningar, gör följande: 
 

• Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn. 
• Använd knapp 4 eller 6 för att gå till ”Systeminställningar” och aktivera det med 

knappen Enter. 
• Använd knapp 4 eller 6 för att gå till ”Återställ alla inställningar till standard” och 

aktivera det med knappen Enter. 
• PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta. Tryck Enter för att återställa alla 

inställningar till fabrikens standardinställningar eller knappen Avbryt för att avbryta. 
Efter en kort stund kommer PLEXTALK att meddela att processen är slutförd. 

PLEXTALK startar om efter en kort stund.  
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Appendix A - Huvudspecifikationer 
 
Notera: Shinano Kenshi reserverar alla rättigheter till att modifiera produkterna som 
beskrivs i denna manual när som helst utan tidigare förvarning. 
 
Detta avsnitt beskriver i detalj huvudspecifikationerna för PLEXTALK PTN2. 

Allmänna specifikationer 
 
CD-läsaren: 

Inmatning via springa 
 
Kompatibla CD-skivor: 

CD, CD-R och CD-RW med 12 centimeter diameter. PLEXTALK är endast 
kompatibel med runda 12cm CD-skivor.  8 cm CD-skivor samt oregelbundet formade 
CD-skivor, som t ex visitkortsformade, kan skada enheten och skall inte användas. 

 
Plats för SD-kort: 
 SD/SDHC-kort 
 
Uppspelningsbart innehåll: 
 Böcker som följer standarden DAISY 2.0, 2.02 och 3.0  

Ljudfiler i formaten MP3, AMR-WB+ och Wave (PCM) 
 Musikskivor (CD-DA) 

 
Uppspelningsbara format för Daisyböcker: 
 MP3, AMR-WB+, DAISY ADPCM2, PCM 
 
Ljudingång och ljudutgång: 
 Hörlursuttag (Stereo) 
 Inbyggd högtalare (Mono) 
 
Anslutningskontakter för externa enheter: 
 USB 2.0 
 
Klockprecision: 
 Ungefär 60 sekunder per månad 
 
Elektrisk strömkälla: 
 Strömadapter, AC 100 V till 240 V, 50 eller 60 Hz 
 
Dimensioner och vikt: 
 Längd 219 mm 
 Bredd 170 mm 
 Höjd 56 mm 
 Ungefärlig vikt 1300g 
 
Strömkonsumtion (maximalt): 
 25W 
 
Arbetstemperatur och luftfuktighet: 
 Celsius från -5 till +40 
 Luftfuktighet från 20 % till 80 %, ingen fukt. 
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Ljudegenskaper 
 
Hörlurar (linjeutgång): 
 Kompatibel impedans 32 ohm, obalancerad 
 Kontakt, 3.5mm i diameter stereo mini-plugg 
 
Inbyggd högtalare: 
 Utgångsimpedans 4 ohm 
 Uteffekt 2.0W 
 

Huvudfunktioner 
 
Guideröst: 
 Meddelar information om den aktuella operationen i talform 
 Ger knappbeskrivningar i knappbeskrivningsläget 
 Uttalar menyalternativ 
 Ger hjälpinformation (tryck på Informationsknappen) 
 
Sökfunktion: 
 Daisybok: Rubrik, Grupp, Sida, Fras, Bokmärke 

Ljud: Album, Spår, Bokmärke 
Textfil: Paragraf, Mening, Ord, Tecken, Bokmärke 
HTML-fil: Nivå, Paragraf, Mening, Ord, Tecken, Bokmärke 

 
Justering av volym: 
 0 till 25 (i steg om 1) 
 
Justering av guidevolym: 
 -5 till +5 (i steg om 1) 
 
Justering av uppspelningshastighet: 
 11 inställningar från -2 till 0 till +8 (i steg om 1) 
 Normal hastighet är 0. 
 -2 är halv hastighet, +4 dubbel hastighet, +8 trippel hastighet. 
 
Justering av tonhöjd: 
 13 inställningar från -6 till 0 till +6 (i steg om 1) 
 Normal tonhöjd är 0. 
 
Minnesfunktion: 
 Bokmärken, maximalt 10000 
 

Batterispecifikationer 
 
Typ: Ni-MH 
 
Dimensioner:  
 Längd 53,64 mm 
 Bredd 56,68 mm 
 Höjd 29,00 mm 
 
Kapacitet: 1800 mAh 
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Laddningstid: Ungefär 4 timmar 
 
Drifttid: 
 Daisyformat, CD-uppspelning, 5 timmar 
 Musikskiva (CD-DA-format), CD-uppspelning, 2 timmar 
 Daisyformat, SD-kort-uppspelning, 8 timmar 
 
Notera: Alla tider är ungefärliga 
Notera: Laddningstiden och drifttiden kan variera beroende på omgivande temperatur samt 
arbetsförhållanden.   
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Appendix B - Menyhierarkin 
 
Detta appendix listar alla menyalternativ i huvudmenyn samt underliggande menyer i deras 
hierarkiska ordning.  
För att hjälpa dig att snabbt hitta alternativen när du använder en elektronisk version av 
denna användarmanual används följande konvention:  

• Alternativ i huvudmenyn börjar i ett nytt stycke, är skrivna med stora bokstäver samt 
formaterade som Rubrik 3.  De har alla kolon ”:” i slutet av raden som de visas på.  
De är justerade till vänstermarginalen. 

• Alternativen i undermenyer är skrivna med en inledande stor bokstav samt 
formaterade i normal stil.  De inleds med ett plustecken ”+”.  De är indragna en bit 
från vänstermarginalen. 

• Alternativen i den tredje nivån av menyer är skrivna med en inledande stor bokstav 
samt formaterade i normal stil.  De har ingen inledande symbol.  De är indragna 
ytterligare en bit från vänstermarginalen.  

UPPSPELNINGSINSTÄLLNINGAR (Daisyböcker och textfiler): 
 +Normal uppspelning 

+Upprepa bok  

UPPSPELNINGSINSTÄLLNINGAR (Ljudfiler): 
 +Normal uppspelning 
 +Upprepa spår 
 +Upprepa album 
 +Upprepa alla album 
 +Slumpvis uppspelning med upprepning  

ÖVERHOPPNINGSBARA ELEMENT: 
 +Välj sidnummer 
  Spela upp 
  Hoppa över 
 +Välj fotnot 
  Spela upp 
  Hoppa över 
 +Välj anteckningsreferens 
  Spela upp 
  Hoppa över 
 +Välj kommentar 
  Spela upp 
  Hoppa över 
 +Välj radnummer 
  Spela upp 
  Hoppa över 
 +Välj sidofält 
  Spela upp 
  Hoppa över 
 +Välj producentanteckningar 
  Spela upp 
  Hoppa över  

HANTERA LAGRINGSMEDIA: 
 +Media och bokinformation 

+Radera ett SD-kort 
 +Radera vald bok (album)  
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SYSTEMINSTÄLLNINGAR: 
 +Systemegenskaper 
  Systemversion 
  Serienummer 
 +Välj guidevolym (på en skala från -5 till +5) 
 +Välj talsyntesröst 
  Svenska Alva 
  Engelska 
 +Välj vänteljud 
  Vänteljud 1 
  Vänteljud 2 
  Inget vänteljud 
 +Ställ in datum och tid 
 +Inställning av tonhöjd för talsyntes (på en skala från -5 till +5) 

+Återställa alla inställningar till standard 
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Appendix C - Felsökning 
 

Generella driftproblem 
 
Symptom: Du trycker på Strömknappen med enheten startar inte. 
Möjlig orsak: Glapp eller lös sladd eller strömadapter. 
Lösning: Sätt in strömkontakten ordentligt i PLEXTALK och försäkra dig om att 
strömadaptern är ordentligt insatt i väggkontakten. 
 
Symptom: Strömmen är på med PLEXTALK fungerar inte. 
Möjlig orsak: Knapplåset är på. 
Lösning: Slå av knapplåset genom att trycka på knapparna Bakåt och Framåt samtidigt. 
 
Symptom: PLEXTALK stänger inte av och inga knappar fungerar. 
Möjlig orsak 1: Knapplåset är på. 
Lösning: Slå av knapplåset genom att trycka på knapparna Bakåt och Framåt samtidigt. 
Möjlig orsak 2: Okänt fel. 
Lösning: Tryck ner och håll inne knapparna Automatisk avstängning och Strömknappen i 
mer än 10 sekunder, PLEXTALK kommer att starta om. Om detta inte fungerar, ta ur 
strömadaptern och batteriet ur enheten och sätt in dem igen. 
 
Symptom: Samma album eller spår upprepas hela tiden. 
Möjlig orsak: Uppspelningsläget upprepa har valts. 
Lösning: Växla till läget ”Normal uppspelning” i menyn ”Inställningar för uppspelning”. 
 
Symptom: Det finns ingen guideröst. 
Möjlig orsak 1: Guidevolymen har ställts till ’0’. 
Lösning: Öka guidevolymen så att guiderösten kan höras. 
Möjlig orsak 2: Strömmen är avslagen. 
Lösning: Slå på strömmen. 
 

Felmeddelanden vid uppspelning av Daisy 
 
Guideröst: ”SD-kortet stöds ej” eller ”USB-enheten stöds ej”. 
Möjlig orsak: SD-kortet eller USB-mediet har formaterats med ett filsystem som inte stöds. 
Lösning: Sätt in ett SD-kort som har formaterats som FAT-16 eller FAT-32. 
 
Guideröst: ”Sidan finns inte” 
Möjlig orsak: Den angivna sidan finns inte i den aktuella boken. 
Lösning 1: Ange en giltig sida. Tryck på Informationsknappen för att få information om 
sidorna i den aktuella boken och tryck sedan på knappen Gå till en gång samt skriv in ett 
giltigt sidnummer. 
Lösning 2: Välj ”Sida" med knapp 2 eller 8 och använd sedan knapp 4 eller 6 för att flytta 
bakåt eller framåt en sida i taget. 
 
Guideröst: ”Ingen bok har valts. Var god välj en annan bok.” 
Möjlig orsak: Det finns inget media med källan anslutet. 
Lösning: Sätt in antingen ett SD-kort, USB-media eller en CD med passande innehåll. Välj 
sedan en bok med knappen Föregående bok eller Nästa bok. 
 
Guideröst: ”Rubriken finns inte” 
Möjlig orsak: Den angivna rubriken finns inte i den aktuella Daisyboken. 
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Lösning 1: Tryck Informationsknappen för att få rubrikinformation och tryck sedan på 
knappen Gå till två gånger och försök att skriva in ett giltigt rubriknummer. 
Lösning 2: Välj navigationsnivå med knapp 2 eller 8 och flytta sedan bakåt eller framåt med 
knapp 4 eller 6. 
 
Guideröst: ”Bokmärket finns inte” 
Möjlig orsak: Det finns inga bokmärken alls eller det angivna bokmärket finns inte. 
Lösning 1: Tryck på Bokmärkesknappen en gång och skriv in ett giltigt bokmärkesnummer. 
Lösning 2: Välj ”Bokmärke” med knapp 2 eller 8 och flytta sedan bakåt eller framåt med 
knapp 4 eller 6. 
 
Guideröst: ”Läsfel” 
Möjlig orsak: Boken kan inte spelas upp. 
Lösning: Tryck på knappen Föregående bok eller Nästa bok för att försöka välja en annan 
bok eller växla till ett annat media som innehåller en bok. 
 

Fel vid uppspelning av musikskivor eller CD med ljudfiler 
 
Guideröst: ”Nummer xx finns inte” (När du försöker navigera till ett numrerat album) 
Möjlig orsak: Det finns endast ett album eller det angivna albumet innehåller inte ljudfiler. 
Lösning 1: Tryck på knappen Gå till två gånger och skriv in ett giltigt albumnummer. 
Lösning 2: Använd knapp 2 eller 8 för att välja ”Album” i navigationsmenyn och använd 
knapp 4 eller 6 för att välja albumet du önskar. 
 
Guideröst: ”Nummer xx finns inte” (När du försöker navigera till ett numrerat spår) 
Möjlig orsak: Det angivna spåret finns inte på musikskivan eller bland ljudfilerna. 
Lösning 1: Tryck på knappen Gå till en gång och skriv in ett giltigt spårnummer. 
Lösning 2: Använd knapp 2 eller 8 för att välja ”Spår” i navigationsmenyn och använd knapp 
4 eller 6 för att välja spåret du önskar. 
 

Fel vid mediahantering 
 
Guideröst: "Det finns inget målmedia” 
Möjlig orsak: Du har inte satt in någon passande media för kopiering. 
Lösning: Sätt in antingen ett SD-kort eller anslut ett USB-media med tillräcklig lagringsplats 
för att utföra kopieringen och försök igen. 
 
Guideröst: ”SD-kortet är låst” 
Möjlig orsak: Du har skrivskyddat SD-kortet med hjälp av låsknappen på sidan av kortet. 
Lösning: Ta ut kortet, flytta låsknappen till sin upplåsta position, sätt in det i PLEXTALK 
samt försök igen. 
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Appendix D - Ordlista 
 

AMR-WB+ 
Är en standard för kompression av ljuddata och är en av 3 standarder som PLEXTALK 
känner igen samt kan spela upp. Förkortningen står för Adaptive Multi Rate - WideBand 
plus. Det är en ljudcodec som är en påbyggnad till AMR-WB. Den lägger till stöd för 
stereosignaler samt högra samplingshastigheter. 
 

Bithastighet 
Bithastighet är en mätning på dataöverföringshastighet. Siffran talar om vilket antal databitar 
som överförs per sekund. 
 

CD-DA 
Detta är ett CD-format. CD-DA är en förkortning för CD-Digital Audio (digitalt ljud). 
Musikskivor som spelas upp med ljudutrustning sparas i detta format. 
 

Upphovsrättsinformation 
Detta innehåller information om året för publikation samt ägaren av bokens upphovsrätt. 
 

Daisybok 
DAISY står för Digital Accessible Information System (system för tillgänglig digital 
information). En inspelning gjord i Daisyformat är generellt kallad för Daisybok eller 
Daisytitel. Daisyformatet ger bokens producent möjlighet att koda en hierarkis 
navigationsstruktur med upp till 6 nivåer. Mer information om Daisyformatet finns i kapitel 3 i 
denna manual. 
 

dB 
En förkortning för decibel. En decibel är en enhet för mätning av volym. 
 

Försidor 
Framsidan på vissa böcker. Dessa är vanligtvis numrerade med romerska siffror eller 
alfabetiska tecken istället för vanliga siffror.  I PLEXTALK spelas dessa in som försidor. Du 
kan inte använda knappen Boklista för att flytta till denna typ av sida men du kan däremot 
flytta till denna typ av sida genom att välja alternativet "Sida" i navigationsmenyn och flytta 
bakåt eller framåt med knapparna 4 och 6. 
 

Grupp 
En grupp är en navigationsfunktion i Daisyformatet som låter användaren hitta specifika 
objekt snabbt. Till exempel kan grupper användas för att markera diagram, tabeller eller 
bilder. 
 

Rubrik 
Första frasen i ett stycke och platsen där stycket ändras kallas ofta för rubrik. 
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HTML 
En förkortning för ”Hyper Text Markup Language”. HTML är det dominerande 
programmeringsspråket som används för att bygga upp strukturen för informationen som 
visas på webbsidor. Det är ett strukturerar språk som kan visa olika objekt såsom 
paragrafer, rubriker, sidor, länkar, bilder och tabeller på ett standardiserat sätt så att 
webbläsarna kan känna igen och visa dem korrekt. 
 

Nivå 
Producenten av en Daisybok kan använda upp till 6 nivåer av navigation. Nivåer används 
vanligtvis för att identifieras saker som kapitel, avsnitt och underavsnitt i inspelningen. När 
strukturen har skapats kan användaren hoppa över information som de inte vill läsa för 
stunden. 
 

Media 
Med detta menas media från vilket PLEXTALK läser. PLEXTALK kan använda SD-kort, 
USB-media samt CD-skivor.  Du kan växla mellan olika medier med Mediaknappen på 
PLEXTALK. 
 

Meny 
PLEXTALK har ett menysystem från vilket flera funktioner kan nås.  För att komma åt 
menyn, tryck på Menyknappen. Menyn innehåller ”Inställningar för uppspelning”, 
”Överhoppningsbara element”, ”Mediahantering” och "Systeminställningar”. 
 

Mp3 
Det är en förkortning för MPEG Audio Layer 3 (ISP eller IEC 13818-3:1995). Det är en 
standard för komprimering av ljudinformation som kan bibehålla CD-kvalité med en filstorlek 
på en tiondel av originalet. 
 

Skivor med multipla böcker 
Dessa innehåller flera olika böcker på en och samma skiva. 
 

Multivolymskivor 
Det är en Daisybok som är inspelad på flera skivor. Hela boken ligger uppdelad på flera 
skivor. 
 

Fras 
I Daisyformatet är en fras det inspelade ljudet mellan en stunds tystnad och nästa. Längden 
av tystnad som upptäcks innan en ny fras skapas kallas för paustid mellan fraser. 
 

SD-kort 
Secure Digital (SD) är ett minneskort av flash-typ utvecklat av Matshshita, SanDisk och 
Toshiba för användning i portabla enheter.  Idag används det överallt i digitalkameror, 
datorer, PDA-enheter, mobiltelefoner, GPS-mottagare och TV-spel. 
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SDHC-kort 
Står för Secure Digital High Capacity och är ett minneskort av flash-typ som klarar 
minneskapaciteter större än 4GB. 
 

Avsnitt 
Ett avsnitt i en Daisybok är en mängd ljud mellan en rubrik och nästa.  Rubriker används för 
att markera kapitel, avsnitt och underavsnitt i en bok. Blanda inte ihop avsnitt i en Daisybok 
med avsnitt i en bok. Se kapitel 3 för ytterligare information om Daisystrukturen. 
 

Specialsidor 
Detta är en Daisyfunktion som låter vissa sidor behandlas av regler som skiljer sig från 
textsidorna. Till exempel infogade tabeller och figurer i böcker spelas in som specialsidor. 
Du kan inte navigera till en specialsida med hjälp av knappen Boklista men du kan stega 
fram till dem med hjälp av alternativet ”Sida” i navigationsmenyn. 
 

Talsyntes 
Talsyntesen konverterar text till syntetiskt tal och ger tillgång till information som annars vore 
otillgänglig. 
 

Titel (Daisy-definition) 
Titelsidan ger bokens hela titel, namnet på författaren, redigerare eller översättare samt 
namnet och platsen för publiceringen. Om boken är en ny utgåva av något som tidigare 
publicerats kan nummret på utgåvan också visas på titelsidan efter bokens titel. Ytterligare 
objekt såsom året för publikationen samt förord visas också på titelsidan. 
 

USB 
Står för Universal Serial Bus. Det är en standard för anslutning av yttre enheter till datorer. 
Syftet är att använda samma kopplingstyp för möss, tangentbord, skrivare, modem och 
högtalare som tidigare har varit olika. 
 

Wave-filer 
Detta är ett digitaliserat ljudformat för Microsoft Windows som har ”.wav” som filändelse. De 
flesta programmen som används för att plocka ut CD-spår (CD-ljud) och skriva dem till en 
hårddisk använder filtypen wave. Försäkra dig om att du har tillräckligt med utrymme på din 
hårddisk när du plockar över låtar från en CD till wave-filer. Till exempel tar en 4 minuters 
sång ungefär 40-50 MB i utrymme när den skrivs som en wave-fil. Det är en digital 
konvertering som resulterar i en perfekt kopia av originalsången eller spåret om den görs 
korrekt.  Wavefiler kan ha olika kvalitéer beroende på hur de skapas eller sparas men den 
vanligaste är 44.1kHz, 16-Bit, stereo. Detta motsvarar ljudspår på en Musikskiva. 
 
Tillbehör 
 
Tillbehör till DaisySpelare Plextalk PTN2 art nr 54066, 54067, 54068, samt  
54077. 
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Nedanstående tillbehör kan användas till PTN2 utan påverkan av CE-märkning eller andra 
godkännanden. 
 
Täcklock standard,    art nr 54066-06 
Täcklock iris-special,   art nr 54066-08 
Täcklock iris-special navigering,  art nr 54066-09 
Batteripack,     art nr 54066-01 
Laddare,     art nr 54062-01 
Väska,     art nr 54066-02 
 
Specifikation av hörhjälpmedel: 

• GN ReSound Neck Loop 2-kanaler, art nr 570 51  
• GN ReSound Auto Mini,  art nr 570 50. 

  
Alternativ 
För att uppfylla skall kravet för Daisyspelare med hörhjälpmedel om ett magnetfält om 100 
mA/M kan även följande kombination användas;  
GN ReSound Neck Loop 2-channel och GN ReSound Auto Mini exkluderat stolsslingan. 
Andra anslutningar 
Till produkten kan CE-märkta standardhörlurar anslutas utan påverkan av 
produktsäkerhetsansvar och CE-märkning 
 
Som kund hos Iris Hjälpmedel har du tillgång till vår Daisysupport på telefon 08-39 94 00, 
välj produktförfrågan eller daisysupport@irishjalpmedel.se. 
 
 

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

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