
   

Snabbguide för Plextalk PTN1 
 

 

Förpackningens innehåll 
Förpackningen innehåller; spelaren, strömadapter, dokumentation samt en CD-skiva 
innehållande ett avsnitt för att komma igång följt av den utförliga användarmanualen. 

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

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

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

Till- och frånslag av ström 
Av/på-knappen är den runda nedsänkta kontrollen som finns i mitten till höger på enhetens 
ovansida. För att starta enheten, tryck ner av/på-knappen samt håll nere den i en sekund, släpp 
sedan. Du kommer att höra ljudtoner som indikerar att spelaren är påslagen och samtidigt kommer 
en grön diod att börja lysa. 
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Sätt in en CD-skiva 
När du sätter in en CD-skiva, försök att inte röra sidan utan etikett på skivan eftersom den kan ta 
skada av damm och fingeravtryck. Håll CD-skivan i kanterna med fyra fingrar för att undvika att ta 
på läsytan eller kroka ditt pekfinger genom hålet och håll i kanterna med dina andra fingrar. 
 

Uppspelning 
Om CD-skivan läses korrekt kommer guiderösten att meddela typ av CD tillsammans med titeln 
om det är en DAISY-bok. Om det är en CD-skiva som inte lämpas för uppspelning eller om skivan 
ligger upp och ner kommer guiderösten att säga ”felaktig eller skadad skiva”. Tryck på 
utmatningsknappen som finns under av/på-knappen för att få ut skivan. 

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

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

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

 

Här avslutas snabbguiden att komma igång med Plextalk PTN1. För att 
kunna utnyttja alla spelarens funktioner rekommenderar vi dig att besöka 
www.ebutiken.iris.se för att ta del av hela manualen. 


