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PLEXTALK POCKET: Översikt
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2. Beskrivning av PLEXTALK Pocket
•
•
•
•
•
•
•
•

Högtalare och mikrofon har du överst på framsidan.
Nedanför dessa har du på höger sida av/på-knappen (grön)
och på vänster sida inspelningsknappen (röd).
I mitten av spelaren har du start/stopp-knappen (blå), omkring
den navigationsknapparna samt utanför dessa
funktionsknapparna.
Ett numeriskt tangentbord har du nederst på framsidan.
I överkant har du hörlurs- och linjeingång.
Längs höger långsida har du knapp för volymkontroll
och knapplås.
I nederkant har du anslutning för laddare och mini-USB.
På vänster långsidas övre del har du plats för SD-minneskort.

3. Knappbeskrivning
Av/På: Sätt på Pocket genom att hålla knappen intryckt ca 2 sekunder. När
Pocket är på, tryck upprepade gånger på av/på för att välja tid för
automatisk avstängning. Du kan välja tid från 15 minuter till 2 timmar.
Inspelningsknapp: Tryck kort för att starta inspelningsläge. Genom att trycka igen startar inspelningen på SD-kortet. Du kan göra paus genom
att trycka på inspelningsknappen. För att avsluta, tryck
på start/stoppknappen (blå). Den här typen av inspelning sparas i Daisyformat. Om du i stället håller nere inspelningsknappen spelar du in en kort
röstanteckning (max 1 min) som sparas i Pockets interna minne.

Start/Stopp: För att starta och stoppa uppspelning samt att bekräfta menyval.
Pilknappar: För att välja nivå, använd upp/ner-knapparna, när nivå
är vald, använd vänster/höger för vidare val inom aktuell nivå.
Exempel: I en Daisybok, välj sidnivå med upp/ner-knapparna (förutsatt att
boken har sidnumrering). Med vänsterknappen kan du gå tillbaka en sida,
med högerknappen kan du gå en sida framåt. Med samma knappar
kan du gå mellan föregående eller nästa ljudspår, bland ljudfiler.
I en bok eller ljudfil kan du göra tidsförflyttning. Gå bakåt genom att hålla nere
vänsterknappen, gå framåt genom att hålla nere högerknappen. Tiden läses
upp som 5, 10, 20, 30 sekunder etc (alternativt läses ljudspåren upp).
Bokmärkesknapp: Tryck en gång för att gå till bokmärke. Tryck två gånger
för att lägga in bokmärke. Tryck tre gånger för att ta bort ett bokmärke.
Meny knapp: Tryck för att aktivera meny. Du kan välja mellan Redigera,
Inspelnings-, Uppspelningsinställningar, Bokmärke, Röstanteckning,
Hantera lagringsmedia och Systeminställningar. Håll nere
knappen för att aktivera knappbeskrivningen.
Titel knappen: Med den väljer du mellan SD-kort, USB eller röstanteckning.
Du navigerar med vänster/höger inom vald lagringsmedia och med
upp/ner-knapparna väljer du kategori (Daisy, ljud, text), mapp eller titel.
Gå till knappen: För att gå direkt till en sida eller sektion i en bok eller
till spår i ett album (ljud) eller procent i en text. Den här knappen
följs av ett nummer och start/stopp för att bekräfta valet.

Numeriskt tangentbord
Hastighet: Tryck en gång på nummer 1 för att ställa in hastighet, välj
sedan med upp/ner för att öka eller minska läshastigheten.
Tonläge: Tryck två gånger på nummer 1 för att välja tonläge, välj
sedan med upp/ner för att öka eller minska tonhöjd.
Information: Med nummer 5 får du en mängd information om batteriet
och aktuell titel. Genom att hålla nere 5’an läses tid och datum upp.
Säkerhetskopia: Tryck på nummer 9 för att påbörja säkerhetskopiering från
USB till SD-kort eller tvärtom. Välj först en titel och kopiera till valt media.
Hjälp funktion: Tryck på nummer 0 för att aktivera hjälpfunktionen. Det är den
inbyggda manualen som kan läsas upp och navigeras som en Daisybok.
Bekräfta: Tryck på fyrkant när du vill bekräfta olika val som sektion
i bok, bokmärke, menyalternativ och så vidare.
Avbryt: Tryck på stjärna när du vill avbryta olika val som sektion
i bok, bokmärke, menyalternativ och så vidare.

4. Exempel

Lyssna på en Daisybok på SD-kort
•
Sätt i SD-kortet i spelaren.
•
Tryck start/stopp och boken börjar läsas upp.
•
Om du vill lyssna till en annan Daisybok på SD-kortet, tryck
på Titel knappen och välj titel med vänster eller högerknappen.
•
Tryck start/stopp för att pausa uppspelningen.
•
Håll högerknappen intryckt för att snabbspola framåt.
•
Håll vänsterknappen intryckt för att gå bakåt i tid.
•
Använd upp/ner-knapparna för att välja nivå, sedan höger
eller vänster för att navigera bakåt eller framtå inom vald nivå.
Lyssna på ljud
•
Tryck på titelknappen, sedan vänster eller höger för att välja ljud
följt av start/stopp. Använd sen vänster eller höger för att välja spår.
•
Du kan också gå direkt till titel eller spår. Tryck på Gå till-knappen
och sedan nummer 7 för att spela spår 7 i ett album.
Läsa upp text, .txt fil eller MS Word .doc fil
•
Kopiera filen från dator till SD-minneskortet.
•
Välj textfil med Titelknappen.
•
Tryck på start/stopp för att läsa upp filen.
•
Talsyntesen läser upp filen. Det gör du med någon av de två röster
som finns i spelaren. Röst väljer du i menyns Systeminställningar.
•
Du kan navigera i filen per mening, ord, tecken
osv. med hjälp av de olika pilknapparna.

Spela in (klass, konferens, etc.)
•
Tryck kort på inspelningsknappen, nu har du öppnat testläge.
•
För att ändra inspelningsalternativ använd Meny, för att starta med
standardinställningar, tryck en gång till på inspelningsknappen.
Inspelningen sparas på SD-minneskortet.
•
För att pausa inspelningen, tryck ännu en gång på inspelningsknappen.
•
För att avsluta inspelningen, tryck på start/stopp.
Spela in kort röstanteckning (max 1 minut lång)
•
Håll nere inspelningsknappen och prata in i mikrofonen.
Dess korta röstanteckningar sparas i Pockets interna minne.
Säkerhetskopia från SD-minneskort till USB
•
Anslut USB-minnet via den korta USB-kabel som följer med Pocket.
•
Välj den titel du vill kopiera.
•
Tryck nummer 9 för att påbörja kopieringen. Följ röstguidens
instruktioner.
Säkerhetskopia från USB eller CD till SD-minneskort
•
Välj USB-mediet med titelknappen.
•
Välj titel på USB-enheten.
•
Tryck nummer 9 för att påbörja kopieringen till
SD-minneskortet och följ röstguidens instruktioner.

5. Meny struktur
REDIGERA:
Lägg till rubrik
Avbryt rubrik
Radera sektion

INSPELNINGSINSTÄLLNINGAR:
Välj inspelningsläge
Standard
Konferens
Ljud
Ljudkassetter
Radio
Anpassat
Välj ljudkvalitet.
PCM 44.1kHz stereo
PCM 22.05kHz mono
MP3 256kbps 44.1kHz stereo
MP3 128kbps 44.1kHz stereo
MP3 64kbps 44.1kHz mono
MP3 32kbps 22.05kHz mono
Slå på eller av guideröst vid inspelning
Guideröst på
Guideröst av
Välj extern källa för ljudingång
Mikrofonläge
Line-in läge
Automatisk reglering av ljudstyrka
Automatisk reglering av ljudstyrka på
Automatisk reglering av ljudstyrka av

UPPSPELNINGSINSTÄLLNINGAR (Daisy och text):
Inställning slumpvis uppspelning & upprepning
Standarduppspelning
Upprepa titel
Läsa namn på ljudfil
Läs namn på ljudfil
Läs nummer på ljudspår
PLAYBACK SETTINGS (Audio):
Shuffle and repeat settings
Standard play
Repeat track
Repeat album
Repeat entire albums
Shuffle repeat
Reading audio file name
Read audio file name
Read audio track number
UPPSPELNINGSINSTÄLLNINGAR (ljud):
Inställning slumpvis uppspelning & upprepning
Standarduppspelning
Upprepa spår
Upprepa album
Upprepa alla album
Upprepa slumpvis uppspelning
Läsa namn på ljudfil
Läs namn på ljudfil
Läs nummer på ljudspår
BOKMÄRKE:
Inställning för uppspelning av röstbokmärke
Röstbokmärke på
Röstbokmärke av
Ta bort alla bokmärken i aktuell bok

RÖSTANTECKNING:
Radera vald röstanteckning
Radera alla röstanteckningar
HANTERA LAGRINGSMEDIA:
Bokinformation för lagringsmedia
Radera SD-minneskort
Skapa ny bok
Radera vald bok (album)
Förbered redigering
Bygg bok
Mapp för nätverk
SYSTEMINSTÄLLNINGAR:
Systemegenskaper
Systemversion
Serienummer
Installerad nyckel (om erhållen)
Välj guidevolum
Välj talsyntes
Röst 1
Röst 2
Välj vänteljud
Vänteljud 1
Vänteljud 2
Inget vänteljud
Välj ljud för knapptryckning
Ljud vid knapptryckning på
Ljud vid knapptryckning av
Ställ in datum och tid
Ställ in hastighet för talsyntesen
Nätverksinställningar
Bekräfta nätverksinställningar
Ladda ner nätverksinställningar
Återställ alla inställningar till standard

Daisysupport
Som kund hos Iris Hjälpmedel har du alltid tillgång till vår Daisysupport,
telefon 08-39 94 30 eller daisysupport@iris.se.
Uppdateringar
Senaste version av mjukvara kan du ladda ner från vår hemsida www.iris.se/plextalk. Där finns också
andra filer för nedladdning, t.ex. denna översikt, en lathund samt fullständig manual till spelaren.

Iris Hjälpmedel AB
S-122 88 Enskede, Besök: Sandsborgsvägen 52
Telefon: 08-39 94 00
www.iris.se/internetbutik

