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Vigtige bemærkninger 

 

FCC BEMÆRKNING 

 
Erklæring om konformitet 
Modelnummer: PTN2 
Handelsnavn:  PLEXTALK 
Ansvarlig afdeling: Shinano Kenshi Co., Ltd. 
Adresse: 6-15-26 Chuo, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0012 JAPAN 
 
Denne enhed opfylder Part 15 i FCC Regulativ,;Operation er 
underlagt følgende to betingelser: 
 
(1) Denne enhed må ikke medføre skadelig inteferens, og  
(2) Denne enhed skal kunne acceptere vilkårlig interferens, herunder 
inteferens, som kan medføre uønsket operation. 
 
Dette udstyr er blevet testet og fundet at være i overensstemmelse 
med grænserne for en Class B digital enhed, i følge part 15 i FCC 
Regulativerne.  Disse grænser er designet til at give en fornuftig 
beskyttelse imod skadelig interference i en beboelsesinstallation.  
Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvens 
energi og, hvis ikke installeret og anvendt i henhold til instruktionerne, 
kan forårsage skadelig interferens overfor radiokommunikation.  Men 
der er ikke nogen garanti for, at interferens ikke kan forekomme i en 
bestemt installation.  Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens 
til radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og 
slukke for udstyret, opfordres brugeren til at prøve at korrigere denne 
interferens på en eller flere følgende måder: 
 

 Nyorienter eller genplacer modtagerantennen. 

 Forøg adskillelsen imellem udstyr og modtager, 

 Tilslut udstyret til en stikkontakt eller et andet kredsløb, hvor 
modtageren ikke er tilsluttet, 

 Konsulter forhandleren eller en erfaren radio/tv tekniker for 
hjælp. 
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VIGTIGT: 
Enhver ændring eller tilretning, som ikke udtrykkeligt er godkendt af 
gruppen, ansvarlig for udstyret, kan forhindre betjening af udstyret. 
 

Canadian Department of Communications Statement 

 
Dette digitale apparat overskrider ikke Klasse B grænserne for 
radiostøj udsendelse fra digitale appareter, opsat i Radio Interference 
Regulations of the Canadian Department of Communications. 
 
Dette klasse B digitale apparat er i overenstemmelse med Canadian 
ICES-003. 
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-
003 du Canada. 
 
VIGTIGT: 
Brug af kontroller eller justering eller arbejdsprocedure andre end 
dem, som er specificeret her, kan resultere i skadelig udstråling. 
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1.  Om denne vejledning. 

 
Tillykke med købet af din nye PLEXTALK.  Denne vejledning 
indeholder al information, du vil få behov for at kunne komme i gang 
med din nye PLEXTALK.  Den er skrevet på en måde, som giver dig 
mulighed for at lære gradvist, startende med de grundlæggende 
koncepter, og derefter bygge flere og flere tekniske fu9nktioner på, 
som du kan afprøve, efterhånden som du bliver mere fortrolig med 
apparatet. 
 
Denne vejledning er lavet i DAISY 3 tekstformat, og som elektroniske 
filer i tekst og Microsoft Word formater.  DAISY tekstversionen er 
indbygget i selve PLEXTALK som en hjælepfile.  MS Word og 
tekstversionerne er på Brugervejlednings CD'en, som er inkluderet i 
boksen med din PLEXTALK.  De elektroniske filer er placeret i en 
mappe med navnet "Manual". 
 
Straks du kender strukturen i vejledningen, vil du finde det nemt at 
navigere til et vilkårligt afsnit, du gerne vil læse.  Hvis du er ny bruger 
af DAISY formatet, anbefales det, at du læser sekventielt igennem 
manualen, og lærer efterhånden som du kommer igennem.  Hvis du 
er en avanceret bruger, eller har erfaringer med brugen af 
PLEXTALK, kan du måske ønske at springe noget af den indledende 
information over.  I begge tilfælde kan du, inden du fortsætter, måske 
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finde det nyttigt at gennemse kapitel 4, som giver en oversigt over 
funktionerne i din nye PLEXTALK. 
 
For dem, som gerne hurtigt vil i gang, kan du læse "Kvik start 
instruktionerne" i kapitel 7.  Disse giver dig en introduktion til de 
funktioner, som det er nødvendigt at kende for at kunne anvende 
PLEXTALK som afspiller.  Hvis du foretrækker at lære mere detaljeret 
om funktionerne, kan du springe over dette afsnit, og arbejde dig 
mere omhyggeligt igennem hovedkapitlerne i vejledningen. 
 
Notat:    Kvik start kapitlet  dækker ikke funktionerne i dybden, så 
vær venligst opmærksom på, at der kan være udeladt mange detaljer. 
Notat:  Uanset om du vil starte hurtigt eller mere metodisk, skal du 
lige sikre dig at læse kapitel 2 og kapitel 5, inden du fortsætter,  Disse 
kapitler omtaler retslige og copyright begrænsninger, komme i gang 
information, sikkerhedsinformation samt ting, der omhandler 
hvorledes du korrekt tager dig af din PLEXTALK. 
 

2.  Retslig og copyright information. 

 
Dette kapitel indeholder vigtig information vedrørende copyright, 
licencer og handelsmærker.  Det opsummerer begrænsningerne, som 
gælder for brugen af PLEXTALK til at kopiere eller indspille digital lyd.  
Du anbefales kraftigt at læse dette kapitel grundigt, inden du 
fortsætter. 
 

2.1.  Copyright information om denne vejledning. 

 
Shinano Kenshi forbeholder sig ret til ethvert tidspunkt at kunne 
ændre produkterne, beskrevet i denne  vejledning uden nogen 
forudgående bemærkning. 
 
Shinano Kenshi makes no representation or warranties with respect 
to the contents hereof and specifically disclaims any implied 
warranties of merchantability or fitness for any particular purpose.  
Further, Shinano Kenshi Co., Ltd.  reserves the right to revise this 
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guide and to make changes in its content, without obligation to notify 
any person or organization of such revision or change. 
 
Denne vejledning er copyright beskyttet.  Alle rettigheder reserveret.  
Den må ikke kopieres på nogen måde, oversættes eller begrænset til 
noget elektronisk medie eller maskinlæsbar form uden forudgående 
tilladelse fra Shinano Kenshi. 
 
Manual copyright 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 
 

2.2.  Licenser og handelsmærker. 

 
Alle licenser og handelsmærker er de respektive ejeres ejendom. 
 

2.3.  Begrænsninger om kopiering. 

 
Inden du starter brugen af din PLEXTALK, skal du gennemse 
følgende vigtige information for at sikre, at du forstår de retslige 
begrænsninger, som gælder for dens brug i visse operationer. 
 

2.3.1.  General information. 

 
Denne PLEXTALK enhed er designet til at hjælpe dig med at optage 
og reproducere lydarbejder, hvor du ejer copyright, eller hvor du har 
fået tilladelse fre ejeren af copyright eller retsmæssige licenser.  Med 
mindre du ejer copyright eller har opnået passende tilladelse fra ejer 
af copyright eller retsmæssige licenser, kan din ikke autoriseret 
optagelse, reproduktion eller distribution heraf medføre i strenge 
borgerlige og kriminelle straffe i følge copyright love og iinternationale 
copyright traktater.  Hvis du er usikker omkring dine rettigheder, så 
kontakt din advokat. 
 
Under ingen omstændigheder er Shinano Kenshi ansvarlig for 
konsekvensen af enhver illegal kopiering, udført ved brug af denne 
PLEXTALK optager. 
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2.3.2.  Musik CD'er. 

 
Kopier af musik cd'er er for individuel fornøjelse, og kan i følge 
Copyright Vedtægter ikke bruges andre steder uden autorisation for 
indehaver af copyright. 
 

3.  Introduktion til DAISY. 

 
Dette klapitel giver en oversigt over DAISY formatet og noget af den 
anvendte terminologi.  Hvis du er ny overfor DAISY format, bør du 
grundigt læse dette kapitel.  Hvis du er en erfaren DAISY bruger, kan 
du skimme igennem kapitlet eller springe det helt over. 
 

3.1.  Hvad er DAISY? 

 
DAISY er et akronym, som står for Digital Accessible Information 
System.  Det er formatet, som er udviklet som den internationale 
standard for digitale talebøger.  DAISY bøger kan afspilles på en 
dedikeret hardware afspiller eller på en computer, udstyret med 
passende software. 
 

3.2.  Hovedfunktioner i DAISY. 

 
Hovedfunktionerne i DAISY formatet er som følger: 
 

 Kompression af information - med de mulige høje niveauer 
kompression er det muligt at gemme op til 90 timer digital 
audio på en enkelt CD (700MB). 

 Fleksibel navigering - DAISY formatet inkluderer en række 
funktioner, som sætter læseren i stand til  hurtigt at få adgang 
til de dele af bogen, der ønskes læst.  Disse funktioner 
inkluderer navigering på 8 niveauer, efter side, efter grupper 
og fraser.  Disse punkter vil blive diskuteret mere detaljeret 
senere i dette kapitel. 
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 Multi-medie kapabilitet - ud over digital audio er DAISY 
formatet i stand til at inkorporere tekst, grafik og endog video 
for at kunne give læseren en fuldt synkroniseret multi-medie 
læseoplevelse. 

 

3.3.  Typer af DAISY bøger. 

 
DAISY formatet tillader 6 typer af DAISY bøger, strækkende fra 
lydbøger uden navigerinmgsstruktur til bøger med tekst og ingen 
audio.  En kort beskrivelse af hver type følger neden under: 
 

 Type 1 - Audio uden struktur: Den mest enkle type af bogen.  
Direkte navigering til steder i bogen er ikke muligt. 

 Type 2 - Audio med struktur: En opmærket tekstfil indeholder 
strukturen af bogen, og giver adgang til funktioner såsom 
overskrifter og sidenumre.  Dette tillader læseren at navigere 
direkte til disse steder.  Opmærksningsfilen kaldes for Table of 
Contents eller ToC. 

 Type 3 - Audio med struktur og delvis tekst: Ud over at 
indeholder strukturen indeholder opmærkningsfilen også noget 
tekst fra bogen, for eksempel en ordliste eller indeks.  Hvis der 
lyttes til bogen på en computer, vil teksten blive vist på 
skærmen, og læseren vil være i stand til at søge efter ord i 
teksten. 

 Type 4 - Audio og fuld tekst: Dette er den type af bog, der 
tager længst tid at producere, men giver også den bedste 
tilgængelighed.  Audio og tekst er fuldt synkroniseret hele 
vejen igennem bogen, så den korrekte tekst vises på skærmen 
samtidigt med, at bogen læses op. 

 Type 5 - Fuld tekst og delvis audio: Bogen har struktur og 
komplet tekst, men kun begrænst audio.  Opmærkningsfilen 
indeholder strukturen og teksten for bogen, men der er kun 
audio for en del af teksten. 

 Type 6 - Fuld tekst og ingen audio: Dette er elektronisk 
tekststruktur; der er ingen audiofiler. 
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3.4.  DAISY navigeringsfunktioner. 

 
DAISY formatet giver læseren et antal valgmuligheder  til at navigere 
en DAISY bog.  Dette afsnit giver korte detaljer om de mest benyttede 
navigeringsfunktioner. 
 

3.4.1.  Navigeringsniveauer. 

 
En DAISY bog kan have op til 6 niveauer af navigering.  Antallet af 
niveauer i en bog vil afhænge af strukturen i den oprindelige bog.  
Niveuerne er hierakiske med Niveau 1 som det højeste og Niveau 6 
som det laveste.  Dette kan sammenlignes med hierakiet af indholdet 
i en bog på den måde, at der er større punkter og underpunkter under 
disse og så videre.  Hver overskrift, som er kodet ind i en DAISY bog, 
vil have et tilsvarende navigeringsniveau imellem 1 og 6. 
 
Der er ingen faste regler om hvordan DAISY navigeringsniveauerne 
skal anvendes, og menneskers syn på, hvordan det skal gøres, 
varierer.  For enkle bøger, som kun har kapitler, er det sandynligt, at 
der kun anvendes et niveau.  For mere komplekse bøger, som kan 
have kapitler, afsnit og underafsnit, kan der anvendes 3 niveauer 
(Niveau 1 for kapitler, Niveau 2 for afsnit og Niveau 3 for under 
afsnit).  Når bogen er blevet oprettet, ligger navigeringsniveauerne 
fast, og kan ikke ændres af læseren. 
 
Når der skal findes et bestemt sted i bogen, vil læseren pleje at 
anvende et højere niveau (måske Niveau 1 eller Niveau 2) for at finde 
hovedområdet af interesse, og derefter ændre til et lavere 
navigeringsniveau for at indkredse informationen, der kigges efter.  
Herved kan man springe store dele af bogen over, hvor ikke er noget 
af interesse lige på dette tidspunkt. 
 

3.4.2.  Overskrifter. 

 
For at kunne anvende de ovenfor nævnte navigeringsniveauer, skal 
placeringen af alle relevante navigeringspunkter være gjort i 
optagelsen.  I forbindelse med denne vejledning kaldes disse 
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markeringer for overskrifter.  Straks en overskrift er blevet sat ind i 
DAISY optagelsen, kan den tildeles til et navigeringsniveau, 
afhængigt af strukturen i den oprindelige bog.  Når der sættes 
overskrifter ind, bliver de automatisk nummereret fra 1 og fremad i 
den fysiske rækkefølge, de forekommer i bogen. 
 

3.4.3.  Sider. 

 
Hvis en DAISY bog er opmærket for sidenavigering, kan læseren gå 
til bestemte sider i bogen, eller springe en side frem eller tilbage af 
gangen.  For at gøre dette muligt skal producenten af bogen 
inkluderer sidemarkeringer, når de laver bogen.  Siderne vil 
automatisk blive nummereret fra 1 og fremad, startende fra 
begyndelsen af optagelsen.  Læseren kan ikke tilføje sider. 
 
Notat:  Sidemarkeringer i en DAISY bog bør altid være placeret ved 
starten af teksten på den relevante trykte side, og ikke ved bunden, 
hvor sidenumre ellers ofte vises.  Dette betyder, at når du går til en 
side i den færdige DAISY bog, vil du altid være ved toppen af siden, 
når den starter afspilniongen. 
 

3.4.4.  Grupper. 

 
Gruppemarkeringen kan anvendes til at identificere ting i bogen, hvor 
læseren kan ønske at gå til uafhængigt af den anden 
navigeringsstruktur.  For eksempel diagrammer, tabeller, notater, 
sikkerhedsinformation og så videre.  Når den anvendes med 
omtanke, kan den være ekstremt nyttig.  Grupper kan ikke 
specificeres af læseren, og skal være sat ind af producenten af 
DAISY bogen. 
 

3.4.5.  Fraser. 

 
Når bogen indspilles, kan audio filerne automatisk deles op i 
segmenter, som kaldes "fraser".  Optageprogrammet beslutter, 
hvornår en frase starter og slutter, baseret på mængden af stilhed 
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imellem et stykke audio og det næste.  Længden af stilhed, der 
tillades inden en ny frase oprettes, kaldes for "pausetid", og kan 
justeres af personen, som udfører DAISY optagelsen.  For at kunne 
bryde audio op i fraser, som ikke er for lange eller korte, vil en hurtig 
læser måske have en kort pausetid, mens en langsommere læser vil 
have en længere pausetid.  Når optagelsen er færdig, kan læseren 
anvende fraserne som en ekstra navigeringsfunktion.. 
 

3.4.6.  Afsnit. 

 
Et afsnit refereres som et audio segment imellem en overskrift og den 
næste.  Et afsnit udgør generelt af et antal fraser, men kan have så 
lidt som blot en enkelt frase.  Hvert afsnit vil have en overskrift og et 
tilhørende navigationsniveau.  Bliv ikke forvirret over afsnit i en 
DAISY optagelse og afsnit i denne vejledning. 
 

3.4.7.  Bogmærker. 

 
Straks en bog er færdig, kan læseren tilføje bogmærker ved relevante 
steder for senere at anvende dem til at finde de markerede steder.  
Antallet af tilladte bogmærker vil afhænge af den anvendte DAISY 
afspiller, men generelt vil der være mere kapacitet, end læseren 
forventer.  Vogmærker er den eneste navigeringsmulighed, som 
læseren kan sætte ind og fjerne. 
 

4.  Oversigt over din nye PLEXTALK. 

 
Dette kapitel giver dig en oversigt over PLEXTALK og dens 
hovedfunktioner. 
 

4.1.  Generelt koncept. 

 
PLEXTALK PTN2 er et robust design skrivebordslignende DAISY-
kompatibel audio/tekst bogafspiller. Den tilbyder flere måder at få 
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adgang til DAISY-kompatible audio eller tekstbøger, og den har en 
brugervenlig grænseflade med funktioner, som understøtter 
uovertruffen tilgængelighed for dem, som har problem med synet. 
 

4.2.  Funktioner i PLEXTALK. 

 
Hovedfunktionerne i PLEXTALK er som følger: 

 

 DAISY Bog afspilning 

 Tekst/HTML indhold afspilning ved brug af indbygget tekst-til-
tale system. 

 Musik CD'er afspilning 

 MP3 Musik afspilning 

 Understøttelse af flytbare 32GB SD kort og USB flash 
hukommelse 

 Medie overførsel fra USB uden PC. 

 Højkvalitets højttaler 

 Batteri, genopladeligt via ac adaptor. 
 

5.  Kom i gang. 

 
Du er nu klar til at starte brugen af din nye PLEXTALK.  I dette kapitel 
får du information om den terminologi, der anvendes igennem 
vejledningen.  Det forklarer i detaljer, hvad du skal finde i boksen, og 
forklarer det fysiske layout af PLEXTALK enheden.  Det fortæller 
også detaljeret, hvorledes batteriet sættes i, enheden oplades, og 
hvorledes man passer på batteriet.  Desuden beskrives også den 
grundlæggende betjening såsom at tænde og slukke for enheden, 
samt hvorledes SD kort sættes ind og tages ud. 
 

5.1.  Anvendt terminologi og konventioner. 

 
Dette afsnit beskriver i detaljer den anvendte terminologi og 
konventioner, anvendt igennem denne vejledning.  Detaljerne er som 
følger: 
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 Advarsel:  En advarende note betyder en risiko, som kan 
resultere i personlig skade. 

 VIGTIGT:  En vigtig note betyder en risiko, som kan skade 
eller ødelægge PLEXTALK produktet, ødelægge 
optagemediet, ødelægge eller påvirke dine data eller computer 
konfiguraiton. 

 Notat:  En note benyttes til at give yderligere vigtig information 
om en funktion, der ikke allerede er blevet omtalt.  Generelt 
listes disse efter instruktionerne for reference. 

 Påmindelse:  En påmindelse benyttes til at genopfriske din 
hukommelse om ting, der er blevet omtalt tidligere i denne 
vejledning.  De skrives generelt inden informationen, hvortil de 
refererer. 

 

 SD Kort:  PLEXTALK er i stand til at anvende både “SD” og 
“SDHC” kort.  I denne brugervejledning kaldes begge dine kort 
for “SD kort”. 

 Alle tastenavne og funktionsnavne skrives med det stort første 
bogstav . 

 Menuvalg skrives med dobbelt anførselstegn omkring navnene 
på menuvalgene, og der anvendes også her stort første 
bogstav. 

 For at kunne gøre listen over instruktioner mere kortfattet, 
forklarer vejledningen ikke altid hver eneste virkemåde i 
detaljer.  I mange tilfælde giver den indbyggede talesyntese 
dig tilstrækkeligt med detaljer, så virkemåden af funktioner 
skulle være klar. 

 

5.2.  Hvad får du med i boksen. 

 
Nedenfor er der en liste over alle de ting, der skal være i boksen med 
din PLEXTALK.  Vær sikker på, at alle ting er der.  Hvis der mangler 
noget, så kontakt din lokale forhandler. 
 

 1 PLEXTALK  PTN2 

 1 Maske 
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 1 AC lader 

 1 Brugervejledning CD 

 1 Kvik referencevejledning 

 1 Sikkerheds instruktionsvejledning 
 

Notat:  Det anbefales kraftigt, at du beholder alt materiale i tilfælde 
af, at du af en eller anden grund bliver nødt til at returnere din 
PLEXTALK. 
 

5.3.  Brugervejledning CD. 

 
Brugervejledning CD'en, som er med i din pakke, indeholder følgende 
punkter: 
 

 Brugervejledning i Microsoft Word format - denne version af 
vejledningen kan findes i en mappe på Brugervejlednings 
cd'en under navnet "Manual".  Filnavnet er "PTN2 
Brugervejledning.doc". 

 Brugervejledningen i tekstformat - det er en ren tekstversion af 
Brugervejledningen.  Denne version af vejledningen kan findes 
i en mappe på Brugervejledning CD'en med navnet "Manual"l  
Filnavnet er "PTN2 Brugervejledning.txt". 

 

5.4.  Beskrivelse af enheden. 

 
Dette afsnit beskriver det fysiske udseende af PLEXTALK samt layout 
af tasterne samt andre kontroller, som sætter dig i stand til at finde 
dem, når der refereres til dem i senere kapitler.  Navne og 
hovedformål beskrives også der i detaljer. 
 
Mens du omhyggeligt holder enheden, så brug lige et par øjeblikke til 
at finde oversiden og undersiden.  På oversiden findes 27 
gummibeklædte taster, mns der på undersiden kun er 5 
gummifødder, hvor de fire er nær ved hjørnerne, og en, som er den 
lange lige fod.  Når du har fundet undersiden af enheden, så læg den 
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omhyggeligt ned på de fem fødder med den flade oversiden vendt 
imod dig. 
 
Find den perforerede overflade af højttaler gitteret på PLEXTALK.  
Hold fødderne ned af, og roter den, indtil gitteret er i det øverste højre 
hjørne foran dig.  PLEXTALK bør nu være i sin normale 
betjeningsposition.  Du kan bekræfte dette ved at føle, at den længste 
side er tættest på dig.  Der skal være en smal men mærkbar sprække 
i denne kant.  Det er sprækken til CD. 
 

5.4.1.  Overside. 

 
PLEXTALK har 27 gummibelagte taster på oversiden.  De er 
grupperet i 5 blokke - et kolonne med 4 taster på den venstre side, en 
firkantet blok med 12 taster i midten, og en række med 3 taster neden 
under den firkantede blok, en række med 3 taster oven over den 
firkantede blok, og en kolonne med 5 taster i den højre side. 
 
I kolonne med de fire taster i den venstre side, er den øverste tast 
udformet som en ellipse, og den nederste tast er udformet som en 
trekant.  De resterende to taster i midten er udformet som diamanter. 
 
Fra top til bund er de fire taster: 
 

 Menu tast - benyttes til at få adgang til Hovedmenuen. 

 Boghylde tast - benyttes til at skifte medie. 

 Gå til tast - benyttes til side og overskriftsnavigering. 

 Bogmærke tast - benyttes til bogmærke navigering, 
indsættelse og sletning. 

 
Den firkantede blok med 12 taster kaldes generelt for 
nummertastaturet, og er placeret i midten på overfladen.  
Udlægningen svarer helt til et telefontastatur med 4 rækker 
bestående af 3 taster.  Den første række indeholder tallene 1, 2 og 3. 
Den anden række tallene 4, 5 og 6. Den tredje række 7, 8 og 9, og 
den fjerde række indeholder Stjernetasten, tallet 0 og firkanttasten.  
Nummer 5 tasten har en lille forhøjet prik, som hjælper dig med at 
finde den. 
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Firkanttasten, som er placeret nederst til højre på nummertastaturet, 
benyttes til at bekræfte, så den vil hele vejen igennem denne 
vejledning blive kaldt for Enter tasten.  Tilsvarende benyttes 
Stjernetasten, som er placeret nederst til venstre på 
nummertastaturet, til at annullere, og vil blive kaldet for Annuller 
tasten. 
 
Nogle af tasterne har sekundære funktioner, og disse er listet neden 
under: 
 
Nummer 2 = Pil op eller Annuller 
Nummer 4 = Venstre pil eller Flyt tilbage 
Nummer 6 = Højre pil eller Flyt fremad 
Nummer 8 = Pil ned eller Enter 
Nummer 9 = Backup filer 
Stjerne = Fortryd 
Nummer = Udfør igen 
 
Neden under nummertastaturet er der en række med 3 taster.  De to 
yderste taster er halvcirkulære taster.  Den midterste tast er firkantet i 
udformning, og har en særligt forsænket overflade, der gør det nemt 
at finde den.  Fra venstre mod højre er navne og brugen af disse tre 
taster som følger: 
 

 Tilbagespoling tast - Tilbage eller Hurtigt tilbage (hvis den 
holdes) 

 Afspil/Stop tast - Afspil/Stop 

 Fremadspoling tast - Fremad eller Hurtigt fremad (hvis den 
holdes) 

 
Oven over nummertastaturet er der en række med 3 taster.  De to 
yderste taster er lodrette og lange ellipseformet, og den midterste tast 
er stor ellipseformet.  De er opdelt i en øverst og nederst del ved 
midten.  Fra venstre mod højre er navne på disse taster som følger: 
 

 Tone tast - den øverste del kaldes for "Tone op tast", den 
nederste del kaldes for "Tone ned tast." 
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 Lydstyrke tast - den øverste del kaldes for "Lydstyrke op tast", 
den nederste del kaldes for "Lydstyrke ned tast." 

 Hastighed tast - den øverste del kaldes for "Hastighed op tast", 
den nederste del kaldes for "Hastighed ned tast." 

 
Den sidste gruppe af taster på oversiden er de 5 taster på den højre 
side.  Tasten, som umiddelbart er placeret til højre for nummer 3 eller 
nummer 6 tasten er Information tasten.  Den er ellipseudformet.  
Tasten, som er placeret umiddelbart til højre for Fremadspoling tasten 
er Titel tasten.  Den er opdelt i en højre og venstre del ved midten.  
Den højre side kaldes for "Næste titel tast", den venstre side kaldes 
for "Forrige titel tast."  Brugen af disse taster er som følger: 
 

 Information tast - benyttes til at hente informationen for DAISY 
bogen, audiofiler og tekstfiler.  Tryk og hold tasten for at høre 
den aktuelle dato og tid. 

 Titel tast  - benytets til at skifte medie ved at trykke den højre 
og venstre side samtidigt.  For at skifte titler tryk den højre 
side, som kaldes "Næste titel tast", eller den venstre side, 
kaldet "Forrige titel tast." 

 
De andre tre taster er arrangeret lineært på den højre side af 
enheden.  Den øverste tast er lille og rund, mens den nederste tast er 
lille og kvadratisk.  I midten imellem disse to taster er der en større 
rund tast, som er lidt forsænket.   
 
Fra top til bund er de tre taster: 
 

 Dvaletid tast  - benyttes til at sætte dvaletiden 

 Tænd/sluk knap - benyttes til at tænde og slukke 

 Kast ud tast - benytets til at kaste CD'en ud 
 

5.4.2.  Forkant. 

 
CD indsættelse/udkast sprækken er placeret på forkanten af 
enheden. Sæt din Daisy bog CD, musik CD eller MP3 CD ind i 
sprækken. Straks CD'en er blevet sat ind, vil CD'en automatisk blive 
bragt ind i enheden. 
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5.4.3.  Venstre side. 

 
På den venstre side af enheden er der tre ting.  Fra forkanten og 
bagud er der SD kortsåbning, hovedtelefonstik og USB åbning.  SD 
kortåbningen er til både SD kort og SDHC kort. USB åbningen kan 
benyttes til USB flash hukommelse. 
 

5.4.4.  højre side. 

 
Der er ingen ting på den højre side af enheden. 
 

5.4.5.  Bagsiden. 

 
Der er en enkelt ting på bagsiden af enheden.   I midten er der et lille 
rundt hul i en kvadratisk formet placering.  Dette er DC inputstikket, 
hvor AC strømforsyningen tilsluttes. 
 

5.4.6.  Bundlade. 

 
Vend omhyggeligt din PLEXTALK om, og placer den med oversiden 
nedad imod en flad overflade, så fronten af PLEXTALK vender ind 
imod dig. 
 
Lidt til venstre for midten af bunden er der 3 forhøjede riller.  Disse er 
den højre ende af batteridækslet.  Batteridækslet er fastgjort med en 
skrue, som findes i den venstre side af batteridækslet.  For at åbne 
batteridækslet skal denne skrue først fjernes.  Sæt derefter 
tommelfingeren på de 3 riller, og skub batteridækslet lidt mod venstre, 
og åbn så batteridækslet fra den venstre side af dækslet.  Det bør 
være nemt at frigøre det uden at skulle bruge unødvendig kræfter. 
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5.5.  Indsætte batteri. 

 
For at indsætte eller erstatte batteriet gøres følgende: 
 

 Sluk for strømmen, og fjern laderen. 

 Vend omhyggeligt din PLEXTALK om, og placer den med 
oversiden nedad imod en flad overflade, så fronten af 
PLEXTALK vender ind imod dig. 

 Åbn batteridækslet, som beskrevet i det forrige afsnit, og tag 
det gamle batteri ud ved at bruge den udstikkende del, som er 
på den venstre side af batteriet. 

 Find det nye batteri, og orienter det, så den kant, som har fem 
små huller, vender mod højre, og så den udstikkende del er 
øverst oppe.  

 Placer omhyggeligt batteriet lodret ned i batterirummet, og læg 
det på plads. 

 Luk batteridækslet, og skub det fra den venstre side mod højre 
for at lukke det tæt til.  

 Fastgør dækslet med skruen. 
 
Advarsel:  Du må kun anvende det anbefalede batteri sammen med 
denne enhed.  Hvis du ikke gør dette, kan det medføre en 
eksplosision eller ildebrand. 
 

5.6.  Oplade PLEXTALK. 

 
For at kunne oplade det interne batteri, skal du tilslutte PLEXTALK til 
lysnettet.  Gør det på følgende måde: 
 

 Placer PLEXTALK med oversiden opad i dens normale 
betjeningsposition. 

 For at oplade batteriet ved brug af lysnettet, skal du tilslutte 
den medfølgende AC adaptor til strømstikket i midten på 
bagsiden af enheden.  Tilslut derefter strømadaptoren til 
lysnettet.  Opladningen vil starte. 
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5.7.  Vedholdelse og behandling af batteri. 

 
Det er vigtigt, at du på forsvarlig vis kigger efter din PLEXTALK for at 
sikre, at du ikke ved et uheld kommer til at beskadige den, batteriet 
eller mediet.  Det anbefales kraftigt, at du læser dette afsnit 
omhyggeligt. 
 

5.7.1. Behandling af enhed. 

 
Når du rengører din PLEXTALK, skal du lægge mærke til følgende 
punkter: 
 

 Advarsel:  Afbryd altid PLEXTALK fra lysnettet, inden du 
starter rengøringen. 

 Tør støv og snavs væk fra PLEXTALK med en blød klud, som 
er let fugtet med fortyndet, neutralt rengøringsmiddel, og tør 
den derefter med klud. 

 

5.7.2. Behandling af batteri. 

 
For at få det meste ud af dit genopladelige batteri skal du omhyggeligt 
lægge mærke til følgende punkter: 
 

 Det vil normalt kun tage 4 timer at oplade batteriet fuldt ud. 
Men, når du anvender din PLEXTALK for første gang, eller 
efter den har været gemt af vejen i en måneds tid, bør du 
tilslutte den til lysnettet i mindst 24 timer. 

 Hvis PLEXTALK ikke skal bruges i over en måned, så fjern 
batteriet og gem det på et køligt sted med lav fugtighed. 

 Batteriets levetid afhænger af, hvor ofte det anvendes og 
genoplades.  Dets kapacitet til at gemme opladning 
formindsker med tiden.  Når den brugbare tid efter en 
opladning bliver for kort til praktisk brug, så erstat batteriet med 
et nyt.  Disse kan købes fra din lokale forhandler.  Din 
forhandler bør også kunne give dig råd om genbrug og 
bortkastning af brugte batterier. 
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 Batteriets levetid kan blive påvirket af rumtemperaturen samt 
omgivelserne. 

 
For at kunne fastholde batteriets præstation bør følgende procedure 
udføres hver sjette måned:  
 

 Oplad batteriet fuldt ud 

 Anvend batteriet, indtil der ikke er mere strøm 

 Genopladning 
 

5.8.  Tænde og slukke for PLEXTALK. 

 
Gør følgende for at tænde eller slukke for enheden: 
 

 Tryk og hold Tænd/sluk knappen for at tænde for enheden.  
Der lyder et musikstrofe, som indikerer, at PLEXTALK er ved 
at starte op.  Når den den er tændt, vil Tænd/sluk knappen 
forblive grøn.  Kort efter vil PLEXTALK annoncere, at der får 
adgang til et medie.   

 

 Tryk og hold Tænd/sluk knappen for at slukke for enheden.  
Enheden vil give en biplyd, og derefter annoncere, at den er 
ved at lukke ned.  Efter en kort pause vil der lyde en anden 
musikstrofe, som indikerer, at PLEXTALK er færdig med 
nedlukningsprocessen. 

 
Notat:  Opstartsproceduren vil cirka tage 30 sekunder, når enheden 
første gang tages i brug, eller efter at batteriet er blevet ombyttet. 
 

5.9.  Tastaturhjælp funktion. 

 
Tastaturhjælp funktionen aktiveres eller deaktiveres ved brug af Menu 
tasten. 
 
Påmindelse:  Menu tasten er den øverste venstre tast på enheden. 
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Som navnet siger det, giver Tastaturhjælp funktionen brugeren 
mulighed for en beskrivelse af enhver tast på PLEXTALK.  Dette er 
særlligt nyttigt for dem, som er nye brugere af enheden, og det kan 
være en hurtig måde at lære om tasternes funktioner. 
 

 Slå Tastaturhjælpen til ved at trykke og holde Menutasten 
nede.  PLEXTALK vil give en biplyd, og annoncere, at 
Tastaturhjælpen er slået til.  Tryk nu en vilkårlig tast på 
enheden, og der vil blive oplæst en beskrivelse af dens 
funktion.  

 Slå Tastaturhjælpen fra ved at trykke og holde Menutasten 
nede.  PLEXTALK vil give en biplyd, og annoncere, at 
Tastaturhjælpen er slået fra. 

 

5.10.  Indsætte og udtage SD kort, USB hukommelse og CD 

 
Gør følgende for at indsætte SD kortet: 
 

 Sluk for afspilleren. 

 Sæt SD kortet ind i kortåbningen, som er på den venstre side 
af enheden.  Hold SD kortet, så det afskårne hjørne er placeret 
som det forreste højre hjørne.  Med andre ord skal det 
afskårne hjørne være nærmest forkanten af enheden. 

 Skub kortet hele vejen ind i åbningen, indtil det klikker på plads 
med den ydre kant flugtende med kanten af PLEXTALK.  Brug 
ikke unødvendige kræfter under udførelsen. 

 
Gør følgende for at udtage SD kortet: 
 

 Sluk for afspilleren. 

 Skub SD kortet indad, og slip det så.  Kortet skulle nu hoppe 
ud, så den yderste kant af kortet stikker frem. 

 Grib omhyggeligt fat i kortet, og træk det ud af åbningen. 
 
Notat:  SD kort har en låsekontakt, som giver dig mulighed for at 
beskytte dine data, hvis du ønsker dette.  Den er placeret på den 
længere side af kortet væk fra det afskårne hjørne.  Hvis kontakten er 
hen imod den forreste kant af kortet, vil du kunne tage bakcup og 
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slette titler.  Hvis kontakten er væk fra den forreste kant, er dine data 
beskyttet.  Du skal sikre dig, at kontakten er i den korrekte position, 
inden du sætter kortet i, da du ellers kan opleve vanskeligheder med 
at udføre de handlinger, du har tænkt dig at udføre.  For at flytte 
kontakten skal du blot bruge en fingernegl til at flytte den til den 
ønskede position. 
 
Gør følgende for at indsætte USB hukommelse: 
 

 Sluk for afspilleren. 

 Indsæt USB hukommelsen i USB stikket.   
 
Gør følgende for at udskubbe USB hukommelsen: 
 

 Sluk for afspilleren. 

 Træk USB hukommelsen lige ud af enheden.  
 
Gør følgende for at indsætte en CD i PLEXTALK: 
 

 Vær sikker på, at der er tændt for PLEXTALK. 

 Drej CD'en, så siden med etiketten vender opad. 

 Skub forsigtigt CD'en ind i sprækken på forsiden af 
PLEXTALK. 

 Fortsæt med at skubbe CD'en ind i sprækken, indtil 
PLEXTALK tager over og trækker CD'en resten af vejen ind.  

  
Notat:  Hvis du ved et uheld kommer til at vende CD'en forkert, vil 
PLEXTALK forsøge at læse den i et stykke tid, og vil derefter sige " 
Der er ikke noget indhold på disken."  Du skal derefter trykke på Eject 
knappen for at få CD'en skubbet ud, og derefter sætte den ind igen 
med den rigtige side opad. 
 
Påmindelse:  CD eject tasten er en kvadratisk tast nederst til højre 
på enheden. 
 
Gør følgende for at få en CD skubbet ud: 
 

 Tryk og slip Eject tasten. 

 PLEXTALK vil annoncere, at CD'en bliver skubbet ud. 
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 CD'en vil blive skubbet ud. Du kan nu trække CD'en resten af 
vejen ud af sprækken. 

 

6.  Introduktion til menusystemet 

 
Et antal af funktioner i PLEXTALK kan nåes igennem det indbyggede 
menusystem.  Dette kapitel bestræber sig på at give dig en forståelse 
af, hvordan menuen er struktureret, og hvorldes du får adgang til den.  
Det er ikke nødvendigt at læse den her og nu, men du vil se, at en 
forståelse af menusystemet er nyttig i mange af de efterfølgende 
kapitler. 
 

6.1.  Oversigt over menuen og dens virkemåde 

 
Selvom du næsten aldrig hører menuen, kan den tænkes som 
værende et hierakisk menusystem, som indeholder en serie af 
vandrette menuer, som hver kan nåes fra niveauet højere oppe.  På 
det højeste niveau er Hovedmenuen, som består af 4 punkter.  Disse 
er: 

 

 Afspilning indstilling - giver dig mulighed for at lytte til audiofiler 
igen og igen. 

 Skipbar - giver dig mulighed for at vælge, om du vil springe 
nogle   af punkterne over eller ikke. 

 Medie håndtering - giver dig mulighed for at få fat i medie 
information, slette en titel på et medie undtagen CD. 

 Systemindstillinger - giver dig adgang til systeminformation, og 
til at kontrollere, hvorledes visse funktioner fungerer eller 
afspiller. 

 
Notat:  En skitse over menu hierakiet er vist i appendix B. Yderligere 
beskrives hver funktion i detaljer i de relevante afsnit i vejledningen. 
 

6.2.  Adgang til og navigering af menuen. 
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Påmindelse:  Menu tasten er den øverste venstre tast på enheden.  
Tasterne for tallene 2, 4, 6, 8 er i midten af enheden. 
 
Adgang til menuen sker ved at trykke Menutasten en gang.  
PLEXTALK vil sige "Menu, Afspille indstilling".  Dette indikerer, at den 
har adgang til "Menuen", og at den er på "Afspille indstilling" valget. 
 
For at navigere rundt i menuen kan en af følgende metoder 
anvendes: 
 

 For at vælge en anden valgmulighed på det samme niveau i 
menuen trykkes enten taltasten 4 for at gå mod venstre eller 
taltasten 6 for at gå mod højre.  Når du flytter til et nyt 
menupunkt, vil det blive læst op. 

 For alle menuer gælder det, at hvis du fortsætter i den 
sammeretning, vil du før eller senere igen komme tilbage til 
udgangspunktet, da menuerne er designet til at folde rundt. 

 For at udføre et menuvalg trykkes taltasten 8 eller Enter 
tasten.  Hvis vi antager, er der er en undermenu, vil denne 
blive tilgængelig på dette tidspunkt.  Dette vil bringe dig et 
niveau ned i menustrukturen, og efterlade dig på den relevante 
undermenu.  Menupunktet, du havner på, vil blive læst op. 

 For at flytte et niveau op i menuen trykkes taltasten 2 eller 
Annuller tasten.  Det menuvalg, som du kommer til på det 
højere niveau, vil blive læst op. 

 Hvis du trykker taltasten 2 eller Annuller tasten, mens du er på 
Hovedmenuen, vil dette afslutte og forlade menusystemet. 

 Hvis du øjeblikkeligt og fra et vilkårligt sted i menusystemet vil 
forlade menustemet, skal du trykke Menutasten.  

 
Notat:  Nogle af menuvalgene giver dig information, som kan være 
vanskelig at huske efter blot at have hørt den en gang, for eksempel 
systemets versionsnummer og PLEXTALK serienummer.  I disse 
situationer kan informationen gentages, indtil du vælger at annullere 
meddelelsen.  Hvis du vil annullere meddelelsen og fuldstændigt 
afslutte menuen, skal du trykke Menu tasten.  Hvis du vil annullere 
meddelelsen og forblive i menusystemet, så tryk taltasten 2 eller 
Annuller tasten (stjerne tasten).   
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6.3.  Få hjælp i menusystemet. 

 
Når du er et vilkårligt sted i menusystemet, kan du få en påmindelse 
om punktet, du befinder dig på, ved at trykke Information tasten en 
gang.  
 

7.  Kvik start instruktioner. 

 
Dette kapitel er designet til at give dig information om brugen af din 
PLEXTALK som en DAISY afspiller.  Det skitserer, hvorledes 
PLEXTALK's funktioner anvendes, men beskriver dem ikke i detaljer.  
Hovedafsnittet i dette Kvik start kapitel relaterer til de grundlæggende 
kontroller og afspilning af DAISY titler. 
 
Notat:  Instruktionerne i dette kapitel antager, at du er så 
tilstrækkeligt kendt med PLEXTALK's layout, at du ikke behøver 
nogen genopfriskning.  Hvis du gerne vil have bekræftet detaljerne i 
det fysiske layout af din PLEXTALK, skal du se afsnit 5.4, inden du 
læser dette kapitel. 
 

7.1.  Grundlæggende kontrol af enheden. 

 
Tænd for PLEXTALK ved at trykke og holde Tænd/sluk knappen ned.  
Efter en kort pause vil PLEXTALK annoncere, om den har adgang til 
SD kortet, USB eller CD.  Slå for den ved at trykke og holde 
Tænd/sluk knappen nede. 
 
For at låse tasterne trykkes og holdes Fremadspoling tasten og 
Tilbagespoling knapperne nede samtidigt. Når låsefunktionen  er 
aktiv, fungerer ingen af tasterne eller kontrollerne herunder også 
Tænd/sluk knappen.  Låsning af tasterne forhindrer effektivt, at noget 
bliver betjent ved et uheld.  For at frigive låsen trykkes og holdes 
Fremadspoling og Tilbagespoling tasterne igen nede samtidigt. 
 
Adgang til menusystemet sker ved at trykke Menutasten en gang.  
Benyt taltasterne 4 og 6 til at flytte igennem valgmulighederne på et 
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niveau, og benyt taltasten 8 eller Enter tasten til at foretage et 
menuvalg.  Benyt taltasten 2 eller Annuller tasten til at forlade et 
niveau.  Tryk Menutasten for øjeblikkeligt at forlade menusystemet fra 
et vilkårligt sted.  Få hjælp til menuen ved at trykke Information tasten 
en gang. 
 
For at justere lydstyrken for afspilning og vejledning samtidigt trykkes 
Lydstyrke op tasten for at forøge eller Lydstyrke ned tasten for at 
formindske, indtil den ønskede lydstyrke er nået.  Du kan trykke og 
holde tasten for at ændre lydstyrken hurtigt. 
 
For at justere lydstyrken for vejledningen uafhængigt tryk Menutasten 
og vælg “systemindstillinger” og vælg “vejledningslydstyrke”. Tryk 
derefter taltasten 4 eller 6 for at sætte den ønskede lydstyrke.  Tryk 
derefter Enter tasten for at bekræfte og lukke menuen. 
 
Forøg hastigheden for afspilningen ved at trykke Hastighed op tasten.  
Formindsk hastigheden ved at trykke Hastighed ned tasten.  Du kan 
trykke og holde tasten for at ændre hastigheden hurtigt. 
 
Hæv tonelejet for afspilningen ved at trykke Tone op tasten.  Sænk 
tonelejet ved at trykke Tone ned tasten.  Du kan trykke og holde 
tasten for at ændre tonelejet hurtigt. 
 
Indsæt et SD kort ved at skubbe det ind i SD kortåbningen på den 
venstre side af enheden.  Vær sikker på, at SD kortet sættes ind med 
den glatte side opad, og at det afskårne hjørne er på den højre kant 
hen imod forkanten af enheden.  PLEXTALK vil genkende, at det er 
blevet i, og vil automatisk skaffe sig adgang til indholdet på kortet. 
 
Skub SD kortet ud ved at trykke SD kortet ind, og derefter slippe det.  
Inden du skubber kortet ud, skal du sikre dig, at der er slukket for 
enheden.  Hvis du ikke gør dette, kan du komme til at beskadige 
indholdet på kortet. 
 
List et udvalg af information om den aktuelle titel ved at trykke 
Information tasten.  Tryk denne tast flere gange for at gå hurtigt 
igennem punkterne i listen. 
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Check den aktuelle dato og tid på det interne ur ved at trykke og 
holde Information tasten nede.  For at sætte den interne dato og tid 
så tryk Menutasten og vælg "Sæt dato og tid" punktet fra 
"Systemindstillinger" menuen.  Indtast dato og tid ved at følge de 
oplæste instruktioner.  Når du er færdig, vil PLEXTALK bekræfte den 
indtastede dato og tid. 
 
Gå ind i og forlad den indbyggede hjælp ved at trykke nummer 0 til 
ethvert tidspunkt.  Hjælpefilen er i DAISY 3 kun tekstformat. 
 

7.2.  Afspille DAISY titler. 

 
For at kunne afprøve funktioner i dette afsnit kan det være, du vil 
åbne en DAISY titel.  Hvorfor ikke anvende den indbyggede hjælpefil, 
da den indeholder en DAISY version af hovedkapitlerne i denne 
vejledning. 
 
Tryk nummer 0 tasten en gang for at indlæse hjælpefilen.  Tryk denne 
tast igen for at afslutte og forlade hjælpedokumentet. 
 
Tryk Afspil/stop tasten for at starte afspilningen.  Bemærk, at hvis du 
tidligere har anvendt Brugervejledningen i enheden, vil den 
automatisk starte afspilningen fra det sted, hvor afspilningen 
stoppepde forrige gang.  Tryk Afspil/stop tasten endnu en gang for at 
stoppe afspilningen. 
 
Når PLEXTALK har afspillet en DAISY titel til enden, vil den stoppe 
automatisk.  Hvis du trykker Afspil/stop tasten på dette tidspunkt, vil 
det medføre, at PLEXTALK igen starter afspilningen fra starten af. 
 
For at gå til starten af DAISY titlen tryk Gå til tasten to gange 
efterfulgt af Enter tasten.  For at gå til slutningen af titlen tryk Gå til 
tasten to gange efterfulgt af taltasten 0, og derefter Enter tasten. 
 
Benyt taltasterne 2 eller 8 for at flytte igennem mulige 
navigeringsindstillinger for den aktuelle DAISY bog.  Benyt taltasterne 
4 eller 6 for at flytte tilbage eller fremad på den valgte 
navigeringsindstilling. 
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For at hoppe en frase tilbage eller fremad tryk Tilbagespoling eller 
Fremadspoling tasten. 
 
For at spole en DAISY titel hurtigt frem eller tilbage trykkes og holdes 
Fremadspoling eller Tilbagespoling tasten nede.  For tidshop på op til 
10 minutter tryk og hold nede tasten, og PLEXTALK vil annoncere, 
hvor langt et tidshop, den udfører.  Slip tasten, når du hører den 
ønskede tid læst op.  Ud over 10 minutter vil PLEXTALK fortsætte 
med at forøge tidshoppet, indtil ENTER tasten trykkes. 
 
Du kan skifte SD kortet, USB mediet eller CD ved at trykke Boghylde 
tasten, eller ved at trykke Forrige titel og Næste titel tasterne 
samtidigt.  Tryk derefter Forrige titel tasten eller Næste titel tasten for 
at vælge den titel, du vil afspille. 
 
For at få information om den aktuelle titel, herunder overskrifter, sider 
og bogmærker, tryk Information tasten en gang.  Dette vil også give 
information om afspilletid og batteristatus.  Tryk og hold tasten nede 
for at høre den aktuelle dato og tid. 
 
Notat:  Hvis PLEXTALK annoncerer en forkert dato og tid, kan du 
sætte den korrekte dato og tid i henhold til "Sæt dato og tid" i det 
næste kapitel. 
 
For at gå direkte til en side tryk Gå til tasten en gang, og indtast 
derefter nummeret på siden, du vil gå til, efterfulgt af Enter tasten. 
 
For at gå til overskrifter tryk Gå til tasten to gange, og indtast derefter 
nummeret på den overskrift, du vil gå til, efterfulgt af Enter tasten. 
 
Du kan anvende bogmærke funktionen. Tilføj et bogmærke ved at 
trykke Bogmærke tasten to gange, og derefter et tal imellem 1 og 
65000. Men du kan imidlertid maksimalt kun 10000 bogmærker ialt. 
 
For at gå til et bogmærke, du har tilføjet, tryk Bogmærke tasten en 
gang, og indtast tallet på det bogmærke, du vil gå til, og tryk derefter 
Enter tasten.   
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For at fjerne et bogmærke er den generelle procedure at trykke 
Bogmærke tasten tre gange, indtaste tallet på det bogmærke, du vil 
fjerne, og derefter trykke Enter tasten.  Du kan fjerne alle bogmærker 
i den aktuelle titel ved at indtaste tallet 0, og derefter trykke Enter 
tasten. 
 

8.  Opsætning af din PLEXTALK. 

 
Der er adskillige funktioner i PLEXTALK, som er nyttige at sætte op, 
inden den tages i brug.  Dette kan gøres på et vilkårligt tidspunkt, 
men jo før jo bedre.  Dette kapitel fortæller i detaljer, hvorledes 
indstillingerne for tekst til tale sættes op, system dato og tid sættes, 
samt hvorledes du kan vælge dit foretrukne ventesignal. 
 

8.1.  Opsætning af tekst til tale indstillinger. 

 
PLEXTALK kommer med et indbygget tekst til tale system, som gør 
det muligt for dig at læse DAISY bøger, der kun indeholder tekst, ren 
tekst og HTML filer.  Dette afsnit viser dig, hvorledes du vælger dine 
foretrukne indstillinger for stemme og stemmeleje for det indbyggede 
tekst til tale system. 
 

8.1.1.  Valg af din foretrukne syntetiske stemme. 

 
Du har muligheden for at vælge imellem to stemmer for tekst til tale 
stemmen.  Den ene er en kvindestemme, og den anden en 
mandestemme.  Gør følgende for at vælge din foretrukne tekst til tale 
stemme: 
 
Påmindelse:  Menu tasten er øverst til venstre på enheden. 
 

 Tryk menutasten en gang for at få adgang til Hovedmenuen. 

 Benyt taltasterne 4 eller 6 for at komme til "Systemindstillinger" 
menupunktet, og vælg det ved at trykke Enter tasten eller 
taltasten 8. 
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 Benyt taltasterne 4 eller 6 for at komme til "Valg af syntetisk 
stemme" menupunktet, og vælg den ved at trykke Enter tasten 
eller taltasten 8. 

 Benyt taltasterne 4 eller 6 til at vælge din foretrukne stemme, 
og tryk Enter tasten eller taltasten 8 for at bekræfte. 

 PLEXTALK vil sørge for, at dit valg bliver den nye standard 
tekst til tale stemme, og vil afslutte menusystemet. 

 

8.1.2.  Valg af stemmeleje for den syntetiske stemme. 

 
Gør følgende for at justere stemmelejet for den indbyggede tekst til 
tale stemme: 
 

 Tryk menutasten en gang for at få adgang til Hovedmenuen. 

 Benyt taltasterne 4 eller 6 for at komme til "Systemindstillinger" 
menupunktet, og vælg det ved at trykke Enter tasten  eller 
taltasten 8. 

 Benyt taltasterne 4 eller 6 for at komme til "Valg af stemmeleje 
for syntetisk stemme" menupunktet, og vælg den ved at trykke 
Enter tasten eller taltasten 8. 

 Benyt taltasterne 4 eller 6 til at vælge din foretrukne indstilling 
for stemmelejet i området -5 til +5, hvor 0 er 
normalindstillingen. Vælg den ved at trykke Enter tasten eller 
taltasten 8. 

 PLEXTALK vil sørge for, at dit valg bliver den nye standard 
indstilling, og vil afslutte menusystemet. 

 

8.2.  Valg af dato og tid. 

 
Påmindelse:  For at tjekke den aktuelle dato og tid trykkes og holdes 
Information tasten nede.  Information tasten er imellem taltasten 6 og 
dvaletid tasten. 
 
Gør følgende for at sætte dato og tid på det indbyggede ur: 
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 Tryk Menu tasten og vælg "Systemindstillinger" ved brug af 
taltasterne 4 eller 6, og tryk derefter Enter tasten eller taltasten 
8 for at bekræfte. 

 Vælg "Sæt dato og tid" menupunktet, og tryk derefter Enter 
tasten eller taltasten 8.  PLEXTALK vil bede dig om at indtaste 
året som et 4 cifret tal, og annoncerer den aktuelle indstilling. 

 Benyt taltastaturet til at indtaste det aktuelle år med 4 cifre, og 
tryk Enter. Eller tryk blot Enter for at acceptere den aktuelle 
indstilling.  Tryk Annuller tasten for at nulstille det indtastede 
tal.  Tryk en gang mere for at annullere indstilling af 
systemtiden. 

 Når du har bekræftet din indtastning, vil PLEXTALK bede dig 
om at indtaste måneden.  Den vil annoncere måneden, der er 
sat på nuværende tidspunkt. 

 Benyt taltastaturet til at indtaste den aktuelle måned med 2 
cifre, og tryk Enter. Eller tryk blot Enter for at acceptere den 
aktuelle indstilling.  Tryk Annuller tasten for at nulstille det 
indtastede tal. Tryk endnu en gang for at sætte det aktuelle år. 

 Når du har bekræftet din indtastning, vil PLEXTALK bede dig 
om at indtaste dagen.  Den vil annoncere dagen, der er sat på 
nuværende tidspunkt. 

 Benyt taltastaturet til at indtaste den aktuelle dag med 2 cifre, 
og tryk Enter. Eller tryk blot Enter for at acceptere den aktuelle 
indstilling.  Tryk Annuller tasten for at nulstille det indtastede 
tal.  Tryk endnu en gang for at sætte den aktuelle måned. 

 Når du har bekræftet din indtastning, vil PLEXTALK bede dig 
om at indtaste tiden med 4 cifre.  Den vil også fortælle, at du 
kan benytte Fremadspoling og Tilbagespoling tasterne til at 
vælge AM eller PM for indstillingen af tiden.  Til sidst vil den 
annoncere tiden, der er sat på nuværende tidspunkt. 

 Benyt taltastaturet til at indtaste den aktuelle tid med 4 cifre, og 
tryk Enter.  Benyt foranstillede nuller, hvor det er nødvendigt.  
Tryk Annuller tasten for at nulstille det indtastede tal. Tryk 
endnu en gang for at vende tilbage til indstillingen for den 
aktuelle dag.  Hvis du vil sætte AM eller PM indstillingen, inden 
du trykker Enter tasten, skal du benytte Tilbagespoling eller 
Fremadspoling tasten til at udføre dit valg. 
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 Dato og tid bør nu være sat korrekt, og PLEXTALK vil 
automatisk afslutte denne funktion.  Som en bekræftelse vil 
dato og tid, du netop har indtastet, blive læst op for dig. 

 

8.3.  Valg af foretrukken ventelyd.. 

 
Når PLEXTALK er travlt optaget, for eksempel når den skal have 
adgang til et medie, afspiller den en lyd, som indikerer, at den er ved 
at udføre en handling.  PLEXTALK giver dig 3 valgmuligheder, som er 
"Ventelyd 1", "Ventelyd 2" and "Ingen ventelyd". 
 
Gør følgende for at vælge din foretrukne ventelyd: 
 

 Tryk menutasten en gang for at få adgang til Hovedmenuen. 

 Benyt taltasterne 4 eller 6 for at komme til "Systemindstillinger" 
menupunktet, og vælg det ved at trykke Enter tasten eller 
taltasten 8. 

 Benyt taltasterne 4 eller 6 for at komme til "Vælg ventelyd" 
menupunktet, og vælg den ved at trykke Enter tasten eller 
taltasten 8.  PLEXTALK vil annoncere navnet på den aktuelt 
valgte ventelyd, og vil derefter afspille et eksempel på lyden. 

 Benyt taltasterne 4 eller 6 for at lytte til mulige valg, og tryk 
Enter tasten eller taltasten 8, når du er på den ønskede 
ventelyd. 

 PLEXTALK vil bekræfte dit valg, og du vil automatisk forlade 
menusystemet. 

 

9.  Funktioner til håndtering af strømforsyning. 

 
Inden du starter med at lære, hvorlees du skal anvende PLEXTALK til 
afspilning, er der flere funktioner, relateret til håndtering af 
strømforsyning, det kan være nyttigt at vide lidt om.  PLEXTALK vil 
advare dig, når batteriniveauet bliver for lavt.  Den har også en 
automatisk slukkefunktion, samt en dvaletidsfunktion.  Dette kapitel vil 
vise dig, hvorledes disse funktioner fungerer. 
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9.1.  Lavt batteri advarsel. 

 
Når PLEXTALK arbejder på batteri, og effekten falder til et niveau, 
hvor det ska. lades op igen, vil PLEXTALK sige "Lavt batteri. Slut 
venligst til lysnettet" eller "Lavt batteri. Afspiller vil lukke ned om et 
minut."  Hvis du vil fortsætte med at bruge PLEXTALK, skal du 
tilslutte den til AC adaptoren og lysnettet.  Hvis du ikke tilslutter AC 
adaptor, vil PLEXTALK automatisk lukke ned, når batteriniveauet 
falder til under et bestemt punkt. 
 
VIGTIGT:  Hvis batteriet fejler under handlinger som for eksempel 
backup, kan data være beskadiget eller ubrugelige. 
 

9.2.  Automatisk sluk funktion. 

 
For at spare på batteriet vil PLEXTALK automatisk lukke ned efter 15 
minutters inaktivitet, selvom om batteriniveauet stadigt er OK. 
 
Hvis du ikke vil have PLEXTALK til at lukke ned efter denne advarsel, 
skal du blot udføre en eller anden handling, for eksempel starte en 
afspilning eller åbne menusystemet.  PLEXTALK kan derefter igen 
efterlades i 15 minutter uden aktivitet, inden den samme advarsel 
igen vil blive læst op. 
 
Notat:  PLEXTALK vil ikke automatisk lukke ned, hvis den kører på 
lysnettet. 
 

9,3.  Tvungen slukkefunktion. 

 
Hvis af en eller anden grund PLEXTALK ikke vil lukke ned, eller du 
ikke er i stand til at navigere med nogle af tasterne, kan du prøve at 
anvende tvungen slukkefunktion som et alternativt til at fjerne 
batteriet. 
 
For at bruge tvungen slukkefunktion skal du samtidigt trykke og holde 
dvaletid tasten og tænd/sluk tasten nede i mere end 10 sekunder. 
PLEXTALK bør nu lukke ned og genstarte. 
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Notat:  Hvis denne metode ikke fungerer, og der stadigt er tændt for 
din PLEXTALK, skal du tage den fra AC adaptoren, fjerne batteriet og 
sætte batteriet i igen, som beskrevet i detaljer i afsnit 5.5. 
 

9.4   Dvaletid funktion. 

 
Dvaletid funktioner sætter dig i stand til at angive den tid, der skal gå, 
inden PLEXTALK vil slukke.  Den kan være nyttig for dig, hvis du vil 
lytte til en DAISY bog eller et stykke musik i et bestemt stykke tid.  
Dette afsnit viser dig, hvorledes du kan sætte og annullere dvaletiden. 
 

9.4.1.  Sætte dvaletid. 

 
Påmindelse:  Dvaletid tasten er lige oven over Tænd/sluk knappen. 
 
Gør følgende for at sætte dvaletiden: 
 

 Tryk dvaletid tasten en gang.  PLEXTALK vil sige , "Dvaletid.  
15 minutter.  Sat." 

 Tryk dvaletid tasten igen for at forøge tiden inden nedlukning.  
Indstillingen for dvaletiden vil forøges med 15 minutter, hver 
gang du trykker, op til et maksimum på en time.  Gentag tryk 
på dvaletid tasten, indtil du kommer til den ønskede indstilling. 

 
Notat:  Når du igen trykker dvaletid tasten, kan PLEXTALK eventuelt 
annoncere den resterende tid, inden der lukkes ned. I dette tilfælde 
så tryk igen dvaletid tasten, mens PLEXTALK annoncerer, og 
indstillingen for dvaletiden vil blive forøget. 
 

9.4.2.  Annullere dvaletid. 

 
Gør følgende for at annullere dvaletiden: 
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 Tryk dvaletid tasten.  PLEXTALK vil fortælle dig, at dvaletiden 
er aktiv, og antallet af resterende minutter, inden der lukkes 
ned. 

 Bliv ved med at trykke dvaletid tasten, indtil PLEXTALK siger 
"Fra". 

 

10.  Afspillefunktioner fælles for alle formater. 

 
Alle de handlinger, der omtales i dette afsnit, fungerer på lige fod 
overfor afspilning af DAISY titler, audiofiler og tekstfiler.  Inden du 
fortsætter yderligere, er det vigtigt, at disse begreber er fuldt ud 
forstået i sammenhæng med denne vejledning. 
 

 En DAISY titel er en DAISY bog, som enten befinder sig på et 
SD kort, et USB medie eller en CD.  Disse drev kan indeholde 
en eller flere DAISY titler.  Hver DAISY titel skal befinde sig i 
sin egen mappe.  Audiofilerne i DAISY titlen skal være af typen 
Wave, MP3 eller AMR-WB+.   

 Audiofiler, som ikke er en del af en DAISY titel, kan være gemt 
i individuelle filer eller i en mappe på et SD card, et USB medie 
eller en CD.  PLEXTALK er i stand til at genkende og afspille 
audiofiler i følgende filformater:  MP3, Wave, AMR-WB+ og 
Ogg Vorbis.   

 Tekstfiler er filer, som enten er i rent tekstformat eller i HTML 
format.  Disse kan være gemt som individuelle filer, eller i en 
mappe på et SD kort, et USB medie eller en CD.  

 
Du kan prøve de omtalte funktioner i dette afsnit, efterhånden som du 
arbejder dig fremad.  Hvis du vil gøre dette, skal du, inden du 
fortsætter, indsætte et SD kort, et USB medie eller en CD, som 
indeholder et relevant indhold, som beskrevet i detaljer i afnit 5.10. 
 
VIGTIGT:  PLEXTALK’s SD kortsprække er kun kompatibel med SD 
eller SDHC kort.  Hvis der indsættes et andet hukommelseskort som 
for eksempel en Memory Stick eller MMC, det vil sige et MultiMedia 
kort, vil det medføre en funktionsfejl, og bør ikke anvendes. 
Notat:  Hvis en CD indeholder forskelligt slags, for eksempel, DAISY 
filer og audiofiler, vil PLEXTALK kun genkende en slag indhold. 
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10.1.  Indsætte igen et SD kort, USB medie eller en CD. 

 
Når du første gang indsætter et SD kort, et USB medie eller en CD i 
PLEXTALK, vil den begynde at afspille fra starten af den første titel.  
Når du i et andet tilfælde indsætter det samme medie igen, vil 
PLEXTALK starte afspilningen fra det sted, hvor afspilningen 
stoppede forrige gang.  Dette er en særligt nyttig funktion, hvis du 
skal bytte SD kort, USB medie eller CD'er, og så ønsker at vende 
tilbage til den første, for eksempel hvis du studerer og skal referere til 
forskellige bøger. 
 

10.2.  Starte og stoppe afspilning. 

 
Gør følgende for at starte eller stoppe afspilning: 
 
Påmindelse:  Start/Stop tasten er den firkantede tast med  den 
centrale  fordybning, placeret imellem Fremadspoling og 
Tilbagespoling tasterne. 
 

 For at starte afspilning tryk Start/Stop tasten.  PLEXTALK vil 
starte afspilningen fra det sted, den sidste gang blev stoppet. 

 For at stoppe afspilning tryk Start/Stop tasten. 
 
Notat:  Hvis afspilningen af en bog eller album er kommet helt til 
enden, vil den automatisk stoppe, med mindre der er valgt en 
afspilningstilstand, der tilsidesætter denne handling.  Trykkes 
Afspil/Stop tasten, når bogen eller albummet er færdig med at spille, 
vil dette medføre, at bogen eller albummet begynder at afspille fra 
starten igen. 
 

10.3.  Ændre lydstyrke for afspilning. 

 
Påmindelse:  Lydstyrketasten, som er delt op i Lydstyrke op og 
Lydstyrke ned taster, er den øverste tast på oversiden af enheden, 
imellem Hastighed og Tone tasterne. 
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Lydstyrken kan sættes på en skala fra 0 til 25, hvor 0 er tavs, og 25 
den højeste mulige indstilling. 
 

 For at forøge lydstyrken for afspilningen trykkes enten 
Lydstyrke op tasten flere gange, hvilket forøger indstillingen 
med 1 hver gang, eller Lydstyrke op tasten trykkes og holdes, 
indtil lydstyrken har nået det ønskede niveau. 

 

 For at formindske lydstyrken for afspilningen trykkes enten 
Lydstyrke ned tasten flere gange, hvilket formindsker 
indstillingen med 1 hver gang, eller Lydstyrke ned tasten 
trykkes og holdes, indtil lydstyrken har nået det ønskede 
niveau. 

 Trykkes Lydstyrke op og ned tasterne samtidigt, sættes 
Lydstyrken til den midterste position, lydstyrke 13. 

 
Når PLEXTALK ikke afspiller, vil den, hver gang du justerer lydtyrken, 
bippe og annoncere det valgte lydstyrke niveau, for eksempel 
"Lydstyrke 16".  Men når PLEXTALK afspiller, vil den bippe men ikke 
annoncere den valgte lydstyrke.   
 
Notat:  Hver gang, du udfører en justering, kan der høres et bip.  Et 
bip med højere frekvens, indikerer toppen eller bunden af det mulige 
område, og et bip med lavere frekvens indikerer den midterste 
position for lydstyrken, hvilket er lydstyrke 13. 
Notat:  Trykkes og holdes Lydstyrke op eller ned tasten, ændres 
indstillingen for lydstyrken hurtigt i den valgte retning.  Dette sparer 
dig for at trykke tasten gentagne gange. 
 

10.4.  Ændre lydstyrke for vejledning. 

 
Den internt generede tale af PLEXTALK kaldes for vejledningstalen.  
Lydstyrken for vejledningstalen kan enten justeres sammen med 
lydstyrken for afspilningen, eller den kan justeres uafhængigt.  Hvis 
du ønsker at justere lydstyrken for vejledning af afspilning samtidigt, 
skal du benytte proceduren, beskrevet i detaljer i forrige afsnit.  
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Lydstyrken for vejledningen vil forøges og formindskes, når du 
justerer lydstyrken for afspilningen. 
 
Gør følgende for at sætte lydstyrken for vejledningen uafhængigt: 
 

 Tryk menutasten en gang for at få adgang til Hovedmenuen. 

 Benyt taltasterne 4 eller 6 for at komme til "Systemindstillinger" 
menupunktet, og vælg det ved at trykke Enter tasten eller 
taltasten 8. 

 Benyt taltasterne 4 eller 6 for at komme til "Vælg lydstyrke for 
vejledning" menupunktet, og vælg det ved at trykke Enter 
tasten eller taltasten 8. 

 Benyt Taltasterne 4 eller 6 for at vælge din foretrukne indstiling 
for vejledningen, og tryk Enter tasten eller taltasten 8 for at 
bekæfte indstillingen.  PLEXTALK vil benytte denne som den 
nye lydstyrke for vejledningen, og afslutte menusystemet. 

 

10.5.  Ændre hastighed for afspilning. 

 
Der er 11 indstillinger for hastigheden, der går fra -2 til +8, og som 
kan justeres et niveau af gangen.  Den normale hastiged er 0 
positionen.  -2 er halvdelen af normal hastighed, +4 er dobbelt 
hastighed og +8 er tredobbelt hastighed. 
 

 Forøg hastigheden for afspilningen ved at trykke Hastighed op 
tasten.  Hvis PLEXTALK ikke afspiller, vil vejledningen 
annoncere den valgte indstilling, for eksempel "Hastighed +2".  
Hvis PLEXTALK afspiller, vil afspilningen midlertidigt blive 
stoppet, mens du udfører dine justeringer. 

 Formindsk hastigheden for afspilningen ved at trykke 
Hastighed ned tasten.  Hvis PLEXTALK ikke afspiller, vil 
vejledningen annoncere den valgte indstilling, for eksempel 
"Hastighed -1".  Hvis PLEXTALK afspiller, vil afspilningen 
midlertidigt blive stoppet, mens du udfører dine justeringer. 

 Trykke Hastighed op og ned tasterne samtidigt, vil dette sætte 
positionen til den normale hastighed. 
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Notat:  Hver gang, du udfører en justering, kan der høres et bip.  Et 
bip med højere frekvens, indikerer toppen eller bunden af det mulige 
område, og et bip med lavere frekvens indikerer positionen for den 
normale hastighed. 
Notat:  Trykkes og holdes Hastighed op eller ned tasten, ændres 
indstillingen for hastigheden hurtigt i den valgte retning.  Dette sparer 
dig for at trykke tasten gentagne gange. 
 

10.6.  Ændre audiotone. 

 
Der er 13 indstillinger for tonen, der går fra -6 til +6, og som kan 
justeres et niveau af gangen.  Standard indstillingen er i den 
midterste del af området, og benævnes som den normale position.  
Når der flyttes fra bund til top i det mulige område, flyttes tonen fra 
bas til en mere diskant lyd. 
 

 For at forøge tonen tryk på Tone op tasten.  Hvis PLEXTALK 
ikke afspiller, vil vejledningen annoncere den valgte indstilling, 
for eksempel "Tone +5".  Hvis PLEXTALK afspiller, vil 
afspilningen midlertidigt blive stoppet, mens du udfører dine 
justeringer. 

 For at formindske tonen tryk på Tone ned tasten.  Hvis 
PLEXTALK ikke afspiller, vil vejledningen annoncere den 
valgte indstilling, for eksempel "Tone -3".  Hvis PLEXTALK 
afspiller, vil afspilningen midlertidigt blive stoppet, mens du 
udfører dine justeringer. 

 Trykke Tone op og ned tasterne samtidigt, vil dette sætte 
positionen for tone til den normale position. 

 
Notat:  Hver gang, du udfører en justering, kan der høres et bip.  Et 
bip med højere frekvens, indikerer toppen eller bunden af det mulige 
område, og et bip med lavere frekvens indikerer positionen for den 
normale tone. 
Notat:  Trykkes og holdes Tone op eller ned tasten, ændres 
indstillingen for tonen hurtigt i den valgte retning.  Dette sparer dig for 
at trykke tasten gentagne gange. 
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10.7.  Adgang til Navigering menuen. 

 
En af de mest nyttige funktioner i PLEXTALK er muligheden for at 
vælge, hvorledes du vil navigere.  Dette gøres ved brug af Navigering 
menuen, som altid er tilgængelig, med mindre du allerede er i Hoved 
menusystemt. 
 
Gør følgende for at anvende Navigering menuen: 
 

 Idet vi antager, at du ikke er i Hoved menusystemet, så brug 
taltasterne 2 eller 8 for at flytte opad eller nedad.  De punkter, 
der bliver læst op for dig, er de muligheder, som findes i 
Navigering menuen på det pågældende tidspunkt. 

 Valgmulighederne vil variere afhængigt af type af det anvendte 
indhold samt af strukturen af data.  Hvis du for eksempel er i 
en DAISY titel, og bogen ikke er kodet med sider, vil "Side" 
punktet ikke vises i Navigering menuen.  Essensen er, at 
PLEXTALK kun tilbyder navigeringsindstillinger, som er 
relevante for dig på det pågældende tidspunkt. 

 Når du har valgt din foretrukne navigeringsmetode, kan du 
anvende taltasterne 4 eller 6 til at flytte tilbage eller fremad på 
det valgte niveau for navigering.  Hvis du som eksempel 
anvender den indbyggede brugervejledning, og vælger 
"Niveau 1" punktet med taltasterne 2 eller 8, og derefter 
anvender taltasterne 4 eller 6, vil du flytte tilbage eller fremad 
til den næste niveau 1 overskrift. 

 
Notat:  Standard navigeringsniveauet for DAISY titler er "Niveau 1", 
for Audiofil er det "Spor", og for Tekstfil er det "Afsnit".  De aktuelt 
valgte navigeringsniveauer gemmes ikke, når du slukker for 
PLEXTALK. 
Notat:  Hvis du ikke ved hvilke navigeringsniveauer, du kan anvende 
i et bestemt emne, så tryk taltasterne 2 eller 8 flere gange for hurtigt 
at finde ud af det. 
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10.8.  Forstå, hvorledes PLEXTALK grupperer filer og 
mapper. 

 
I begyndelsen af dette afsnit lærte du om nogle grundlæggende 
retningslinjer for formatet af de filer, som PLEXTALK kan håndtere, 
og om hvorledes de skal gemmes på et SD kort eller USB medie.  
Faktisk bortset fra disse enkle regler, er PLEXTALK i stand til at 
fungere med meget få begrænsninger på, hvorledes du gemmer de 
ting, du ønsker at læse. 
 
Når PLEXTALK adresserer SD kortet, USB medie eller CD, vil den 
automatisk adressere indholdet, og gruppere emnerne i "DAISY 
titler", "Audiofiler" og "Tekstfiler", uanset hvor disse emner er gemt på 
mediet.  Når du efterfølgende navigerer igennem titlerne, vil de 
allerede være ordnet for dig, uanset hvor de fysisk er placeret på 
mediet. 
 
Hvis du for eksempel har 3 tekstfiler i den øverste mappe (roden), og 
yderligere 2 i en undermappe, vil PLEXTALK vise disse som 5 
tekstfiler, gemt i 2 mapper. 
 
For Audiofiler vil PLEXTALK udføre en lignende vurdering, men vil 
yderligere gruppere alle audiofiler i en enkelt logisk mappe.  Dette gør 
titel navigering mere lige ud af landevejen.  Så hvis der er 10 
Audiofiler i roden, 5 andre i mappe A, og yderligere 5 i mappe B, vil 
PLEXTALK se dem som værende i 3 mapper, men vil gruppere alle 
mapperne sammen i en enkelt logisk mappe, som den kalder for 
"Audio", når du navigerer efter titel. 
 
DAISY titler skal gemmes sammen med alle nødvendige filer i en 
enkelt mappe.  PLEXTALK vil ikke evaluere indhold i en undermappe, 
som findes under en mappe, der er identificeret som en DAISY bog. 
 
PLEXTALK's mulighed for automatisk at få adgang til indhold på 
mediet betyder, at du kan være meget fleksibel i den måde, du 
gemmer din information, og alligevel være i stand til hurtigt at få 
adgang til den information, du har brug for. 
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10.9.  Vælge SD kort, USB medie eller CD. 

 
Af og til kan du ønske at skifte fra at bruge et SD kort til at bruge et 
andet medie eller omvendt.  Du kan gøre dette på følgende måde: 
 

 Tryk Næste titel og Forrige titel tasterne samtidigt, eller tryk 
Boghylde tasten flere gange, indtil det ønskede medie 
annonceres.  PLEXTALK vil sekventielt gå igennem følgende 3 
muligheder, "SD kort", "USB" og "CD".  Det medie, der sidst 
blev benyttet til afspilning, vil blive annonceret først. 

 Hvis der ikke er indsat noget medie, vil PLEXTALK sigesay 
"Intet SD kort (USB enhed eller Disk)." efterfulgt af "Ingen titel 
valgt.  Vælg venligst en anden titel". 

 Når det ønskede medie annonceres, så benyt Næste titel og 
Forrige titel tasterne til at flytte igennem det mulige indhold på 
det pågældende medie.  

 Når du er på det emne, du ønsker at afspille, så tryk 
Afspil/Stop tasten, og afspilningen vil starte fra den sidste 
position for afspilningen i dette emne. 

 

10.10.  Hente information om dit SD kort, USB medie eller 
CD. 

 
Fra tid til anden kan du ønske at checke status af dit SD kort, USB 
medie eller CD.  Du kan få en mangfoldighed af information som 
følger: 
 

 For SD kort, USB medie eller CD skal du sikre dig, at 
PLEXTALK har fokus på det relevante medie ved samtidigt at 
trykke Næste titel og Forrige titel tasterne, indtil det ønskede 
medie læses op. 

 Tryk menutasten en gang for at få adgang til Hovedmenuen. 

 Benyt taltasterne 4 eller 6 for at komme til "Mediehåndtering" 
punktet, og vælg det ved at trykke Enter tasten eller taltasten 
8. 
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 Benyt taltasterne 4 eller 6 for at komme til "Medie og titel 
information" punktet, og vælg det ved at trykke Enter tasten 
eller taltasten 8. 

 PLEXTALK vil annoncere typen af medie, ledig plads på 
mediet, den brugte plads på mediet, den totale størrelse af 
mediet, information om det aktuelle emne og dets størrelse.  I 
tilfælde af SD kort vil den også fortælle, om kortet er låst eller 
ikke. 

 Når du har noteret dig den relevante information, så tryk Enter 
tasten for at afslutte menusystemet. 

 
Notat:  Noget af informationen bliver eventuelt ikke læst op, 
afhængigt af status af dit SD kort, USB medie eller CD.  Hvis du for 
eksempel har indsat en færdiggjort CD, vil der ikke blive givet nogen 
informaiton om ledig plads, da der ikke er nogen. 
 

10.11.  Hurtig fremadspoling og hurtig tilbagespoling. 

 
Hurtig fremadspoling og hurtig tilbagespoling funktionerne anvender 
Tilbagespoling og Fremadspoling tasterne på hver sin side af Enter 
tasten. 
 

 For at spole hurtigt tilbage tryk og hold Tilbagespoling 
knappen.  Afspilning vil starte, når du slipper tasten. 

 For at spole hurtigt fremad tryk og hold Fremadspoling 
knappen.  Afspilning vil starte, når du slipper tasten. 

 
Når du afspiller en DAISY bog med audio eller en Audiofil, vil hurtig 
tilbagespoling og hurtig fremadspoling springe 1 minut, 5 minutter, 10 
minutter, 20 minutter og så videre, når du holder Tilbagespoling eller 
Fremadspoling tasten nede.  Hvis tasten slippes, inden "10 minutter" 
læses op, vil afspilningen starte fra dette sted, når tasten slippes.  
Hvis tasten slippes efter dette punkt, vil hurtig tilbagespoling og hurtig 
fremadspoling fortsætte, indtil Afspil/stop tasten trykkes for at stoppe 
processen.  Afspilning vil derefter starte automatisk.  Når du afspiller 
en DAISY bog med kun tekst, vil hurtig tilbagespoling og hurtig 
fremadspoling springe 5 frase, 10 fraser, 15 fraser og så videre.  Hvis 
tasten slippes, starter afspilningen.  Når du afspiller en tekstfil, vil 
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hurtig tilbagespoling og hurtig fremadspoling springe 5 sætninger, 10 
sætninger, 15 sætninger og så videre.  Hvis tasten slippes, starter 
afspilningen. 
 

10.12.  Anvende bogmærker. 

 
Bogmærker er en meget stærk måde af forbedre 
navigeringsmulighederne i en DAISY titel, Audiofil eller Tekstfil.  Dette 
afsnit fortæller dig om typen af bogmærker, du har til rådighed, og om 
hvorledes de tilføjes, navigeres og slettes. 
 

10.12.1.  Typer af bogmærker. 

 
De to typer bogmærker, du kan anvende i PLEXTALK, er: 
 

 Nummererede bogmærker- Du kan tilføje op til 10000 
nummererede bogmærker.  Hvert  bogmærke er tildelt et unikt 
tal i området 1 til 65000.  Hvis du forsøger at overskride 
grænsen på 10000, vil det ældste bogmærke automatisk blive 
slettet, inden det nye oprettes. 

 Genoptage bogmærker - For hver titel, album eller tekstfil vil 
den aktuelle afspille position blive gemt, så afspilning kan 
genoptages fra dette sted næste gang, titlen, albummet eller 
tekstfilen anvendes. 

 
Notat:  PLEXTALK vil huske Genoptage bogmærker for op til 1000 
titler, album eller tekstfiler. 
 

10.12.2.  Tilføje bogmærker. 

 
Dette afsnit fortæller dig, hvorledes du tilføjer Nummererede 
bogmærker til din titel eller album. 
 
Påmindelse:  Bogmærke tasten er den nederste venstre tast på 
enheden. 
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For at finde informationen om bogmærker i den aktuelle titel, uanset 
om PLEXTALK afspiller eller ikke, så gør følgende: 
 

 Tryk Information tasten en gang, og PLEXTALK vil annoncere 
et antal ting, herunder information om Nummererede 
bogmærker i den aktuelle titel. 

 Tryk Information tasten flere gange for hurtigt at gå igennem 
listen over de oplæste punkter. 

 Tryk Enter tasten for at stoppe talen, når du har hørt det 
ønskede. 

 
For at indsætte et Nummereret bogmærke, uanset om PLEXTALK 
afspiller eller ikke, så gør følgende: 
 

 Tryk Bogmærke tasten to gange.  PLEXTALK vil sige , "Tilføj 
bogmærke". 

 Ved brug af det numeriske tastatur kan du indtaste det 
ønskede nummer på dette bogmærke. 

 Tryk Enter tasten for at bekræfte, eller Annuller tasten for at 
nulstille din indtastning. 

 Hvis du forsøger at tildele et allerede anvendt bogmærke, giver 
PLEXTALK dig en chance for at overskrive det eksisterende 
bogmærke eller tildele et andet nummer.  Tryk Enter tasten for 
at overskrive det eksisterende bogmærke, eller Annuller tasten 
for at tildele et andet nummer. 

 Når du har valgt et gyldigt nummer for dit bogmærke, vil 
PLEXTALK bekræfte, at bogmærket er sat. 

 
Notat:  PLEXTALK vil ikke tillade, at du tilføjer et bogmærke på den 
samme position som et eksisterende bogmærke. 
Notat:  Genoptage bogmærker indsættes automatisk af PLEXTALK, 
når du flytter til en anden titel, album eller fil, eller når du slukker for 
afspilleren.  Du skal ikke gøre noget. 
 

10.12.3.  Navigere til bogmærker. 

 
Dette afsnit fortæller dig, hvorledes Nummererede bogmærker 
navigeres. 
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For at hoppe til et Nummereret bogmærke, uanset om PLEXTALK 
afspiller eller ikke, så gør følgende: 
 

 Tryk Bogmærke tasten en gang.  PLEXTALK vil sige , "Gå til 
bogmærke". 

 Ved brug af det numeriske tastatur kan du indtaste nummeret 
på det bogmærke, du vil gå til. 

 Tryk Enter tasten for at bekræfte, eller Annuller tasten for at 
nulstille din indtastning. 

 Når der er indtastet et gyldigt bogmærke, vil PLEXTALK gå til 
positionen for dette bogmærke, og afspilning vil starte 
automatisk. 

 
Notat:  PLEXTALK vil annoncere en fejlmeddelelse, hvis du forsøger 
at gå til et Nummeret bogmærke, som ikke eksisterer. 
 
Straks du har tilføjet bogmærker til en titel, album eller fil, vil der 
findes et "Bogmærke" punkt i Navigering menuen.  For at navigere til 
næste bogmærke med et lavere eller højere nummer gør følgende: 
 

 Benyt taltasterne 2 eller 8 for at komme til "Bogmærke" punktet 
i Navigering menuen. 

 Tryk taltasten 4 for at komme til den næste bogmærke med et 
lavere nummer.  PLEXTALK vil flytte til bogmærket, og 
annoncere dets nummer.  Afspilning vil starte automatisk.  Hvis 
du befinder dig på bogmærket med det laveste nummer, vil 
tryk på taltasten 4 bringe dig til bogmærket med det højeste 
nummer. 

 Tryk taltasten 6 for at komme til den næste bogmærke med et 
højere nummer.  PLEXTALK vil flytte til bogmærket, og 
annoncere dets nummer.  Afspilning vil starte automatisk.  Hvis 
du befinder dig på bogmærket med det højeste nummer, vil 
tryk på taltasten 6 bringe dig til bogmærket med det laveste 
nummer. 

 
Notat:  Når du navigerer på denne måde, vil du flytte et nummer 
sekvensen for bogmærkerne, og ikke efter tidssekvensen, de 
forekommer i titel, album eller tekstfil.  Lad os som eksempel antage, 
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at du tilføldigt hartildelt bogmærker med numrene 1 til 10 igennem din 
titel, album eller fil, og du befinder dig på bogmærke 5. Ved at bruge 
denne metode kan du flytte til bogmærke 4 eller 6, uanset hvor de 
befinder sig, og uanset om der er andre bogmærker imellem numrene 
4 og 5 eller imellem 5 og 6. 
Notat:  Hvis der ikke er nogle bogmærker i titlen, vil "Bogmærke" 
punktet ikke blive vist i Navigering menuen. 
 

10.12.4.  Nulstille bogmærker. 

 
Dette afsnit fortæller dig, hvorledes du kan nulstille individuelle 
bogmærker eller alle bogmærker i den aktuelle titel. 
 
Proceduren for at nulstille et Nummereret bogmærke er som følger: 
 

 Tryk Bogmærke tasten 3 gange.  PLEXTALK vil sige , "Fjern 
bogmærke". 

 Ved brug af det numeriske tastatur kan du indtaste nummeret 
på et det bogmærke, du vil slette. 

 Tryk Enter tasten for at bekræfte, eller Annuller tasten for at 
nulstille din indtastning. 

 Tryk tallet 0 efterfulgt af Enter tasten for at fjerne alle 
bogmærker i den aktuelle DAISY titel eller Tekstfil. Denne 
procedure vil på musikfiler slette alle bogmærker for alle album 
på det aktuelle medie. 

 Når du bekræfter handlingen, vil PLEXTALK fjerne det 
specificerede bogmærke fra den aktuelle titel, og vil bekræfte 
det med en oplæst meddelelse. 

 
Notat:  Hvis du indtaster et ugyldigt bogmærkenummer, vil 
PLEXTALK annoncere en fejlmeddelelse. 
 

10.13.  Indbygget hjælpefil. 

 
PLEXTALK er forsynet med en indbygget hjælpefil, som du har 
adgang til hele tiden.  Filen indeholder ikke hele indholdet ag 
Brugervejledningen, men den indeholder de vigtigste kapitler, som du 
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måske ønsker at kunne have adgang til, mens du bruger din 
PLEXTALK.  Filen er oprettet i DAISY 3 kun tekst format, og 
anvender den indbyggede talesyntese. 
 

10.13.1.  Få adgang til den indbyggede hjælpefil. 

 
For at få adgang til den indbyggede hjælpefil gør følgende: 
 

 Tryk taltasten 0 en gang. 

 PLEXTALK vil indlæse hjælpefilen på det sted, du sidste gang 
afspillede den. 

 Naviger filen på samme måde, som du navigerer andre DAISY 
kun tekst titler.  Yderligere information om navigering af DAISY 
titler findes i det efterfølgende kapitel. 

 
For at afslutte hjælpefilen gør følgende: 
 

 Tryk enten taltasten 0 en gang, eller tryk Titel tasten for at 
skifte til et andet medie. 

 

10.13.2.  Hente information i hjælpefilen. 

 
For at få et område af information ved brug af hjælpefilen, uanset om 
PLEXTALK afspiller eller ikke, gør følgende: 
 

 Tryk Information tasten en gang. 

 Der oplæses et område af information.  Se nedenunder for 
detaljer. 

 Hvis du ikke vil lytte til al informationen, og gerne vil gå 
hurtigere igennem de individuelle punkter, kan du gøre dette 
ved gentagne gange at trykke Information tasten. 

 Når du har hørt det ønskede, kan du stoppe oplæsningen af 
informationen ved at trykke Enter tasten. 

 
Når du er i hjælpefilen, vil du høre følgende punkter: 
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 Strøminformation - strømkilde, batteriniveau. 

 Sideinformation. 

 Overskriftsinformation. 

 Bogmærkeinformation. 

 Afspilningstilstand. 
 

11.  Afspille DAISY titler. 

 
Dette kapitel dækker yderligere funktioner, som kan anvendes, når du 
afpsiller en DAISY titel.  Inden du fortsætter med dette kapitel, kan 
det være nyttigt at have adgang til en DAISY titel for at kunne afprøve 
funktionerne, mens du fortsætter.  Brugervejledningen er et godt valg, 
da den indholder mange af DAISY funktionerne, som diskuteres i 
dette afsnit. 
 
VIGTIGT:  SD kortslottet er kun til SD eller SDHC kort.  Hvis der 
anvendes andet hukommelseskort som for eksempel en Memory 
Stick eller MMC,  vil det medføre en funktionsfejl, og bør ikke 
anvendes. 
 

11.1.  Hente overskrift, side og titel information. 

 
For at få information om den aktuelle DAISY titel, uanset om 
PLEXTALK afspiller eller ikke, så gør følgende: 
 

 Tryk Information tasten en gang. 

 Der oplæses et område af information.  Se nedenunder for 
detaljer. 

 Hvis du ikke vil lytte til al informationen, og gerne vil gå 
hurtigere igennem de individuelle punkter, kan du gøre dette 
ved gentagne gange at trykke Information tasten. 

 Når du har hørt det ønskede, kan du stoppe oplæsningen af 
informationen ved at trykke Enter tasten. 

 
I en DAISY audio titel vil du høre følgende punkter: 
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 Strøminformation - strømkilde, batteriniveau. 

 Tidsinformation - forløbet tid, resterende tid og total tid. 

 Sideinformation. 

 Overskriftsinformation. 

 Bogmærkeinformation. 

 Titel information. 

 Indspilningsdato information. 

 Afspilningstilstand. 
 
Under disse annonceringer vil den første frase for den aktuelle titel og 
aktuelle afsnit blive afspillet på det relevante tidspunkt for at hjælpe 
dig med at identificere titel og sted i tilen. 
 
Notat:  Hvis afspillepositionen er ved starten eller slutningen af titlen, 
vil der ikke høres nogen optagelse, da der ikke findes nogen 
optagelse her. 
 
I en DAISY tekst titel vil du høre følgende punkter: 

 

 Strøminformation - strømkilde, batteriniveau. 

 Sideinformation. 

 Overskriftsinformation. 

 Bogmærkeinformation. 

 Titel information. 

 Opdateret dato information. 

 Afspilningstilstand. 
 
Notat:  Hvis der er nogle forsider eller specielle sider i DAISY titlen, 
vil såvel antallet af forsider og specielle sider som anden side 
information blive annonceret. 
Notat:  Da PLEXTALK understøtter titler, som spænder hen over 
flere bind, vil det aktuelle nummer på bindet samt det totale antal bind 
også blive annonceret, hvis der er blevet brugt mere end et bind. 
 

11.2.  Overskrift navigering. 
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Der er to måder at navigere efter overskrifter på i en DAISY titel.  Du 
kan enten gå direkte til overskrifter, eller du kan flytte igennem mulige 
overskrifter en af gangen. 
 
Påmindelse:  Overskrifter er markerede steder i en DAISY titel, som 
kan hurtigt kan komme til, som for eksempel start på kapitler, afsnit 
og underafsnit.  Overskrifterne i en DAISY titel er sekventielt 
nummererede fra starten på titlen.  Hver overskrift har et tilhørende 
navigeringsniveau imellem niveau 1 og niveau 6. 
Påmindelse:  I kolonnen på de fire taster i den venstre side af 
enheden er Gå til tasten nummer to fra bunden. 
 
For at gå direkte til en bestemt overskrift gør følgende: 
 

 Tryk Gå til tasten to gange.  Vejledertalen vil sige "Gå til 
overskrift". 

 Ved brug af det numeriske tastatur kan du indtaste nummeret 
på den overskrift, du vil gå til. 

 Tryk Enter tasten for at bekræfte, eller Annuller tasten for at 
nulstille din indtastning. 

 Når du har indtastet et gyldigt nummer på en overskrift og 
trykket Enter tasten, vil PLEXTALK skifte til den valgte 
overskrift, og afspilning vil starte automatisk.  Hvis du har 
indtastet et ugyldigt nummer for overskriften, vil 
vejledningstalen annoncere en fejlmeddelelse. 

 
For at navigere overskrifter sekventielt ved brug af overskriftsniveauer 
gør følgende: 
 

 Benyt taltasterne 2 eller 8 for at komme til det ønskede 
navigationsniveau for eksempel Niveau 1, Niveau 2 osv. 

 Tryk taltasten 4 for at flytte tilbage til den forrige overskrift på 
det valgte niveau.  PLEXTALK vil flytte til overskriften, og 
afspilningen vil starte automatisk.  Hvis der ikke er nogen 
forrige overskrift, vil PLEXTALK flytte til starten, og sige "Start 
på titel". 

 Tryk taltasten 6 for at flytte fremad til den næste overskrift på 
det valgte niveau.  PLEXTALK vil flytte til overskriften, og 
afspilningen vil starte automatisk.  Hvis der ikke er nogen 
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næste overskrift, vil PLEXTALK flytte til slutningen, og sige 
"Slut på titel". 

 
Notat:  Når der navigeres på denne måde, vil PLEXTALK stoppe ved 
alle overskrifter, som har det samme eller et højere niveau, end det 
valgte.  Hvis du for eksempel vælger at navigere på niveau 3, vil 
PLEXTALK finde alle niveau 1, niveau 2 og niveau 3 overskrifter, når 
du flytter tilbage eller fremad.  Hvis du har valgt niveau 1 navigering, 
vil PLEXTALK kun finde niveau 1 overskrifterne, når du flytter. 
 

11.3.  Flytte til start eller slut på en DAISY titel. 

 
Det er meget nyttigt at kunne flytte hurtigt til start eller slut på den 
aktuelle DAISY titel.  
 
For at flytte til start på en DAISY titel gør følgende: 
 

 Tryk Gå til tasten to gange.  Vejledertalen vil sige "Gå til 
overskrift".  Dette vil blive efterfulgt af en verbal påmindelse 
om, at Enter tasten kan trykkes på dette tidspunkt for at gå til 
starten. 

 Tryk Enter tasten, og afspillepositionen vil flytte til starten af 
det aktuelle emne.  Vejledertalen vil sige "Start på titel". 

 Efter en kort pause vil afspilningen automatisk starte fra 
starten. 

 
For at flytte til slut på en DAISY titel gør følgende: 
 

 Tryk Gå til tasten to gange.  Vejledertalen vil sige "Gå til 
overskrift".  Dette vil blive efterfulgt af en verbal påmindelse 
om, at taltasten 0 efterfulgt af Enter tasten kan trykkes på dette 
tidspunkt for at gå til slutningen. 

 Tryk taltasten 0 efterfulgt af Enter tasten, og afspillepositionen 
vil flytte til slutningen af det aktuelle emne.  Vejledertalen vil 
sige "Slut på titel". 
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11.4.  Side navigering. 

 
Navigering af sider er meget lig navigering efter overskrifter.  Du kan 
enten gå direkte til sider, eller du kan flytte igennem mulige sider en 
af gangen.  Når PLEXTALK anvendes, er sider nummereret 
sekventielt fra start på titlen 
 
For at gå direkte til en bestemt side gør følgende: 
 

 Tryk Gå til tasten en gang.  Vejledertalen vil sige "Gå til side". 

 Ved brug af det numeriske tastatur kan du indtaste nummeret 
på den side, du vil gå til. 

 Tryk Enter tasten for at bekræfte, eller Annuller tasten for at 
nulstille din indtastning. 

 Når du har indtastet et gyldigt nummer på en side og trykket 
Enter tasten, vil PLEXTALK skifte til den valgte side, og 
afspilning vil starte automatisk.  Hvis du har indtastet et 
ugyldigt nummer for siden, vil vejledningstalen annoncere en 
fejlmeddelelse. 

 
For at navigere sider sekventielt gør følgende: 
 

 Benyt taltasterne 2 eller 8 for at komme til "Side" punktet i 
Navigering menuen. 

 Tryk taltasten 4 for at komme tilbage til den forrige side.  
PLEXTALK vil flytte tilbage til den forrige sidemarkering, og 
afspilningen vil starte automatisk.  Hvis der ikke er nogen 
forrige side, vil PLEXTALK flytte til starten, og sige "Start på 
titel". 

 Tryk taltasten 6 for at flytte fremad til den næste side.  
PLEXTALK vil flytte fremad til den næste sidemarkering, og 
afspilningen vil starte automatisk.  Hvis der ikke er nogen 
næste side, vil PLEXTALK flytte til slutningen, og sige "Slut på 
titel". 

 Tryk og hold taltasterne 4 eller 6 for at flytte ti sider tilbage eller 
fremad.  Afspilning vil starte, når du slipper tasten. 
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Notat:  Hvis der ikke er nogle sidemarkeringer i titlen, vil "Side" 
punktet ikke blive vist i Navigering menuen. 
Notat:  Der er tre slags sider, Normal, Forside og Speciel.  Forsider 
er dem, som findes forrest i bogen, inden sidenummereringen for 
indholdet af bogen starter.  Speciel sider er dem, som ikke har noget 
at gøre med forsiden, og som ikke følger den sekventielle 
nummerering.  Du kan ikke flytte direkte til Forsider eller Speciel sider 
ved brug af Gå til tasten, og du kan kun navigere til dem ved brug af 
taltasterne 4 eller 6 efter at have valgt "Side" punktet i Navigering 
menuen. 
 

11.5.  Gruppe navigering. 

 
Påmindelse:  En gruppe er i PLERXTALK sammenhæng en 
navigeringsfunktion, som kan tildeles til notatartikler igennem en 
DAISY titel af den person, som har fremstillet titlen.  De er adskilte fra 
andre navigeringsfunktioner såsom overskrifter og sider. 
 
Grpper kan kun  navigeres sekventielt.  PLEXTALK gå til alle 
overskrifter såvel som grupper. 
 
For at flytte tilbage og frem en gruppe af gangen gør følgende: 
 

 Benyt taltasterne 2 eller 8 for at komme til "Gruppe" punktet i 
Navigering menuen. 

 Tryk taltasten 4 for at flytte tilbage til det forrige gruppemne i 
titlen.  PLEXTALK vil flytte tilbage til det forrige gruppeemne, 
og afspilningen vil starte automatisk.  Hvis der ikke er noget 
forrige gruppeemne, vil PLEXTALK flytte til starten, og sige 
"Start på titel". 

 Tryk taltasten 6 for at flytte frem til det næste gruppemne i 
titlen.  PLEXTALK vil flytte frem til det næste gruppeemne, og 
afspilningen vil starte automatisk.  Hvis der ikke er noget 
næste gruppeemne, vil PLEXTALK flytte til slutningen, og sige 
"Slut på titel". 

 
Notat:  Hvis der ikke er nogle gruppemarkeringer i titlen, vil "Gruppe" 
punktet ikke blive vist i Navigering menuen. 
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11.6.  Frase navigering. 

 
Påmindelse:  Fraser er en DAISY navigeringsfunktion, som oprettes 
automatisk, når optagelsen foretages.  En frase er en stump af audio 
imellem et øjebliks tavshed og det næste. 
 

 For at hoppe en frase tilbage tryk taltasten 2 eller 8 for at 
vælge "Frase" punktet i Navigering menuen, og tryk derefter 
taltasten 4.  PLEXTALK vil flytte tilbage til starten af den forrige 
frase, og afspilningen vil starte automatisk.  Hvis der ikke er 
nogen forrige frase, vil PLEXTALK flytte til starten, og sige 
"Start på titel". 

 For at hoppe en frase fremad tryk taltasten 2 eller 8 for at 
vælge "Frase" punktet i Navigering menuen, og tryk derefter 
taltasten 6.  PLEXTALK vil hoppe fremad til starten af den 
næste frase, og afspilningen vil starte automatisk.  Hvis der 
ikke er nogen næste frase, vil PLEXTALK flytte til slutningen, 
og sige "Slut på titel". 

 
Et alternativt er som følger: 
 

 For at hoppe en frase tilbage tryk Tilbagespoling tasten.  For at 
hoppe en frase fremad tryk Fremadspoling tasten. 

 
 
Notat:  Sommetider, afhængigt af hvor lang tid, du vil lade frasen 
blive afspillet, kan det være nødvendigt at trykke taltasten 4 to gang 
ehurtigt for at komme til den forrige frase. Ellers vil PLEXTALK 
eventuelt kun hoppe tilbage til starten af den aktuelle frase. 
 

11.7.  Afspilningstilstand. 

 
Du kan vælge imellem 2 afspilningstilstande, når du anvender en 
DAISY titel.  Mulige indstillinger er som følger: 
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 Normal afspilning - Denne indstilling er standard indstillingen 
fra fabrikken.  Den afspiller titlen, og stopper, når den er 
færdig.  PLEXTALK vil sige "Slut på titel".  Hvis du trykker 
Afspil/stop tasten på dette tidspunkt, vil afspilningen igen starte 
fra begyndelsen 

 Gentag titel - Den aktuelle titel vil blive ved med at blive 
gentaget, indtil afspilningen stoppes. 

 
For at vælge en afspilningstilstand gør følgende: 
 

 Tryk menutasten en gang for at få adgang til Hovedmenuen. 

 Benyt taltasterne 4 eller 6 for at komme til 
"Afspilningindstillinger" menupunktet, og vælg det ved at trykke 
Enter tasten eller taltasten 8.  Den aktuelt valgte 
afspilningstilstand vil blive læst op. 

 Benyt taltasterne 4 eller 6 for at komme til din foretrukne 
afspilningstilstand, og vælg den ved at trykke Enter tasten eller 
taltasten 8. 

 Dit valg vil blive udført, og menusystemet vil automatisk blive 
afsluttet. 

 

12.  Afspille audiofiler eller musik CD'er. 

 
Dette kapitel dækker funktionerne, som er specifikke for afspilning af 
audiofiler eller musik cd'er.  Der er en masse ensartethed imellem 
disse kommandoer og de tilsvarende for DAISY titler, så du vil nok 
finde det nemt at lære dem.  Inden du fortsætter med dette kapitel, 
skal du sikre dig, at der er indsat et SD kort, USB medie eller en CD, 
som indeholder audiofiler i det korrekte audioformat, eller en musik 
CD, så du kan afprøve funktionerne, mens du arbejder dig fremad. 
 
Påmindelse:  I denne vejledning refererer begrebet "Audiofiler" til 
filer, som er blevet oprettet med en PC eller IC optager.  Som tidligere 
omtalt er PLEXTALK i stand til at afspille audiofiler, som er i et af 
følgende formater:  Wave, MP3, AMR-WB+ eller Ogg Vorbis. 
 
VIGTIGT:  SD kortslottet er kun til SD eller SDHC kort.  Hvis der 
anvendes andre typer af hukommelseskort som for eksempel en 
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Memory Stick eller MMC,  vil det medføre en funktionsfejl, og bør ikke 
anvendes. 
VIGTIGT:  PLEXTALK er måske ikke i stand til at afspille en musik 
CD, som ikke er overholder CD digital audio (CD-DA) standarden, 
såsom kopibeskyttede musik CD'er. 
 

12.1.  Om audiofiler. 

 
Dette afsnit giver dig en mere teknisk information om de typer af 
audiofiler, der kan anvendes sammen med din PLEXTALK.  
Filtyperne er som følger: 
 

 MP3 Filer - MP3 er en standard for komprimering af audiodata.  
Den tillader komprimeringsforhold på 1/10 eller endog 1/12 
med musikkvalitet.  PLEXTALK understøtter følgende bit 
hastigheder:  MPEG1 Layer 3 fra 32kbps til 320kbps og 
MPEG2 Layer 3 fra 16kbps til 160kbps.  Den understøtter også 
VBR (Variabel bit hastigehd). 

 
Notat:  For VBR er tilbagemeldingen om forløbet tid og resterende tid 
ikke nøjagtige, og skal kun opfattes som et estimat. 
 

 WAVE Filer - Wave formatet er Microsoft's standard audiofil 
format.  PLEXTALK understøtter kun Wave filer i PCM (Pulse 
Code Modulation) format. 

 

 AMR-WB+ - Dette er en standard for komprimering af 
audiodata.  PLEXTALK understøtter alle bit hastigheder for 
denne audio standard. 

 

 Ogg Vorbis Files - Ogg Vorbis er et gratis audio 
komprimeringsformat. 

 

12.2.  Om afspillesekvenser. 

 
Dette afsnit giver dig information om afspilningssekvenser, der 
benyttes til afspilning af filer og mapper. 
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 Afspilning af filer - PLEXTALK vil afspille filer i rækkefølge efter 
deres filnavne.  I dette tilfælde har numre fortrinsret forhold til 
alfabetiske tegn.  Hvis en fil som eksempel kaldes for 
"123ABC", og en anden fil for "ABC", vil filen "123ABC" blive 
afspillet inden filen med navnet "ABC". 

 

 Afspilning af mapper - Hvis der eksisterer mere end en mappe 
på SD kortet eller USB mediet, vil audiofilerne blive afspillet i 
rækkefølge efter navnene på mapperne. 

 
Eksempel: 
I roden er der Mappe 1, Mappe 4 og Mappe A. 
Under Mappe 1 er der Mappe 2, Mappe 3, og Fil B. 
Under Mappe 2 er der Fil E og Fil F. 
Under Mappe 3 er der en Fil G og Fil H. 
Under Mappe 4 er der Fil C og Fil D. 
I eksemplet oven over vil afspillesekvensen være: A, B, E, F, G, H, C, 
og D. 
 

12.3.  Begrænsninger på audiofiler. 

 
Når du afspiller et audiofil SD kort, USB medie eller CD, skal du 
huske på følgende begrænsninger: 
 
Begrænsninger på antal filer og mapper: 
 

 Det maksimale antal filer, der kan gemmes i en mappe, er 
1024.  Filer ud over 1024 genkendes ikke. 

 Det maksimale antal filer, der kan gemmes på et medie, er 
6000.  Filer ud over 6000 genkendes ikke. 

 Det maksimale antal mapper er 1024, herunder rod mappen.  
Mapper ud over 1024 genkendes ikke. 

 PLEXTALK behandler filmapper som album, og genkender op 
til 8 hierakier herunder roden. 

 Hvis en mappe indeholder en DAISY bog, søger PLEXTALK 
ikke efter andet indhold under mappen. 
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Notat:  Hvis der er et stort antal mapper, kan PLEXTALK bruge lang 
tid på at læse data. 
 

12.4.  Hente information for fil og album. 

 
For at få information om det aktuelle spor og album, uanset om 
PLEXTALK afspiller eller ikke, så gør følgende: 
 

 Tryk Information tasten en gang. 

 Der oplæses et område af information.  Se nedenunder for 
detaljer. 

 Hvis du ikke vil lytte til al informationen, og gerne vil gå 
hurtigere igennem de individuelle punkter, kan du gøre dette 
ved gentagne gange at trykke Information tasten. 

 Når du har hørt det ønskede, kan du stoppe oplæsningen af 
informationen ved at trykke Enter tasten. 

 
I en audiofil vil du høre følgende punkter: 
 

 Strøminformation - strømkilde, batteriniveau. 

 Tidsinformation - forløbet tid, resterende tid og total tid. 

 Sporinformation. 

 Album information. 

 Bogmærkeinformation. 

 Titel information - audio. 

 Afspilningstilstand. 
 

12.5.  Spor navigering. 

 
Navigering af spor er meget lig navigering efter side.  Du kan enten 
gå direkte til spor, eller du kan flytte igennem mulige spor et af 
gangen.  Spor er sekventielt nummeret fra starten af albummet. 
 
For at gå direkte til et bestemt spor gør følgende: 
 

 Tryk Gå til tasten en gang.  Vejledertalen vil sige "Gå til spor". 
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 Ved brug af det numeriske tastatur kan du indtaste nummeret 
på det spor, du vil gå til. 

 Tryk Enter tasten for at bekræfte, eller Annuller tasten for at 
nulstille din indtastning. 

 Når du har indtastet et gyldigt nummer på et spor og trykket 
Enter tasten, vil PLEXTALK skifte til det valgte spor, og 
afspilning vil starte automatisk.  Hvis du har indtastet et 
ugyldigt nummer for sporet, vil vejledningstalen annoncere en 
fejlmeddelelse. 

 
For at navigere spor sekventielt gør følgende: 
 

 Benyt taltasterne 2 eller 8 for at komme til "Spor" punktet i 
Navigering menuen. 

 Tryk taltasten 4 for at komme tilbage til det forrige spor.  
PLEXTALK vil flytte tilbage til det forrige spor, og afspilningen 
vil starte automatisk.  Hvis der ikke er noget forrige spor, vil 
PLEXTALK flytte til starten, og sige "Start på album". 

 Tryk taltasten 6 for at flytte fremad til det næste spor.  
PLEXTALK vil flytte fremad til det forrige spor, og afspilningen 
vil starte automatisk.  Hvis der ikke er noget næste spor, vil 
PLEXTALK flytte til slutningen, og sige "Slut på album". 

 
Et alternativt er som følger: 
 

 For at hoppe et spor tilbage tryk Tilbagespoling tasten.  For at 
hoppe et spor fremad tryk Fremadspoling tasten. 

 
Notat:  Når du flytter et spor tilbage af gangen, og tillader sporet at 
spille for mere end 3 sekunder, vil du, når du næste gang flytter et 
spor tilbage, komme tilbage til starten af det aktuelle spor.  Hvis du 
flytter tilbage endnu gang inden for de 3 sekunder, vil du blive flyttet 
tilbage til det forrige spor. 
Notat:  Navigeringsopførelsen, beskrevet ovenover, vil variere 
afhængigt af antallet af album og den aktuelt valgte 
afspilningstilstand.  Hvis du som eksempel i Normal tilstand har mere 
end et album, vil PLEXTALK, når du kommer til det sidste spor i det 
aktuelle album, og du hopper fremad efter spor, hoppe til det første 
spor i det næste album i stedet for at sige "Slut på album". 
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12.6.  Flytte til start på et album. 

 
Det er meget nyttigt at kunne flytte hurtigt til start af det aktuelle 
album.  
 
For at flytte til start af et album gør følgende: 
 

 Tryk Gå til tasten en gang.  Vejledertalen vil sige "Gå til spor".  
Dette vil blive efterfulgt af en verbal påmindelse om, at Enter 
tasten kan trykkes på dette tidspunkt for at gå til starten. 

 Tryk Enter tasten, og afspillepositionen vil flytte til starten af 
det aktuelle emne.  Vejledertalen vil sige "Start på album".   

Efter en kort pause vil afspilningen automatisk starte fra starten. 
 

12.7.  Album navigering. 

 
Navigering af album er meget lig navigering efter spor.  Du kan enten 
gå direkte til album, eller du kan flytte igennem mulige album et af 
gangen. 
 
For at gå direkte til et bestemt album gør følgende: 
 

 Tryk Gå til tasten to gange.  Vejledertalen vil sige "Gå til 
album". 

 Ved brug af det numeriske tastatur kan du indtaste nummeret 
på det album, du vil gå til. 

 Tryk Enter tasten for at bekræfte, eller Annuller tasten for at 
nulstille din indtastning. 

 Når du har indtastet et gyldigt nummer på et album og trykket 
Enter tasten, vil PLEXTALK skifte til det valgte album, og 
afspilning vil starte automatisk.  Hvis du har indtastet et 
ugyldigt nummer for albummet, vil vejledningstalen annoncere 
en fejlmeddelelse. 

 
For at navigere album sekventielt gør følgende: 



67 

 

 Tryk taltasterne 2 eller 8 key, og vælg "Album" fra Navigering 
menuen. 

 Tryk taltasten 4 for at komme tilbage til det forrige album.  
PLEXTALK vil flytte tilbagetil det forrige album, annoncere 
nummeret på albummet, og derefter starte afspilningen 
automatisk. 

 Tryk taltasten 6 for at flytte fremad til det næste album.  
PLEXTALK vil flytte frem til det næste album, annoncere 
nummeret på albummet, og derefter starte afspilningen 
automatisk. 

 

12.8.  Vælge en afspilningstilstand. 

 
Når du afspiller audiofiler, kan du vælge imellem et antal forskelllige 
afspilningstilstande.  Mulige indstillinger er som følger: 
 

 Normal afspilning - Denne indstilling er standard indstillingen 
fra fabrikken.  Den afspiller igennem det aktuelle album, og 
stopper, når det er færdig.  PLEXTALK vil sige "Slut på album".  
Hvis du trykker Afspil/stop tasten på dette tidspunkt, vil 
afspilningen igen starte fra begyndelsen af albummet. 

 Gentag spor - Det aktuelle spor vil blive ved med at blive 
gentaget, indtil afspilningen stoppes. 

 Gentag album - Det aktuelle album vil blive ved med at blive 
gentaget, indtil afspilningen stoppes. 

 Gentag alle album - alle album vil blive gentaget sekventielt, 
indtil afspilningen stoppes. 

 Shuffle gentag - filerne i alle album vil blive afspillet 
kontinuerligt i en tilfældig rækkefølge, indstil afspilningen 
stoppes. 

 
For at vælge en afspilningstilstand gør følgende: 
 

 Tryk menutasten en gang for at få adgang til Hovedmenuen. 

 Benyt taltasterne 4 eller 6 for at komme til 
"Afspilningindstillinger" menupunktet, og vælg det ved at trykke 
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Enter tasten eller taltasten 8.  Den aktuelt valgte 
afspilningstilstand vil blive læst op. 

 Benyt taltasterne 4 eller 6 for at komme til din foretrukne 
afspilningstilstand, og vælg den ved at trykke Enter tasten eller 
taltasten 8. 

 Dit valg vil blive udført, og menusystemet vil automatisk blive 
afsluttet. 

 
Notat:  Når du vælger en afspilletilstand, vil den forblive som 
standard afspilletilstand for audiofiler, inditl du ændrer den igen. Dette 
gælder også, selvom der slukkes og tændes igen for enheden. 
 

13.  Afspilning af tekstfiler. 

 
Påmindelse:  I sammenhæng med denne vejledning kan tekstfiler 
enten være ren tekst eller HTML filer.  Der er ikke knyttet nogen 
optaget audio med tekstfiler, så PLEXTALK vil automatisk anvende 
sin indbyggede talesyntese til at få adgang til disse filer. 
 
Mens mange af detaljerne omkring afspilning af en tekstfil med 
PLEXTALK svarer meget til afspilning af en DAISY titel, fremhæver 
dette kapitel et antal vigtige forskelle. 
 

13.1.  Hente information om tekstfil. 

 
For at få information om den aktuelle Tekstfil, uanset om PLEXTALK 
afspiller eller ikke, så gør følgende: 
 

 Tryk Information tasten en gang. 

 Der oplæses et område af information.  Se nedenunder for 
detaljer. 

 Hvis du ikke vil lytte til al informationen, og gerne vil gå 
hurtigere igennem de individuelle punkter, kan du gøre dette 
ved gentagne gange at trykke Information tasten. 

 Når du har hørt det ønskede, kan du stoppe oplæsningen af 
informationen ved at trykke Enter tasten. 
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Når du er i en Tekstfil, vil du høre følgende punkter: 
 

 Strøminformation - strømkilde, batteriniveau. 

 Aktuel position - udtrykt i procent. 

 Bogmærkeinformation. 

 Titel information. 

 Opdateret dato information. 

 Afspilningstilstand. 
 

13.2.  Forskelle imellem ren tekst og HTML filer. 

 
Selvom denne vejledning refererer til både rene tekstfiler og HTML 
filer som Tekstfiler, bør du notere følgende forskelle imellem disse to 
filtyper, da det påvirker de navigeringsmuligheder, du har. 
 
Rene tekstfiler har kun den struktur, som er indeholdt i afsnit, 
sætninger, ord og tegn.  Der er inden yderligere struktur såsom 
overskrifter.  HTML filer vil have navigering efter afsnit, sætninger, ord 
og tegn, men kan også have navigering efter overskriftsniveau, hvis 
denne er kodet ind i det oprindelige HTML dokument.  Hvis HTML 
filen har overskrifter, vil du være i stand til at forbedre din navigering i 
disse filer. 
 
Notat:  Hvis HTML filen indeholder overskrifter på flere niveauer, vil 
du kun få tilbudt et enkelt niveau for navigering efter overskrifter.  
Med andre ord vil alle overskrifter i en HTML fil blive behandlet som 
Niveau 1 overskrifter. 
 

13.3.  Navigering efter procent. 

 
Tekstfiler giver dig ikke mulighed for at navigere efter overskrifter, 
sider eller grupper på samme må som i DAISY bøger.  Som en 
konsekvens heraf er disse muligheder ikke tilstede, når du trykker Gå 
til tasten.  Men PLEXTALK giver dig mulighed for at navigere efter en 
procent af filen, som afspilles. 
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For at navigere efter procent gør følgende: 
 

 Tryk Gå til tasten en gang.  Vejledertalen vil sige "Gå til 
procent". 

 Indtast en procentværdi imellem 0% og 100%, og tryk Enter 
tasten. 

 PLEXTALK vil flytte til afspillepositionen til denne position i 
Tekstfilen. 

 Hvis du ved et uheld indtaster et tal større end 100%, vil 
PLEXTALK bringe dig til enden af Tekstfilen. 

 

13.4.  Flytte til start eller slut på en tekstfil. 

 
Det er meget nyttigt at kunne flytte hurtigt til start eller slut på i den 
aktuelle tekstfil.  
 
For at flytte til start i en tekstfil gør følgende: 
 

 Tryk Gå til tasten en gang.  Vejledertalen vil sige "Gå til 
procent".   

 Tryk taltasten 0 efterfulgt af Enter tasten, og afspillepositionen 
vil flytte til slutningen af den aktuelle tekstfil.  Vejledertalen vil 
sige "0 procent".  Start på titel". 

 Efter en kort pause vil afspilningen automatisk starte fra 
starten. 

 
For at flytte til slutningen på en tekstfil gør følgende: 
 

 Tryk Gå til tasten en gang.  Vejledertalen vil sige "Gå til 
procent".   

 Tryk taltasten "1", "0", "0" efterfulgt af Enter tasten, og 
afspillepositionen vil flytte til slutningen af den aktuelle tekstfil.  
Vejledertalen vil sige "100 procent".  Slut på titel".  Afspilning 
vil starte automatisk. 

 Hvis du ved et uheld indtaster et tal større end 100%, vil 
PLEXTALK bringe dig til enden af Tekstfilen. 
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13.5.  Navigering efter afsnit, sætning, ord eller tegn. 

 
Som omtalt oven over giver en Tekstfil dig altid de fire 
navigeringsmuligheder "Afsnit", "Sætning", "Ord" og "Tegn".  Disse 
valgmuligheder vises automatisk i Navigering menuen, når du får 
adgang til denne filtype. 
 
Processen er identisk for at navigere efter en af disse muligheder, og 
er som følger: 
 

 Benyt taltast 2 eller 8 for at vælge din foretrukne 
navigeringsmetode det vil sige afsnit, sætning, ord eller tegn. 

 Benyt taltast 4 for at hoppe den valgte størrelse tilbage i filen.  
Hvis du kommer til start af filen, vil PLEXTALK sige "Start på 
titel". 

 Benyt taltast 6 for at hoppe den valgte størrelse fremad i filen.  
Hvis du kommer til slut på filen, vil PLEXTALK sige "Slut på 
titel". 

 
For at navigere afsnit sekventielt gør følgende: 
 

 For at hoppe et afsnit tilbage tryk Tilbagespoling tasten.  For at 
hoppe et afsnit fremad tryk Fremadspoling tasten. 

 

13.6.  Navigering efterniveau (kun HTML filer). 

 
For HTML filer, som er kodet med overskrifter, vil du have yderligere 
navigeringsmuligheder i Navigering menuen.  Dette kaldes for 
"Niveau".  Den adskiller sig fra navigering i en DAISY titel, fordi alle 
overskrifter, uanset deres niveau, vil blive adresseret igennem et 
enkelt punkt i Navigering menuen.  Hvis en HTML fil for eksempel 
indeholder Niveau 1, Niveau 2 og Niveau 3 overskrifter, vil der kun 
være en mulighed i Navigering menuen, kaldet "Niveau".  Du vil ikke 
være i stand til at navigere efter et bestemt niveau. 
 
For at navigere efter niveau gør følgende: 



72 

 

 Benyt taltasterne 2 eller 8 for at komme til "Niveau" punktet i 
Navigering menuen. 

 Benyt taltast 4 for at hoppe tilbage i filen til den forrige 
overskrift.  Hvis du kommer til start af filen, vil PLEXTALK sige 
"Start på titel". 

 Benyt taltast 6 for at hoppe fremad i filen til den næste 
overskrift.  Hvis du kommer til slut på filen, vil PLEXTALK sige 
"Slut på titel". 

 

13.7.  Afspilningstilstand. 

 
På samme måde som for DAISY titler og audiofiler kan du under 
afspilning af Tekstfiler vælge en foretrukken afspilningstilstand.  
Mulige indstillinger er som følger: 
 

 Normal afspilning - Denne indstilling er standard indstillingen 
fra fabrikken.  Den afspiller titlen, og stopper, når den er 
færdig.  PLEXTALK vil sige "Slut på titel".  Hvis du trykker 
Afspil/stop tasten på dette tidspunkt, vil afspilningen igen starte 
fra begyndelsen 

 Gentag titel - Den aktuelle titel vil blive ved med at blive 
gentaget, indtil afspilningen stoppes. 

 
For at vælge en afspilningstilstand gør følgende: 
 

 Tryk menutasten en gang for at få adgang til Hovedmenuen. 

 Benyt taltasterne 4 eller 6 for at komme til 
"Afspilningindstillinger" menupunktet, og vælg det ved at trykke 
Enter tasten eller taltasten 8.  Den aktuelt valgte 
afspilningstilstand vil blive læst op. 

 Benyt taltasterne 4 eller 6 for at komme til din foretrukne 
afspilningstilstand, og vælg den ved at trykke Enter tasten eller 
taltasten 8. 

 Dit valg vil blive udført, og menusystemet vil automatisk blive 
afsluttet. 
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14.  Medie håndteringsfunktioner. 

 
PLEXTALK giver dig mulighed for at tage backup af dine data, slette 
titler.  Dette kapitel beskriver, hvorldes disse processer udføres for 
DAISY titler, Audiofiler og Tekstfiler.  Det indikerer også de 
begrænsninger, der gælder. 
 

14.1.  Muligt medie. 

 
Dette afsnit beskriver typer af medie, der kan håndteres af 
PLEXTALK.  Medietyperne er som følger: 
 
SD kort, USB medie: 

 Benyttes til afspilning af DAISY indhold, Audiofiler og 
Tekstfiler. 

 Benyttes til at flytte emner fra andre medier. 
 
CD: 

 Benyttes til afspilning af DAISY indhold, Audiofiler og 
Tekstfiler. 

 
Notat:  Hvis en CD indeholder forskelligt slags, for eksempel, DAISY 
filer og audiofiler, vil PLEXTALK kun genkende en slag indhold. 
Notat:  Eksternt USB CD/DVD drev kan ikke anvendes sammen med 
PLEXTALK. 
 

14.2.  Slette  en titel. 

 
PLEXTALK giver dig mulighed for at slette en titel, album eller tekstfil 
på en SD kort eller USB medie.  Når du sletter en titel, sletter du titlen 
og alt audio i titlen. 
 
For at slette en titel gør følgende: 
 

 Gå til titlen, du vil slette. 

 Tryk menutasten en gang for at få adgang til Hovedmenuen. 
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 Benyt taltasterne 4 eller 6 for at komme til "Mediehåndtering" 
punktet, og vælg det ved at trykke Enter tasten eller taltasten 
8. 

 Benyt taltasterne 4 eller 6 for at komme til "Slet valgt titel" 
menupunktet, og vælg det ved at trykke Enter tasten eller 
taltasten 8. 

 PLEXTALK vil derefter bede dig om at bekræfte, at du vil 
fortsætte.  Tryk Enter tasten for at bekræfte, eller Annuller 
tasten for at afbryde. 

 
Notat:  Titlerne på den optiske disk kan ikke slettes.  
 

14.3.  Generel backup information. 

 
Inden du laver backup af data, bør følgende punkter noteres: 

 

 Når der laves backup af data fra et medie til et andet medie, vil 
det første blivekaldet for "kilde medie", og det sidste kadet for 
"mål medie." 

 Du kan lave backup af en mangfoldighed af data fra CD til et 
andet medie.  CD drevet kan kun være kilde for et backup 
formål. 

 Hvis du laver backup fra en musik cD, kan du vælge 
audiokomprimeringen, der skal anvendes.  Der vil blive lavet 
backup som Audiofiler, og ikke i DAISY format. 

 Under backup processen vil PLEXTALK give en verbal 
advarsel, hvis der ikke er tilstrækkeligt med plads på mål 
mediet. 

 

14.4.  Backup af DAISY titler. 

 
Dette afsnit beskriver, hvorledes der laves backup afDAISY titler fra 
et medie til et andet. 
 



75 

14.4.1.  Backup af en DAISY titel fra en CD til et andet medie. 

 
For at lave backup af en DAISY titel fra en CD til et andet medie gør 
følgende: 
 

 Hvis du vil lave backup af en titel til et SD kort eller USB 
medie, skal der indsættes et SD kort eller USB medie med 
tilstrækkelig plads.  Vær sikker på, at SD kortet IKKE er låst. 

 Sæt kilde CD'en i CD sprækken. 

 På CD'en naviger til den DAISY titel, du vil lave backup af. 

 Tryk taltasten 9 en gang for at få adgang til Backup funktionen. 

 PLEXTALK vil sige, "Vælg mål medie."  Tryk taltast 4 eller 6 for 
at vælge SD kortet eller USB mediet.  Tryk derefter Enter 
tasten eller taltast 8 for at bekræfte. 

 PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du vil fortsætte med 
at lave backup.  Tryk igen Enter tasten eller taltast 8 for at 
fortsætte, eller Annuller tasten for at afbryde. 

 Hvis du vælger at fortsætte, vil backup processen starte.  
PLEXTALK vil annoncere, når backup er færdig. 

 
Notat:  Hvis der ikke er tilstrækkeligt med plads på mål mediet, vil 
PLEXTALK indikere den nødvendige kapacitet. 
Notat:  Backup tiden vil afhænge af størrelsen af kilde titlen og 
antallet af filer. 
Notat:  Hvis du vil annullere backup processen, mens den kører, så 
tryk Annuller tasten. 
 

14.4.2.  Backup af en DAISY titel imellem SD kortet og USB 
mediet. 

 
For at lave backup af en DAISY titel imellem SD kort og USB medie 
gør følgende: 
 

 Indsæt SD kort og USB medie.  Vær sikker på, at SD kortet 
IKKE er låst, hvis det er mål mediet.   

 Naviger på kilde mediet til titlen, du vil lave backup af. 

 Tryk taltasten 9 en gang for at få adgang til Backup funktionen. 
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 PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du vil fortsætte med 
at lave backup.  Tryk igen Enter tasten eller taltast 8 for at 
fortsætte, eller Annuller tasten for at afbryde. 

 Hvis du vælger at fortsætte, vil backup processen starte.  
PLEXTALK vil annoncere, når backup er færdig. 

 
Notat:  Hvis der ikke er tilstrækkeligt med plads på mål mediet, vil 
PLEXTALK indikere den nødvendige kapacitet. 
Notat:  Backup tiden vil afhænge af størrelsen af kilde titlen og 
antallet af filer. 
Notat:  Hvis du vil annullere backup processen, mens den kører, så 
tryk Annuller tasten. 
 

14.5.  Backup af audiofiler/musik CD. 

 
PLEXTALK giver dig mulighed for at lave backup af audiofiler fra et 
medie til et andet.  Du kan lave backup af et album på en gang.  
Dette afsnit fortæller i detaljer, hvorledes du skal udføre denne 
proces. 
 

14.5.1.  Backup af audiofiler/musik CD til andet medie. 

 
For at lave backup af Audiofiler/Musik CD til andet medie gør 
følgende: 
 

 Hvis du vil lave backup af et album til et SD kort eller USB 
medie, skal der indsættes et SD kort eller USB medie med 
tilstrækkelig plads.  Vær sikker på, at SD kortet IKKE er låst. 

 Sæt kilde CD'en i CD sprækken. 

 Hvis der er flere album, så naviger til det album, du vil lave 
backup af. 

 Tryk taltasten 9 en gang for at få adgang til Backup funktionen. 

 PLEXTALK vil sige, "Vælg mål medie."  Tryk taltast 4 eller 6 for 
at vælge mål mediet.  Tryk derefter Enter tasten eller taltast 8 
for at bekræfte. 
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 Når der skal laves backup af en musik CD, så tryk taltast 4 
eller 6 for at vælge din foretrukne audiokomprimering, og tryk 
Enter tasten eller taltast 8 for at bekræfte dit valg. 

 PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du vil fortsætte med 
at lave backup.  Tryk igen Enter tasten eller taltast 8 for at 
fortsætte, eller Annuller tasten for at afbryde. 

 Hvis du vælger at fortsætte, vil PLEXTALK starte backup 
processen.  PLEXTALK vil annoncere, når backup er færdig. 

 
Notat:  Valget af audiokomprimering findes kun, når der tages 
backup af en musik CD. 
Notat:  Hvis der ikke er tilstrækkeligt med plads på mål mediet, vil 
PLEXTALK indikere den nødvendige kapacitet. 
Notat:  Backup tiden vil afhænge af størrelsen af kilde titlen og 
antallet af filer.  Se det senere afsnit med navnet "Backup tid for 
musik CD" for yderligere information. 
Notat:  Hvis du vil annullere backup processen, mens den kører, så 
tryk Annuller tasten. 
 

14.5.2.  Backup af audiofiler imellem SD kortet og USB 
mediet. 

 
For at lave backup af Audiofiler imellem SD kort og USB medie gør 
følgende: 
 

 Indsæt SD kort og USB medie.  Vær sikker på, at SD kortet 
IKKE er låst, hvis det er mål mediet. 

 Naviger på kilde mediet til det album, du vil lave backup af. 

 Tryk taltasten 9 en gang for at få adgang til Backup funktionen. 

 PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du vil fortsætte med 
at lave backup.  Tryk igen Enter tasten eller taltast 8 for at 
fortsætte, eller Annuller tasten for at afbryde. 

 Hvis du vælger at fortsætte, vil PLEXTALK starte backup 
processen.  PLEXTALK vil annoncere, når backup er færdig. 

 
Notat:  Hvis der ikke er tilstrækkeligt med plads på mål mediet, vil 
PLEXTALK indikere den nødvendige kapacitet. 
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Notat:  Backup tiden vil afhænge af størrelsen af kilde titlen og 
antallet af filer. 
Notat:  Hvis du vil annullere backup processen, mens den kører, så 
tryk Annuller tasten. 
 

14.5.3.  Backup tid for musik CD. 

 
For området af mulige samplingsfrekvenser eller bit hastigheder 
findes cirka backup tiderne nedenunder: 
 
Backup af cirka 70 minutters audio fra en musik CD til SD kort: 
 

 PCM 44.1kHz Stereo:  cirka 80 minutter. 

 MP3 256K Stereo:  cirka 50 minutter. 

 MP3 128K Stereo:  cirka 40 minutter. 
 
Notat:  Alle tider er skønsmæssige.  Backup tiden vil afhænge af 
størrelsen af kilde titlen og antallet af filer.  Den vil også afhænge af  
skrive hastigheden for SD kortet. 
 

14.6.  Bakcup af en tekstfil. 

 
Dette afsnit beskriver i detaljer, hvorledes der laves backup af 
Tekstfiler imellem et medie og et andet medie. 
 

14.6.1.  Backup af en tekstfil fra en CD til et andet medie. 

 
For at lave backup af en Tekstfil fra en CD til et andet medie gør 
følgende: 
 

 Hvis du vil lave backup af en Tekstfil til et SD kort eller USB 
medie, skal der indsættes et SD kort eller USB medie med 
tilstrækkelig plads.  Vær sikker på, at SD kortet IKKE er låst. 

 Indsæt CD'en med Tekstfilen, der skal laves backup af. 

 På CD'en naviger til den Tekstfil, du vil lave backup af. 
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 Tryk taltasten 9 en gang for at få adgang til Backup funktionen. 

 PLEXTALK vil sige, "Vælg mål medie."  Tryk taltast 4 eller 6 for 
at vælge mål mediet.  Tryk derefter Enter tasten eller taltast 8 
for at bekræfte. 

 PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du vil fortsætte med 
at lave backup.  Tryk Enter tasten igen for at bekræfte, eller 
Annuller tasten for at afbryde. 

 Hvis du vælger at fortsætte, vil backup processen starte.  
PLEXTALK vil annoncere, når backup er færdig. 

 
Notat:  Hvis du vil annullere backup processen, mens den kører, så 
tryk Annuller tasten. 
 

14.6.2.  Backup af en tekstfil imellem SD kort og USB medie. 

 
For at lave backup af en Tekstfil imellem SD kort og USB medie gør 
følgende: 
 

 Indsæt SD kort og USB medie.  Vær sikker på, at SD kortet 
IKKE er låst, hvis det er mål mediet. 

 Naviger på kilde mediet til den Tekstfil, du vil lave backup af. 

 Tryk taltasten 9 en gang for at få adgang til Backup funktionen. 

 PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du vil fortsætte med 
at lave backup.  Tryk igen Enter tasten eller taltast 8 for at 
fortsætte, eller Annuller tasten for at afbryde. 

 Hvis du vælger at fortsætte, vil backup processen starte.  
PLEXTALK vil annoncere, når backup er færdig. 

 
Notat:  Hvis du vil annullere backup processen, mens den kører, så 
tryk Annuller tasten. 
 

14.7.  Slette et SD kort. 

 
PLEXTALK giver dig mulighed for at slette et SD kort lige så mange 
gange, du vil.  For at slette et SD kort gør følgende: 
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 Tryk menutasten en gang for at få adgang til Hovedmenuen. 

 Benyt taltasterne 4 eller 6 for at komme til "Mediehåndtering" 
punktet, og vælg det ved at trykke Enter tasten eller taltasten 
8. 

 Benyt taltasterne 4 eller 6 for at komme til "Slet SD kort" 
punktet, og vælg det ved at trykke Enter tasten eller taltasten 
8. 

 PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du vil fortsætte med 
formateringsprocessen.  Tryk igen Enter tasten eller taltast 8 
for at fortsætte, eller Annuller tasten for at afbryde. 

 Hvis du vælger at fortsætte, vil formateringsprocessen starte.  
PLEXTALK vil annoncere, når processen er færdig. 

 
Notat:  Når SD kortet er slettet, vil PLEXTALK opføre sig, som havde 
du indsat et tomt SD kort. 
Notat:  Hvis "Slet SD kort" funktionen udføres, vil alle data på SD 
kortet blive slettet. 
 
 

15.  Andre nyttige funktioner. 

 
Dette afsnit beskriver i detaljer, hvorledes du kan checke 
systemegenskaberne, og hvorledes indstillingerne for "Skipbare" 
sættes. 
 

15.1.  Checke systemegenskaber. 

 
I tilfælde af, at det er nødvendigt at kontakte din lokale leverandør, 
kan du blive bedt om at oplyse systemversion og/eller PLEXTALK 
serienummeret.  Systemversion refererer til versionen af den interne 
firmware, og serienummeret er den unikke identifikator for din 
PLEXTALK. 
Hvis du skal finde systemversion eller serienummeret på din 
PLEXTALK, gøres dette nemt på følgende måde: 
 

 Tryk menutasten en gang for at få adgang til Hovedmenuen. 
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 Benyt taltasterne 4 eller 6 for at komme til "Systemindstillinger" 
menupunktet, og vælg det ved at trykke Enter tasten eller 
taltasten 8. 

 Benyt taltasterne 4 eller 6 for at komme til 
"Systemegenskaber" menupunktet, og vælg det ved at trykke 
Enter tasten eller taltasten 8. 

 Systemversion og serienummer vil derefter blive afspillet igen 
og igen. 

 Når du har noteret dig den nødvendige informationen, så tryk 
Enter tasten for at afslutte menusystemet. 

 
Notat:  Serienummeret vil også være trykt på en etikette på 
undersiden af enheden. 
 

15.2.  "Skipbare" indstillinger. 

 
Nogle DAISY bøger har emner, som du er i stand til at skippe. 
PLEXTALK giver dig mulighed for at vælge, om du vil skippe emnet 
eller ikke.  Denne funktion kaldes for "Skipbar."  Skipbare emner er 
som følger: 
 

 Sidenummer 

 Fodnote 

 Referencenote 

 Kommentar 

 Linjenummer 

 Baggrundsartikel 

 Producentnotat 
 
For at sætte "Skipbare" indstillingerne  gør følgende: 
 

 Tryk menutasten en gang for at få adgang til Hovedmenuen. 

 Benyt taltasterne 4 eller 6 for at komme til "Skipbar" punktet, 
og vælg det ved at trykke Enter tasten. 

 Benyt taltast 2 eller 8 til at vælge Skipbar punktet, og benyt 
taltast 4 eller 6 til at vælge "Skip" eller "Afspil."   
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 Efter at have besluttet, om alle Skipbare emner skal skippes 
eller ikke, tryk Enter tasten.  PLEXTALK sørger derefter for, at 
dit valg bliver den nye standard indstilling, og vil afslutte 
menusystemet. 

 

15.3.  Nulstil PLEXTALK til fabriksindstillinger. 

 
Hvis du af en eller anden grund får behov for at sætte PLEXTALK 
indstillingerne tilbage til fabriksindstillingerne, kan dette gøres meget 
nemt.  Dette afsnit beskriver i detaljer, hvad der er standard 
fabriksindstillinger, og hvorledes PLEXTALK nulstilles. 
 

15.3.1.  Standard fabriksindstillinger. 

 
Det følgende er en liste over alle standard fabriksindstillingerne for 
PLEXTALK.  Hvis "Initialiser alle indstillinger til standard" funktionen 
anvendes, vil alle disse indstillinger blive sat op til værdierne, listet 
nedenunder. 
 

 Lydstyrke for afspilning (Hovedlydstyrke):  13 

 Hastighed for afspilning:  Normal 

 Tone for afspilning:  Normal 

 Indstilling for afspilning:  Normal afspilning 

 Skipbar: Afspil 

 Lydstyrke for Vejleder:  Normal 

 Syntetisk stemme: Kvindelig stemme 

 Vælg ventelyd:  Ventelyd 1 

 Stemmeleje for syntetisk stemme:  Normal 
 

15.3.2.  Nulstil til fabriksindstillinger. 

 
For at sætte alle indstillinger tilbage til standard fabriksindstillinger gør 
følgende: 
 

 Tryk menutasten en gang for at få adgang til Hovedmenuen. 
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 Benyt taltasterne 4 eller 6 for at komme til "Systemindstillinger" 
punktet, og vælg det ved at trykke Enter tasten. 

 Benyt taltasterne 4 eller 6 for at komme til "Initialiser alle 
indstillinger til standard" punktet, og vælg det ved at trykke 
Enter tasten. 
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 PLEXTALK vil derefter bede dig om at bekræfte, at du vil 
fortsætte.  Tryk Enter tasten for at sætte alle indstillinger 
tilbage til standard fabriksindstillinger, eller Annuller tasten for 
at afbryde.  Efter et kort øjeblik vil PLEXTALK genstarte. 

Appendiks A - Hovedspecifikationer. 

 
Notat:Shinano Kenshi forbeholder sig ret til ethvert tidspunkt at 
kunne ændre produktspecifikationer uden nogen forudgående 
bemærkning. 
 
Dette afsnit beskriver i detaljer hovedspecifikationerne for PLEXTALK 
PTN2. 
 

Generelle specifikationer. 

 
CD indlæsesystem: 

Slot indsættelse 
 
Kompatilbe CD'er: 

12cm diameter CD, CD-R og CD-RW diske.  PLEXTALK er 
kun kompatibel med runde 12cm. CD'er.  8cm CD og 
ureglmæssige udformede CD'er såsom visitkort type, vil 
medføre skader, og bør ikke anvendes. 

 
SD kortslot: 
 SD/SDHC kort 
 
Afspilbar indhold: 
 Bøger, som overholder DAISY 2.0, 2.02 og 3.0 standarder 
 Audiofiler i MP3, AMR-WB+, Ogg Vorbis og Wave (PCM) 
formater 
 Musik CD'er (CD-DA) 
 
Afspilbare audioformater for DAISY bøger: 
 MP3, AMR-WB+, DAISY ADPCM2, PCM. 
 
Audioinput og output: 
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 Hovedtelefonstik (Stereo) 
 Indbygget højttaler (Mono) 
 
Ekstern tilsluningsstik: 
 USB 2.0 
 
Nøjagtighed af ur: 
 Cirka 60 sekunder per måned 
 
Elektrisk strømkilde: 
 AC adaptor, AC 100 V til 240 V, 50 eller 60 Hz 
 
Dimensioner og vægt: 
 Længde 219 mm 
 Bredde 170 mm 
 Højde 56 mm 
 Vægt cirka 1300g 
 
Effektforbrug (maksimum): 
 25w  
 
Arbejdstemperatur og fugtighed: 
 Fahrenheit fra 40 til 104 
 Celsius fra 5 til 40 
 Fugtighed fra 20% to 80%, ikke kondens. 
 

Audiofunktioner. 

 
Hovedtelefoner (linjeudgang): 
 Kompatibel impedance 32 ohm ubalanceret 
 Jack 3.5mm diameter stereo mini jack 
 
Indbygget højttaler: 
 Output impedance 4 ohm 
 Output 2.0W 
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Hovedfunktioner. 

 
Vejlederstemme: 
 Giver oplæst information om den aktuelle handling. 
 Giver beskrivelse aftaster i Tastaturhjælp tilstanden. 
 Oplæser menupunkter 
 Giver hjælpeinformation (tryk Information tast) 
 
Søgefunktion: 
 DAISY bog: Overskrift, Gruppe, Side, Frase, Bogmærke  

Audio: Album, Spor, Bogmærke 
Tekstfil: Afsnit, Sætning, Ord, Tegn, Bogmærke 
HTML fil: Niveau, Afsnit, Sætning, Ord, Tegn, Bogmærke 

 
Lydstyrkejustering: 
 0 til 25 (i skridt på 1) 
 
Vejleder lydstyrkejustering: 
 -5 til +5 (i skridt på 1) 
 
Afspillehastighed justering: 
 11 indstillinger fra -2, gennem 0, til +8 (i skridt på 1). 
 Normal hastighed er ved 0. 
 -2 er 0.5 gange hastighed, +4 er dobbelt hastighed, +8 
tredobbelt hastighed. 
 
Tonejustering: 
 13 indstillinger fra -6, gennem 0, til +6 (i skridt på 1). 
 Normal tone er ved 0. 
 
Hukommelsesfunktion: 
 Bogmærker, maksimum er 10000 
 

Batterispecifikationer. 

 
Type:  Ni-MH 
 
Dimensioner:  
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 Længde 53,64 mm 
 Bredde 56,68 mm 
 Højde 29,00 mm 
 
Kapacitet:  1800 mAh 
 
Ladetid:  Cirka 4 timer 
 
Funktionstid: 
 DAISY format, CD afspilning, 5 timer 
 Musik CD (CD-DA) format, CD afspilning, 2 timer 
 DAISY format, SD kort afspilning, 8 timer 
 
Notat:  Alle tider er skønsmæssige. 
Notat:  Ladetid og funktionstid varierer afhængigt af 
omgivelsestemperatur og arbejdsbetingelser. 
 

Copyright information vedrørende Ogg Vorbis. 

 
This software is provided by the copyright holders and contributors 
"as is" and any express or implied warranties, including, but not 
limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a 
particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or 
contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, 
exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, 
procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or 
profits; or business interruption) however caused and on any theory 
of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including 
negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this 
software, even if advised of the possibility of such damage. 
 
 



88 

 

Appendiks B - Menu hieraki. 

 
Dette appendiks lister alle menupunkter i hovedmenuen sammen 
med deres tilsvarende undermenu hieraki. 
 
For at hjælpe dig med hurtigt at finde punkter, når der anvendes 
elektroniske filversioner af denne Brugervejledning, anvendes 
følgende konventioner: 
 

 Hovedmenu punkter starter et nyt afsnit, er skrevet med store 
bogstaver, og er formateret som en Heading3 typografi.  De 
indeholder alle et kolon ":" ved slutningen af linjen, de vises på.  
De er justeret mod venstre margen. 

 Undermenu punkter er skrevet med stort første bogstav, og er 
formateret i normal typografi.  De er forsynet med et foranstillet 
plus tegn "+".  De er rykket en gang ind fra venstre margen. 

 Tredje niveau menupunkter er skrevet med stort første 
bogstav, og er formateret i normal typografi.  De er ikke 
forsynet med noget foranstillet symbol.  De er rykket to gange 
ind fra venstre margen. 

 

AFSPILNINGSINDSTILLINGER (DAISY titler og Tekstfiler): 

 +Normal afspilning 
 +Gentag titel 
 

AFSPILNINGSINDSTILLINGER (Audiofiler): 

 +Normal afspilning 
 +Gentag spor 
 +Gentag album 
 +Gentag alle album 
 +Shuffle gentag 
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SKIPBAR: 

 +Vælg sidenummer 
  Afspil 
  Skip 
 +Vælg fodnote 
  Afspil 
  Skip 
 +Vælg referencenote 
  Afspil 
  Skip 
 +Vælg kommentar 
  Afspil 
  Skip 
 +Vælg linjenummer 
  Afspil 
  Skip 
 +Vælg baggrundsartikel 
  Afspil 
  Skip 
 +Vælg producentnotat 
  Afspil 
  Skip 
 

MEDIE HÅNDTERING: 

 +Medie og titelinformation 
 +Slet SD kort 
 +Slet valgt titel (album) 
 

SYSTEMINDSTILLINGER: 

 +Systemegenskaber 
  Systemversion 
  Serienummer 
 +Vælg vejleder lydstyrke (på skala -5 til +5) 
 +Vælg talesyntestemme 
  Kvindelig stemme 
  Mandlig stemme 
 +Vælg ventelyd 
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  Ventelyd 1 
  Ventelyd 2 
  Ingen ventelyd 
 +Sæt dato og tid 
 +Vælg stemmeleje for den syntetiske stemme (på skala -5 til 
+5) 
 +Initialiser alle indstillinger til standard 
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Appendiks C - Fejlretning. 

 

Generelle driftsproblemer. 

 
Symptom:  Du tænder for apparatet, men der sker ikke noget. 
Mulig årsag:  Løs 220v kabel eller AC adapter. 
Løsning:  Indsæt igen strømkablet fast ind i PLEXTALK, og sikre dig, 
at AC adapter er sat fast ind. 
 
Symptom:  Der er tændt, men PLEXTALK fungerer ikke. 
Mulig årsag:  Tastaturlås er til. 
Løsning:  Slå tastaturlås fra ved samtidigt at trykke Tilbagespoling og 
Fremadspoling tasterne. 
 
Symptom:  PLEXTALK vil ikke slukke, og der kan ikke betjenes nogle 
taster. 
Mulig årsag 1:  Tastaturlås er til. 
Løsning:  Slå tastaturlås fra ved samtidigt at trykke Tilbagespoling og 
Fremadspoling tasterne. 
Mulig årsag 2:  Ukendt fejl. 
Løsning:  Tryk og hold Dvaletid tasten og Tænd/sluk tasten nede 
sammetidigt for mere end10 sekunder, hvorefter PLEXTALK vil 
genstarte.  Hvis dette ikke fungerer, så fjern AC Adapter og batteriet 
fra enheden, og sæt dem derefter igen i. 
 
Symptom:  Det samme album eller spor bliver ved med at blive 
afspillet igen og igen. 
Mulig årsag:  Der er blevet valgt en gentag afspilningstilstand. 
Løsning:  Skift til "Normal afspilningstilstand" i "Afspille indstillinger" 
menuen. 
 
Symptom:  Der er ingen stemmevejleder. Mulig årsag 1:  Lydstyrken 
er blevet sat til '0'. 
Løsning:  Forøg lydstyrken, så du kan høre vejledertalen. 
Mulig årsag 2:  Der er slukket. 
Løsning:  Tænd for strømmen. 
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Oplæste fejl under DAISY afspilning. 

 
Vejlederstemme:  "Ikke understøttet SD kort" eller "Ikke udnerstøttet 
USB enhed." 
Mulig årsag:  SD kortet eller USB mediet er blevet formateret med et 
ikke understøttet filsystem. 
Løsning:  Indsæt et SD kort, som er formateret som FAT-16 eller 
FAT-32. 
 
Vejlederstemme:  "Side eksisterer ikke." 
Mulig årsag:  Den specificerede side eksisterer ikke i den aktuelle 
titel. 
Løsning 1:  Specificer en gyldig side.  Tryk Information tasten for at få 
information om siderne i den aktuelle titel, og tryk derefter Gå til 
tasten en gang, og indtast et gyldigt sidenummer. 
Løsning 2:  Vælg "Side" med taltast 2 eller 8, og brug derefter taltast 
4 eller 6 for at gå tilbage eller fremad en side ad gangen. 
 
Vejlederstemme:  "Ingen titel er blevet valgt.  Vælg venligst en anden 
titel." 
Mulig årsag:  Der er intet medie ved kilde placering. 
Løsning:  Indsæt enten et SD kort, et USB medie eller en CD med 
relevant indhold.  Vælg derefetren titell med Forrige titel eller Næste 
titel tasterne. 
 
Vejlederstemme:  "Overskrift eksisterer ikke." 
Mulig årsag:  Den specificerede overskrift eksisterer ikke i DAISY 
titlen. 
Løsning 1:  Tryk Information tasten for at få informaiton om overskrift, 
og tryk derefetr Gå til tasten to gange, og prøv at indtaste et gyldigt 
nummer for overskrift. 
Løsning 2:  Vælg navigeringsniveau med taltast 2 eller 8, og flyt 
derefter tilbage eller fremad med taltast 4 eller 6. 
 
Vejlederstemme:  "Bogmærke eksisterer ikke." 
Mulig årsag:  Der er ingen bogmærker, eller det specificerede 
bogmærke eksister ikke. 
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Løsning 1:  Tryk Bogmærke tasten en gang, og indtast et gyldigt 
bogmærkenummer. 
Løsning 2:  Vælg "Bogmærke" med taltast 2 eller 8, og flyt derefter 
tilbage eller fremad med taltast 4 eller 6. 
 
Vejlederstemme:  Læsefejl. 
Mulig årsag:  Titlen kan ikke afspilles. 
Løsning:  Tryk Forrige titel eller Næste titel tasterne for at prøve at 
vælge en anden titel, eller skift medie og herunder en anden titel. 
 

Fejl under afspilning af musik CD eller audiofil CD 
afspilning. 

 
Vejlederstemme:  "Nummer xx eksisterer ikke." (Når der forsøges at 
navigeres til et nummereret album) 
Mulig årsag:  Der er kun et album, eller det specificerede album 
eksisterer ikke på Audiofil mediet. 
Løsning 1:  Tryk Gå til tasten to gange, og indtast et gyldigt nummer 
på album. 
Løsning 2:  Benyt taltast 2 eller 8 til at vælge "Album" i Navigering 
menuen, og benyt derefter taltast 4 eller 6 til at vælge det ønskede 
album. 
 
Vejlederstemme:  "Nummer xx eksisterer ikke." (Når der forsøges at 
navigeres til et nummereret spor) 
Mulig årsag:  Det specificerede spor eksister ikke på musik CD'en 
eller Audiofil mediet. 
Løsning 1:  Tryk Gå til tasten en gang, og indtast et gyldigt nummer 
på spor. 
Løsning 2:  Benyt taltast 2 eller 8 til at vælge "Spor" i Navigering 
menuen, og benyt derefter taltast 4 eller 6 til at vælge det ønskede 
spor. 
 

Fejl under backup. 

 
Vejlederstemme:  " Der er intet mål medie". 
Mulig årsag:  Du har ikke indsat noget passende backup medie. 
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Løsning:  Indsæt enten et SD kort eller et USB medie med 
tilstrækkelig lagerplads til at udføre backup, og prøv derefter igen. 
 
Vejlederstemme:  "SD kortet er låst". 
Mulig årsag:  Du har låst SD kortet ved brug af låsekontakten på 
siden af kortet. 
Løsning:  Tag kortet ud, flyt låsekontakten til ulåst position, sæt det 
igen i PLEXTALK, og prøv så igen. 
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Appendiks D - Ordliste. 

 

AMR-WB+. 

Dette er en standard for komprimering af audiodata, og er en af de 3 
standarder, som PLEXTALK er i stand til at genkende og afspille.  Det 
står for Adaptive Multi Rate - WideBand plus.  Det er en audio codec, 
som udvider AMR-WB.  Den tilføjer understøttelse af stereosignaler 
og højere samplingfrekvens. 
 

Bit hastighed. 

Bit hastighed er et mål for data transmissionshastighed.  Det refererer 
til antallet af databits, der sendes i løbet af et sekund. 
 

CD-DA. 

Det er et CD format.  CD-DA er en forkortelse for CD-Digital Audio.  
Musik CD'er, som afspilles audioudstyr, er gemt i dette format. 
 

Copyright information. 

Dette er information om året for udgivelse samt ejer af rettighederne 
for en bog. 
 

DAISY bog. 

DAISY er en forkortelse for Digital Accessible Information System.  
En optagelse, udført i DAISY formatet, kendes generelt som en 
DAISY bog eller DAISY titel.  DAISY formatet gør det muligt for 
bogproducenter at kode i en hierakisk struktur med op til 6 niveauer.  
Yderligere information om DAISY formatet findes i Kapitel 3 i denne 
vejledning. 
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dB. 

Det er en forkortelse for "decibel".  En decibel er en måleenhed for 
lydstyrke. 
 

Forsider. 

Sider foran i visse bøger.  Disse er normalt karakteriseret ved, at 
sidenummereringen er i romertal eller alfabetiske tegn i stedet for tal.  
I PLEXTALK er disse indspillet som forsider.  Du kan ikke anvende 
Titel tasten til at flytte til denne type af sider, men du kan flytte til en 
side af denne type ved at anvende "Side" punktet i Navigering 
menuen, og flytte tilbage eller fremad ved brug af taltast 4 eller 6. 
 

Gruppe. 

En gruppe er en DAISY navigeringsfunktion, som tillader brugeren 
hurtigt at finde emner.  Grupper kan for eksempel være anvendt til at 
markere diagrammer, tabeller eller billeder. 
 

Overskrift. 

Den første frase i et afsnit og stedet, hvor afsnittet skifter, kaldes ofte 
for en overskrift. 
 

HTML. 

Dette er forkortelsen for "HyperText Markup Language".  HTML er et 
altdominerende opmærkningssprog, som benyttes til at strukturere 
informationen på websider.  Det er et struktureret sprog, som gør det 
muligt at specificere emner såsom afsnit, overskrifter, sider, links, 
billeder og tabeller på en standardiseret måde, så de genkendes 
korrekt af web browsere. 
 

Niveau. 

Producenten af en DAISY bog kan anvende op til 6 niveauer af 
navigering.  Niveauer benytte sgenerelt til at identificere ting såsom 
kapitler, afsnit og underafsnit i optagelsen.  Når der er oprettet en 
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struktur, kan brugeren undgå information, som ikke ønskes læst på 
det pågældende tidspunkt. 
 

Maksimum side. 

Det er tallet på den højest nummerede side i den valgte titel. 
 

Medie. 

Dette refererer til mediet, hvorfra PLEXTALK læser data.  PLEXTALK 
kan anvende SD kort, USB medie og CD.  Du kan skifte mediet, som 
PLEXTALK anvender, ved brug af Titel tasten. 
 

Menu. 

PLEXTALK har et menusystem, hvorfra der er adgang til mange af 
funktionerne.  For at få adgang til denne menu trykkes Menu tasten.  
Menuen inkluderer "Afspilning indstillinger", "Skipbare", "Media 
håndtering" and "Systemindstilinger". 
 

MP3. 

Dette er forkortelsen for MPEG Audio Layer 3 (ISP eller IEC 13818-
3:1995).  Dette er en standard for komprimering af audioinformation, 
og kan opnå komprimeringsforhold på en tiendedel eller tyvendedel 
med CD kvalitet. 
 

Flertitel disk. 

Indspillede bøger, hvor der er kompileret flere titler på en enkelt CD. 
 

Flerbind disk. 

Dette er en DAISY titel CD, hvor en bog er indspillet på flere CD'er.  
Indeksing kan flyttes efter overskrifter, sider, bogmærker, med mere, 
som strækker sig hen over diske. 
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Frase. 

I DAISY formatet er en frase indspillet audio imellem et tidspunkt med 
stilhed og det efterfølgende.  Længden af stilhed, som skal 
detekteres, inden der oprettes en frase, kaldes for frase pausetiden. 
 

SD Kort. 

Secure Digital (SD) er et flash hukommelseskort forma, udviklet af 
Matsushita, SanDisk og Toshiba til brug i bærbare enheder.  I dag 
anvendes det i vid udstrækning i digitale kameraer, håndholdte 
computere, PDA'er, mobiltelefoner, GPS modtagere, og video 
spillekonsoller. 
 

SDHC kort. 

Dette står for Secure Digital High Capacity, og er et flash 
hukommelseskort format, som understøtter kapaciteter over 4GB. 
 

Afsnit. 

Et afsnit i en DAISY titel er en stump af audio imellem en overskrift og 
den næste.  Overskrifter anvendes til at markere sådanne ting som 
kapitler, afsnit og underafsnit i en bog.  Bland ikke et afsnit i en 
DAISY title sammen med et afsnit i en bog.  Se Kapitel 3 for 
yderlilgere information om DAISY strukturer. 
 

Specielle sider. 

Dette er en DAISY funktion, som tillader sider at blive vedhæftet efter 
regler, som er anderledes end for tekstsider.  For eksempel indspilles 
vedhæftede tabeller og figurer i midten af en bog som specielle sider.  
Du kan ikke navigere til en speciel side ved brug af Tiel tasten, men 
du kan navigere sekventielt til dem ved brug af "Side" punktet i 
Navigering menuen. 
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Tekst til tale (TTS). 

Dette er en måde at konvertere normal sprogtekst til en syntestisk 
tale for at give adgang til information, som ellers ikke vil være 
tilgængeligt. 
 

Titel (DAISY definition). 

Titel siden repræsenterer den fulde titel for bogen, navnet på 
forfatteren samt navn og sted for udgiveren.  Hvis bogen er en ny 
udgave af et tidligere publiceret arbejde, vil nummeret på udgaven 
også vises på titel siden, efterfulgt af titlen.  Yderligere ting som året 
for publicering og kolofon vises også sommetider på titel siden. 
 

USB. 

Universal Serial Bus.  Dette er en specifikation for PC grænseflade 
for tilslutning af perifert udstyr.  Den er beregnet til at fællesgøre 
perifere enheder såsom en mus, tastatur, printer, modem og 
højttalere, som ellers tidligere har været adskilte. 
 

Wave fil. 

Dette er et digitalilseret lydfil format for Microsoft Windows, der har 
".WAV" som filnavn extension.  Det meste pre-mastering software vil 
udtrække CD (CD-audio) spor og skrive det til den faste disk som en 
Wave fil.  Du skal altid sikre dig, at du har tilstrækkeligt med plads på 
dit faste drev, når du udtrækker sange fra en CD til Wave filer.  For 
eksempel vil en 4 minutters sang, når den skrives som en Wave fil, 
bruge omkring 40-50 MB.  Det er en digital konvertering, og når den 
gøres korrekt, vil resultatet være en perfekt kopi af den oprindelige 
sang elle raudiospor.  Wave filer kan have forskellige lydkvaliteter, 
afhængigt af hvorledes, de blevoprettet eller gemt, men det mest 
almindelige er 44.1kHz, 16-Bit, stereo.  Dette svarer til audiospor på 
en musik CD. 
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Indeks. 

 
Album, 60, 62. 
AMR-WB+, 58. 
Audiofil, 58. 
Automatisk slukning, 35. 
Backup, 70 til 75. 
Batteri, 20 til 22. 
Bogmærke, 13, 45 til 48. 
Lade, 20. 
Tvungen slukning, 35. 
DAISY, 9 til 13. 
Dato og tid, 32. 
Slette en titel, 69. 
Slette et SD kort, 75. 
Fremadspoling, 44. 
Tilbagespoling, 44. 
Ordliste, 90 til 94. 
Gruppe, 12, 55. 
Vejlederlydstyrke, 39. 
Hjælpefil, 49. 
Overskrift, 11, 52. 
HTML, 65. 
Informationstast, 32, 51. 
Tastaturhjælp, 22. 
Tastelås, 27. 
Medie og titelinformation, 44. 
Menu, 25. 
Menu hieraki, 83. 
MP3, 58. 
Musik CD, 57. 
Side, 12, 54. 
PCM, 58. 
Frase, 12, 56. 
Afspil/stop tast, 38. 
Afspilningsindstillinger, 57, 64, 68. 
Afspilningshastighed, 40. 
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Afspilningslydstyrke, 38. 
Tænd/sluk knap, 22. 
SD Kort, 23. 
Afsnit, 13. 
Skipbar, 77. 
Dvaletid, 35. 
Specifikation, 79. 
Systemegenskaber, 76. 
Tekstfil, 64. 
Tekst til tale (TTS), 31. 
Tone, 40. 
Spor, 60. 
Fejlretning, 86. 
USB, 24, 44. 
Ventelyd, 33. 
Wave fil, 58. 
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