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PLEXTALK POCKET: Pocket Guide
1. Toetsen

1.Toetsen

Opname toets

Aan-Uit Toets

Ga Naar toets

Menu toets

Navigatie toetsen

Start-Stop toets
Titel-media toets

Bladwijzer toets

Informatie

Snelheid of Toon
instellingen
Annuleren

Backup
Enter
Help functie
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Aan de voorzijde vind je bovenaan de luidspreker en microfoon.
Daaronder rechts de Aan-uit toets (Groen), en links
de Opname toets (Rood).
In het midden de ronde Start-stop toets (Blauw) en daarrond de
navigatie toetsen, aan de buitenkant vind je de functietoetsen.
Aan de voorzijde onderaan vind je het numerieke toetsenbord.
Aan de bovenkant vind je de line-in en koptelefoon aansluitingen.
Aan de rechterkant vind je de volume regelaar en vergrendeling.
Onderaan vind je de aansluiting voor de lader en USB.
Aan de linkerkant vind je de gleuf voor de SD-kaart.

3. Toets Beschrijving:
Aan-Uit toets: zet het toestel aan door 1,5 sec erop te duwen. Indien de Pocket
aan staat, kort op de Aan-Uit toest activeert de slaapstand van 15 min tot 2 uur.
Opname toets: kort indrukken is de opname modus starten.  Het linker ledje
knippert oranje, zegt of de opname goed of zwak is, nogmaals op deze knop
drukken start de opname op de SD-kaart. De opname kan gepauzeerd worden door op deze knop te drukken, om te eindigen moet je op Start-Stop
drukken. De opname is in Daisy formaat. De opname toets ingedrukt houden
om korte boodschappen op te nemen in het geheugen van de Pocket

Start-Stop toets: om het voorlezen te starten en te stoppen, wordt ook gebruikt om menu’s te bevestigen.
Navigatie toetsen: Om het navigatie niveau in te stellen druk op of neer
toets. Druk links of rechts om te bladeren in het geselecteerde niveau.
Voorbeeld: In een Daisy boek, selecteer Pagina door pijltje op of neer
te drukken, met rechts pijltje kan je naar de volgende pagina gaan, met
de links pijl ga je naar de vorige pagina. Voor audio kan je met links
en rechts naar volgende of vorige track navigeren. Indien je de
pijltjes links of rechts ingedrukt houd, dan kan je in tijd springen.

Bladwijzer toets: druk 1 x om naar een bladwijzer te gaan. Druk 2 x om een
bladwijzer aan te maken. Druk 3 x om een bladwijzer te verwijderen.
Menu toets: Indrukken om het Menu te activeren. In het Menu kies je tussen Bewerk, Opname configuratie, Afspeel instellingen, Bladwijzer, Spraak
Memo, Media Beheer en Systeem instellingen. Hou de toets 5 seconden ingedruk om de toets beschrijvings modus te activeren of desactiveren
Titel toets: Hiermee kan je ofwel SD-kaart, USB medium of interne memo’s
kiezen. Met de pijltjes links en rechts kan je op het media bladeren. Met
de op of neer pijltjes kan je de categorie kiezen: Daisy, Audio of tekst.
Ga Naar toets: Om direct naar een kop of Pagina in een boek te gaan, ook
om naar een track bij muziek of een percentage in een tekst te gaan. Deze
toets moet gevolgd worden door een numerieke toets en bevestiging.

Numerieke toetsenbord
Snelheid Instelling: Druk toets 1 eenmaal om de afspeel snelheid in
te stellen, daarna met op of neer om het niveau te kiezen.
Toon instelling: Druk toets 1 tweemaal om de toon in te stellen
met de op en neer pijltjes. Met toets 1 kan je ook het volume en
snelheid van de begeleidingsstem appart aanpassen.
Informatie: Met toets 5 kan je informatie over de batterij en titel gevens
bekomen. Door toets 5 ingedrukt te houden verneem je de tijd en datum.
Backup: Druk toets 9 om een backup te starten van of naar het
USB medium, je dient eerst een titel te selecteren.
Help Functie: Druk toets 0 om help aan te zetten, dit is een ingebouwde handleiding in Daisy formaat.
Enter: Druk op het hekje is ook bevestiging.
Annulatie: Druk op het sterretje om een actie te annuleren.

4. Voorbeelden:
Een boek op de SD-kaart afspelen.
•
Plaats de SD-kaart in de Pocket, deze wordt automatisch herkend.
•
Druk de Start-Stop toets om het afspelen te starten of te stoppen.
•
Het links pijltje ingedrukt houden springt vooruit in tijd
•
Het recht pijltje ingedrukt houden springt terug in tijd.
•
Door pijltjes op of neer te drukken kan je het navigatie niveau kiezen.
Dit is afhankelijk hoe een Daisy titel is gemaakt, niveau 1 is per hoofstuk
Muziek afspelen.
•
Druk de titel toets en daarna links of rechts pijltje om de
muziek titel te kiezen, indien er veel titels op de SD-kaart staan, kan
je best pijljte omhoog drukken om per categorie te kiezen: Daisy,
Audio of Tekst.,  Druk de linkse of rechtse pijltjes
om van track te veranderen.
•
Je kan ook per album navigeren door pijltje omhoog te drukken.
Om rechtstreeks naar een track of album te gaan, druk de Ga naar toets
gevolgd door een cijfer.
Een tekst of Microsoft Word document weergeven:
•
Copier het tekst of Word bestand op de SD-kaart met je computer.
•
Selecteer het bestand met de titel toets.
•
Druk Start-stop om het weergeven te starten.
•
Een synthetische stem leest het bestand. Er bestaat een
mogelijkheid om een 2e taal te kiezen, dit kan via het Menu
– systeem instellingen.
•
In een tekst bestand kan je navigeren per zin, word, karakter enz.

Een opname maken
•
Druk de opname toets kort om de test opname modus te activeren.
•
In het menu kan je de opname parameters aanpassen.  Om de
opname te starten met standaard waarden, druk de opname toets
opnieuw. De interne microfoon neemt je stem op de SD-kaart.
•
Om de opname te pauseren, druk de opname toets.
•
Om de opname te stoppen druk de Start-stop toets.
Een Spraak memo maken (max 1 minuut voor 1 spraak memo)
•
Hou de opname toets ingedrukt en spreek de boodschap in.
Spraak memo’s worden in het interne geheugen opgeslagen.
Het maken van een backup van SD kaart naar USB memory
•
Sluit het USB memory aan de Pocket door middel van
de meegeleverde korte USB kabel.
•
Selecteer een titel op de SD-kaart waarvan je een backup wil maken.
•
Druk toets 9 om de backup te starten en volg de instructies.
•
Om een backup van een USB apparaat of USB-CD, selecteer je
eerst de titel op het USB apparaat en voor je dezelde instructies uit
om op de SD-kaart te copieren.
Het koppelen van de Pocket met de computer via USB.
•
Gebruik de meegeleverde lange mini-USB kabel om de Pocket te
verbinden met een USB 2.0 poort op de computer, die zal de
Pocket herkennen als SD-kaartlezer en kan je met windows explorer
bestanden op de SD-kaart zetten (Drag&drop)

5. Menu Structuur
BEWERK:
Kop instellen
Annuleer Kop
Verwijder Sectie
OPNAME CONFIGURATIE:
Selecteer Opname Modus
   Standaard
   Conferentie
   Audio
   Analoge cassette
   Radio
   Aangepast
   Selecteer een van deze opties:
   PCM 44.1kHz stereo
   PCM 22.05kHz mono
   MP3 256kbps 44.1kHz stereo
   MP3 128kbps 44.1kHz stereo
   MP3 64kbps 44.1kHz mono
   MP3 32kbps 22.05kHz mono
Schakel begeleiding aan of
uit tijdens opnames
Begeleiding aan
Begeleiding uit
Verander externe audi input ingang
Microphone modus
Line in modus
Automatische volume controle
Automatische volume controle uit
Automatische volume controle aan

AFSPEEL INSTELLINGEN (DAISY and Tekst):
Schuifel en herhaal instellingen
Standaard afspelen
Titel herhalen
Schuifel en herhaal instellingen
Lees audio bestands naam
Lees audio track nummer

MEDIA BEHEER:
Informatie media titel
SD-kaart wissen
Maak een nieuwe titel aan
Wis alle spraak memo’s
Voorbereiding van bewerking
Boek maken
Netwerk Map

AFSPEEL INSTELLINGEN (Audio):
Schuifel en herhaal instellingen
Standaard afspelen
Track herhalen
Album herhalen
Het hele album herhalen
Schuifel en herhaal instellinge

BLADWIJZER:
Afspeel instelling voor spraakbladwijzer
Alle bladwijzers in huidige titel wissen

SPRAAK MEMO:
Wis geselecteerde spraak memo
Wis alle spraak memo’s

SYSTEEM INSTELLINGEN:
Systeem eigenschappen
Systeem versie
Serie nummer
Kies Wachtgeluid
Selecteer toets bevestiging geluid
De Systeem tijd instellen
Tekst naar Spraak instellingen
Netwerk instellingen
Bevestig netwerk instellingen
Laden van netwerk instellingen
Zet alle instellingen op standaard

