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2 Inledning
2.1 Hur få hjälp
Om du behöver hjälp att hantera din taltidningsspelare eller om du vill anmäla fel på spelaren kontakta
Taltidningshjälpen.
Ring 020 - 311 211
Eller skriv till: taltidningshjalpen@polarprint.se
Telefontider: 08:00-12:00, 13:00-16:00, måndag-fredag.

2.2 Hur kommer tidningarna
Innehållet i tidningarna kommer från tidningsföretagen och görs om till taltidningsformatet Daisy.
Tidningen i Daisy-format skickas sen ut direkt till spelarna via internet och läses upp av den talsyntes
som finns i spelaren.
När spelaren slås på kommer den att leta efter nya tidningar. Läsningen börjar normalt i början av den
senast nerladdade tidningen. Finns ingen ny tidning börjar läsningen där den avslutades senast.

2.3 Hur ser tidningarna ut
Alla tidningar börjar med en innehållsförteckning, sedan kommer förstasidan.
Tidningarna är indelade i delar, artiklar och sidor.
Man kan välja om man vill hoppa mellan tidningens delar, artiklar eller sidor.
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3 Enkelt läge
3.1

Beskrivning av utseende och tangenter på spelaren med
tangentbordsöverlägget monterat

Det går att sätta på ett tangentbordsöverlägg som döljer en del knappar på spelaren.
När tangentbordsöverlägget är påsatt på spelaren är det bara vissa tangenter som går att använda.
Spelaren är i ”enkelt läge”.
För att du ska kunna följa den här beskrivningen, ställ spelaren framför dig. Mot dig har du då
spelarens framkant med en springa där man stoppar in och matar ut CD-skivor. Spelarens handtag
har du på vänster sida. Uppe på spelarens vänstra hörn finner du en rund högtalare.
De knappar du kommer åt i enkelt läge är:
Till höger om högtalaren finns 3 dubbelknappar som från vänster till höger används för att öka (övre
knappen) eller minska (nedre knappen) tonhöjd, volym och hastighet. Nedanför dubbelknapparna, mot
spelarens högerkant sitter på/av-knappen. Den är lite nedsänkt.
I spelarens nedre kant alltså närmast dig finns följande knappar från vänster till höger:
spola vänster, Start/stopp samt spola höger.
Ovanför start/stopp finns en halvmånformad knapp som används för att ställa in automatisk
avstängning.
Längst ner på apparaten intill handtaget sitter knappen: mata ut CD-skiva.

3.2 Taltidningsläsning med överlägg monterat
Starta taltidningsläsning i Enkelt Läge
Utgångspunkten för denna beskrivning är att spelaren är avstängd.
1. Tryck på knappen Slå på/av spelaren och håll den intryckt tills du hör ett pip. Efter en kort
paus säger spelaren ”Välkommen till Victor Reader.” Efter ytterligare en paus säger spelaren:
”Vänta.
2. Därefter läses namnet upp på den tidning som du prenumerera på. Notera att det är den
tidning du senast läste som läses upp. Om den senaste tidningen du läste var från fredagen
den 28 september och men du vill läsa tidningen från måndagen den 1 oktober så måste du ta
bort tangentbordsöverlägget för att komma åt boklistan.
3. Spelaren startar automatiskt när tangentbordsöverlägget är monterat. Du behöver alltså inte
trycka på Start/stopp för att påbörja läsningen.
4. Med knapparna till vänster och till höger om Start/stopp kan du flytta dig framåt och bakåt i
tidningens artiklar. Om du håller någon av dessa knappar intryckt så spolar du framåt eller
bakåt i tidningens text.
5. Avsluta läsningen genom att trycka på Start/stopp.
6. Du stänger av spelaren helt och hållet med knappen Slå på/av spelaren.
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3.3 Vad man kan göra när man läser en tidning i enkelt läge
När du läser en tidning i enkelt läge kan du spola framåt och bakåt i tidningens text som på en
kassettbandspelare. När du läser tidningen från början hamnar du i innehållsförteckningen. Av den
framgår det på vilka sidor tidningens olika delar finns. Om du vill gå till en bestämd sida för att läsa en
särskild del, t ex sporten, måste du byta till Normalt läge på spelaren.

5

Högtalare

Tonhöjd

Volym

Kontakt för nätadapter

Läshastighet

Mata ut

På/av
Minneskortsplats
USB-kontakt

Kontakt för hörlurar

CD-spelare
Insomningsinställning
Spola bakåt

Start/stopp

Spola framåt
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Taltidningshjälpen
020 - 311 211
taltidningshjalpen@polarprint.se

Polar Print
Teknisk hjälp och support
Tel 020-82 69 13
Info@polarprint.se
help@polarprint.se

Region nord
Huvudkontor, Luleå

Umeå

Polar Print
Box 950
971 28 LULEÅ
Tel 010-470 99 00

Tvistevägen 47C
907 36 UMEÅ

Region väst
Falköping

Region öst

Rantens Gårds väg 3
521 31 FALKÖPING

Stockholm
Söderarmsvägen 60
121 54 JOHANNESHOV

Växjö
Älgvägen 20
352 45 VÄXJÖ

Region syd
Malmö
Gasverksgatan 2
211 29 MALMÖ
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