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1 Inledning
1.1

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, måndagfredag.

1.2

Hur kommer tidningarna

Innehållet i tidningarna kommer från tidningsföretagen och görs om till taltidningsformatet
Daisy. Tidningen i Daisy-format skickas sedan 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. Det innebär att det tar lite tid innan
apparaten är redo för uppspelning. Normalt börjar
läsningen i den senast nerladdade tidningen. Om
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det inte finns någon ny tidning börjar spelaren
läsningen där den avslutades senast.
Ha spelaren ansluten till nätspänning när tidning
skall laddas ner.

1.3

Hur ser tidningarna ut

Alla tidningar börjar med en innehållsförteckning,
sedan kommer själva tidningen.
Tidningarna är indelade i delar, artiklar och sidor.
Man kan välja om man vill hoppa mellan tidningens
delar, artiklar eller sidor.
De flesta tidningar finns både i en fullversion och
en kortversion. Ring taltidningshjälpen för att byta
mellan versionerna.
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2 Läs en tidning
2.1

Beskrivning av knapparna

I det övre vänstra hörnet sitter en rund högtalare.
Bredvid den finns 3 dubbelknappar som används
för att från vänster till höger öka (övre knappen)
eller minska (nedre knappen) tonhöjd, volym och
hastighet.
I utrymmet under högtalaren finns följande
knappar, uppifrån och ner;
Titellista, bokmärken och mata ut CD-skiva.
Längst ner närmast dig, finns spola bakåt,
start/stopp och spola framåt.
Ovanför dessa tre knappar finns en
halvmånformad knapp som används för att ställa in
automatisk avstängning.
Nedanför dubbelknapparna finns fyra piltangenter
som är placerade som i ett kors. Pil-vänster, pilhöger, pil-upp och pil-ner. Dessa navigationsknappar används för att flytta runt i tidningens
struktur. I mitten av pilkorset sitter
informationsknappen. Den är lite nedsänkt.
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Mot spelarens högerkant sitter på/av-knappen.
Även den är lite nedsänkt.
På spelarens högerkant finns, uppifrån och ner ett
uttag för SD-kort, ett uttag för usb, och ett
hörlursuttag. På spelarens baksida finns ett uttag
för strömadapter.
Det går att sätta på ett överlägg som täcker en del
knappar för att göra spelaren lättare att hantera.

2.2

Starta taltidningsläsning

Slå på spelaren genom att trycka in ”Slå på/av”.
Håll knappen intryckt tills du hör ett pip. Efter en
paus säger spelaren ”Välkommen till Victor
Reader”. Efter det följer ytterligare en paus. Så
säger spelaren ”vänta”. Därefter letar den efter
nätverket. När den har fått kontakt får du ett
besked om att spelaren är ansluten och
nerladdningen börjar. När nerladdningen är klar
talar spelaren om hur många tidningar som har
laddats ner. Därefter läses namnet upp på den
tidning som du prenumererar på. Notera att det
oftast är den nyaste tidningen som läses upp.
Apparaten börjar automatiskt läsa upp tidningen
utan att du behöver trycka på någon knapp.
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Det går när som helst att stoppa uppläsningen
genom att trycka på Start/stopp. Samma knapp
används för att återstarta uppspelning.
För att byta tidning, tryck på knappen titellista.
Tryck därefter på pil-vänster (föregående) och pilhöger (nästa) tills du kommer till önskad tidning.
När rätt tidning läses, välj den genom att trycka på
Start/stopp.

2.3 Några exempel på vad man
kan göra när man läser en
tidning
Nedanstående beskrivning är inte fullständig. För
ytterligare information hänvisas till den fullständiga
användarmanualen till spelaren Victor Stratus 4 H.

2.3.1 Välj nivå
Med pil-upp och pil-ner kan man välja hur man vill
flytta sig i tidningens olika nivåer. När önskad nivå
valts används pil-vänster (föregående) och pilhöger (nästa) för att hoppa i tidningen.
I dagstidningarna finns följande nivåer att välja
mellan:
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 Nivå 1, del av tidningen. Det är de delarna som
står i innehållsförteckningen i början av
tidningen
 Nivå 2, artiklar
 Sida
 Fras
 rad
 mening
 ord
 bokstavera
 tecken
Exempel: Om du har valt att ställa dig på Sida så
flyttar du dig en sida bakåt med pil-vänster och en
sida framåt med pil-höger. Om du istället valt att
ställa dig på Nivå 2 flyttar du dig med samma
knappar (pil-vänster och pil-höger) mellan
artiklarna i tidningen.

2.3.2 Bokmärken
Kanske läser du något som du tycker verkar
särskilt intressant eller så stöter du på något som
du vill komma ihåg och återvända till senare. I
sådana sammanhang är bokmärkesfunktionen på
spelaren värdefull.
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För att lägga in ett bokmärke gör så här:
1. Se till att du står vid det stället i texten där
bokmärket ska läggas in. För att vara riktigt
säker på detta, backa en fras bakåt och stoppa
när du hört frasen. Du är då där bokmärket ska
börja.
2. Tryck på och håll inne knappen ”Bokmärke”.
Släpp när apparaten säger bokmärke 1 inlagt”.
Nästa gång du lägger in ett bokmarke säger
Spelaren ”bokmärke 2 inlagt” osv.
Gå till ett bokmärke
Tryck på bokmärkesknappern en gång. Då
kommer du till listan. Tryck pil vänster eller pil
höger för att välja bokmärke.

2.3.3 Gå till en bestämd sida i tidningen
Gör så här:
Tryck på pil-ner tills du kommer till sida. Gå med
pil-vänster och pil-höger för att komma till rätt
sidnummer.
Du kan också bläddra tio sidor framåt genom att
hålla in knapp pil höger eller tio sidor bakåt genom
att hålla in pil-vänster. Släpp knappen när du
befinner dig på den sida du önskat.
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I en dagstidning kan sidantalet variera dag från
dag. Det kan även vara så att det, en speciell dag,
inte finns något innehåll på en viss sida. Om en
sida, som du försöker gå till, saknas går spelaren
automatiskt vidare till nästa sida som innehåller
text.

2.3.4 Radera en tidning
När du inte längre vill ha en tidning kvar, gör så
här:
Tryck på knappen titellista. Välj den tidning du vill
radera med hjälp av pil-vänster eller pil-höger.
Därefter trycker du på och håller inne knappen
”mata ut” tills du hör frågan ”återlämna titel”. Tryck
sedan på start/stopp för att bekräfta. Då får du
beskedet ”raderad titel”.
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Titellista

Bakåt
Nivå uppåt
Tonhöjd
Ljudvolym
Läshastighet

Bokmärke
Info
Mata ut

Framåt
På/av
Nivå neråt
Insomningsinställning

Spola bakåt

Start/Stopp
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Spola framåt

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
Polar Print
Box 950
971 28 LULEÅ
Tel 0920-20 34 30
Fax 0920-878 86

Umeå
Tvistevägen 47C
907 36 UMEÅ
Tel 090-13 95 72
Fax 090-13 94 83

Region öst
Stockholm

Region väst

Liljeholmsvägen 30
117 61 STOCKHOLM
Tel 08-442 42 70
Fax 08-442 42 79

Göteborg
Aminogatan 34
431 53 MÖLNDAL
Tel 031-339 99 90
Fax 031-80 26 52

Region syd
Malmö
Gasverksgatan 2
211 29 MALMÖ
Tel 040-97 17 00
Fax 040-97 17 71

Växjö
Merkuriusvägen 3
352 64 VÄXJÖ
Tel 0470-390 30
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