Kom igång (lättläst)

VICTOR STRATUS 4
(BASIC, M, I & H)
170426

1 Kom igång
1.1 Uppackning
Vid leverans sitter ett överlägg av plast på spelaren. Det täcker
en del tangenter. Spelaren kan användas med överlägget på
men får då lite begränsade funktioner.

Victor Stratus 4
utan överlägg

Victor Stratus 4
med överlägg
monterat

Vid leverans följer, förutom själva spelaren,
tangentbordsöverlägget och denna instruktion, följande med:
 Strömadapter
 En komplett instruktionsbok på svenska på papper
 En skiva med användarmanualen som talbok

1.2 Översikt av Victor Stratus 4 med överlägget på
Högtalare

Tonhöjd

Volym

Kontakt för nätadapter
Läshastighet

På/av

Mata ut

Minneskortsplats
(ej Basic)
USB-kontakt
(ej Basic)
Kontakt för
hörlurar
CD-spelare
(ej I)
Spola bakåt

Insomningsläge

Start/stopp

Spola framåt

1.3 Slå på spelaren och spela upp en bok eller en text
Slå på spelaren genom att trycka på och hålla inne På/av tills
en signal hörs och knappen lyser grönt.
Notera: Uppstartsprocessen tar ungefär 15 sekunder.
Det går att spela upp Daisyböcker, ljudböcker och musikskivor.
Tryck på Start/stopp för att börja spela upp boken.

2 Uppspelningsfunktioner
Gäller uppspelning av alla format, Daisyböcker, ljudböcker och
MP3-filer.
2.1 Starta och stoppa uppspelningen
 Tryck på knappen Start/Stopp. Uppspelningen kommer att
återupptas från positionen där den stoppades tidigare.
 För att stoppa uppspelningen, tryck på knappen
Start/Stopp.
2.2 Snabbspolning framåt och bakåt
Funktionerna snabbspolning framåt och bakåt använder
knapparna Spola bakåt och Spola framåt på var sin sida om
knappen Start/Stopp.
 För att spola tillbaka, tryck ner och håll inne knappen
Bakåt. Uppspelningen kommer att starta när knappen
släpps.
 För att spola framåt, tryck ner och håll inne knappen
Framåt. Uppspelningen kommer att starta när knappen
släpps.
När en Daisybok med ljud eller ljudfiler spelas och knappen
Framåt eller Bakåt hålls inne kommer snabbspolningen framåt
eller bakåt att hoppa 1 minut, 2 minuter, 5 minuter, 10 minuter,
15 minuter, 20 minuter och så vidare.

2.3 Ändra volymen för uppspelning
Volymen kan ställas in med 1 steg i taget på en skala från 1 till
20 där 1 är tyst och 20 är högsta volymen.
 För att öka volymen vid uppspelning, tryck Volym upp
upprepade gånger för att öka volymen ett steg i taget.
 För att minska volymen vid uppspelning, tryck Volym ner
upprepade gånger för att minska volymen ett steg i taget.
2.4 Ändra tonläget för ljudet
Det finns 15 inställningar för tonläge från -7 till +7.

 Öka Tonläget genom att trycka på Tonläge upp.
 För att minska tonläget, Tryck på knappen Tonläge ner.
 När man växlar till normalt tonläge, 0, hörs ett pip.
2.5 Ändra läshastighet
Det finns 14 inställningar för läshastighet från -3 till +10.
 Öka hastigheten genom att trycka på Läshastighet upp.
 För att minska hastigheten, tryck på knappen
Läshastigheten ner.
 När man växlar till normalt tonläge, 0, hörs ett pip.

3 Navigera i en bok
En Daisybok innehåller ofta kapitel, avsnitt och sidor. Det går
att hoppa i bokens stuktur. För att kunna göra det måste
tangentbordsöverlägget tas bort. Strukturen ser olika ut i olika
böcker. Den minsta beståndsdelen i en Daisybok är alltid fras
(normalt en mening). Sen kan det finnas rubriker i olika nivåer.
Nivå 1 kan vara delar i boken, nivå 2 kapitel och nivå 3
underrubriker i kapitlet. Observera igen att strukturen skiljer sig
mellan olika böcker och detta var bara ett exempel.
Ett exempel:
Jag vill hoppa till början på ett kapitel i en bok som har kapitel
på Nivå 2. Gör så här:




Tryck kappen Nivå upp eller knappen Nivå ner tills
spelaren säger "Nivå 2".

Tryck knappen Framåt eller Bakåt
 Uppspelningen börjar automatiskt på det valda stället

4 Översikt av Victor Stratus 4 utan överlägg

Bokmärke

Boklista

Bakåt

Nivå upp

Information
Framåt
Nivå ner

En fullständig användarmanual på papper och CD följer med
spelaren vid leverans.

