®

PLEXTALK PTN2: Snelstart Handleiding
PLEXTALK PTN2 : Snelstart handleiding

1.Toetsen met de afdekplaat
Volume toets
Toon toets

Slaap stand toets
Aan/Uit toets
CD Uitwerp toets

Titel toets
Terugspoel toets

Start/Stop toets

Vooruitspoel toets

2. Beschrijving van de PLEXTALK PTN2
•
•
•
•
•
•
•

De Luidspreker bevindt zich rechts boven aan de voorkant van het toestel
Onder de luidspreker bevinden zich 4 toetsen: slaapstand, Aan/Uit toets,
de CD-eject toets en de brede titel toets.
In het midden bovenaan het toestel zit links de toon regeltoets en de volume toets
Aan de onderkant in het midden staan de terugspoel toets,
de Start/Stop toets en de doorspoeltoets
Aan de achterzijde van het toestel is de aansluiting voor de stroom adaptor
Aan de linkerzijde bevindt zich het SD-kaart slot, de hoofdtelefoonaansluiting en een
USB aansluiting
Aan de voorkant zit het slot om een CD te laden.

3. Toets Beschrijving
Aan/Uit Toets: Zet de PTN2 uit door 2 seconden op de Aan/Uit te drukken
Slaapstand Toets: om de slaapstand in te stellen, druk deze
toets om van 15 minuten tot 1 uur slaapstand te kiezen.
Eject Toets: om een CD uit de PTN2 te halen
Titel Toets: Druk naar rechts om naar de volgende titel te gaan of naar
links om de voorgaande titel te kiezen. Als je op deze toets blijft duwen
slecteer je ook CD , SD of USB medium.
Toonregel Toets: Druk omhoog voor hogere tonen, naar omlaag
om meer bass geluid te kiezen

Volume Toets: Druk naar omhoog om het volume harder te
zetten, naar omlaag om het volume zachter te zetten
Terugspoel Toets: Druk eenmaal om naar de vorige zin te gaan in een
Daisy boek, vorige track in een audio bestand, of de vorige paragraaf in
een tekst bestand. Bij het ingedrukt houden spoel je terug in tijd.
Start/Stop Toets: om het afspelen te starten en te stoppen
Doorspoel Toets: Druk kort om naar een volgende zin te gaan in een Daisy
titel,naar een volgende track in een audio bestand, of naar een volgende
paragraaf in een tekst bestand. Hou deze toets ingedrukt om door
te spoelen in tijd.

4. Voorbeelden
Een Daisy boek afspelen op CD
•
Steek de CD in het CD-slot vooraan in de PTN2
•
Druk de Start/Stop toets en het afspelen begint
•
Druk de Start/Stop toets om het afspelen te stoppen.
•
Druk en hou de doorspoeltoets ingedrukt om door te spoelen
•
Druk en hou de terugspoeltoets ingedruk om terug te spoelen in tijd.
Audio of muziek afspelen
•
Druk links of rechts van de titel toets om de audio bestanden te
selecteren end daarna op Start/stop. Je kan met de terugspoel- of
doorspoeltoets de vorige of volgende track kiezen

5. Toetsen zonder de Afdekplaat
5. Keys without the Mask
Toonregel toets

Volume toets

Snelheidsregel toets

Menu toets
Informatie toets
Media selectie toets
Slaapstand toets

Ga Naar toets

Aan/Uit toets
Bladwijzer toets

Eject toets

Backup
Annuleren
Terugspoel toets

Bevestig

Titel toets

Start/Stop toets
Doorspoel toets

6. Beschrijving van de PLEXTALK PTN2
•
•
•
•
•
•
•
•

De Luidspreker bevindt zich rechts boven aan de voorkant van het toestel
Onder de luidspreker bevinden zich 4 toetsen: slaapstand, Aan/Uit toets,
de CD-eject toets en de brede titel toets
In het midden bovenaan het toestel zit links de toonregel toets, de volume toets en
de snelheids regel toets
In het midden van het toestel bevind zich een numeriek toetsenbord met daaronder de
terugspoel toets, de Start/Stop toets en de doorspoeltoets
Aan de linkerzijde staand vier toetsen: Menu, Media selectie, Ga naar- en bladwijzer toets
Aan de achterzijde van het toestel is de aansluiting voor de stroom adaptor
Aan de linkerkant  bevindt zich het SD-kaart slot, de hoofdtelefoonaansluiting en
een USB aansluiting
Aan de voorkant zit het slot om een CD te laden.

7. Toets Beschrijving
Aan/Uit Toets: Zet de PTN2 uit door 2 seconden op de Aan/Uit te drukken
Slaapstand Toets: om de slaapstand in te stellen, druk deze
toets om van 15 minuten tot 1 uur slaapstand te kiezen.
Eject Toets: om een CD uit de PTN2 te halen
Informatie Toets: Hiermee kan je informatie over de batterij en titel opvragen.
Titel Toets: Druk naar rechts om naar de volgende titel te gaan of naar
links om de voorgaande titel te kiezen. Als je op deze toets blijft duwen
selecteer je ook CD , SD of USB medium.

Toonregel Toets: Druk omhoog voor hogere tonen, naar omlaag
om meer bass geluid te kiezen
Volume Toets: Druk naar omhoog om het volume harder te
zetten, naar omlaag om het volume zachter te zetten
Snelheidsregel Toets: Druk naar boven om sneller af te spelen,
naar omlaag om trager te spelen.
De 9 Toets: Om een backup te starten van een titel op CD,
SD of USB naar een SD-of een USB- medium.
De 0 Toets: Om de helpfunctie aan te zetten. Dit is de ingebouwde
handleiding weergegeven in Daisy formaat.
Sterretje: Om je selectie te annuleren, kan ook bij het menu worden gebruikt.
Hekje: Om zaken te bevestigen indien dit wordt gevraagd,
kan ook bij het menu worden gebruikt.
Terugspoel Toets: Druk eenmaal om naar de vorige zin te gaan in een
Daisy boek, vorige track in een audio bestand, of de vorige paragraaf in
een tekst bestand. Bij het ingedrukt houden spoel je terug in tijd.
Start/Stop Toets: Om het afspelen te starten en te stoppen.
Doorspoel Toets: Druk kort om naar een volgende zin te gaan in een Daisy
titel,naar een volgende track in een audio bestand, of naar een volgende
paragraaf in een tekst bestand. Hou deze toets ingedrukt om door
te spoelen in tijd.

Menu Toets: In het Menu kan je kiezen tussen afspeel instellingen, Over te
slaan, Media beheer en Systeem instellingen. Hou de menu toets ingedrukt
voor 10 seconden om de toets beschrijvings mode aan te zetten
Media keuze Toets: Druk deze toets om te kiezen tussen CD, SD of USB
Ga Naar Toets: Om direct naar een pagina te gaan in een Daisy Boek, een track
in een album of percentage in een tekst.
Bladwijzer Toets: Druk eenmaal om naar een bladwijzer te gaan, druk tweemaal om
een nieuwe bladwijzer te maken, druk driemaal om een bladwijzer te verwijderen.

8. Voorbeelden
Een Daisy boek afspelen op CD
•
Steek de CD in het CD-slot vooraan in de PTN2
•
Druk de Start/Stop toets en het afspelen begint
•
Druk de Start/Stop toets om het afspelen te stoppen.
•
Druk de terugspoel of doorspoeltoets om terug of vooruit te gaan in de tijd.
•
Druk de 2 of 8 toets om het navigatie niveau te selecteren en gebruik
Toets 4 of 6 om in het geselecteerde niveau terug of vooruit te gaan
Audio of muziek afspelen
•
Druk links of rechts op de titel toets om het audio bestand of album
te selecteren gevolgd door de  Start/Stop toets.
•
Je kan direct naar een track of album gaan door de Ga Naar toets
te druken gevolgd door een cijfer.

Afspelen van een tekst of MS Word DOC bestand
•
Kopier het bestand op een SD-kaart of USB-stick.
•
Selecteer het tekst bestand met de titel toets.
•
Druk de Start/Stop toets om het afspelen te starten.
•
Een synthetische stem leest de tekst voor.
•
Het navigeren in een tekst of Word bestand kan per zinsdeel,
woord, karakter enz. Dit met behulp van de toetsen 2, 4, 6 en 8.

Het maken van een backup van een SD card naar een USB stick
•
Steek de memory stick in het USB slot.
•
Selecteer een titel op de SD-kaart.
•
Druk de 9 toets om de backup te starten. Volg de audio instructies.

Het maken van een backup van de USB memory stick of CD naar SD Kaart.
•
Selecteer een titel op de USB memory stick of CD
•
Druk de 9 toets om de backup te starten naar de SD kaart
en volg de audio instructies.

9. Menu Structuur
Afspeel instellingen in geval van
Daisy titels en Tekst bestanden:
Standaard afspelen
Titel herhalen

Afspeel instellingen voor Audio:
Standaard afspelen
Titel herhalen
Track herhalen
Album herhalen
Alle albums herhalen
Willekeurig herhalen

Over te slaan:
Selecteer paginanummer
		
Afspelen
		
Overslaan
Voetnoot selecteren
		
Afspelen
		
Overslaan
Selecteer referenties
		
Afspelen
		
Overslaan
Selecteer bijschrift
		
Afspelen
		
Overslaan
Selecteer regelnummer
		
Afspelen
		
Overslaan
Keuzelijst selecteren
		
Afspelen
		
Overslaan
Selecteer bericht van de producent
		
Afspelen
		
Overslaan

Media-beheer:
Medium en titel informatie
Verwijderen van alle bestanden
van de sd-kaart
Geselecteerde titel verwijderen
Geselecteerde album verwijderen
Systeem-instellingen:
Systeemeigenschappen
		
Systeemversie
		
Serienummer
Kies volume voor begeleiding
Selecteer de synthetische stem
		
nederlandse taal
		
engelse taal
Selecteer het wachtgeluid
		
Wachtgeluid 1
		
Wachtgeluid 2
		
Geen wachtgeluid
Instellen van datum en tijd
Selecteer de toonhoogte van de
synthetische stem (Op schaal van -5 tot +5)
Alle instellingen op standaard zetten

