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BELANGRIJKE OPMERKINGEN 

 

FCC kennisgeving 

 

Conformiteitscertificaat  

Modelnummer: PTX1/PRO 

Merknaam:  PLEXTALK 

Verantwoordelijke fabrikant: Shinano Kenshi Co., Ltd. 

Adres: 1078, Kami-maruko, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0498 JAPAN 

 

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de 

volgende twee voorwaarden: 

 

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en 

(2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die 

ongewenste werking kan veroorzaken. 

 

Deze apparatuur is getest en conform bevonden aan de beperkingen voor een digitaal 

apparaat van klasse B onder deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn 

ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een 

thuisinstallatie. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en straalt 

deze ook uit. Indien deze apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt conform de 

instructies van de fabrikant, kan deze interferentie veroorzaken in de ontvangstsignalen 

van radio's en televisietoestellen. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal 

optreden in een specifieke installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie 

veroorzaakt in radio- of televisieontvangst (wat u kunt bepalen door de apparatuur aan en 

uit te zetten), bent u verzocht om de interferentie te corrigeren met een of meer van de 

volgende maatregelen: 

 

•Richt de ontvangstantenne een andere kant op. 

•Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger. 

•Sluit het systeem op een ander stopcontact aan zodat de systeemapparatuur en de 

ontvanger op verschillende stroomkringen zitten. 

•Raadpleeg zo nodig de dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur voor meer 

suggesties. 

 

LET OP:  Wijzigingen die aan het apparaat worden aangebracht die niet uitdrukkelijk zijn 

toegestaan door de fabrikant die verantwoordelijk is voor de conformiteit van het apparaat, 

kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen tenietdoen. 
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Verklaring van het Canadese Departement voor Communicatie 

 

Dit digitale apparaat blijft binnen de grenswaarden klasse B voor radiostoring van digitale 

apparaten zoals bepaald in de regelgeving met betrekking tot radiostoringen van het 

Canadese departement voor communicatie. 

 

Dit digitale apparaat van klasse B digital voldoet aan de Canadese norm ICES-003. 

 

 

LET OP:  Gebruik van knoppen of aanpassingen of toepassing van procedures die 

afwijken van wat hier wordt gespecificeerd, kan oorzaak zijn van blootstelling aan 

schadelijke straling. 
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1. Informatie over wettelijke bepalingen en auteursrechten 

 

In dit hoofdstuk vindt u belangrijke informatie over de auteursrechten, de licenties en de 

handelsmerken.  Het legt ook de beperkingen op die gelden bij het gebruik van de 

PLEXTALK voor het kopiëren of opnemen van digitale geluidsbestanden.  Het is sterk 

aanbevolen om dit hoofdstuk grondig door te nemen vóór u verder gaat. 

 

1.1. Informatie over de auteursrechten wat betreft dit handboek 

 

Shinano Kenshi behoudt zich het recht voor om de producten die in dit handboek worden 

beschreven op ieder moment en zonder enige voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

 

Shinano Kenshi geeft geen garanties en neemt geen enkele verantwoordelijkheid wat 

betreft de inhoud van dit handboek. Shinano Kenshi wijst bovendien elke inherente 

aansprakelijkheid af met betrekking tot de verhandelbaarheid of de geschiktheid voor een 

of ander bijzonder doel.  Voorts behoudt Shinano Kenshi Co., Ltd. zich het recht voor 

onderhavig handboek te herzien en wijzigingen aan de inhoud aan te brengen zonder 

enige verplichting om enig persoon of enige organisatie van dergelijke revisie of wijziging 

op de hoogte te brengen. 

 

Op dit handboek berust een auteursrecht.  Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, 

gefotokopieerd, vertaald of ingeperkt tot een elektronisch medium of tot een door een 

machine leesbare vorm zonder de voorafgaande toelating van Shinano Kenshi. 

 

Handgeschreven copyright 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 

 

1.2. Licenties en handelsmerken 

 

Alle licenties en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. 

 

1.3. Beperkingen met betrekking tot het kopiëren 

 

Voor u aan de slag gaat met uw PLEXTALK moet u onderstaande belangrijke informatie 

doornemen om u ervan te vergewissen dat u de wettelijke beperkingen met betrekking tot 

het gebruik van het apparaat voor bepaalde handelingen goed hebt begrepen. 
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1.3.1. Algemene informatie 

 

Dit PLEXTALK apparaat is ontworpen om u te helpen om luisterboeken, waarvoor u de 

auteursrechten hebt of waarvoor u vanwege de houder van de auteursrechten of de 

rechtmatige licentiehouder de toelating hebt gekregen, op te nemen en af te spelen. 

Behoudens het feit dat u eigenaar bent van de auteursrechten of dat u de nodige toelating 

hebt gekregen vanwege de eigenaar van het auteursrecht of vanwege de rechtmatige 

licentiehouder, kan het ongeoorloofd opnemen, reproduceren of distribueren van het werk 

leiden tot strenge burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties volgens de nationale en 

internationale wettelijke bepalingen met betrekking tot het auteursrecht.   Bij twijfel over 

uw rechten neemt u best contact op met uw juridisch adviseur. 

 

Shinano Kenshi kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor de 

gevolgen die kunnen voortvloeien uit het maken van illegale kopieën met behulp van de 

PLEXTALK recorder. 

 

1.3.2. Muziek-cd's 

 

Kopieën van muziek-cd's zijn uitsluitend bestemd voor individueel gebruik en kunnen 

volgens de Copyright Act (auteurswet) niet voor andere doeleinden worden gebruikt 

zonder de toelating van de houder van het auteursrecht. 
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2. Starten 

 

2.1. Gebruikte terminologie en afspraken 

 

In deze paragraaf worden de gebruikte terminologie en de afspraken toegelicht die 

doorheen dit handboek worden gebruikt. Hierna een overzicht: 

 

•WAARSCHUWING:  een waarschuwing wijst op een gevaar dat lichamelijke letsel 

tot gevolg kan hebben. 

•LET OP:  wijst op een gevaar waarbij het PLEXTALK product of de opnamemedia 

kunnen worden beschadigd of vernietigd of waarbij uw gegevens kunnen worden 

aangetast. 

•Opmerking:  wordt gebruikt om bijkomende belangrijke informatie aan te reiken over 

een kenmerk dat eerder nog niet aan bod is gekomen. 

 

•SD-kaart:  PLEXTALK kan zowel “SD”- als “SDHC”-kaarten lezen. In dit 

Gebruikershandboek worden beide soorten van kaarten “SD-kaarten” genoemd. 

 

2.2. Wat zit er in de doos? 

 

Hierna vindt u een lijst van elementen die samen met uw PLEXTALK in de doos zouden 

moeten zitten. Controleer of alle elementen daadwerkelijk in de doos zitten. Mochten 

bepaalde elementen ontbreken, neem dan onverwijld contact op met uw lokale dealer. 

 

1 PLEXTALK Linio 

1 Afdekkap 

1 AC-adapter 

1 Gebruikershandboek op cd-rom 

1 Beknopte handleiding 

1 Handboek met veiligheidsrichtlijnen 

 

Opmerking:  Het wordt ten stelligste aanbevolen om alle verpakkingsmateriaal bij te 

houden mocht u, om een of andere reden, in de toekomst uw PLEXTALK moeten 

terugsturen. 

 

2.3. Beschrijving van het apparaat 
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In deze paragraaf wordt het fysieke uitzicht van de PLEXTALK beschreven, evenals de 

vormgeving en ligging van de toetsen en andere bedieningsknoppen zodat u ze makkelijk 

kunt terugvinden wanneer ze verder in de hoofdstukken worden vermeld. Ook de namen 

en de belangrijkste functies ervan worden hier opgelijst. 

 

Houd het apparaat stevig vast.  Bekijk de bovenkant en de onderkant van het apparaat. 

Bovenaan vindt u 27 rubbertoetsen.  Onderaan vindt u 5 rubbervoetjes; waarvan vier nabij 

de hoeken en eentje dat lang en recht is. 

 

Lokaliseer de ronde vorm met het rooster (luidspreker) van de PLEXTALK. Hou de 

rubbervoetjes van het apparaat omlaag en draai het apparaat tot de rooster van de 

luidspreker zich ten opzichte van u rechts bovenaan bevindt. Dit is de normale 

werkingsstand van de PLEXTALK. U kunt dit bevestigd krijgen door te controleren dat de 

lange zijde van het apparaat naar u toe is gericht. In deze hoek zit tevens een smalle, 

maar opvallend rechte uitsparing.  Dit is de sleuf (slot) waarin de cd-rom wordt geplaatst. 

 

2.3.1. Bovenkant < Zonder afdekkap > 

 

Op de bovenkant van de PLEXTALK zitten 27 rubbertoetsen.  Ze zitten gegroepeerd in 5 

blokken – een kolom met 4 toetsen aan de linkerkant, een rechthoekig blok met 12 

toetsen centraal, een rij van 3 toetsen onderaan het rechthoekig blokje, een rij van 3 

toetsen boven het rechthoekig blokje en een kolom van 5 toetsen helemaal aan de 

rechterkant. 

 

In de kolom met vier toetsen aan de linkerkant heeft de bovenste toets een ovale en de 

onderste toets een driehoekige vorm. De twee overige toetsen in het midden zijn 

ruitvormig. 

 

Van onder naar boven gaat het om volgende toetsen: 

 

•Menu-toets – wordt gebruikt om naar het Hoofdmenu te gaan. 

•Boekenplank-toets – wordt gebruik om boeken via het DAISY Online systeem te 

ontlenen of terug te geven. 

•Ga naar-toets – wordt gebruikt voor pagina- en kopnavigatie. 

•Bladwijzers-toets – wordt gebruikt voor het navigeren naar bladwijzers en het 

inlassen en verwijderen van bladwijzers. 

 

Het rechthoekige blok met 12 toetsen wordt over het algemeen het ‘Numerieke’-blok 

genoemd en staat centraal bovenaan. Het heeft dezelfde vorm als de drukknoppen van 

een telefoon met 4 rijen van 3 toetsen. Op de toets met het cijfer 5 zit een kleine 

verhoging zodat u die toets makkelijker kunt terugvinden. Met de toets  ‘Hekje', rechts 
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onderaan het cijferblok, kunt u opdrachten bevestigen.  In dit handboek wordt deze toets 

dan ook de ‘Enter'-toets genoemd. Zo wordt ook de toets ‘Sterretje', links onderaan het 

cijferblok, gebruikt om opdrachten te wissen.  Deze toets wordt verder in dit handboek dan 

ook de toets ‘Annuleren' genoemd. 

 

Sommige toetsen hebben een dubbele functie die hierna wordt verduidelijkt: 

 

•Cijfertoets 2 = Pijltje naar boven of ‘Annuleren' 

•Cijfertoets 4 = Pijltje naar links of ‘Terug' 

•Cijfertoets 6 = Pijltje naar rechts of ‘Vooruit' 

•Cijfertoets 8 = Pijltje naar beneden of ‘Enter' 

•Cijfertoets 9 = Bestanden: back-up maken of verplaatsen  

•Sterretje = ‘Ongedaan maken' 

•Hekje = ‘Herstellen' of ‘enter’ 

 

Onder het cijferblok staat een rij met 3 toetsen. De twee buitenste toetsen zijn half rond. 

De middelste toets is rechthoekig en heeft een duidelijk holle vorm zodat u deze toets 

makkelijk kunt herkennen. Van links naar rechts worden deze drie toetsen als volgt 

benoemd en vervullen ze onderstaande functies: 

 

•Toets ‘Terugspoelen' – Terug of snel terugspoelen (wanneer u de toets ingedrukt 

houdt) 

•Toets ‘Start/Stoppen' – om te afspelen te starten / te stoppen 

•Toets ‘Snel doorspoelen' – vooruit of snel vooruit (wanneer u de toets ingedrukt 

houdt) 

 

Boven het cijferblok staat een rij met 3 toetsen. De twee buitenste toetsen staan verticaal 

en hebben een ovale vorm.  De middelste toets is breder, maar eveneens ovaalvormig. 

Alle drie de toetsen zijn opgesplitst in een bovenste en een onderste deel. Van links naar 

rechts worden deze drie toetsen als volgt benoemd: 

 

•Toon-toets – de bovenste helft wordt de ‘Toon hoger'-toets, en de onderste helft 

wordt de ‘Toon lager'-toets genoemd. 

•Volume toets – de bovenste helft wordt de ‘Volume harder'-toets en de onderste 

helft wordt de ‘Volume zachter'-toets genoemd. 

•Toets ‘Snelheid' – de bovenste helft wordt de ‘Sneller'-toets en de onderste helft 

wordt de ‘Trager'-toets genoemd. 

 

Tot slot staan er aan de bovenzijde van het apparaat nog 5 toetsen rechts. De toets die u 

net naast cijfertoets 3 of cijfertoets 6 vindt, is de ‘Informatie'-toets. Die toets heeft een 

ovale vorm. De toets rechts van de toets ‘Snel doorspoelen', is de ‘Titel'-toets. De toets 

is opgesplitst in een linker- en een rechterhelft. De rechterhelft wordt de ‘Volgende titel'-
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toets genoemd en de linkerhelft de ‘Vorige titel'-toets. De toetsen hebben volgende 

functies: 

 

•Informatie-toets – wordt gebruikt om informatie op te vragen over het DAISY-boek, 

de luisterbestanden en de tekstbestanden. Wanneer u de toets ingedrukt houdt, hoort 

u datum en uur. 

•Titel-toets – wordt gebruikt om van titel te veranderen. Druk op de rechtse pijl-toets 

om naar de volgende titel te gaan of de linkse pijl-toets om naar de vorige titel te 

gaan.  

 

De overige drie toetsen staan, uiterst rechts op het apparaat, boven elkaar opgesteld. De 

bovenste toets is klein en rond.  De onderste toets heeft dan weer een vierkante vorm. De 

toets in het midden van deze twee toetsen is groter, rond en lichtjes hol. Van boven naar 

onder gaat het om volgende toetsen: 

 

•Slaapstand-toets – wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen na een vooraf 

ingestelde tijd. 

•Aan/Uit-schakelaar – wordt gebruikt om het apparaat aan of uit te schakelen. 

•Uitwerpen-toets – wordt gebruikt om cd's uit te werpen. 

 

2.3.2. Vooraanzicht 

 

De sleuf (slot) voor het invoeren en uitwerpen van een cd zit vooraan op het apparaat. 

Voer uw DAISY-boek cd, muziek-cd of mp3-cd in de sleuf in. Wanneer u de cd in de sleuf 

plaatst, wordt de cd automatisch in het apparaat ingevoerd. 

 

2.3.3. Linkerzijde 

 

Aan de linkerzijde van het apparaat vindt u drie ingangen voor componenten. Van voor 

naar achteren vindt u daar de SD-kaartsleuf, de contact stekker voor de hoofdtelefoon en 

de USB-poort. De SD-kaartsleuf kan zowel gebruikt worden voor SD-kaarten als voor 

SDHC-kaarten. De USB-poort kan worden gebruikt voor USB flash-geheugensticks. 

 

2.3.4. Achterzijde 

 

Er zijn twee items aan de achterzijde van het toestel. Aan de meest linkse kant is een 

rechthoekige uitsparing, dit is de LAN connectie. Centraal achteraan zit er een rond gaatje 

in een vierkantige behuizing. Dit is de DC-inputterminal waar de stekker van de AC-

stroomtoevoer op wordt aangesloten. 
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2.3.5. Onderzijde 

 

Aan de onderzijde is een batterij deksel. Dit is afgesloten met een schroef. Om de batterij 

te veranderen, verwijder deze schroef, open het deksel door naar buiten te schuiven en 

neem de batterij er uit. 

 

WAARSCHUWING:  Bij dit apparaat mag u enkel het aanbevolen type van batterij 

gebruiken. Het gebruik van andere batterijen kan brand of een explosie veroorzaken. 

 

2.4. Laden van de PLEXTALK 

 

Om de interne batterij op te laden, moet u de PLEXTALK aansluiten op het stroomnet. Dat 

gebeurt als volgt: 

 

•Om de batterij vanaf het stroomnet op te laden moet u de stekker van de 

bijgeleverde AC-adapter in de contact stekker midden achteraan het apparaat 

stoppen. 

•Stop vervolgens de stekker van de stroomadapter in het stopcontact. De batterij 

wordt nu geladen. 

 

2.5. Algemeen en batterijonderhoud 

 

2.5.1. Zorg dragen voor het apparaat 

 

Verwijder stof of vuil steeds behoedzaam van de PLEXTALK met behulp van een zachte 

doek die lichtjes werd gedrenkt in een verdund, neutraal reinigingsmiddel.  Wrijf het 

apparaat vervolgens droog met behulp van een zachte doek. 

 

WAARSCHUWING: Schakel de stroom altijd uit en verwijder de PLEXTALK adaptor uit 

het stopcontact vóór het schoonmaken. 

 

2.5.2. Batterijonderhoud 

 

Opdat uw herlaadbare batterij optimaal zou presteren, moet u rekening houden met 

onderstaande punten: 
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•Het volledig opladen van de batterij vergt over het algemeen 4 uur. Wanneer u 

echter uw PLEXTALK voor de eerste keer in gebruik neemt of wanneer u het 

apparaat opnieuw gebruikt na een lange periode van niet-gebruik (1 maand) moet u 

de batterij minimaal 24 uur laten opladen. 

•De duurzaamheid van de batterij is afhankelijk van hoe vaak het apparaat wordt 

gebruikt en van het aantal keer dat de batterij werd opgeladen. Het laadvermogen 

van de batterij neemt met de tijd af. Wanneer de gebruikstijd van de batterij na het 

laden te beperkt wordt, moet u de batterij door een nieuwe vervangen. Voor nieuwe 

batterijen kunt u terecht bij uw plaatselijke dealer. Uw dealer kan u ook adviseren 

over het recyclen en verwijderen van gebruikte batterijen. 

•Ook de omgevingstemperatuur en de werkomgeving hebben een impact op de 

gebruiksduur van de batterij. 

 

Met het oog op een optimaal presteren van de batterij moet onderstaande procedure om 

de zes maanden worden uitgevoerd:  

 

•Laad de batterij volledig op. 

•Zorg ervoor dat het batterijvermogen volledig wordt opgebruikt. 

•Laad de batterij opnieuw op. 

 

2.5.3. Doorkruisd afvalteken 

 

Het doorkruisd afvalteken is op de batterij aangebracht. 

 

 

 

Opmerking: dit symbool is alleen gelding voor Europese landen. 

 

Dit symbool is conform met de richtlijn 2006/66/EC. Dit symbool betekent dat batterijen en 

laders, op het einde van de levenstijd, moeten gedeponeerd worden in speciale 

afvalverwerkings eenheden. Indien een chemisch symbool is afgebeeld duid dit op het 

bevatten van zware metalen in de batterij met volgende concentraties: 

 

Hg: Mercurium (0.0005%) 

Cd: Cadmium (0.002%) 

Pb: Lood (0.004%) 
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Deze substanties kunnen ernstige gevaren aan mens en het globale milieu veroorzaken 

indien geen correct gebruik. In de Europese Unie zijn er afzonderlijke 

inzamelingssystemen voor gebruikte batterijen en accumulatoren. Gelieve de batterijen en 

accumulatoren behoorlijk op uw lokaal  afval inzameling of recyclingscentrum te 

deponeren. Ons product wordt ontworpen met batterij en accumulatorcomponenten  die 

kunnen worden gerecycleerd. 

 

2.6. Aan- en uitschakelen van de PLEXTALK 

 

Om de PLEXTALK aan en uit te schakelen, gaat u als volgt te werk: 

 

•Druk op de ‘Aan/Uit'-schakelaar en hou de toets ingedrukt. Wanneer er stroom 

wordt aangeleverd, licht de ‘Aan/Uit'-schakelaar groen op. 

 

•Druk op de ‘Aan/Uit'-schakelaar en hou de toets ingedrukt om het apparaat uit te 

schakelen. 

 

Opmerking: Het opstarten neemt ongeveer 30 seconden in beslag wanneer het apparaat 

voor de eerste keer in gebruik wordt genomen of nadat de batterij werd vervangen. 

 

2.7. De toets ‘Functiebeschrijving' < Zonder afdekkap > 

 

Zoals de naam suggereert, beschrijft de toets ‘Beschrijving' de functie van de 

verschillende toetsen van de PLEXTALK. 

 

•Schakel de toets ‘Beschrijvingsmodus' in door de ‘Menu'-toets ingedrukt te 

houden. Wanneer u nu om het even welke toets van het apparaat indrukt, hoort u een 

beschrijving van de overeenkomstige functie. 

•Om de toets ‘Beschrijvingsmodus' uit te schakelen houd de ‘Menu'-toets 

ingedrukt. 

 

2.8. Vergrendelings functie 

 

De toetsen kunnen vergrendeld worden zodat accidenteel gebruik kan vermeden worden. 

 

•Om de toetsen te vergrendelen druk de terugspoel- en vooruitspoel-toets tegelijk in. 
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•Om de toetsen te ontgrendelen, druk de terugspoel- en vooruitspoel-toets weer 

tegelijk in. 

 

2.9. Invoeren en uitvoeren van SD-kaarten, USB-geheugensticks en cd's 

 

Om een SD-kaart in te voeren gaat u als volgt te werk: 

 

•Schakel het apparaat uit. 

•Hou de SD-kaart zo dat het afgesneden hoekje van de kaart in de rechterhoek 

vooraan in het apparaat past. Met andere woorden, het afgesneden hoekje van de 

kaart moet zich het dichtst bij de voorzijde van het apparaat bevinden. 

•Voer de SD-kaart in de SD-kaartsleuf in aan de linkerzijde van het apparaat. 

•Duw de kaart helemaal in de sleuf en zorg ervoor dat de kaart er perfect in past.  De 

buitenste hoek van de kaart moet daarbij gelijk lopen met de behuizing van de 

PLEXTALK. Oefen daarbij geen overmatige druk uit. 

 

Om de SD-kaart uit te werpen, gaat u als volgt te werk: 

 

•Schakel het apparaat uit. 

•Duw de SD-kaart verder in het apparaat en laat de kaart vervolgens los. De kaart 

springt nu uit de SD-kaartsleuf waarbij de buitenrand van de kaart uit het apparaat 

uitsteekt. 

•Neem de kaart voorzichtig vast en trek ze verder uit de SD-kaartsleuf. 

 

LET OP:  Er kunnen uitsluitend SD- of SDHC-kaarten in de SD-kaartsleuf van de 

PLEXTALK worden geplaatst. Het invoeren van andere geheugenkaarten, zoals een 

geheugenstick of een MultiMediakaart, leidt tot storingen en is daarom niet aangewezen. 

Opmerking: SD-kaarten zijn uitgerust met een vergrendeling zodat u uw gegevens, indien 

gewenst, kunt beveiligen. Die vergrendeling zit op de lange zijde van de kaart, weg van 

het afgesneden hoekje. Wanneer het grendeltje naar de vooruitspringende hoek van de 

kaart wijst, kunt u back-ups van titels maken en titels wissen. Wanneer het grendeltje weg 

van de vooruitspringende hoek wijst, zijn uw gegevens beveiligt. 

 

Om de USB-geheugenstick in te voeren gaat u als volgt te werk: 

 

•Schakel het apparaat uit. 

•Plaats de USB-geheugenstick in de USB-poort. 

 

Om de USB-geheugenstick uit te werpen gaat u als volgt te werk: 

 

•Schakel het apparaat uit. 
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•Trek de USB-geheugenstick recht uit het apparaat. 

 

Opmerking: er kan geen gebruik worden gemaakt van een externe USB CD/DVD drive in 

combinatie met de PLEXTALK. 

 

Om een cd in de PLEXTALK in te voeren, gaat u als volgt te werk: 

 

•Vergewis u ervan dat de PLEXTALK is aangeschakeld. 

•Zorg ervoor dat het etiket van de cd naar boven wijst. 

•Duw de cd zachtjes in de cd-sleuf vooraan de PLEXTALK. 

•Blijf duwen tot de PLEXTALK de cd zelf verder in het apparaat trekt. 

 

Opmerking: indien per ongeluk een CD ondersteboven is ingevoerd komt die er vanzelf 

terug uit. 

 

Om een cd uit het apparaat te verwijderen, gaat u als volgt te werk: 

 

•Druk de ‘Eject-toets in en laat hem weer los. 

•De cd wordt uitgeworpen. U kunt de cd nu verder uit de sleuf halen. 
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3. Inleiding tot het menusysteem < Zonder afdekkap > 

 

Een aantal functies van de PLEXTALK zijn toegankelijk via het geïntegreerde 

menusysteem. In dit hoofdstuk proberen we u inzicht te geven in hoe het menu is 

gestructureerd en hoe u er toegang toe krijgt. 

 

 

3.1. Hoofdmenu 

 

Op het hoogste niveau zit het Hoofdmenu met 6 items: 

 

•Afspeelinstelling: hiermee kan je het afspelen herhalen en de voorlees volgorde van 

bestandsnaam, album of tracknaam veranderen. 

•Over te slaan: hiermee kunt u bepalen of u bepaalde items al dan niet wenst over te 

slaan. 

•Podcast: laat u toe om afleveringens lijsten en afleveringen te downloaden. 

•Media-beheer: hiermee kunt u media-informatie opvragen, titels wissen op media 

(behalve op cd's), enz. 

•Systeeminstellingen: Hiermee kunt u datum, tijd, synthetische stem, netwerk en 

meer instellen. 

•Boekenplank en mededelingen: Je kan de boekenplank en mededelingen bijwerken. 

•Online service: deze menu wordt voorzien voor de online service aanbieder. 

 

 

3.2. Toegang tot het menu en navigeren 

 

U kunt doorheen het menu navigeren op onderstaande wijze: 

 

•Druk eenmaal op de ‘Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan. 

•Om een andere optie in het menu op hetzelfde niveau te kiezen, drukt u op 

cijfertoets 4 om naar links te bladeren of cijfertoets 6 om naar rechts te bladeren. 

Wanneer u een nieuwe menuoptie bereikt, wordt dit ook gemeld. 

•Als u in dezelfde richting blijft bladeren, komt u uiteindelijk terecht waar u startte.  Dit 

geldt voor alle menu's.  De menu's zijn immers in een lus opgebouwd. 

•Om een menuoptie te selecteren drukt u op de ‘Enter'-toets. In de veronderstelling 

dat er een submenu is en dat dit menu op dat moment toegankelijk is.  Op die manier 

gaat u één niveau lager in de menustructuur en komt u terecht in het 

overeenkomstige submenu. 

•Om naar een hoger niveau in het menu te gaan drukt u op op de toets ‘Annuleren'. 
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•Om het menusysteem ogenblikkelijk af te sluiten vanuit om het even welk niveau in 

de structuur, drukt u op de ‘Menu'-toets. 
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4. Instellen van uw PLEXTALK < Zonder afdekkap > 

 

4.1. Uw voorkeurstem kiezen 

 

U hebt de keuze uit twee computerstemmen voor de ‘text to speech'-stem. Om uw ‘text 

to speech'-voorkeurstem te kiezen, gaat u als volgt te werk: 

 

•Druk eenmaal op de ‘Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan. 

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "systeeminstellingen"-optie te gaan en 

selecteer deze optie door de ‘Enter'-toets te drukken. 

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "selecteer de synthetische stem"-optie te 

gaan en selecteer deze optie door de Enter-toets in te drukken. 

•Druk toets 4 of 6 om de stem te kiezen en druk enter om te bevestigen. 

 

Opmerking: Indien u de computerstem verandert, de PLEXTALK zal afsluiten en terug 

opstarten. 

Opmerking: in plaats van de enter toets kan ook het cijfer 8 gebruikt worden als 

bevestiging. 

 

4.2. Datum en uur instellen 

 

Om de datum en het uur in te stellen van de interne klok gaat u als volgt te werk: 

 

•Druk op de ‘Menu'-toets en selecteer "systeeminstellingen" met behulp van 

cijfertoetsen 4 en 6.  Druk vervolgens de ‘Enter'-toets om te bevestigen. 

•Selecteer de "instellen van datum en tijd"-optie in het menu en druk op de ‘Enter'-

toets. 

•Voer het huidige jaar in met de cijfertoetsen (4 cijfers) en druk op Enter of druk 

gewoon op Enter om de huidige instelling te bevestigen. 

•Voer de huidige maand in met de cijfertoetsen (2 cijfers) en druk op Enter of druk 

gewoon op Enter om de huidige instelling te bevestigen. 

•Voer de huidige dag in met de cijfertoetsen (2 cijfers) en druk op Enter of druk 

gewoon op Enter om de huidige instelling te bevestigen. 

•Voer het uur in met de cijfertoetsen (4 cijfers) en druk op Enter.  Voer ‘0' in waar 

nodig. 

•Ter bevestiging hoort u nu de zonet ingevoerde datum evenals het uur. 

 

Opmerking: wanneer een verkeerd nummer wordt ingevoerd, druk op de annuleer toets 

(sterretje) om opnieuw te beginnen. 
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Opmerking: Om de huidige datum en het uur te controleren drukt u de ‘Informatie'-toets in 

en houdt u die toets ook ingedrukt. 

 

4.3. Het wachtgeluid van uw voorkeur selecteren 

 

Wanneer de PLEXTALK operationeel is – bijvoorbeeld wanneer het apparaat toegang 

zoekt naar een medium – hoort u een geluid dat er op wijst dat het apparaat die bepaalde 

opdracht aan het uitvoeren is. Om het wachtgeluid te selecteren dat uw voorkeur 

wegdraagt, gaat u als volgt te werk: 

 

•Druk eenmaal op de ‘Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan. 

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "systeeminstellingen"-optie te gaan en 

selecteer deze optie door de ‘Enter'-toets te drukken. 

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "selecteer het wachtgeluid"-optie te gaan en 

selecteer deze optie door de ‘Enter'-toets te drukken. 

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om de mogelijke opties te beluisteren en druk de ‘

Enter'-toets in wanneer u het wachtgeluid dat uw voorkeur wegdraagt, hebt gehoord. 

 

Opmerking: in plaats van de enter toets kan ook het cijfer 8 gebruikt worden als 

bevestiging. 
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5. Energiebeheer 

 

5.1. Waarschuwing ‘lage batterij' 

 

Wanneer de PLEXTALK op de batterij werkt en het laadniveau van de batterij naar een 

niveau zakt waarbij de batterij opnieuw moet worden geladen, meldt de PLEXTALK: 

“batterij spanning te laag." Het apparaat schakelt over één minuut uit. Als u op dat 

moment verder wilt kunnen werken met de PLEXTALK, moet u de stroom-adapter 

aansluiten. 

 

5.2. Automatische uitschakelfunctie 

 

Om het batterijvermogen maximaal te sparen, schakelt de PLEXTALK automatisch uit na 

een periode van 15 minuten inactiviteit; ook al is het batterijvermogen op dat moment 

optimaal. 

 

Opmerking:  De PLEXTALK schakelt niet automatisch uit wanneer hij op netstroom werkt. 

 

5.3. Gedwongen uitschakelen 

 

Wanneer om de een of andere reden de PLEXTALK niet uitgeschakeld raakt of u met 

geen enkele toets meer door het systeem kunt navigeren, kunt u proberen het apparaat 

gedwongen uitzetten. 

 

Om gebruik te maken van de gedwongen uitschakelfunctie drukt u de ‘Slaapstand'-toets 

en de ‘Aan/Uit'-schakelaar gelijktijdig in en houdt u beide toetsen ingedrukt gedurende een 

periode van minimaal 10 seconden. De PLEXTALK moet zichzelf nu uitschakelen. 

 

Opmerking:  indien deze methode niet werkt, en de PLEXTALK blijft aan, neem dan de 

adaptor uit de speler en verwijder de batterij voor enkele seconden. 

 

5.4. ‘Slaapstand'-functie 

 

Met de ‘Slaapstand'-functie kunt u een tijd instellen waarna de PLEXTALK automatisch 

wordt uitgeschakeld. 
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5.4.1. ‘Slaapstand'-functie instellen 

 

Om de ‘Slaapstand'-functie in te stellen, gaat u als volgt te werk: 

 

•Druk de ‘Slaapstand'-toets eenmaal in. De PLEXTALK meldt: "Slaapstand. 15 

minuten. Gereed." 

•Druk nogmaals op de ‘Slaapstand'-toets om de tijd alvorens het systeem 

uitschakelt te verhogen. De ‘Slaapstand'-periode wordt met 15 minuten verlengd 

telkens u op de toets drukt met een maximumduur van 1 uur. Druk steeds opnieuw op 

de ‘Slaapstand'-toets tot u de gewenste instelling hebt bereikt. 

 

Opmerking: wanneer je de slaapstand opnieuw indrukt, kondigt de PLEXTALK de 

overgebleven tijd aan. In dit geval, druk de slaapstand opnieuw in terwijl de PLEXTALK de 

mededeling doet, en de slaapstand tijd zal verhogen. 

 

5.4.2. ‘Slaapstand'-functie uitschakelen 

 

Om de ‘Slaapstand'-functie uit te schakelen, gaat u als volgt te werk: 

 

•Druk op de ‘Slaapstand'-toets. De PLEXTALK meldt dat de ‘Slaapstand'-functie 

momenteel is ingeschakeld evenals het aantal resterende minuten alvorens het 

apparaat wordt uitgeschakeld. 

•Druk steeds opnieuw op de ‘Slaapstand'-toets tot de PLEXTALK meldt: “

Uitgeschakeld”. 
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6. Weergavefuncties die voor alle formaten gelijk zijn 

 

De PLEXTALK kan volgende formaten afspelen: 

 

•Daisy boeken 

•Muziek: MP3, Wave, WMA, Ogg Vorbis en AMR-WB+ 

•Tekst-bestand: vlakke tekst, html, Microsoft .doc, docx en EPUB2 

•Audio boeken: Audible, MP3, Wave, WMA, Ogg Vorbis, AMR-WB+ en LKF 

•Podcast 

•Web radio 

 

Opmerking:  indien een CD meerdere bestanden bevat in dezelfde map, bijvoorbeeld 

Diasy en audio bestanden zal de PLEXTALK maar 1 soort formaat herkennen. 

Opmerking: Word- en WMA bestanden kunnen niet vanop CD weergegeven worden. 

 

6.1. Weergave starten en stoppen 

 

Om de weergave te starten, gaat u als volgt te werk: 

 

•Om de weergave te starten, drukt u op de ‘Start/Stop'-toets. PLEXTALK start de 

weergave vanaf de plek waar u de vorige keer stopte. 

•Om de weergave te stoppen, drukt u op de ‘Start/Stop'-toets. 

 

Opmerking: Om het afspelen te starten of te stoppen, druk de start/stop toets kort in. 

Indien je de start/stop toets ingedrukt houd, dan wordt status informatie aangekondigd. 

 

6.2. Snel doorspoelen of snel terugspoelen 

 

Om snel door te spoelen of snel terug te spoelen, moet u gebruik maken van de toets 

‘Terugspoelen' en de toets ‘Snel doorspoelen' die zich links en rechts van de ‘Start/Stop'-

toets bevinden. 

 

•Om snel terug te spoelen drukt u de toets ‘Terugspoelen' in en houdt die ingedrukt. 

Zodra u de toets lost, start de weergave opnieuw. 

•Om snel door te spoelen drukt u de toets ‘Snel doorspoelen' in en houdt die 

ingedrukt. Zodra u de toets lost, start de weergave opnieuw. 

 

Wanneer u een DAISY-boek beluistert met audio of via een luisterbestand en de toets 

‘Terugspoelen' of de toets ‘Snel doorspoelen' indrukt, wordt er achtereenvolgens een 
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leessprong van 1 minuut, 2 minuten, 3 minuten enzovoort gemaakt. Wanneer u de toets 

lost vóór de “1 minuut”-optie wordt gemeld, start de weergave op de plek waar u de 

toets losliet. Wanneer de toets na dit punt wordt gelost, loopt het door- of terugspoelen 

verder tot de toets ‘Start/Stop' wordt ingedrukt om het proces af te breken. 

 

6.3. Het weergavevolume wijzigen 

 

Het volume kan trapsgewijs (stappen van 1) ingesteld worden op een schaal van 0 tot 25, 

waarbij 0 stil is en 25 de hoogst mogelijke instelling. 

 

•Om het weergavevolume te verhogen, drukt u herhaaldelijk op de toets ‘Volume 

harder' waarbij het geluidsniveau telkens een stapje stijgt.  U kunt de toets ‘Volume 

harder' ook indrukken en ingedrukt houden tot het gewenste geluidsniveau is bereikt. 

•Om het weergavevolume te verlagen, drukt u herhaaldelijk op de toets ‘Volume 

zachter' waarbij het geluidsniveau telkens een stapje daalt.  U kunt de toets ‘Volume 

zachter' ook indrukken en ingedrukt houden tot het gewenste geluidsniveau is bereikt. 

•Wanneer u de toets ‘Volume harder' en ‘Volume zachter' tegelijk indrukt, wordt 

automatisch de middelste stand ingesteld: volume 13. 

 

6.4. Het volume van de begeleidingsstem wijzigen < Zonder afdekkap > 

 

Het volume van de begeleidingsstem kan samen met het weergavevolume, of 

onafhankelijk daarvan, worden aangepast. Om het begeleidingsvolume los van het 

weergavevolume te wijzigen, gaat u als volgt te werk: 

 

•Druk eenmaal op de ‘Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan. 

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "systeeminstellingen"-optie te gaan.  

Selecteer de optie door de ‘Enter'-toets te drukken. 

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "kies volume voor begeleiding"-optie te 

gaan.  Selecteer de optie door de ‘Enter'-toets te drukken. 

•Stel met cijfertoetsen 4 en 6 het gewenste begeleidingsvolume in.  Bevestig de 

instelling door de ‘Enter'-toets te drukken. 

 

6.5. De weergavesnelheid wijzigen < Zonder afdekkap > 

 

De weergavesnelheid kan trapsgewijs worden ingesteld: van -3 tot +8. De normale 

snelheid wordt bereikt in stand 0. Bij -3 bedraagt de snelheid de helft van de normale 

snelheid. 
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Plus 8 is de dubbele snelheid bij gebruik van de synthetische stem. In andere gevallen is 

plus 8 de driedubbele snelheid. 

 

•Om de weergavesnelheid te verhogen, drukt u de toets ‘Sneller' in. 

•Om de weergavesnelheid te verlagen, drukt u de toets ‘Trager' in. 

•Wanneer u de toets ‘Sneller' en ‘Trager' tegelijk indrukt, wordt automatisch de 

normale snelheidsstand ingesteld. 

 

Opmerking:  Wanneer u de toets ‘Sneller' of ‘Trager' indrukt en ingedrukt houdt, wordt de 

snelheid snel in de gewenste richting aangepast. 

 

6.6. De audiotoon wijzigen < Zonder afdekkap > 

 

U hebt de keuze uit 13 tooninstellingen binnen een bereik van -6 tot +6.  U kunt die 

trapsgewijs aanpassen. 

 

•Om de toon te verhogen drukt u op de ‘Toon hoger'-toets. 

•Om de toon te verlagen drukt u op de ‘Toon lager'-toets. 

•Wanneer u de toets ‘Toon hoger' en ‘Toon lager' tegelijk indrukt, wordt 

automatisch de normale toonstand ingesteld. 

 

Opmerking:  Wanneer u de toets ‘Toon hoger' of ‘Toon lager' indrukt en ingedrukt houdt, 

wordt de toon snel in de gewenste richting aangepast. 

 

6.7. Naar het Navigatiemenu 

 

Een van de meest handige functies van de PLEXTALK is de mogelijkheid om te bepalen 

hoe het navigeren verloopt. Om gebruik te maken van het Navigatiemenu gaat u als volgt 

te werk: 

 

•Gebruik de  cijfertoetsen 2 en 8 opwaarts en neerwaarts om in het menu te 

bewegen. De items die worden voorgelezen, zijn de opties die op dat moment vanuit 

het Navigatiemenu beschikbaar zijn. 

•Zodra u de gewenste navigatiewijze hebt geselecteerd, kunt u met cijfertoetsen 4 en 

6 terug en verder binnen het geselecteerde navigatieniveau. 

•Bijvoorbeeld: selecteer niveau 1 met toets 2 of 8, druk dan toets 4 of 6 om 

respectievelijk 1 niveau terug of verder te gaan. 
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6.8. Selecteren van een titel 

 

Om een titel te selecteren voer het volgende uit: 

 

•Druk op de Volgende-  of Vorige Titel toets om een titel te selecteren. 

 

PLEXTALK ondersteunt CD, SD-kaart, USB-apparaat, Intern geheugen, Boekenplank en 

service mededelingen  als media. Als u de Volgende Titel toets indrukt bij de laatste titel in 

een medium, dan zal de PLEXTALK naar de eerste titel van de volgend medium gaan. Als 

u de Vorige Titel toets indrukt bij de eerste titel in een medium dan zal de PLEXTALK over 

gaan naar de laatste titel van het vorige medium. 

 

Opmerking:  Druk de Volgende Titel toets en de Vorige Titel toets samen in om naar de 

eerste titel van de volgende media te gaan.  

 

PLEXTALK groepeert titels in volgende categorieën: "DAISY-titel", "Muziek", "Text", 

"Audio boek", "Podcast" en "Webradio". Om een titel per categoriete kiezen doet u het 

volgende: 

 

•Druk op de Doorspoel toets om naar de volgende categorie te gaan.  

•Druk op de Terugspoeltoets om naar de vorige categorie te gaan.  

 

 

In aanvulling op de keuze per "Categorie", kunt u een titel selecteren per "Map" of per 

"Media". Doe dan het volgende: 

 

•Druk op de Volgende Titel toets of de Vorige Titel toets. 

•Druk op de toets met nummer 2 om mapniveau, categorieniveau of medianiveau te 

selecteren. 

•Druk op de toets met nummer 4 of 6 om de beschikbare mappen, categorieën of 

media te doorlopen. 

•Indien u zich in de map, categorie of media bevindt waar de titel staat die u wenst af 

te spelen, druk verschillende keren op de 8 toets om terug te gaan naar titelniveau te 

gaan. 

•Druk op de toets met nummer 4 of 6 om de titel te selecteren die u wenst af te 

spelen. 

•Druk op de start/stop toets om het afspelen te starten. 

 

Door het drukken op de Start/Stop toets in het mapniveau, categorieniveau of 

mediumniveau kan u de titel selecteren. 
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< Zonder afdekkap > 

Om een specifieke titel te slecteren met het numeriek toetsenbord in het categorieniveau 

doet u het volgende: 

 

•Druk op de Volgende Titel toets of de Vorige Titel toets. 

•Druk op de toets met nummer 2 om het categorieniveau te selecteren. 

•Druk op de toets met nummer 4 of 6 om de beschikbare categorieen te overlopen. 

•Druk op de GaNaar toets. 

•Indien u het numeriek toetsenblok gebruikt, typt u het nummer van de titel die u 

wenst af te spelen. 

•Druk op de entertoets om naar de titel te gaan. Of druk op de Canceltoets om uw 

invoer te wissen. 

•Druk op de Start/Stop toets om het afspelen te starten.  

 

Opmerking: U kunt een specifieke titel selecteren aan de hand van het numeriek 

toetsenblok in het titelniveau, mapniveau og medianiveau. 

Opmerking: U kunt geen titel selecteren in de boekenplank of dienstmededelingen aan de 

hand van het numeriek toetsenblok. 

 

6.9. Informatie over titel en media < Zonder afdekkap > 

 

Om meer informatie te bekomen over de geselecteerde titel of media, doe het volgende: 

 

•Druk eenmaal op de ‘Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan. 

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "media beheer"-optie te gaan.  Selecteer 

deze optie door de ‘Enter'-toets te drukken. 

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "medium en titel informatie"-optie te gaan.  

Selecteer deze optie door de ‘Enter'-toets te drukken. 

•PLEXTALK zal de informatie over de geselecteerde titel en media aankondigen. 

•Zodra u de gewenste informatie hebt verkregen, drukt u op de ‘Enter'-toets om het 

menusysteem af te sluiten. 

 

6.10. Informatie over de actuele status 

 

Je kunt informatie opvragen over de actuele status over koppen, pagina's, bladwijzers 

enzovoort. Of de PLEXTALK de titel afspeelt of niet, ga als volgt te werk: 

 

•Druk de ‘Informatie'-toets eenmaal in. Of houd de start/stop toets ingedrukt. 

•U hoort een hele rist van informatieberichten. 
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•Indien je de gewenste informatie hebt gehoord, kan je de mededeling stoppen door 

de enter toets of de start/stop toets in te drukken. 

 

•Om de huidige datum en het uur te controleren houdt u de ‘Informatie'-toets 

ingedrukt. 

 

Opmerking: Wanneer u niet alle informatie wilt beluisteren en bepaalde onderwerpen 

sneller wilt doornemen, kunt u dit doen door herhaaldelijk de ‘Informatie'-toets in te 

drukken. 

 

6.11. Een weergavemodus selecteren < Zonder afdekkap > 

 

Om het willekeuring en herhaaldelijk afspelen te selecteren, ga als volgt te werk: 

 

•Druk eenmaal op de ‘Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan. 

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "afspeelinstelling" optie te gaan en selecteer 

deze optie door de ‘Enter'-toets te drukken. 

•Druk de 4 of 6 toets om naar de "willekeurig en herhaal afspeel instellingen" te gaan, 

druk de enter om die te selecteren. 

•Ga met cijfertoets 4 of 6 toets naar de weergavemodus die u wilt selecteren.  Druk 

vervolgens op de ‘Enter'-toets. 

 

6.12. Bladwijzers gebruiken 

 

6.12.1. Soorten van bladwijzers 

 

Er bestaan twee soorten van bladwijzers die u in de PLEXTALK als volgt kunt gebruiken: 

 

•Genummerde Bladwijzers: U kunt tot 10.000 Genummerde Bladwijzers toevoegen. 

Iedere bladwijzer komt overeen met een uniek getal binnen een bereik van 1 tot 

65.000. 

•Opslaan Bladwijzers: Bij iedere titel, bij elk album of bij ieder tekstbestand wordt de 

plaats waar de weergave wordt onderbroken in het geheugen opgeslagen.  De 

weergave kan, de volgende keer dat de titel, het album of het tekstbestand wordt 

beluisterd, dan ook worden hervat vanaf dat moment. Opgeslagen Bladwijzers 

worden automatisch door de PLEXTALK ingevoegd wanneer u naar een andere titel, 

een ander album of een ander bestand gaat of wanneer u het apparaat uitschakelt. U 

hoeft daartoe niets te ondernemen. 
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Opmerking:  De PLEXTALK houdt de Opgeslagen Bladwijzers bij voor maximum 1000 

titels, albums of tekstbestanden. 

 

6.12.2. Bladwijzers toevoegen < Zonder afdekkap > 

 

Om een Genummerde Bladwijzers in te voegen gaat u als volgt te werk; het maakt daarbij 

niet uit of de PLEXTALK al dan niet werkt: 

 

•Druk de ‘Bladwijzers'-toets twee keer in. 

•Voer via het cijfertoetsenbord het nummer in dat u aan de bladwijzers wenst toe te 

wijzen. 

•Indien je de PLEXTALK het bladwijzer nummer wil laten bepalen, druk geen 

cijfertoets in of druk een 0. 

•Druk op de ‘Enter'-toets om te bevestigen of op de toets ‘Annuleren' om de 

invoer te wissen. 

 

Opmerking: Als je de PLEXTALK het bladwijzer nummer laat toekennen, neemt die steeds 

het laagste ongebruikt nummer. 

 

6.12.3. Navigeren naar bladwijzers 

 

Zodra u bladwijzers in een titel, een album of bestand invoerde, wordt in het 

Navigatiemenu de “Bladwijzers”-optie beschikbaar. Om naar een bladwijzer met een lager 

of een hoger nummer te navigeren, gaat u als volgt te werk: 

 

•Ga met cijfertoetsen 2 of 8 naar de “Bladwijzers”-optie in het Navigatiemenu. 

•Druk cijfertoets 4 in om naar de volgende bladwijzers te gaan met een lager 

nummer. De weergave start automatisch. 

•Druk cijfertoets 6 in om naar de volgende bladwijzers te gaan met een hoger 

nummer. De weergave start automatisch. 

 

 < Zonder afdekkap > 

Om naar een Genummerde Bladwijzers te springen, gaat u als volgt te werk; het maakt 

daarbij niet uit of de PLEXTALK al dan niet werkt: 

 

•Druk de ‘Bladwijzers'-toets een keer in. 

•Voer met behulp van het cijfertoetsenbord het nummer in van de bladwijzer waar u 

naartoe wenst te gaan. 

•Druk op de ‘Enter'-toets om te bevestigen of op de toets ‘Annuleren' om de 

invoer te wissen. 
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•Wanneer u een geldig bladwijzersnummer invoerde, gaat de PLEXTALK naar de 

plek in het boek waar de bladwijzer zich bevindt.  De weergave start automatisch. 

 

6.12.4. Bladwijzers wissen < Zonder afdekkap > 

 

Om Genummerde Bladwijzers te wissen, gaat u als volgt te werk: 

 

•Druk de ‘Bladwijzer'-toets 3 keer in. 

•Voer met behulp van het cijfertoetsenbord het nummer van de bladwijzer in die u wilt 

verwijderen. 

•Druk op de ‘Enter'-toets om te bevestigen of op de toets ‘Annuleren' om de 

invoer te wissen. 

•Druk cijfertoets 0 in, gevolgd door de ‘Enter'-toets om alle bladwijzers uit de 

actieve DAISY-titel of uit het actieve Tekstbestand te verwijderen. Bij 

muziekbestanden worden op deze wijze alle bladwijzers gewist uit alle albums die 

zich op het actieve medium bevinden. 
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7. DAISY-titels weergeven 

 

In dit hoofdstuk vindt u extra informatie die nuttig kan zijn bij het afspelen van DAISY-

titels. 

 

7.1. Navigeren via koppen 

 

U kunt binnen een DAISY-titel op twee manieren naar koppen navigeren. U kunt 

rechtstreeks naar een bepaalde kop gaan of u kunt de verschillende koppen één voor één 

overlopen. 

 

Om de koppen één voor één te overlopen via de kopniveaus gaat u als volgt te werk: 

 

•Ga met behulp van cijfertoetsen 2 of 8 naar het gewenste navigatieniveau; 

bijvoorbeeld: Niveau 1, Niveau 2, enz. 

•Druk cijfertoets 4 in om terug te keren naar de vorige kop binnen het geselecteerde 

niveau. De PLEXTALK gaat naar de kop en de weergave start automatisch. 

•Druk cijfertoets 6 in om naar de volgende kop binnen het geselecteerde niveau te 

gaan. De PLEXTALK gaat naar de kop en de weergave start automatisch. 

 

Opmerking:  Wanneer u op deze manier door een werk navigeert, stopt de PLEXTALK bij 

elke kop die hetzelfde niveau of een niveau hoger heeft dat het niveau dat u eerder 

selecteerde. Bijvoorbeeld: als u beslist om binnen Niveau 3 te navigeren vindt PLEXTALK 

alle koppen van Niveau 1, Niveau 2 en Niveau 3 wanneer u verder of terug in het werk 

navigeert. 

 

< Zonder afdekkap > 

Om rechtstreeks naar een bepaalde kop te navigeren, gaat u als volgt te werk: 

 

•Druk de ‘Ga naar'-toets twee keer in. 

•Voer met behulp van het cijfertoetsenbord het nummer in van de kop waar u naartoe 

wilt. 

•Druk op de ‘Enter'-toets om te bevestigen of op de toets ‘Annuleren' om de 

invoer te wissen. 

•Zodra u een geldig kopnummer hebt ingevoerd en de ‘Enter'-toets hebt ingedrukt, 

brengt de PLEXTALK u naar de door u geselecteerde kop en start de weergave 

automatisch. 
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7.2. Naar het begin of einde van een DAISY-titel gaan < Zonder afdekkap > 

 

Om naar het begin van een DAISY-titel te gaan, gaat u als volgt te werk: 

 

•Druk de ‘Ga naar'-toets twee keer in. 

•Druk de ‘Enter'-toets in en de weergavestand gaat naar het begin van het actieve 

werk. 

 

Om naar het einde van een DAISY-titel te gaan, gaat u als volgt te werk: 

 

•Druk de ‘Ga naar'-toets twee keer in. 

•Druk cijfertoets 0, en vervolgens de ‘Enter'-toets in en de weergavestand gaat naar 

het einde van het actieve werk. 

 

7.3. Paginanavigatie 

 

Het navigeren naar pagina's verloopt op nagenoeg identieke wijze als het navigeren naar 

koppen. 

 

Om de pagina's één voor één te overlopen, gaat u als volgt te werk: 

 

•Ga met behulp van cijfertoetsen 2 of 8 naar de “Pagina”-optie binnen het 

Navigatiemenu. 

•Druk cijfertoets 4 in om terug te keren naar de vorige pagina. De PLEXTALK gaat 

naar het markeerteken van de vorige pagina en de weergave start automatisch. 

•Blijf cijfertoets 4 ingedrukt houden om met 10 pagina's per keer terug te keren. Het 

afspelen start als je de toets loslaat. 

•Druk cijfertoets 6 in om naar de volgende pagina te gaan. De PLEXTALK gaat naar 

het markeerteken van de volgende pagina en de weergave start automatisch. 

•Blijf cijfertoets 6 ingedrukt houden om met 10 pagina's per keer verder te gaan. Het 

afspelen start als je de toets loslaat. 

  

Opmerking:  Wanneer de titel geen paginamarkeertekens bevat, wordt de “Pagina”-optie 

in het Navigatiemenu niet opgelijst. 

 

< Zonder afdekkap > 

Om rechtstreeks naar een bepaalde pagina te navigeren, gaat u als volgt te werk: 

 

•Druk op de ‘Ga naar'-toets. 

•Voer met behulp van het cijfertoetsenbord het paginanummer waar u naartoe wilt. 
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•Druk op de ‘Enter'-toets om te bevestigen of op de toets ‘Annuleren' om de 

invoer te wissen. 

•Zodra u een geldig paginanummer hebt ingevoerd en de ‘Enter' toets hebt 

ingedrukt, brengt de PLEXTALK u naar de door u geselecteerde pagina en de 

weergave start automatisch. 

 

7.4. Groepnavigatie 

 

Om één voor één voorwaarts naar een groep te gaan of om één voor één naar een groep 

terug te keren, gaat u als volgt te werk: 

 

•Ga met behulp van cijfertoetsen 2 of 8 naar de “Groep”-optie binnen het 

Navigatiemenu. 

•Ga met behulp van cijfertoets 4 terug naar de vorige groep binnen de titel. De 

PLEXTALK gaat terug naar de vorige groep en de weergave start automatisch. 

•Ga met behulp van cijfertoets 6 naar de volgende groep binnen de titel. De 

PLEXTALK gaat naar de volgende groep en de weergave start automatisch. 

 

Opmerking:  Wanneer de titel geen groepmarkeertekens bevat, wordt de “Groep”-optie in 

het Navigatiemenu niet opgelijst. 

 

7.5. Navigatie op zinsdelen 

 

Om naar een voorgaande of volgende zin te gaan, doe het volgende: 

 

•Om te navigeren in het werk per zinsdeel drukt u cijfertoetsen 2 of 8 in.  Selecteer 

vervolgens binnen het Navigatiemenu de “Zinsdeel”-optie en druk op cijfertoets 4. 

De PLEXTALK gaat terug naar het begin van het vorige zinsdeel waarna de 

weergave automatisch start. 

•Om een zinsdeel verder te gaan, drukt u cijfertoetsen 2 of 8 in om de “Zinsdeel”-

optie in het Navigatiemenu te selecteren.  Druk vervolgens op cijfertoets 6. De 

PLEXTALK gaat naar het begin van het volgende zinsdeel waarna de weergave 

automatisch start. 

 

•Druk op de terug- of vooruitspoel-toets om naar de vorige of volgende zin te gaan. 

 

7.6. Navigatie per tijdsprong: 10 minuten, 30 seconden verspringen 
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Om per 10 minuten of 30 seconden te verspringen in bij Audio DAISY formaten, doe het 

volgende: 

 

•Druk om toets 2 of 8 om de tijdsprong van 10 minuten of 30 seconden te kiezen. 

•Om 10 minuten of 30 seconden voorwaarts te verspringen, druk op cijfertoets 6. 

•Om 10 minuten of 30 seconden terug te gaan, druk op cijfertoets 4. 

 

7.7. Navigatie per scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord of karakter in geval 

van DAISY tekst modus 

 

Bovenop de DAISY navigatie mogelijkheden, bied het navigeren in een DAISY text ook de 

mogelijkheid om per Scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord en karakter te navigeren. 

Deze opties zullen automatisch ter beschikking zijn in de navigatie menu voor dit type 

bestanden. Om het navigatie niveau in te stellen ga je als volgt te werk: 

 

•Druk toets 2 of 8 om de navigatie methode te selecteren, zoals Scherm, alinea, lijn, 

zin, spellen, woord of karakter. 

•Druk toets 4 om terug te gaan in het bestand volgens het geselecteerde niveau. 

•Druk toets 6 om voorwaarts te gaan in het bestand volgens het geselecteerde 

niveau. 

 

Opmerking: "Scherm" betekent 40 lijnen. 

Opmerking: De spellings navigatie kondigt de spelling van elk woord aan. 

 

7.8. Navigeren op basis van percentages < Zonder afdekkap > 

 

Je kan ook volgens percent in een bestand nagiveren. Om op basis van een percentage 

te navigeren, gaat u als volgt te werk: 

 

•Druk de Ga naar toets drie maal. 

•Voer een percentage in tussen 0% en 100% en druk op de ‘Enter'-toets. 

PLEXTALK brengt je naar de positie die je gekozen hebt. 

 

7.9. Weergavemodus < Zonder afdekkap > 

 

U kunt kiezen uit 2 weergavestanden wanneer u een DAISY titel gebruikt. De beschikbare 

opties zijn als volgt: 

 

•Standaard afspelen: Het speelt de titel en stopt op het einde van de titel. 
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•Titel herhalen: De huidige titel herhalen totdat het afspelen wordt gestopt. 

 

7.10. Multimedia DAISY afspeelinstellingen < Zonder afdekkap > 

 

Multimedia DAISY is DAISY-formaat dat zowel audio als tekstbestanden bevat. In 

PLEXTALK kan ingesteld worden welk formaat afgespeeld wordt bij het afspelen van 

Multimedia DAISY. 

 

•Selecteer de Multimedia DAISY-titel. 

•Druk op de menu toets. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Afspeelinstelling" te kiezen en druk de enter of 8. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Multimedia DAISY afspeelinstelling" te kiezen en druk 

de enter of 8. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Automatisch", "Audio" of "Tekst" te kiezen en druk de 

enter of 8. 
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8. Luisterbestanden of Muziek-cd's spelen 

 

In dit hoofdstuk worden de functies toegelicht die specifiek zijn aan het afspelen van 

Luisterbestanden of Muziek-cd's. PLEXTALK kan volgende types audio bestanden 

afspelen: 

 

•MP3-Bestanden:  MPEG1 Layer 3 van 32 kbps tot 320 kbps en MPEG2 Layer 3 van 

16 kbps tot 160 kbps. 

•Wave-bestanden. 

•WMA bestanden, PLEXTALK ondersteunt geen door DRM beveiligde bestanden. 

•AMR-WB+ 

•Ogg Vorbis Files:  van 45kbps tot 320 kbps. 

 

LET OP: Het kan gebeuren dat de PLEXTALK geen Muziek-cd's kan afspelen die niet 

compatibel zijn met de cd digital audio (cd-DA) standaard, zoals muziek-cd's die tegen 

kopiëren zijn beveiligd. 

Opmerking: WMA bestanden kunnen niet vanop CD weergegeven worden. 

Opmerking: Er kunnen maximaal 6.000 bestanden op een medium worden opgeslagen.  

Meerdere bestanden worden niet meer herkend.  U kunt maximaal 1.024 mappen 

aanmaken; inclusief de hoofdmap. Meer mappen in worden niet herkend. 

 

8.1. Tracknavigatie 

 

U kunt rechtstreeks naar de gewenste track gaan of u kunt de tracks één voor één 

overlopen. 

 

Om de tracks één voor één te overlopen, gaat u als volgt te werk: 

 

•Ga met behulp van cijfertoetsen 2 of 8 naar de “Track”-optie in het 

Navigatiemenu. 

•Druk cijfertoets 4 in om terug te keren naar de vorige track. De PLEXTALK gaat 

terug naar de vorige track en start de weergave automatisch. 

•Druk cijfertoets 6 in om naar de volgende track te gaan. De PLEXTALK gaat naar de 

volgende track en start de weergave automatisch. 

•Of druk op de “Terugspoelen” toets om terug te gaan naar de vorige track. Druk 

op de “Snel Doorspoelen” toets om naar de volgende track te gaan. 

 

Opmerking: Wanneer u track na track in het album terugloopt en een bepaalde track 

langer dan 3 seconden laat afspelen, wordt u de volgende keer dat u naar een vorige 

track terugkeert, automatisch naar het begin van deze track gebracht. Wanneer u een 
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tweede keer terugkeert binnen een tijdsspanne van 3 seconden, gaat u terug naar de 

vorige track. 

 

< Zonder afdekkap > 

Om rechtstreeks naar een bepaalde track te gaan, gaat u als volgt te werk: 

 

•Druk de ‘Ga naar'-toets eenmaal in. 

•Voer met het cijfertoetsenbord het nummer van de track in waar u naartoe wilt. 

•Druk op de ‘Enter'-toets om te bevestigen of op de toets ‘Annuleren' om de 

invoer te wissen. 

•Wanneer u een geldig tracknummer invoerde en vervolgens de ‘Enter'-toets 

indrukte, gaat de PLEXTALK naar het geselecteerde track.  De weergave start 

automatisch. 

 

8.2. Naar het begin van een album gaan < Zonder afdekkap > 

 

Om naar het begin van een album te navigeren, gaat u als volgt te werk: 

 

•Druk de ‘Ga naar'-toets eenmaal in. 

•Druk de ‘Enter'-toets in en de weergavestand gaat naar het begin van het actieve 

album. 

 

8.3. Albumnavigatie 

 

U kunt rechtstreeks naar een bepaald album navigeren of u kunt de verschillende albums 

een na een overlopen. 

 

Om de albums één voor één te overlopen, gaat u als volgt te werk: 

 

•Druk cijfertoets 2 of 8 in en selecteer “Album” in het Navigatiemenu. 

•Druk cijfertoets 4 in om terug te keren naar het vorige album. 

•Druk cijfertoets 6 in om verder te gaan naar het volgende album. 

 

< Zonder afdekkap > 

Om rechtstreeks naar een bepaald album te navigeren, gaat u als volgt te werk: 

 

•Druk de ‘Ga naar'-toets twee keer in. 

•Voer met het cijfertoetsenbord het nummer in van het album waar u naartoe wil. 

•Druk op de ‘Enter'-toets om te bevestigen of op de toets ‘Annuleren' om de 

invoer te wissen. 
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•Wanneer u een geldig albumnummer invoerde en vervolgens de ‘Enter'-toets 

indrukte, gaat de PLEXTALK naar het geselecteerde album.  De weergave start 

automatisch. 

 

8.4. Navigatie per 10 minuten en 30 seconden 

 

Om per 10 minuten of 30 seconden te verspringen, doe het volgende: 

 

•Druk toets 2 of 8 om te tijdsprong van 10 minuten of 30 seconden te kiezen. 

•Om 10 minuten of 30 seconden voorwaarts te verspringen, druk op cijfertoets 6. 

•Om 10 minuten of 30 seconden terug te gaan, druk op cijfertoets 4. 

 

8.5. Weergavemodus < Zonder afdekkap > 

 

Bij het afspelen van Luisterbestanden hebt u de keuze uit een aantal weergavemodi. U 

hebt daarbij de keuze uit volgende opties: 

 

•Standaard afspelen:  bij deze modus wordt het volledige actieve album afgespeeld 

en stopt de weergave aan het einde. 

•Track herhalen:  de actieve track wordt in lus herhaald tot de weergave wordt 

gestopt. 

•Album herhalen:  het actieve album wordt in lus herhaald tot de weergave wordt 

gestopt. 

•Alle albums herhalen:  alle albums worden in lus herhaald tot de weergave wordt 

gestopt. 

•Willekeurig herhalen:  de bestanden in het album worden kriskras door elkaar in lus 

herhaald tot de weergave wordt gestopt. 

 

8.6. Mededeling van albums en tracks per naam of nummer < Zonder 

afdekkap > 

 

Bij navigatie in albums of tracks, kondigt PLEXTALK de naam of nummer aan van het 

album of de track. Men kan kiezen om de naam of nummer aan te kondigen. Om deze 

mededeling te selecteren, doe het volgende: 

 

•Druk de toets Menu om het algemene menu te selecteren. 

•Druk toets 4 of 6 om naar "afspeelinstellingen" te gaan, en bevestig met de 

start/stop toets. 



42 

•Druk toets 4 of 6 om naar "lezen van audio bestands naam" optie en bevestig met 

de start/stop toets. 

•Druk toets 4 of 6 om te kiezen tussen "lees audio bestands naam" en "lezen van 

audio track nummer", en bevestig door de start/stop toets. 
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9. Tekstbestanden afspelen 

 

PLEXTALK kan tekstbestanden afspelen met de synthetische stem. PLEXTALK 

ondersteunt de volgende types tekstbestanden: 

 

•Gewone tekstbestanden 

•Microsoft Word .doc,  .docx bestanden 

•HTML- bestanden 

•EPUB2- bestanden 

 

Opmerking: Microsoft-Word bestanden kunnen niet vanop CD weergegeven worden. 

 

9.1. Navigate per scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord of karakter 

 

Een tekst bestand geeft je altijd de navigatie mogelijkheden tussen "Scherm", "alinea", 

"lijn", "zin", "spellen", "woord" en "Karakter". Deze opties verschijnen automatisch in het 

Navigatiemenu wanneer u dit type van bestanden leest. Voor MS-Word en HTML 

bestanden die koppen bevatten, zal een bijkomende navigatie optie in het menu gegeven 

worden. Dit wordt een niveau genoemd. 

 

Het navigeren op basis van een van deze opties verloopt steeds volgens dezelfde 

procedure: 

 

•Gebruik toetsen 2 of 8 om het gewenste navigatie niveau in the stellen, dat is 

Scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord of karakter. 

•Met behulp van cijfertoets 4 springt u de geselecteerde hoeveelheid terug in het 

bestand. 

•Met behulp van cijfertoets 6 springt u de geselecteerde hoeveelheid verder in het 

bestand. 

 

Om te navigeren naar opvolgend alinea's, doe het volgende: 

 

•Om terug naar de vorige paragraaf te gaan, druk op de “Terugspoelen” toets. 

•Druk op de “Snel Doorspoelen” toets om naar de volgende paragraaf te gaan. 

 

Opmerking: Een "Scherm" betekent 40 lijnen. 

 

9.2. Navigeren op basis van percentages < Zonder afdekkap > 
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In een tekst bestand kan je navigeren per procent. Om op basis van een percentage te 

navigeren, gaat u als volgt te werk: 

 

•Druk de ‘Ga naar'-toets eenmaal in. 

•Voer een percentage in tussen 0% en 100% en druk op de ‘Enter'-toets. 

•De PLEXTALK brengt de weergavestand naar die positie in het Tekstbestand. 

 

9.3. Weergavemodus < Zonder afdekkap > 

 

Bij het afspelen van tekstbestanden, kunt u een favoriete weergavemodus selecteren. De 

beschikbare opties zijn als volgt: 

 

•Standaard afspelen:  deze speelt de titel en stopt wanneer u klaar bent. 

•Titel herhalen:  de huidige titel herhalen totdat het afspelen gestopt is. 
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10. Afspelen van een Audio Boek 

 

PLEXTALK kan een "Audio-boek" afspelen. PLEXTALK ondersteunt de volgende types 

audiobestanden: 

 

•".aa" bestanden  van Audible. 

•MP3-, WMA-, WAVE-, AMR-, Ogg- en LKF- bestanden 

 

Maak een "Audible" map in de root van de SD-kaart en plaats hier de bestanden met 

extensie ".aa". Al er andere bestandstypes and .aa in de "Audible" map staan worden die 

niet herkend door de PLEXTALK. De PLEXTALK behandelt een ".aa" bestand als één 

titel. 

 

Maak gemakkelijkheidshalve een map met "PlexAudioBook" als naam in de root van de 

SD-kaart en plaats hierin de audio boeken die niet de extensie .aa hebben. 

 

Alle audio bestanden die in de map "PlexAudioBook" staan worden herkend als audio 

boek, niet als muziek. De PLEXTALK behandelt een map in "PlexAudioBook" map als één 

titel. 

 

Navigatie van audio boeken is gelijkaardig aan het navigeren van muziek bestanden. 

Refereer naar sectie 8 "Luisterbestanden of Muziek-cd's spelen" voor meer informatie. 

 

Opmerking: De PLEXTALK herkent de .aa bestanden in andere mappen dan de "Audible" 

map. Maar het is aan te raden om alle .aa bestanden in de "Audible" map onder te 

brengen. 

Opmerking: De PLEXTALK herkent de .aa bestanden niet in de "PlexAudioBook" - map. 

Opmerking: ".aa" audio bestand ondersteunt koppen en percent navigatie. 

Opmerking: In de afspeel mogelijkheden kan men "Standaard afspelen" of "Titel herhalen" 

kiezen in het afspeel menu.  < Zonder afdekkap > 
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11. Back-up < Zonder afdekkap > 

 

11.1. Algemene back-up informatie 

 

Alvorens over te gaan tot het maken van een back-up van gegevens moet u zich van 

onderstaande punten rekenschap geven: 

 

•Bij het maken van een back-up van gegevens van het ene medium naar de andere 

wordt de eerste het bronmedium genoemd en het tweede het doelmedium. 

•Je kan verscheidene data backuppen van een bepaald medium naar een ander 

medium. Het cd-station kan enkel worden gebruikt als een bron voor back-

updoeleinden. 

•Wanneer u een back-up maakt van een Muziek-cd, kunt u bepalen welke 

audiocompressie moet worden gebruikt. De back-up wordt uitgevoerd als een 

Luisterbestand en niet als een DAISY-bestand. 

•Bij het maken van een back-up van gegevens geeft de PLEXTALK een 

waarschuwing wanneer er onvoldoende ruimte beschikbaar is op het doelmedium. 

•Als het batterijniveau te laag is kan de backup stoppen. Daarom is het aangeraden 

om steeds de stroomtoevoer te gebruiken tijdens een backup. 

•Om tijdens het maken van de back-up de procedure af te breken, drukt u op de toets 

‘Annuleren'. 

 

11.2. Back-up van een titel of album van een CD naar een ander medium 

 

Om een back-up van een titel of een album op CD naar ander medium te maken, doe het 

volgende: 

 

•Om een back-up te maken op SD-kaart of USB-medium moet je zorgen dat er 

voldoende schrijfruimte aanwezig is op het doelmedium. Vergewist u ervan dat de 

SD-kaart niet is vergrendeld. 

•Plaats de bron-cd in de cd-sleuf. 

•Navigeer op de CD naar de titel of album waarvan je de back-up wil maken. 

•Druk cijfertoets 9 één keer in om de ‘Back-up'-functie op te starten. 

•PLEXTALK vraagt u om het doel media te kiezen. Druk toets 4 of 6 om dit te doen, 

daarna bevestig je met Enter. 

•Bij het maken van een back-up van een Muziek-cd drukt u cijfertoets 4 of 6 toets in 

om de audiocompressie te selecteren die uw voorkeur wegdraagt.  Druk vervolgens 

de ‘Enter'-toets of cijfertoets 8 in om uw keuze te bevestigen. 
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•De PLEXTALK vraagt vervolgens om uw keuze te bevestigen alvorens verder te 

gaan met het maken van een back-up. Druk de ‘Enter'-toets of cijfertoets 8 

nogmaals in om verder te gaan of de toets ‘Annuleren' om uw keuze ongedaan te 

maken. 

•Als u nu opteert om door te gaan, wordt de back-up procedure opgestart. De 

PLEXTALK meldt wanneer de back-upprocedure is voltooid. 

 

11.3. Backup tussen verschillende media 

 

Om een backup te maken van een titel naar een ander medium, doe het volgende: 

 

•Gebruik hiervoor de SD-kaart of de USB memory stick. Vergewis u ervan dat de SD-

kaart niet vergrendeld is wanneer het uw doelmedium is. 

•Navigeer op het bron medium, naar de titel of album waarvan je de back-up wil 

maken. 

•Druk cijfertoets 9 eenmaal in om toegang te krijgen tot de functie ‘Back-up'. 

•PLEXTALK vraagt u om het doel media te kiezen. Druk toets 4 of 6 om dit te doen, 

daarna bevestig je met Enter. 

•De PLEXTALK vraagt vervolgens dat u een back-up wenst te bevestigen. Druk de 

‘Enter'-toets of cijfertoets 8 in om verder te gaan of de toets ‘Annuleren' om uw 

keuze ongedaan te maken. 

•Wanneer u opteert om verder te gaan, wordt de procedure voor back-up van titels 

opgestart. De PLEXTALK meldt wanneer de procedure van back-up van titels is 

voltooid. 

 

11.4. Benodigde back-uptijd voor Muziek-cd's 

 

Hierna vindt u een overzicht van de geschatte back-up tijden: 

 

50 minuten back-up van audio vanaf een muziek-cd naar een SD-kaart: 

 

•PCM 44.1kHz Stereo:  ongeveer 35 minuten. 

•MP3 256K Stereo Hoge kwaliteit:  ongeveer 50 minuten. 

•MP3 256K Stereo:  ongeveer 40 minuten. 

•MP3 128K Stereo Hoge kwaliteit:  ongeveer 55 minuten. 

•MP3 128K Stereo: ongeveer 40 minuten. 

 

Opmerking:  de tijdsduur wordt steeds bij benadering gegeven. De tijd die nodig is voor 

het maken van de back-up is afhankelijk van de grootte van de brontitel en van het aantal 
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bestanden. De benodigde tijd is eveneens afhankelijk van de schrijfsnelheid van de SD-

kaart. 
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12. ‘Media' beheer functies  < Zonder afdekkap > 

 

12.1. Een titel wissen 

 

PLEXTALK laat u toe een titel, album of tekst bestand te wissen. Om een titel te wissen, 

gaat u als volgt te werk: 

 

•Ga naar de titel die u wenst te wissen. 

•Druk eenmaal op de ‘Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan. 

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "Media beheer"-optie te gaan en selecteer 

deze optie door de ‘Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken. 

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "geselecteerde titel verwijderen"-optie te 

gaan en selecteer deze optie door de ‘Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken. 

•De PLEXTALK vraagt vervolgens om uw keuze te bevestigen. Druk de ‘Enter'-

toets in om te bevestigen of de toets ‘Annuleren' om uw keuze ongedaan te maken. 

 

Opmerking:  Titels op de optische schijf kunnen niet worden gewist. 

 

12.2. Wissen van een SD-kaart, USB-apparaat of intern geheugen 

 

Met PLEXTALK kunt u een SD-kaart, USB-apparaat en intern geheugen zo vaak wissen 

als u wil. 

Om een SD-kaart, USB-apparaat of intern geheugen te wissen, doet u het volgende: 

 

•Druk éénmaal op de Menu-toets om toegang te krijgen tot het hoofdmenu. 

•Gebruik de cijfertoets 4 of 6 om naar de "Media beheer"-optie te gaan en selecteer 

deze door op de Enter-toets of cijfertoets 8 te drukken. 

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om naar de "Verwijderen van alle bestanden 

van de SD-kaart" optie, "Verwijderen van alle bestanden van het USB medium" optie 

of "Alle bestanden van het interne geheugen verwijderen" optie te gaan en selecteer 

door op de Entertoets of de toets met nummer 8 te drukken. 

•PLEXTALK zal u vragen om te bevestigen dat u wenst verder te gaan met het 

formatting proces. Druk op de Enter-toets of cijfertoets 8 om door te gaan of de toets 

‘Annuleren' om af te breken. 

•Als u ervoor kiest om verder te gaan, zal het formatting proces beginnen. 

PLEXTALK zal aankondigen wanneer het proces is voltooid. 
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Opmerking: Als de SD-kaart, USB-apparaat of Intern Geheugen gewist is, zullen alle 

gegevens op de SD-kaart, USB-apparaat of intern geheugen verwijderd zijn. 

Opmerking: De boekenplank wordt niet gewist bij het wissen van het interne geheugen. 

Indien je een boek van de boekenplank wil verwijderen, kies de sectie: teruggeven van 

een DAISY title. (sectie 14.2.4) 
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13. Netwerk instellingen < Zonder afdekkap > 

 

PLEXTALK kan zowel draadloos als kabel verbindingen benutten. Indien er bij het 

opstarten een LAN-kabel is aangesloten, zal de PLEXTALK zich proberen te verbinden 

met het bekabeld netwerk.  Indien er geen LAN-kabel in aangesloten, zal de PLEXTALK 

proberen te verbinden met het draadloos netwerk. Dit hoofstuk verklaart hoe een netwerk 

in te stellen en hoe een verbining tot stand te brengen. 

 

WAARSCHUWING: Vermijd het gebruik van de draadloze LAN-functie in een vliegtuig of 

een ziekenhuis volgens de instructies van een luchtvaartmaatschappij of een ziekenhuis. 

 

13.1. Verbining met een bekabeld netwerk 

 

13.1.1. Verbinding met een LAN kabel 

 

Aan de achterzijde van de PLEXTALK, rechts naast de adaptor aansluiting is de LAN 

kabel verbining. Verbindt de LAN kabel met de LAN verbinding. Indien u een LAN-kabel 

aansluit, verbind de PLEXTALK met het bekabeld netwerk. 

 

Wanneer u een LAN-kabel loskoppelt, zal de PLEXTALK overschakelen naar het 

draadloos netwerk.  

 

13.1.2. Handmatig een kabel verbinding tot stand brengen 

 

Als de PLEXTALK niet automatisch kan verbinden met het bekabeld netwerk, moet u het 

IP-adres en dergelijke manueel instellen. Om handmatig een kabel netwerk verbinding tot 

stand te brengen doe het volgende: 

 

•Druk de Menu toets. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Kabelnetwerk instellingen" te kiezen en druk op enter. 

•Selecteer DHCP instelling. Druk toets 4 of 6 om de optie "Verbroken" te kiezen en 

druk op enter. 

•Voer het IP adres in. Een IP adres bestaat uit 4 velden van cijfers. PLEXTALK 

kondigt nummers aan in het eerste veld. Als het veld leeg is, voert u het nummer van 

het IP-adres in met de cijfertoetsen. Als u de nummers van het eerste veld wenst te 

wijzigen, verwijdert u de nummers door op de teruggeef toets te drukken, vervolgens 
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voert u nieuwe nummers in aan de hand van de cijfertoetsen. Als u wenst te luisteren 

naar de nummers die u hebt ingevoerd, Drukt u op de Start/Stop toets. Indien je de 

nummers niet wil aanpassen, druk dan alleen op de voorwaartse toets. 

•Geef de nummers in van het tweede veld tot en met het vierde veld. Druk de 

voorwaartse toets in om telkens naar het volgende veld te gaan. Om naar het vorige 

veld terug te gaan, druk de terugspoel toets. Na de ingave van alle velden, druk op 

enter om te bevestigen. 

•Ingave van subnet mask. Doe dit op dezelfde methode als ingaven van het IP adres. 

•Ingave van standaard waarden voor de gateway. Doe dit op dezelfde methode als 

ingaven van het IP adres. 

•Ingave van DNS instellingen. Er bestaan Primaire en secondaire DNS instellingen. 

Doe dit op dezelfde methode als ingaven van het IP adres. 

•Kies voor "Proxy server intellingen". Indien er geen proxy server wordt gebruikt, druk 

toets 4 of 6 om deze optie uit te zetten en bevestig. Het Menu zal worden afgesloten. 

•Indien er een proxy server wordt gebruikt, druk toets 4 of 6 om deze optie te kiezen 

en druk op enter. Geef het Proxy adres van de proxy server en druk op enter. Geef 

de poort die wordt gebruikt door de proxy server en druk op enter. Het Menu zal 

worden afgesloten. 

 

Opmerking: Refereer naar sectie 15 "Tekst ingave" voor meer details over tekst ingave. 

 

13.2. Verbinden met een Draadloos netwerk 

 

13.2.1. Inschakelen draadloos netwerkapparaat 

 

Om het draadloze netwerkapparaat in te schakelen, doet u het volgende: 

                

•Druk de Menu toets. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Onlineinstellingen" te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie " netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter. 

 

 

Opmerking: Om draadloos netwerk te gebruiken, moet u de LAN-kabel ontkoppelen. 

. 
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13.2.2. Bevestigen van beschikbare draadloze netwerken en verbinden 

 

Om beschikbare draadloze netwerken te kiezen en verbinding te maken, doe het 

volgende: 

 

•Druk de Menu toets. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Draadloos netwerk instellingen" te kiezen en druk op 

enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Beschikbaar draadloos netwerk" te kiezen en druk op 

enter. 

•PLEXTALK kondigt de naam, de verbindings status en signaal sterkte van de 

beschikbare draadloze netwerken aan. 

•Druk toets 4 of 6 om de informatie van een ander draadloos netwerk te bekomen. 

•Als u het netwerk selecteert dat verbinding maakt en op de enter-toets drukt, 

ontkoppelt de PLEXTALK het netwerk en sluit het menu. Vanaf dan, gaat de 

PLEXTALK niet automatisch verbinding maken met dit netwerk. Vervolgens zal de 

PLEXTALK proberen om een netwerk te kiezen in volgorde van prioriteit in de 

PLEXTALK. 

•Als u een netwerk selecteert dat niet verbonden was zal de PLEXTALK met dit 

netwerk proberen te verbinden. Als de PLEXTALK verbinding vaststeld, zal het menu 

worden gesloten. Als het geselecteerde netwerk nog niet geconfigureerd is, doet u 

dan het volgende: 

•Kies de "beveiligings modus". Druk toets 4 of 6 om de beveiligings modus te kiezen 

en druk op enter. Indien een beveiligings modus anders dan "Geen beveiliging" dien 

je het wachtwoord in te geven dat overeenkomt met het toegangspunt. Referereer 

naar sectie 15 voor het ingeven van tekst. Na het volledig ingeven van het 

wachtwoord, druk op enter. Indien geen beveiliging is gekozen, dien je geen 

wachtwoord in te geven. 

•Selecteer de "Stealth instelling". Indien je draadloos netwerk geen verborgen 

instelling heeft, zet die uit. Indien je draadloos netwerk een verborgen instelling heeft, 

zet je die aan. Druk dan de enter toets. 

•Selecteer DHCP instelling. Druk toets 4 of 6 om de instelling op automatisch te 

zetten of handmatig te kiezen. Druk dan de enter toets. Indien je koos voor 

automatische DHCP wordt de proxy instelling niet gevraagd. 

•Voer het IP adres in. Een IP adres bestaat uit 4 velden van cijfers. PLEXTALK 

kondigt nummers aan in het eerste veld. Als het veld leeg is, voer dan het nummer in 

van het IP-adres door middel van de nummertoetsen.  Indien u het nummer van het 

eerste veld wil aapassen, verwijder dan de nummers door de boekenplanktoets en 

enter vervolgens. Indien u wenst te luisteren naar de nummers die u hebt ingevoegd, 
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druk dan op de Start/Stop-toets. Druk op de vooruitspoeltoets om naar het volgende 

medium te gaan. Indien je de nummers niet wil aanpassen, druk dan alleen op de 

voorwaartse toets. 

•Geef de nummers in van het tweede veld tot en met het vierde veld. Druk de 

voorwaartse toets in om telkens naar het volgende veld te gaan. Om naar het vorige 

veld terug te gaan, druk de terugspoel toets. Na de ingave van alle velden, druk op 

enter om te bevestigen. 

•Ingave van subnet mask. Doe dit op dezelfde methode als ingaven van het IP adres. 

•Ingave van standaard waarden voor de gateway. Doe dit op dezelfde methode als 

ingaven van het IP adres. 

•Ingave van DNS instellingen. Er bestaan Primaire en secondaire DNS instellingen. 

Doe dit op dezelfde methode als ingaven van het IP adres. 

•Kies voor "Proxy server intellingen". Indien er geen proxy server wordt gebruikt, druk 

toets 4 of 6 om deze optie uit te zetten en bevestig. Indien er een proxy server wordt 

gebruikt, druk toets 4 of 6 om deze optie te kiezen en druk op enter. Geef het Proxy 

adres van de proxy server en druk op enter. Geef de poort nummer van de proxy 

server en druk op enter. 

•PLEXTALK probeert een verbinding te maken met het netwerk. Wanneer een 

verbining tot stand werd gebracht, zullen de instellingen opgeslagen worden in de 

PLEXTALK en wordt het menu automatisch gesloten. Wanneer een verbining niet tot 

stand komt, gaat de PLEXTALK automatisch terugkeren naar het menu om een 

beschikbaar draadloos netwerk te selecteren. 

 

Opmerking: Eens het netwerk is ingesteld, worden die instellingen onthouden en hoef je 

dien telkens niet meer in te geven. 

Opmerking: Netwerk instellingen, zoals een netwerknaam (SSID) en de wijze van 

beveiliging is afhankelijk van elk netwerk. Netwerk instellen volgens uw netwerk 

omgeving: 

Opmerking: indien WEP beveiliging is ingesteld moet het wachtwoord 5, 10, 13 of 26 

karakters bedragen. Voor andere beveiligingsinstellingen zijn de criteria voor het 

wachtwoord tussen 8 en 64 karakters. 

Opmerking: raadpleeg de sectie 15, "Tekst ingave" voor meer details voor het invoeren 

van een tekst.  

 

13.3. Geavanceerde netwerk instellingen 

 

13.3.1. Bevestiging netwerk informatie 

 

In het menu kan je de huidige netwerk instellingen opvragen. 
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Indien verbonden met een Kabel netwerk, is de informatie de volgende: 

 

•Verbinding of geen verbinding 

•LAN-kabel verbinding 

•DHCP 

•IP adres 

•Subnet mask 

•Standaard gateway 

•Eerste DNS adres 

•Tweede DNS adres 

•MAC adres van kabelnetwerk 

•MAC adres van draadloos netwerk 

•Leasedatum IP adres 

•IP adres geleased tot 

•Adres DHCP server 

 

Indien verbonden met een draadloos netwerk, is de informatie de volgende: 

 

•Verbinding of geen verbinding 

•LAN-kabel verbinding 

•Signaal sterkte 

•DHCP 

•IP adres 

•Subnet mask 

•Standaard gateway 

•Eerste DNS adres 

•Tweede DNS adres 

•MAC adres van kabelnetwerk 

•MAC adres van draadloos netwerk 

•Leasedatum IP adres 

•IP adres geleased tot 

•Adres DHCP server 

 

Indien de PLEXTALK niet verbonden is met een netwerk is volgend informatie 

beschikbaar: 

 

•Verbinding of geen verbinding 

•LAN-kabel verbinding 

•MAC adres van kabelnetwerk 

•MAC adres van draadloos netwerk 

 

Om de netwerk informatie te bevestigen, doe het volgende: 
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•Druk de Menu toets. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk de enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Bevestig netwerkinformatie" te kiezen en druk de 

enter. 

•PLEXTALK kondigt de informatie aan. Druk op toets 4 of 6 om de informatie te 

kiezen die je wil horen. 

•Na het beluisteren van de informatie, druk op enter om het menu af te sluiten. 

 

13.3.2. Laden van netwerk instellingen 

 

PLEXTALK kan in 1 keer meerdere netwerk instellingen laden door middel van het 

networksetting.ini bestand. Je kunt het instellingsbestand aanmaken op je computer met 

de toepassing. Deze software en handleiding zijn ter beschikking op de PLEXTALK 

website. http://www.plextalk.eu/ Sla de instellingen op in de root van de SD-kaart of USB 

stick om de instellingen te laden. Om de netwerk instellingen te laden, doe het volgende: 

 

•Sla het bestand "NetworkSetting.ini" op in de root van de SD-kaart of de USB stick. 

•Plaats de SD-kaart of USB stick in de PLEXTALK. 

•Druk de Menu toets. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Laden van netwerk instellingen" te kiezen en druk op 

enter. 

•PLEXTALK zal u vragen om te bevestigen dat u wenst door te gaan. Druk de Enter-

toets in om verder te gaan of de toets Annuleren om uw keuze ongedaan te maken. 

 

Opmerking: alle vorige instellingen worden verwijderd als nieuwe instellingen worden 

geladen. 

Opmerking: als beide SD-kaart en USB apparaat een "NetworkSetting.ini" bevatten, zal 

deze van de SD-kaart worden geladen. 

 

13.3.3. Opslaan van netwerk instellingen 

 

Netwerk instellingen kunnen opgeslagen worden op een SD-kaart of een USB apparaat 

voor backup doeleinden. Het instellings bestand is opgeslagen in de root van de SD-kaart 

of de USB stick. Om de instellingen op te slaan, doe het volgende: 

 

•Plaats de SD-kaart of USB stick in de PLEXTALK. 
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•Druk de Menu toets. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Netwerkinstellingen opslaan" te kiezen en druk op 

enter. 

•PLEXTALK zal u vragen om te bevestigen of u wenst door te gaan. Druk de Enter-

toets in om verder te gaan of de toets Annuleren om uw keuze ongedaan te maken. 

 

Opmerking: indien de SD-kaart en de USB sleutel is aangesloten, zal het instellings 

bestand weggeschreven worden op de SD-kaart. 

 

13.3.4. Toevoegen van draadloos netwerk 

 

Om een draadloos netwerk in te stellen, doe het volgende: 

 

•Druk de Menu toets. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Draadloos netwerk instellingen" te kiezen en druk op 

enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Draadloos netwerk instelling toevoegen" te kiezen en 

druk op enter. 

•Voer de naam in van de SSID. Instellingen zijn dezelfde als voor "beschikbaar 

draadloos netwerk". Refereer naar sectie 13.2.2. "Bevestigen van beschikbare 

draadloze netwerken en verbinden." 

•Als alle instellingen zijn ingegeven is het draadloos netwerk geregistreerd en de 

hoogste prioriteit gegeven. Het menu sluit en de PLEXTALK zal een verbinding 

maken met het toegevoegd draadloos netwerk. 

 

13.3.5. Aanpassen of verwijderen van draadloze instellingen 

 

In het menu "Draadloos netwerk instelling verwijderen of wijzigen” zijn de drie volgende 

opties beschikbaar: 

•Verander de prioriteit en de instellingen voor de automatische verbinding 

•Draadloos netwerk instelling wijzigen 

•Draadloos netwerk instelling verwijderen 

 

Om de draadloze instellingen aan te passen of te verwijderen, doe het volgende: 

 

•Druk de Menu toets. 
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•Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Draadloos netwerk instellingen" te kiezen en druk op 

enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Draadloos netwerk instelling verwijderen of wijzigen" 

te kiezen en druk op enter. 

•Draadloze netwerken worden opgelijst in volgorde van prioriteit van de verbinding. 

Druk toets 4 of 6 om het draadloze netwerk dat je wilt aanpassen te kiezen en druk 

op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Verander de prioriteit en de instellingen voor de 

automatische verbinding", "draadloos netwerk instelling wijzigen" of "draadloos 

netwerk instelling verwijderen" te kiezen en druk op enter. 

 

Als je "Verander de prioriteit en de instellingen voor de automatische verbinding" hebt 

gekozen: 

 

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om "verbind automatisch op de hoogste 

prioriteit" of "verbind niet automatisch" te selecteren en druk op de Entertoets. 

•Als de PLEXTALK vraagt of u verder wilt gaan. Druk op de Enter-toets om het 

netwerk te selecteren. Druk op de Annuleer-toets om het proces te stoppen.  

•Als u kiest voor "verbind automatisch op de hoogste prioriteit" sluit de PLEXTALK 

het menu en geeft het netwerk de hoogste prioriteit en maakt  vervolgens verbinding 

met het netwerk. 

•Als u kiest voor "verbind niet automatisch" dan zal de PLEXTALK niet automatisch 

met het netwerk verbinden. Na het sluiten van het menu, zal de PLEXTALK proberen 

te verbinden met een netwerk in volgorde van prioriteit ingesteld in de PLEXTALK. 

 

Als je "draadloos netwerk instelling wijzigen" hebt gekozen: 

 

•Selecteer "beveiligings modus". Instellingen zijn dezelfde als voor "beschikbaar 

draadloos netwerk". Refereer naar sectie 13.2.2. "Bevestigen van beschikbare 

draadloze netwerken en verbinden." 

•Na het vervolledigen worden de instellingen geregistreerd en het Menu afgesloten. 

 

Als "draadloos netwerk instelling verwijderen" is gekozen: 

 

•PLEXTALK vraagt om een bevestiging, druk op enter om te verwijderen.  Na het 

verwijderen, probeert de PLEXTALK een verbinding te maken met het beschikbaar 

netwerk met de hoogste prioriteit. 

 

Opmerking: indien u SSID wenst te wijzigen, voeg dan een nieuwe configuratie toe en 

verwijder de al bestaande configuratie. 
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13.3.6. Initializeren van netwerk instelling naar standaard 

 

De netwerkinstellingen kunnen opnieuw ingesteld worden als fabrieksinstellingen. Het 

menu na fabrieks instellingen activeren heeft volgende resultaten: 

 

•Inschakelen of uitschakelen van het netwerkstation: Ingeschakeld 

•Kabelnetwerk instellingen: verwijderd  

•Draadloze netwerk instellingen: verwijderd 

 

Om deze functies te resetten, doe dan het volgende: 

 

•Druk de Menu toets. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Zet alle netwerkinstellingen op Standaard" te kiezen 

en druk op enter. 

•PLEXTALK zal u vragen om te bevestigen dat u wenst door te gaan. Druk de Enter-

toets in om verder te gaan of de toets Annuleren om uw keuze ongedaan te maken. 
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14. Daisy Online 

 

DAISY online is het bibliotheeksysteem wat DAISY-boeken uitleent en verdeelt service 

Mededelingen aan gebruikers via het internet. Deze dienst wordt de "Online Service" 

genoemd. Er zijn meerdere "online service leveranciers" waarbij de inhoud en diensten 

onderling afwijkt. 

 

Om de DAISY Online service te benutten, moet je jezelf eerst registreren bij de online 

service. Daarna kan je de instellingen bekomen voor een DAISY online speler zoals de 

PLEXTALK. Deze sectie gaat over het instellen van een gebruikers account, ontlenen van 

boeken en luisteren naar mededelingen van de online service. 

 

14.1. Online service instellingen < Zonder afdekkap > 

 

Om een DAISY online service te ontvangen, dient u zich te registreren al lid van de online 

service leverancier. Na de registratie, zal de online service leverancier u een gebruikers-

ID en een wachtwoord geven. 

 

Na de registratie configureert U het ID en het wachtwoord in de PLEXTALK. Configureren 

kan op twee manieren. 

 

•Laad het online service-instelling bestand. Raadpleeg het hoofdstuk "14.1.1. Laden 

van online service instellingen" voor meer details. 

•Handmatig instellen van het gebruikers-ID en wachtwoord indien reeds een online 

service instelling bestaat in de PLEXTALK. Zie ook hoofdstuk "14.1.2. Bevestiging en 

veranderen van de online service-instelling" voor meer informatie. 

 

Vraag de online service leverancier welke methode u best kiest. 

 

14.1.1. Laden van online service instellingen 

 

Het verkrijgen van methode van de online service instelling bestand hangt af van elke 

online service aanbieder. Bijvoorbeeld, je kunt de instellingen verkrijgen via de website 

van de online service aanbieder. Je kunt het instellingsbestand aanvragen bij de online 

service aanbieder. 

 

Na het verkrijgen van de online service instellingen kan deze laden in de PLEXTALK. 

Om de online service instellingen te laden, doe het volgende: 
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•Sla het online service instellings bestand op in de root van een SD-kaart of een USB 

stick. De naam van dit bestand is "OnlineSetting.ini". 

•Plaats de SD-kaart of USB stick in de PLEXTALK. 

•Druk de Menutoets. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "online service instelling" te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "instelling laden" te kiezen en druk op enter. 

•De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verdergaat. Druk op de toets Enter om 

te bevestigen of op de toets Annuleren om af te breken. 

•PLEXTALK laadt de online instellingen van de SD-kaart of de USB stick. Na het 

laden van het online instellingsbestand, zal de PLEXTALK automatisch opnieuw 

opstarten. 

 

Opmerking: U kunt meerdere online service-instellings-bestanden in de PLEXTALK 

invoeren. 

Opmerking: De PLEXTALK verwijdert of wijzigt de huidige online service instellingen niet 

als u andere nieuwe online service instellingen inbrengt. 

Opmerking: Indien je het instellingsbestand van dezelfde provider laadt, worden de 

gegevens overschreven. 

 

14.1.2. Bevestiging en veranderen van de online service-instelling 

 

U kunt zich handmatig aanmelden bij de online servive met uw gebruikers-naam en het 

wachtwoord in de PLEXTALK. Doe het volgende: 

 

•Druk de Menu toets. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "online service instelling" te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "instelling bevestigen en wijzigen" te kiezen en druk op 

enter. PLEXTALK  kondigt de service provider naam, gebruikersnaam en het bestaan 

van een wachtwoord aan. 

•Als u op de informatie- toets drukt, kunt u de online service naam,  gebruikers-naam, 

het bestaan van een wachtwoord en de URL van de website bevestigen. 

•Druk toets 4 of 6 om de online service provider te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "instelling wijzigen" te kiezen en druk op enter. 

•Om de naam van de online service te veranderen, gebruik het numeriek toetsenbord 

om de naam in te geven en druk op enter. Als je de naam niet wil veranderen, druk 

dan onmiddellijk op enter. 

•Om de gebruikersnaam ter veanderen, geef de nieuwe gebruikersnaam in en druk 

op enter. Als je de naam niet wil veranderen, druk dan onmiddellijk op enter. 
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•Om het wachtwoord te veranderen, geef het wachtwoord in en druk op enter. Als je 

het wachtwoord niet wil veranderen, druk dan onmiddellijk op enter. 

•U kan in de online de afspeelmodus kiezen tussen streaming of download. Druk op 

de toets met nummer 4 of 6 om te kiezen tussen "Gebruik via download" of "Gebruik 

via streaming" en druk op de Enter-toets. De PLEXTALK sluit het menu en herstart 

automatisch. 

 

Opmerking: refereer naar sectie 15. "Tekst ingave" in verband met ingeven van tekst. 

Opmerking: indien je de gebruikersnaam en wachtwoord verandert, moet dit 

overeenstemmen met de gegevens van de provider. 

Opmerking: Indien de online service niet toelaat om zowel "streamen" en "downloaden", is 

deze keuze niet beschikbaar. 

Opmerking: Als u "streaming" selecteert, zal het actuele downloaden van een titel 

afgebroken worden. De reeds gedownloade bestanden zullen echter niet verwijderd 

worden. 

Opmerking: Als u "downloaden" selecteert, zullen al de "geleende titels" gedownload 

worden. 

 

14.1.3. Verwijderen van de online service instelling 

 

Als u een online service niet langer meer wil gebruiken, verwijder dan de instelling van de 

online service provider. 

Doe het volgende: 

 

•Druk de Menu toets. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "online service instelling" te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "instelling bevestigen en wijzigen" te kiezen en druk  

enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de online service provider te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "instelling verwijderen" te kiezen en druk op enter. 

•De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verdergaat. Druk op de toets Enter om 

te bevestigen of op de toets Annuleren om af te breken. 

•PLEXTALK verwijdert de instelling van de service provider. Bovendien zal de 

boekenplank en Service Mededelingen van de online service provider worden 

verwijderd. Daarna zal de PLEXTALK automatisch herstarten. 

 

14.1.4. mededeling door een opgenomen stem of een synthetische stem 
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U kunt een mededelingsstem selecteren door "opgenomen stem" of "synthetische stem" 

bij het gebruik van de Boekenplank, Aankondigingen of Online service menu. Als u kiest 

voor "Instellen van de prioriteit van het audio label" op basis van de prioriteit, zal de 

PLEXTALK aankondigen "opgenomen stem" als er er een opgenomen stem is. Als er 

geen opgenomen stem is, wordt de mededeling met een synthetische stem gedaan. 

Indien u "Alleen tekst label" selecteert, zal de PLEXTALK alle mededelingen met een 

syntetische stem doen. Voor deze instellingen doet u het volgende: 

 

•Druk op de menu toets om het algemene Menu te activeren. 

•Druk op toets 4 of 6 om "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter. 

•Druk op toets 4 of 6 om de "online service instelling" te kiezen en druk op enter. 

•Druk op toets 4 of 6 om de optie "Instellingen voor afspelen per label" te kiezen en 

druk op enter. 

•Druk op toets 4 of 6 om "instellen van de prioriteit van het audio label" of "alleen 

tekst label" te kiezen en druk op enter. 

 

Opmerking: Als u "instellen van de prioriteit van het audio label" kiest zal de PLEXTALK 

een korte tijd innemen om deze aan te kondigen.  

Opmerking: het is afhankelijk van de Online service of er al of niet een "opgenomen stem" 

beschikbaar is. 

 

14.2. Boekenplank 

 

Een beschikbare titellijst zal beschikbaar worden vanaf de online service provider via 

internet. De beschikbare titellijst heet "nieuwe titels." U kunt uw keuze maken uit de lijst 

van "nieuwe titels" welke u wenst te beluisteren. Wanneer u een titel kiest uit "nieuwe 

titels", druk op de Start/stop-toets. De geselecteerde titel is overgedragen naar de 

categorie genoemd "geleende titels". "Geleend" betekent dat u de titel geleend hebt van 

de online sevice provider. 

 

"Boekenplank" bestaat uit twee categorieen. Deze zijn "nieuwe titels" en "geleende titels". 

PLEXTALK ziet de boekenplank als een ander medium zoals SD-kaart of USB stick. 

Indien uw PLEXTALK meerdere online service diensten bevat, zal een boekenplank voor 

elke provider beschikbaar zijn. 

 

Opmerking: Sommige online diensten zetten titels automatisch om van "nieuwe titels" 

naar "geleende of geopende titels." 

 

Om de titels van online service dienst naar de "boekenplank" te brengen zijn de volgende 

methodes beschikbaar. 
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•Zoek en ontvang titels van de boekenplank door "online service menu." 

•Vraag de online service dienst om titels in uw boekenplank te zetten. 

•Zoek titels op de website van de online service dienst en ontvang titels in uw 

boekenplank. 

 

Sommige online service diensten leveren niet de methodes die u hierboven las. Vraag 

aan de online service dienst hoe u titels in uw boekenplank kan krijgen. 

 

14.2.1. Afspelen van een titel in de Boekenplank 

 

Om een titel in uw boekenplank af te spelen, doet u het volgende: 

 

•Druk op de Titel-toets om een titel in uw boekenplank te selecteren. 

•Druk op de Start/Stop-toets om de titel af te spelen. 

 

De bediening zoals voorwaarts, terugspoelen, koppen navigatie etc. voor titels in de 

boekenplank blijven hetzelfde als voor andere media. 

 

14.2.2. Afspeelopties: streaming en downloaden 

 

Er zijn twee opties om een titel af te spelen, deze zijn Streaming en downloaden. Bij het 

streamen wordt er een gedeelte audio naar de PLEXTALK gestuurd en dit wordt 

onmiddellijk afgespeeld. Bij het downloaden gaat de PLEXTALK eerst de volledige titel 

binnenhalen vooraleer het afspelen kan beginnen. 

 

Opmerking: Sommige online service providers leveren enkel streaming of leveren enkel 

downloaden. 

Opmerking: Wanneer je een titel afspeelt in streaming, kan het eventjes duren vooraleer 

hat afspelen start. 

Opmerking: je kunt het afspelen van een titel niet starten als die nog aan het downloaden 

is. 

Opmerking: gedownloade bestanden zijn opgeslagen in het intern geheugen. 

Opmerking: je kunt een backup maken van een titel die gedownload is. < Zonder afdekkap 

> 

 

14.2.3. download van een titel < Zonder afdekkap > 

 

Om een titel te downloaden doet u het volgende: 
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•Druk op de Titeltoets om de boekenplank te selecteren. 

•Selecteer een titel die u wilt downloaden in "geleende of geopende titels", en druk op 

de toets met nummer 9. 

•PLEXTALK vraagt u om bevestiging om door te gaan. Druk op de toets Enter om te 

bevestigen of op de toets Annuleren om af te breken. 

 

Opmerking: Sommige online service diensten leveren enkel streaming. In dit geval is 

downloaden niet mogelijk. 

Opmerking: Indien u verschillende titels wenst te downloaden, herhaalt u de procedures 

hierboven. 

Opmerking: Druk op de toets 9 gedurende het downloaden om het downloaden af te 

breken. 

Opmerking: Het downloaden van een titel kan lang duren. Je kunt een andere titel 

afspelen terwijl een titel wordt gedownload. 

Opmerking: de tijd voor het downloaden hangt af van het netwerk en de grootte van de 

titel. 

 

14.2.4. Inleveren van een titel 

 

Om een titel in te leveren doet u het volgende: 

 

•Druk op de Titeltoets om de boekenplank te selecteren. 

•Selecteer een titel die u wil inleveren in "Geleende Titels" categorie. 

•Druk op de Uitwerp-toets. Deze titel is gemarkeerd om in te leveren. 

•Als u opnieuw op de Uitwerp-toets drukt, is de markering geannuleerd. 

•Als er nog andere titels zijn die u wil inleveren, herhaalt u het proces hierboven. 

•Na het selecteren van de titels die u wil inleveren, drukt u op de Start/Stop-toets om 

de titels in te leveren. 

•PLEXTALK vraagt u om bevestiging of u de titels inlevert. Druk op start/stop om 

naar de geselecteerde titels terug te keren of op de terugspoeltoets om te annuleren. 

De gedownloade gegevens worden verwijderd uit het intern geheugen van de 

ingeleverde titels. 

 

Opmerking: Als u op de Uitwerp-toets drukt terwijl u een titel afspeelt, zal de PLEXTALK u 

vragen of u de titels wilt inleveren of niet. 

Opmerking: U kunt geen titel inleveren uit de "nieuwe titels" categorie. Als u een titel 

ingeleverd hebt, keert u terug naar "geleende titels." 

 

< Zonder afdekkap > 

De Boekenplank-toets heeft dezelfde functie als de Uitwerp-toets. 
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Opmerking: in plaats van de terugspoeltoets kan u ook de annuleertoets (sterretje) 

drukken om te annuleren. 

Opmerking: Als u een titel inlevert, zijn de gebackupte gegevens niet verwijderd. 

 

14.2.5. Selecteer een titel per categorie 

 

Indien uw boekenplank veel titels bevat, kan u titels sneller kiezen door per categorie te 

selecteren. Om een titel volgens categorie te selecteren, doet u het volgende: 

 

•Druk op de doorspoel-toets om naar de eerste titel in de volgende categorie te gaan. 

•Druk op de Terugspoel-toets om naar de eerste titel in de huidige categorie te gaan. 

•Druk nog eens op de Terugspoel-toets om naar de eerste titel van de vorige 

categorie te gaan. 

•Druk de vorige of volgende titel toets om je favoriete titel te kiezen. 

 

Als alternatief kan je het volgende doen: 

 

•Wanneer u een titel selecteert, drukt u op de toets  2 om het niveau of de categorie 

te selecteren. 

•Druk toets 4 of 6 om de  volgende of vorige categorie te kiezen. 

•Druk toets 8 om het titel niveau te selecteren. 

•Druk toets 4 of 6 om je favoriete titel te kiezen. 

 

•Door de toets 4 of 6 ingedrukt te houden kan u veranderen van categorie. 

 

14.2.6. Overbrengen van titelscategorie van "Nieuwe titels" naar "Geleende of 

geopende titels" 

 

Om een titel  van "nieuwe titels" naar "geleende of geopende titels", doet u het volgende:  

 

•Selecteer een titel in "nieuwe titels" categorie en druk op de Start/Stop-toets. De 

PLEXTALK plaatst de titel in de"geleende of geopende titels." 

 

Om een categorie van verschillende titels over te brengen van "nieuwe titels" naar 

"geleende titels", doet u het volgende: 

 

•Selecteer een titel in "Nieuwe titels" categorie en druk op de Uitwerp-toets. De titel is 

gemarkeerd om over te brengen. 

•Als u opnieuw op de Uitwerp-toets drukt, is de markering geannuleerd. 
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•Als u meerdere nieuwe titels wilt overbrengen, selecteert u de nieuwe titels en druk 

steeds op de Uitwerp-toets. 

•Na het selecteren van de titels, Drukt u op de Start/Stop-toets. 

•De PLEXTALK vraagt om bevestiging of u de geselecteerde titels wil overbrengen. 

Druk op start/stop om de titel naar geleende titels over te brengen, druk op de 

terugspoeltoets om te annuleren. 

 

Opmerking: Als u op de Boekenplank-toets of de Uitwerp-toets drukt terwijl u een titel 

selecteert in "geleende categorie", zal de PLEXTALK terugkeren naar de titel. 

 

< Zonder afdekkap > 

De Boekenplank-toets heeft dezelfde functie als de Uitwerp-toets. 

 

Opmerking: Het overdragen van een categorie kan eveneens geannuleerd worden door 

op de Cancel-toets te drukken in plaats van de Terugspoel-toets. 

 

14.3. mededelingen 

 

Een "mededeling" is de informatie verstrekt door de online service provider. Je kunt naar 

de "mededeling" luisteren door te kiezen voor "mededelingen" na de boekenplank 

(media). De "mededeling" media is apart voor elke online service provider zoals de 

boekenplank. 

 

Opmerking: Sommige online service providers sturen geen "mededelingen". In dit geval, 

zal de PLEXTALK de "service mededelingen" niet aankondigen wanneer u titels 

selecteert. 

Opmerking: De "mededeling" wordt automatisch bijgewerkt na het heropstarten. 

 

14.3.1. Luisteren naar een mededeling 

 

Om te luisteren naar een mededeling, doe het volgende: 

 

•Gebruik de Titel-toets om het "Service mededelingen"  te selecteren. PLEXTALK 

leest de eerste mededeling. 

•Druk de volgende of vorige titeltoets om naar de volgende of vorige mededeling te 

luisteren. 

 

Indien de PLEXTALK geregistreerd is voor verschillende online service providers, worden 

de mededelingen gesorteerd per online service provider. 
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•Druk op de doorspoel-toets of de Terugspoeltoets om te luisteren naar de Service 

mededelingen of een andere online service. 

 

 

U kunt van online service veranderen door de volgende methode: 

 

•U kunt de online service selecteren door op de toets met nummer 2 te drukken 

terwijl u "Service mededelingen" selecteert. 

•Druk toets 4 of 6 om te veranderen naar een ander online service. 

•Druk op de toets met nummer 8, zo kan u elke Service mededeling selecteren. 

•Druk toets 4 of 6 om de mededeling te kiezen die je wil horen. 

 

14.3.2. Verwijderen van mededelingen 

 

Na het luisteren naar een Service mededeling kan deze worden verwijderd. Om de 

Service mededelingen te verwijderen, doet u het volgende:  

 

•Druk op de Uitwerp-toets om de Service mededeling te selecteren die u wenst te 

verwijderen. De Service mededeling is nu gemarkeerd om te verwijderen. 

•Druk opnieuw op de Uitwerp-toets om de markering te annuleren. 

•Om verscheidene Service mededelingen te verwijderen, herhaalt u de procedure 

van hierboven. 

•Na het selecteren van de Service mededelingen die u wilt verwijderen, drukt u op de 

Start/Stop-toets. 

•PLEXTALK vraagt om bevestiging of u deze wel degelijk wil verwijderen. Druk op 

start/stop om de mededeling te verwijderen of op de terugspoeltoets om te annuleren. 

 

Opmerking: Wanneer u éénmaal een Service mededeling hebt verwijderd, kan u er niet 

meer naar luisteren. 

 

< Zonder afdekkap > 

De Boekenplank-toets heeft dezelfde functie als de Uitwerp-toets. 

 

Opmerking: in plaats van de terugspoeltoets kan u ook de annuleertoets (sterretje) 

drukken om te annuleren. 

 

14.4. Boekenplank menu < Zonder afdekkap > 
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14.4.1. Bijwerken van alle boekenplanken 

 

U kunt alle boekenplanken bij werken die manueel in de PLEXTALK geregistreerd zijn. 

Doe het volgende: 

 

•Druk de Menutoets. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Boekenplank en mededelingen" te kiezen en druk op 

enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "boekenplank bijwerken" te kiezen en druk op enter. 

•De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verdergaat. Druk op de toets Enter om 

te bevestigen of op de toets Annuleren om af te breken. 

 

Opmerking: PLEXTALK werkt de boekenplank automatisch bij gedurende het opstarten. 

 

14.4.2. Online Service selecteren en bijwerken boekenplank 

 

Om een specifieke online service boekenplank te bij te werken, doet u het volgende: 

 

•Druk de Menutoets. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Boekenplank en mededelingen" te kiezen en druk op 

enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Selecteer de online service en bijwerken van de 

boekenplank" te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de online service provider te kiezen en druk op enter. 

•De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verdergaat. Druk op de toets Enter om 

te bevestigen of op de toets Annuleren om af te breken. 

 

14.4.3. Bijwerken van Service mededelingen 

 

U kunt alle Service mededelingen die geregistreerd zijn in de PLEXTALK manueel 

bijwerken. Doe het volgende: 

 

•Druk de Menutoets. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Boekenplank en mededelingen" te kiezen en druk op 

enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Bijwerken van de mededelingen" te kiezen en druk op 

enter. 

•De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verdergaat. Druk op de toets Enter om 

te bevestigen of op de toets Annuleren om af te breken. 
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Opmerking: PLEXTALK werkt de Service mededelingen automatisch bij na het opstarten 

en na een bepaalde periode. 

 

14.5. Online Service Menu < Zonder afdekkap > 

 

Sommige online service providers voorzien diensten zoals het opzoeken van een titel. Om 

zulke service te gebruiken, moet je in het Menu van de PLEXTALK de online service 

kiezen. Beschikbare diensten in het menu kunnen verschillen naargelang de service 

provider en kunnen verschillend werken. Daarom gaat het in deze sectie alleen over het 

algemeen gebruik van het menu. Contacteer de service provider om details over 

desbetreffende diensten te bekomen. 

 

Opmerking: indien de online service u geen service menu aanbiedt, kan u deze optie niet 

gebruiken. 

 

14.5.1. Bediening van het Menu 

 

Om het online service menu te bedienen, doe het volgende: 

 

•Druk de Menutoets. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "online service" te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de online service provider te kiezen en druk op enter. De 

PLEXTALK start het online service menu. 

 

Dit menu voorziet interactieve communicatie tussen de gebruiker en de service provider. 

Je dient te antwoorden op de vragen van de service provider. Het type vragen zijn 

"multiple choice" en "tekst" ingave. 

 

•Om te antwoorden op "multiple choice" vragen, druk toets 4 of 6 om je keuze te 

maken. 

•Om op het "tekstinvoer" verzoek te antwoorden, voert u de tekst in met behulp van 

de nummertoetsen. 

•Als er verscheidene verzoeken zijn, druk dan op de Enter toets om verder te gaan 

naar het volgende verzoek of druk op de annuleer-toets om terug te gaan naar het 

vorige verzoek. 

 

Opmerking: Sommige online services laten u niet toe om terug te gaan naar de vorige 

aanvraag. 

Opmerking: zie hoofdstuk 15. "Tekst ingave" voor het ingeven van tekst. 
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Na het beantwoorden van een reeks vragen, druk op enter om je antwoorden door te 

sturen. Op het einde van de interactieve communicatie, bezorgt de online service je het 

resultaat. Indien de online service u een "titellijst" stuurt als resultaat, selecteer dan de titel 

die u wilt uitlenen. Om een titel te kiezen, doe het volgende: 

 

•Druk toets 4 of 6 om een titel te kiezen. 

•Druk op enter om de titel uit te lenen. De geselecteerde titel is toegevoegd aan u 

boekenplank en de PLEXTALK speelt de titel af door streamen of downloaden de 

titel. 

 

Om meerdere titels tegelijk te kiezen, doe het volgende: 

 

•Drukt toets 4 of 6 en druk op de boekenplank toets om de titel te selecteren. De titel 

is gemarkeerd om te lenen. 

•Druk de boekenplank toets opnieuw in om te annuleren. 

•Om meerdere titels te ontlenen, herhaal de actie hierboven. 

•Na het selecteren van de titels, drukt u op de Enter-toets om de titels te bewaren. De 

geselecteerde titel is toegevoegd aan uw boekenplank en de PLEXTALK speelt de 

laatst geselecteerde titel af door streamen of downloaden van elke titel. 

 

Opmerking: Om een titel vooraf te beluisteren drukt u op de start/stop toets. 

Opmerking: er bestaan titels waarbij het vooraf beluistern niet wordt toegelaten. 

Opmerking: om de online service menu te verlaten, druk op de Menu toets. 
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15. Tekst ingave < Zonder afdekkap > 

 

Dit hoofdstuk omschrijft hoe je Tekst ingeeft. 

 

 

15.1. Ingave in alfabetische modus ABC 

 

Er staan meerdere karakters op elke numerieke toets, telkens je een toets indruk, 

selecteer je een andere letter. 

 

Volgorde van de letters en cijfers 

Letters op een numeriek toetsenbord verschijnen eerst als kleine letters, nummer en dan 

hoofdletters. Voorbeeld: druk toets 5, dan kan je kiezen tussen j, k,l, 5, J, K, L. 

 

Een keuze wordt automatisch bevestigd na 2 seconden 

Na het selecteren van een karakter wordt na 2 seconden inactiviteit het karakter 

automatisch gekozen en aangekondigd. 

 

Ingave van meerdere letters/cijfers die op dezelfde toets staan 

Om meerdere karakters in te geven, die op dezelfde toets staan, druk op de 

spoelvoorwaartse toets in plaats van 2 seconden te wachten. Voorbeeld: om "ab" in te 

geven, druk op toets 2 een maal en druk de vooruitspoel-toets, druk dan toets 2 tweemaal 

om letter "b" in te geven. 

 

Voorbeeld van ingave 

Ingave van "http" 

h: druk tweemaal op toets 4  

t: druk eenmaal op toets 8  

t: druk eenmaal op toets 8 

p: druk eenmaal op toets 7  

 

Letters en cijfers ingeven 

Letters en cijfers staan op volgende toetsen: 

toets 1 omvat ".", "@", "/", ":", "1" 

toets 2 omvat  a, b, c, ç, á, à, â, 2, A, B, C, Ç, Á, À, Â 

toets 3 omvat  d, e, f, ë, é, è, ê, 3, D, E, F, Ë, É, È, Ê 

toets 4 omvat  g, h, i, ï, í, 4, G, H, I, Ï, Í 

toets 5 omvat  j, k, l, 5, J, K, L 

toets 6 omvat  m, n, o, ó, ò, ô, 6, M, N, O, Ó, Ò, Ô 

toets 7 omvat  p, q, r, s, 7, P, Q, R, S 
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toets 8 omvat  t, u, v, ü, ú, 8, T, U, V, Ü, Ú 

toets 9 omvat  w, x, y, z, 9, W, X, Y, Z 

toets 0 omvat  (spatie), ?, _, =,  0. 

 

Opmerking: Omdat het sterretje gebruikt is als annulatie en het hekje als enter, kunnen 

deze toetsen niet gebruikt worden voor tekstingave. 

 

Bevestiging van ingave van letter of cijfers 

Druk op Start/Stop en luister naar de ingegeven tekst. 

 

Verandering van type ingave 

Om lettertype te veranderen, druk de bladwijzertoets om te schakelen tussen ABC modus, 

numerieke modus of symbool modus. 

 

Opmerking: Als de ingave alleen nummers toelaat, dan wordt de ingave modus niet 

veranderd. 

 

 

15.2. Ingave van nummers in numerieke modus 

 

Numerieke modus wordt gebruikt voor nummeringave. Druk de bladwijzertoets 

verschillende malen tot je numerieke modus hoort. 

 

Nummers vind je op het numerieke toetsenbord. 

 

 

15.3. Ingave van symbolen via de symbooltabel 

 

Symbooltabel is de modus om symbolen in te geven. Gebruik de toetsen met nummers 

2,4 en 8 om de karakters op de symbooltafel te overlopen en druk op de toets met 

nummer 5 om een karakter te kiezen. Druk verschillende malen op de bladwijzertoets tot 

je de symbooltabel bereikt. 

 

In de symbooltabel kan je naar boven gaan met toets 2, en naar beneden met toets 8, 

druk toets 4 om links in de tabel te gaan en toets 6 om naar rechts te gaan. Om een 

symbool verscheidene keren te kiezen, druk herhaaldelijk op de toets met nummer 5.  

 

De symbool tabel is hieronder omschreven. 
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15.4. Bewegen in een tekst 

 

Een karakter terug bewegen 

Druk de terugspoel-toets om 1 karakter terug te gaan. 

 

Een karakter vooruit bewegen 

Druk de vooruitspoel-toets om een karakter verder te gaan. 

 

Teruggaan naar het begin van een lijn 

Houd de terugspoel-toets ingedrukt om naar het begin van een lijn te gaan. 

 

Vooruit gaan naar het einde van een lijn 

Houd de vooruitspoel-toets ingedrukt om naar het einde van een lijn te gaan. 

 

15.5. Verwijderen van karakters 

 

Backspace (vorig karakter verwijderen) 

Druk de boekenplank toets om het vorige karakter te verwijderen. 

 

Verwijder een karakter op de huidige positie 

Druk tegelijkertijd op de "ga naar"- toets en toets 8 om het karakter op de huidige positie 

te verwijderen. 

 

Verwijderen van alle karakters 

Houd de boekenplank toets ingedrukt om alle karakters te verwijderen. 

 

Overschakelen van invoeg modus naar overschrijven 

Druk de ga naar toets en toets 5 tesamen om over te schakelen van invoeg modus naar 

overschrijf modus. 
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16. Podcast ontvanger 

 

Een Podcast is een internet technologie waarmee je op aanvraag audio-bestanden kan 

binnen halen, zoals muziek aanbieders, nieuws netwerken of talk radio. Eenmaal je een 

Podcast hebt gekozen in de PLEXTALK, kan je de audio bestanden bijwerken. Audio 

bestanden in een Podcast worden ook Afleveringen genoemd. 

 

Opmerking: Alleen afleveringen met audio bestanden kunnen door de PLEXTALKS 

worden gedownload. 

 

16.1. Registreren van Podcast feeds 

 

16.1.1. Registreren van Podcast feeds met de "Plextalk Transfer" software 

 

Om een podcast feed te registreren met de "Plextalk Transfer" software, doe het 

volgende: 

 

•Plaats een SD-kaart of USB sleutel in uw personal computer. 

•Zorg ervoor dat uw computer met het internet verbonden is. 

•Indien nog niet geinstalleerd, Download de "Plextalk Transfer" software van de 

PLEXTALK website en installeer die op uw computer. http://www.plextalk.eu/ 

•Voer de "Plextalk Transfer" software uit. Bij het verschijnen van het hoofdscherm zal 

de "Plextalk Transfer" software uw SD-kaart of USB sleutel automatisch detecteren. 

•Kies in het veld inhoudstype voor "Podcast Feed Manager". 
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•Kies uit de lijst in "Bestand" menu de optie "Nieuwe Podcast feed". 

 

 

 

•Voer het URL in van de podcast feed en druk OK. De URL dient een "rss-feed" te 

zijn. De naam van de Podcast feed verschijnt in de keuzelijst en wordt opgeslagen op 

de SD-kaart of USB sleutel. 

 

 

 

•Verwijder de SD-kaart of USB sleutel van uw computer na het registreren van de 

podcast feeds. 

 

Opmerking: Podcast feeds worden opgeslagen in het bestand "feeds.opml" dat zich in de 

PlexPodcast map op de SD-kaart of USB sleutel bevindt. 

Opmerking: De "Plextalk Transfer" software kan het "OPML" bestand overzetten op de 

SD-kaart of USB sleutel. Kies het "OPML" bestand uit de bron lijst en druk op "Verzenden" 

om over te zetten op de SD-kaart of USB sleutel. 

 

16.1.2. Registreren van podcast feeds met de podcast ontvanger software 

 

Indien u reeds een podcast ontvanger software gebruikt, kan u de podcasts overzetten 

naar de PLEXTALK. Exporteer de podcast feeds met een OPML bestand. Daarna maak je 

de "PlexPodcast" map aan in de root van de SD-kaart of USB-apparaat en sla het OPML 

bestand op in deze map. U kunt meerder OPML bestanden opslaan. 
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16.2. Luisteren naar Podcasts 

 

Bij het kiezen van Podcast feeds op een SD-kaart of USB sleutel, kan u eerst de 

afleveringslijst vernieuwen en daarna een aflevering naar keuze downloaden. De 

PLEXTALK dient verbonden te zijn met het internet om Podcast afleveringen te kunnen 

downloaden. 

 

Opmerking: Raadpleeg sectie 13, "Netwerk instellingen" om een internet verbinding in te 

stellen. 

 

Om een Podcast te downloaden en voor er naar te luisteren, doe dan het volgende: 

 

•Plaats de SD-kaart of USB sleutel in de PLEXTALK waarop de podcast feeds staan. 

•Druk op Volgende of Vorige titel toets om uw favoriete podcast te selecteren. 

•Druk op de toets Start/Stop. 

•Als de PLEXTALK u vraagt om de afleverings lijst bij te werken, druk op de start/stop 

toets. 

•De PLEXTALK start het downloaden van de meest recente afleverings lijst. Na het 

bij werken van de afleverings lijst, kunt u de aflevering kiezen die u wenst te 

beluisteren. 

•Druk op Volgende of Vorige titel toets om uw favoriete aflevering te kiezen en druk 

op Start/stop. Het afspelen begint als de volledige aflevering gedownload is. Indien 

het downloaden van de aflevering nog niet is gestart, zal er gevraagd worden om dit 

te doen. Druk op de Start/Stop toets om te downloaden. 

•Het downloaden kan enige tijd in beslag nemen. 

•Na het voltooien van het downloaden drukt u op de start/stop toets om het afspelen 

te starten. Indien de aflevering nog niet helemaal is gedownload, zal dit 

aangekondigd worden. 

 

Opmerking: bij het uitschakelen van de PLEXALK wordt het downloaden geannuleerd. 

Opmerking: verwijder nooit de SD-kaart of USB sleutel tijdens het downloaden. 

 

< Zonder afdekkap > 

Opmerking: U kunt de voortgang van het downloaden opvragen door op de informatie 

toets te drukken. 

Opmerking: je kunt het downloaden van de afleveringslijst onderbreken door op de 

annuleer-toets te drukken. 
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16.3. Navigatie per aflevering, per 10 minuten of per 30 seconden 

 

Kies je favoriete Podcast aflevering. Je kunt ook in je favoriete aflevering navigeren per 10 

minuten of per 30 seconden. 

 

U kan navigeren in een aflevering per 10 minuten of per 30 seconden, hiervoor doet u het 

volgende: 

 

•Druk toets 4 of 6 om de navigatie te kiezen: per aflevering, per 10 minuten of per 30 

seconden. 

•Indien per aflevering is gekozen, kan je toets 6 drukken om naar de volgende 

aflevering te gaan. Druk op toets 4 naar links om naar de vorige aflevering te gaan. 

•Indien je kiest per 10 minuten of per 30 seconden, druk toets 6 om 10 minuten of 30 

seconden vooruit te gaan. Druk toets 4 naar links om 10 minuten of 30 seconden 

terug te gaan. Per tijds navigatie blijf je steeds in dezelfde Podcast aflevering. 

 

Opmerking: Snel vooruitspoelen of terugspoelen is mogelijk binnen dezelfde Podcast 

aflevering. 

Opmerking: zonder afdekkap kan je een specifieke aflevering kiezen door op "Ga naar" en 

het nummer in te drukken. 

 

16.4. Het bijwerken van de afleverings lijst in een Podcast < Zonder afdekkap 

> 

 

In het Podcast menu kan je de gekozen Podcast  bijwerken door "afleveringslijst 

vernieuwen" te kiezen. 

 

•Kies een podcast feed waarvan u de laatste afleveringslijst wil bijwerken. 

•Druk op Menu. 

•Druk toets 4 of 6 om "Podcast" te kiezen en druk op Enter. 

•Druk toets 4 of 6 om "afleveringslijst vernieuwen" te kiezen en druk op Enter. 

•Er zal gevraagd worden om de lijst met afleveringen te updaten. Druk op Enter om 

het bijwerken van de lijst met alle afleveringen te starten. Nadat de update voltooid is, 

kan je een aflevering kiezen uit de laatste lijst met afleveringen. 

 

16.5. Download alle afleveringen van de feed < Zonder afdekkap > 

 

Je kunt alle afleveringen downloaden die nog niet gedownload zijn.  

 

•Kies een podcast feed die je wil downloaden. 
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•Druk op Menu. 

•Druk toets 4 of 6 om "Podcast" te kiezen en druk op Enter. 

•Druk toets 4 of 6 om "download de nieuwste afleveringen" te kiezen en druk op 

Enter. 

•Er zal gevraagd worden om de afleveringen te downloaden.  Druk op Enter om eerst 

de lijst met afleveringen bij te werken. Daarna zullen alle afleveringen gedownload 

worden. 

 

16.6. Opmerkingen tijdens het downloaden 

 

•Verwijder nooit de SD-kaart of USB sleutel tijdens het downloaden. Het vergt enige 

tijd om alle afleveringen te downloaden. Je kunt wel iets anders afspelen tijdens het 

downloaden. Kies een andere titel door op de titel toets te drukken. 

•Om de vooruitgang van het downloaden te controleren, druk op de Informatie toets. 

Je kunt het aantal afleveringen dat nog gedownload moet worden bevestigen. 

•Wanneer je de stroom afsluit tijdens het downloaden, zal de download geannuleerd 

worden. U kunt de aflevering opnieuw downloaden door dezelfde actie opnieuw uit te 

voeren. 
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17. Web radio streaming 

 

Je kunt naar verschillende Web radios luisteren die je op het internet kan vinden. Je moet 

de URL van je favoriete web radiozender toevoegen aan de afspeellijst om toegang te 

verkrijgen tot de site voor streaming. 

 

17.1. Web radio station toevoegen aan de afspeellijst 

 

Om naar de web radio te luisteren, moet je web radiozenders registreren. Eerst moet je 

een computer gebruiken om een play list te verkrijgen, dit is een bestand op de 

webpagina van de  radiozender, waarvan de extensie "pls", "m3u" of "asx" is. Maak 

vervolgens een "PlexWebradio" map in de root van de SD-kaart en sla het bestand in 

deze map op. U kunt meerdere web radio stations in deze map onderbrengen. 

 

Voorbeeld: 

Je kunt de afspeellijst bestand vinden op de internet site die internet-radiostations 

introduceert zoals "SHOUTcast"  http://www.shoutcast.com  Kies het radio station en druk 

rechts om het doel op te slaan in de "PlexWebradio" map. Hierdoor wordt het PLS 

bestand opgeslagen in de map. 

 

17.2. Luisteren naar de web radio 

 

De PLEXTALK dient verbonden te zijn met het internet om web radio te kunnen 

beluisteren. 

 

Opmerking: Raadpleeg sectie 13, "Netwerk instellingen" om een internet verbinding in te 

stellen. 

 

Om naar de web radio te luisteren, moet je het volgende doen: 

 

•Plaats de SD-kaart of USB-apparaat met afspeellijsten. 

•Druk op de Volgende- of Vorige Titel toets om je favoriete radiozenders te 

selecteren. 

•Druk op Start/Stop om streaming te starten. 

 

Opmerking: Er zijn geen functies zoals snel vooruitspoelen, terugspoelen, of het niveau 

navigatie voor het afspelen van internet radio station. 
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Opmerking: Je kunt geen bladwijzers toevoegen aan de web radio. Na het beluisteren van 

andere zenders of het wijzigen van medium, kan u het afspelen van de webradio niet 

hervatten waar u gestopt bent. 

Opmerking: Raadpleeg het speelbare webradio-formaat op Bijlage A "Hoofdkenmerken". 
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18. De Bluetooth-instellingen 

 

Door draadloos te verbinden met Bleutooth-apparaten zoals hoofdtelefoons, kan u naar 

muziek en naar DAISY-boeken luisteren vanaf een externe locatie. De bediening is 

dezelfde zoals u werkt op het PLEXTALK -toetsenbord. U kunt de muziek en DAISY-

boeken Starten/Stoppen door gebruik te maken van de Start/Stop-toetsen op het 

Bluetooth-apparaat als het apparaat hierover beschikt. 

 

WAARSCHUWING: Indien u een patient bent met een pacemaker, gebruik dan de 

PLEXTALK en het Bluetooth-apparaat apart van de pacemaker. 

Opmerking: Als u wil verbinden met Bluetooth-apparaten zou deze A2DP ( Advanced 

Audio Distribution Profile) moeten ondersteunen. 

 

18.1. Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat < Zonder afdekkap 

> 

 

Wanneer u voor het eerst verbind met Bluetooth-apparaten aan de PLEXTALK, moet u 

het "koppelen" uitvoeren. Bluetooth koppelen is een proces waarin twee Bluetooth-

apparaten communiceren met elkaar door een gevestigde verbinding. Het koppel-proces 

vindt u hieronder: 

 

•Zet het Bluetooth-apparaat in koppelmodus. Voor details, verwijs naar de 

gebruikersgids van het Bluetooth-apparaat. 

•Druk op de Menu-toets van de PLEXTALK. 

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om de "systeeminstellingen" te selecteren en 

druk op de Enter-toets. 

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om de "Bluetooth-instellingen" te selecteren en 

druk op de enter-toets. 

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om "Zoeken naar Bluetooth-apparaten" te 

selecteren en druk op de Enter-toets. De PLEXTALK zal vervolgens starten met 

zoeken naar het Bluetooth-apparaat. 

•Wanneer de PLEXTALK het Bluetooth-apparaat gevonden heeft, zal de PLEXTALK 

de naam van het apparaat weergeven. Indien er slechts één Bluetooth-apparaat 

gevonden is, druk dan onmiddelijk op de Enter-toets. In geval dat meerdere 

apparaten zijn gevonden, selecteer dan het Bluetooth-apparaat waarmee u wenst te 

connecteren met de toetsen met nummer 4 of 6 en druk op de Enter-toets. In geval 

van geen apparaten, zal de PLEXTALK weergeven dat er geen apparaten gevonden 

zijn. 
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•De PLEXTALK zal u vragen of u toch wilt doorgaan met het koppelen van de 

geselecteerde apparaten. Druk op de Enter-toets om verder te gaan, of druk op de 

Annuleer-toets of dit proces af te breken. 

•Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat, zal de PLEXTALK mogelijk vragen om de 

pin-code in te geven van het Bluetooth-apparaat. In dit geval, geeft u de pin-code in 

die beschreven is in de gebruikersgids van het Bluetooth-apparaat door middel van 

het numeriek toetsenbord. 

•De PLEXTALK zal het koppelen starten en verbinden met het Bluetooth-apparaat. 

Wanneer de PLEXTALK verbindt met het Bluetooth-apparaat, zal de PLEXTALK op 

"stille modus" staan en kan u enkel het geluid horen vanaf het Bluetooth-apparaat. 

 

18.2. Verbinden of ontkoppelen van het Bluetooth-apparaat 

 

U kunt de PLEXTALK en de Bluetooth-apparaten verbinden of ontkoppelen. Doe het 

volgende: 

 

< Methode 1> 

•Druk de doorspoel-toets en de Start/Stop-toets samen in om te verbinden met het 

bluetooth-apparaat. 

•Druk de Terugspoel-toets en de Start/Stop-toets samen in om te ontkoppelen van 

het Bluetooth-apparaat. 

 

< Methode 2 > 

•U kunt ook verbinden of ontkoppelen via het Bluetooth-apparaat. 

 

Opmerking: Het is afhankelijk van elk Bluetooth apparaat of je verbinding kunt verbreken 

of niet. 

Opmerking: Verbinden met een Bluetooth-apparaat is automatisch uitgevoerd wanneer u 

de PLEXTALK opstart, als het Bluetooth-apparaat is opgestart, zal het geluid uit het 

Bluetooth-apparaat komen. 

Opmerking: Een Bluetooth-apparaat wordt automatisch ontkoppeld als u een 

hoofdtelefoon aansluiting gebruikt. 

 

18.3. Afspelen van titels met verbonden Bluetooth-apparaat 

 

De bediening is exact dezelfde als de gewone bediening wanneer u werkt op het 

PLEXTALK-toetsenbord zelfs als u verbonden bent met het Bluetooth-apparaat. 

 

U kunt muziek en DAISY-boeken afspelen/stoppen door gebruik te maken van de 

Start/Stop-toets op het Bluetooth-apparaat als het apparaat hiermee is uitgerust. U kunt 
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muziek en DAISY-boeken doorspoelen/Terugspoelen door gebruik te maken van de 

Start/Stop-toets op het Bluetooth-apparaat, als het apparaat hiermee is uitgerust. 

 

Opmerking: Sommige apparaten (afhankelijk van het Bluetooth-apparaat), kunnen niet 

starten, stoppen, doorspoelen of terugspoelen. 

 

Opmerking: De Bluetooth afstandsbedieningen worden opgelijst in volgende tabel. 

 

Bluetooth apparaat PLEXTALK 

Bij het afspelen van een 
audio bestand 

Bij het weergeven van een 
tekstbestand 

start/stop start/stop start/stop 

terugspoelen vorige zin of track vorige zin of paragraaf 

vooruitspoelen volgende zin of track volgende zin of paragraaf 

terugspoelen terugspoelen 5 zinnen terug 

vooruitspoelen vooruitspoelen 5 zinnen verder 

 

18.4. In- of uitschakelen van Bluetooth < Zonder afdekkap > 

 

U kunt de Bluetooth-functie in- of uitschakelen. Doe het volgende: 

 

•Druk op de Menu-toets. 

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om "systeeminstellingen" te slecteren en druk 

op de entertoets. 

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om "Bluetooth-instellingen" te selecteren en 

druk op de Enter-toets. 

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om "in of uitschakelen van Bluetooth" te 

selecteren en druk op de Enter-toets. 

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om "inschakelen" of "uitschakelen" te 

selecteren en druk op de Enter-toets. De PLEXTALK zal de verbinding met het 

Bluetooth-apparaat in- of uitschakelen. 

 

18.5. Het wissen van de Bluetooth koppelingsinformatie < Zonder afdekkap > 

 

U kunt de Bluetooth koppelingsinformatie verwijderen die geregistreerd is in uw 

PLEXTALK. Doe het volgende: 

 

•Druk op de Menu-toets. 

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om de "systeeminstellingen" te selecteren en 

druk op enter. 
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•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om de "Bluetooth-instelliingen" te selecteren en 

druk op de Enter-toets. 

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om "Wissen koppelings gegevens" te 

selecteren en druk op de Enter-toets. 

•De PLEXTALK zal u ter bevestiging vragen of u de koppelingsinformatie wel degelijk 

wil verwijderen. Druk op de Enter-toets om verder te gaan, druk op de Annuleer-toets 

om dit proces te annuleren. Als u op de enter-toets drukt, zal de PLEXTALK de 

koppelingsinformatie verwijderen. 

 

18.6. Bluetooth-communicatie mogelijkheden < Zonder afdekkap > 

 

Als u draadloos netwerk en Bluetooth tegelijkertijd gebruikt, zal overslaan kunnen 

optreden afhankelijk van de Bluetooth-apparaten. Het is mogelijk om het overslaan te 

verbeteren als u het draadloos netwerk kan instellen op een lagere snelheid. U kunt de 

verbindingssnelheid van draadloos netwerk limiteren door gebruik te maken van dit menu. 

Doe het volgende: 

 

•Druk op de Menu-toets. 

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om "systeeminstellingen" te selecteren en druk 

op de Enter-toets. 

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om "Bluetooth-instellingen" te selecteren en 

druk op de Enter-toets.  

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om "Bluetooth communicatie stabiliteits 

instelling" te selecteren en druk op de Enter-toets. 

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om "geen beperking" of "beperking" te 

selecteren en druk op de Enter-toets. De PLEXTALK veranderdt de instellingen naar 

"geen beperking" of "beperking". 
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19. Andere nuttige functies 

 

19.1. Het geïntegreerde helpbestand < Zonder afdekkap > 

 

Om het geïntegreerde helpbestand te raadplegen, gaat u als volgt te werk: 

 

•Druk cijfertoets 0 eenmaal in. 

•U navigeert doorheen het helpbestand op dezelfde wijze zoals u doorheen andere 

DAISY ‘text only'-titels navigeert. 

 

Om het helpbestand te verlaten, gaat u als volgt te werk: 

 

•Druk cijfertoets 0 eenmaal in. 

 

19.2. Systeemeigenschappen controleren < Zonder afdekkap > 

 

Om de systeem versie van de PLEXTALK te vernemen, doe het volgende: 

 

•Druk eenmaal op de ‘Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan. 

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "systeeminstellingen"-optie te gaan en 

selecteer deze optie door de ‘Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken. 

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de “Systeemeigenschappen”-optie te gaan 

en selecteer deze optie door de ‘Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken. De 

systeemversie en het serienummer worden achtereenvolgens meegedeeld. De PDTB 

sleutel informatie zal alleen worden aangekondigd als de PDTB sleutel is ingevoerd. 

•Zodra u de benodigde informatie hebt achterhaald, drukt u op de ‘Enter'-toets of 

cijfertoets 8 toets om het menusysteem af te sluiten. 

 

19.3. “Skippable”-instellingen < Zonder afdekkap > 

 

Sommige DAISY-boeken zijn voorzien van items die u kunt overslaan. De PLEXTALK 

biedt u de mogelijkheid om dergelijke items al dan niet over te slaan. Deze functie wordt 

de “skippable”-instellingen genoemd.   “Skippable”-instellingen zijn: 

 

•Paginanummer 

•Voetnoot 

•Referentie nota 
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•Opmerking 

•Regelnummer 

•Verticale balk 

•Opmerking van de auteur 

 

Om de “Skippable”-instellingen in te stellen, gaat u als volgt te werk: 

 

•Druk eenmaal op de ‘Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan. 

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "Over te slaan"-optie te gaan en selecteer 

de optie door op de ‘Enter'-toets te drukken. 

•Selecteer met behulp van cijfertoetsen 2 of 8 toets het “Skippable”-item en 

bevestig met cijfertoets 4 of 6 de selectie “Overslaan” of “Afspelen”. 

•Zodra u hebt beslist om de “Skippable” items al dan niet over te slaan, drukt u de 

‘Enter'-toets in. 

 

19.4. Netwerk bijwerken 

 

Bij het opstarten van de PLEXTALK wordt de firmwareversie gecontroleerd. De 

PLEXTALK zal u vragen om deze te updaten of niet. Druk op de Start/Stop-toets als u 

deze wilt downloaden, het updaten start dan. Druk op de Annuleer-toets als u deze later 

wilt updaten. 

 

Opmerking: U kunt de update afbreken door de Terugspoel-toets. 

 

< Zonder afdekkap > 

Om later te updaten, doet u het volgende. 

 

•Als de PLEXTALK niet verbonden is met het netwerk, verbind dan met het netwerk. 

•Druk de Menutoets. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Netwerk vernieuwen" te kiezen en druk op enter. 

•Indien er geen beschikbare updates zijn, zal de PLEXTALK dit bevestigen. Druk op 

enter om het menu te verlaten. 

•Indien er een upgrade ter beschikking is, druk toets 4 of 6 om de update te 

selecteren die je wil toepassen en druk op enter. Het downloaden van de update 

wordt gestart. 

•Na het downloaden wordt het update proces automatisch gestart. Dan PLEXTALK 

herstart aan het eind van update-proces. 
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19.5. Verwijderen van autorizatiesleutels < Zonder afdekkap > 

 

Om alle autorisatiesleutesl in de PLEXTALK te verwijderen, doe het volgende: 

 

•Druk de Menutoets. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter. 

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Verwijderen autorisatie sleutels" te kiezen en druk de 

enter. 

•PLEXTALK zal vragen of je verder wil gaan. Druk toets 1,2,3,4 in volgorde en druk 

op enter om de sleutels te verwijderen. 

 

Opmerking: "autorisatiesleutels" zijn sleutels om DAISY boeken af te spelen die beveiligd 

zijn met het PDTB fomaat. PDTB is een digitale encryptie technologie die is vastgelegd 

door het DAISY consortium. 

 

19.6. Reset de PLEXTALK naar fabrieksinstellingen < Zonder afdekkap > 

 

Om alle instellingen terug naar de fabrieksinstellingen te zetten dient u het volgende te 

doen: 

 

•Druk eenmaal op de Menu-toets om toegang te krijgen tot het hoofdmenu. 

•Gebruik cijfertoets 4 of 6 om naar de optie "systeeminstellingen" en selecteer deze 

door op de Enter-toets te drukken. 

•Gebruik cijfertoets 4 of 6 om naar de optie "alle instellingen op standaard zetten" en 

selecteer deze door op de Enter-toets te drukken. 

•PLEXTALK zal u vragen om te bevestigen dat u wenst door te gaan. Druk op de 

Enter-toets om alle instellingen op fabrieksinstellingen te zetten of op de toets 

Annuleren om af te breken. Na enige tijd zal de PLEXTALK opnieuw starten. 

 

Hieronder vindt u een lijst van alle standaardinstellingen voor de PLEXTALK. 

 

•Afspelen volume (Hoofdvolume): 13  

•Afspelen snelheid: Normaal  

•Afspelen toon: Normaal  

•Afspelen instelling: Normale weergave 

•Skippable: afspelen  

•Begeleidingsvolume: Normaal  

•Synthetische stem: afhankelijk van de taal 

•Selecteer wachtgeluid: Wachtgeluid 1  

•Lezen van audio bestands naam: Lees audio bestands naam 
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•Multimedia Daisy afspeel instelling: Automatisch 

 

Opmerking: bladwijzers worden verwijderd bij het terugzetten naar standaard instellingen. 

Opmerking: Netwerkinstellingen en online service-instellingen worden niet gewist door het 

initialiseren van alle instellingen op standaard. 
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Bijlage A: Hoofdkenmerken 

 

Opmerking:  Shinano Kenshi behoudt zich het recht voor te allen tijde de 

productspecificaties te wijzigingen zonder enige voorafgaande kennisgeving. 

 

Algemene specificaties 

 

cd-laadsysteem: 

cd's laden via de sleuf (slot)  

 

Compatibele cd's: 

Cd's, cd-R's en cd-RW discs met een diameter van 12 cm.  De PLEXTALK is enkel 

compatibel met ronde cd's met een diameter van 12 cm.  Cd's met een diameter 

van 8 cm en onregelmatig gevormde cd's, zoals cd's in de vorm van een 

visitekaartje, leiden tot storingen en mogen daarom niet worden gebruikt. 

 

Slot SD-kaart: 

SD/SDHC-kaart 

 

Afspeelbare inhoud: 

Boeken conform DAISY 2.0, 2.02 en 3.0 standaard 

Audio-bestanden in MP3, WMA, AMR-WB+, Ogg Vorbis, Wave (PCM) formaten, 

Audible Formaat 4(.aa) 

Muziek-cd's (cd-DA) 

Tekst-bestand: vlakke tekst, html, Microsoft .doc, docx en EPUB2 

 

Web Radio: 

Ondersteunde afspeellijsten: PLS, M3U, ASX 

Afspeelbare audio formaten: MP3, WMA 

Streaming formaten (protocol): HTTP, mms 

 

Audio-input en -output: 

Aansluiting voor hoofdtelefoon (Stereo) 

Ingebouwde luidspreker (Mono) 

 

Externe aansluiting: 

USB 2.0 

RJ45 (kabel met LAN) 

 

Klokprecisie: 
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Ongeveer 60 seconden per maand 

 

Elektrische Vermogenbron: 

AC-adapter, AC 100 Volt tot 240 Volt, 50 of 60 Hertz 

 

Afmetingen en gewicht: 

Lengte 219 mm 

Breedte 170 mm 

Hoogte 56 mm 

gewicht ca. 1.300 gram 

 

Stroomverbruik (max.): 

25 W  

 

Bedrijfstemperatuur en vochtigheidsgraad: 

Fahrenheit van 40 tot 104 

Celsius van 5 tot 40 

Vochtigheid van 20% tot 80%, zonder condensatie. 

 

Audiokenmerken 

 

Hoofdtelefoon (lijnoutput): 

Compatibele impedantie 32 ohm ongebalanceerd 

Jack 3,5 mm diameter, stereo mini-jack 

 

Ingebouwde luidspreker: 

Outputimpedantie: 4 ohm 

Output: 2.0 W 

 

Hoofdfuncties 

 

Begeleidingsstem: 

Geeft gesproken informatie over de actieve werking 

Geeft beschrijvingen van toetsen in de modus toetsbeschrijving  

Laat menu-items horen 

Geeft helpinformatie (druk de ‘Informatie'-toets in) 

 

Zoekfunctie: 

Koppen, groep, pagina, zinsdeel, bladwijzer, album, track, niveau, scherm, alinea, 

lijn, zin, spellen, woord, karakter. 
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Volumeregeling: 

0 tot 25 (in stappen van 1) 

 

Handboekvolumeregeling: 

-5 tot +5 (in stappen van 1) 

 

Afspeelsnelheidsregeling: 

12 instellingen van -3, via 0, tot +8 (in stappen van 1). 

Normale snelheid is 0. 

Min 3 is de helft van de normale snelheid 

Plus 8 is de dubbele snelheid bij gebruik van de synthetische stem. In andere 

gevallen is plus 8 de driedubbele snelheid. 

 

Toonregeling: 

13 instellingen van -6, via 0, tot +6 (in stappen van 1) 

Normale toon is 0 

 

Geheugenfunctie: 

Bladwijzers: maximaal 10.000 

 

Batterijspecificaties 

 

Type:  Ni-MH (nickel-metal hydride) 

 

Afmetingen:  

Lengte 53,64 mm 

Breedte 56,68 mm 

Hoogte 29,00 mm 

 

Vermogen:  1800 mAh (mili-ampere/uur) 

 

Laadtijd: ca. 4  uur 

 

Werkingstijd: 

DAISY-indeling, cd, 5 uur 

Muziek-cd (cd-DA) indeling, cd, 2 uur 

DAISY-indeling, SD-kaart, 8 uur 

 

Opmerking:  de tijdsduur wordt steeds bij benadering gegeven. 
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Opmerking:  De laadtijd en de werkingstijd zijn afhankelijk van de omgevingstemperatuur 

en van de werkingsomstandigheden. 

 

Draadloze communicatie functie 

 

Draagloze LAN: IEEE802.11b/g 

 

Beschikbare veiligheidsmodus: WEP, WPA-PSK(TKIP), WPA-PSK(AES), WPA2-

PSK(AES) 

 

Bluetooth: Bluetooth 2.1+EDR  

Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP 

 

DAISY Online Service 

 

Streaming / download 

Mededelingen 

Dynamische menu's 

 

Auteursrechten in verband met Ogg Vorbis 

 

Deze software wordt verstrekt door de auteursrechthouders en de medewerkers " als is" 

en om het even welke uitdrukkelijke of impliciete garanties, worden niet de impliciete 

garanties van handelsgoed en geschiktheid voor een bepaald doel ontkend. In geen geval 

zullen de stichting of de medewerkers voor om het even welke directe, indirecte, 

bijkomende, speciale, of gewichtige schade aansprakelijk zijn (met inbegrip van, 

verwerving van substituutgoederen of de diensten; verlies van gebruik, gegevens, of 

winsten; of bedrijfsonderbreking) nochtans die en op om het even welke theorie van 

aansprakelijkheid, hetzij in contract, strikte aansprakelijkheid, of onrechtmatige daad die 

(met inbegrip van achteloosheid of anders) wordt veroorzaakt in elk geval uit het gebruik 

van deze software voortkomt, zelfs als geadviseerd van de mogelijkheid van dergelijke 

schade.  
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Bijlage B: Menuhiërarchie 

 

In deze bijlage vindt u een overzicht van alle menu-items van het Hoofdmenu samen met 

de overeenkomstige submenuhiërarchie. 

 

Afspeelinstelling: 

Willekeurig en herhaal afspeel instellingen 

Standaard afspelen 

Titel herhalen (Daisy, tekst, audio boek) 

Track herhalen (Luisterbestanden) 

Album herhalen (Luisterbestanden) 

Alle albums herhalen (Luisterbestanden) 

Willekeurig herhalen (Luisterbestanden) 

Lezen van audio bestands naam 

Lees audio bestands naam 

Lezen van audio track nummer 

Multimedia DAISY afspeel instelling 

Automatisch 

Audio 

Tekst 

 

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 
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Afspelen 

Overslaan 

 

Podcast: 

Afleveringslijst vernieuwen 

Download de nieuwste afleveringen 

 

Media beheer: 

Medium en titel informatie 

Verwijderen van alle bestanden van de SD-kaart 

Verwijderen van alle bestanden van het USB medium 

Alle bestanden van het interne geheugen verwijderen 

Geselecteerde titel verwijderen (Geselecteerde album verwijderen) 

 

Systeeminstellingen: 

Systeemeigenschappen 

Systeemversie 

Serienummer 

Geïnstalleerde sleutel (indien beschikbaar) 

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 

Bluetooth-instellingen 

Zoeken naar Bluetooth-apparaten 

In of uitschakelen van Bluetooth 

Wissen koppelings gegevens 

Bluetooth communicatie stabiliteits instelling 

Netwerk instellingen 

Bevestig netwerkinformatie 

Laden van netwerk instellingen 

Netwerkinstellingen opslaan 

Inschakelen of uitschakelen van het netwerkstation 

Kabelnetwerk instellingen 

Draadloos netwerk instellingen 

Beschikbaar draadloos netwerk 

Draadloos netwerk instelling toevoegen 
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Draadloos netwerk instelling verwijderen of wijzigen 

Verander de prioriteit en de instellingen voor de automatische 

verbinding 

Draadloos netwerk instelling wijzigen 

Draadloos netwerk instelling verwijderen 

Zet alle netwerkinstellingen op Standaard 

Online service instelling 

Instelling laden 

Instelling bevestigen en wijzigen 

Instelling wijzigen 

Instelling verwijderen 

Instellingen voor afspelen per label 

Instellen van de prioriteit van het audio label 

Alleen tekst label 

Netwerk vernieuwen 

Verwijderen autorisatie sleutels 

Alle instellingen op standaard zetten 

 

Boekenplank en mededelingen: 

Boekenplank bijwerken 

Selecteer de online service en bijwerken van de boekenplank 

Bijwerken van de mededelingen 

 

Online service 
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Bijlage C: Oplossen van storingen 

 

Algemene werkingsproblemen 

 

Vaststelling:  U druk de ‘Aan/Uit'-schakelaar in, maar het toestel schakelt niet aan. 

Mogelijke oorzaak:  De stroomkabel of de AC-adapter zit los. 

Oplossing:  Zorg ervoor dat de stroomkabel stevig in de PLEXTALK zit en vergewis u 

ervan dat ook de AC-adapter correct is aangesloten. 

 

Vaststelling:  Het apparaat is aangeschakeld, maar de PLEXTALK werkt niet. 

Mogelijke oorzaak :  Toetsvergrendeling ingeschakeld. 

Oplossing:  Schakel de toetsvergrendeling uit door de toets ‘Terugspoelen' en de toets 

‘Snel doorspoelen' tegelijk in te drukken. 

 

Vaststelling:  De PLEXTALK kan niet worden uitgeschakeld en de toetsbediening werkt 

niet. 

Mogelijke oorzaak 1:  Toetsvergrendeling ingeschakeld. 

Oplossing:  Schakel de toetsvergrendeling uit door de toets ‘Terugspoelen' en de toets 

‘Snel doorspoelen' tegelijk in te drukken. 

Mogelijke oorzaak 2:  Onbekende fout. 

Oplossing:  Druk de Slaapstand-toets en de ‘Aan/Uit'-schakelaar tegelijk in en hou de 

toetsen minimaal 10 seconden ingedrukt. PLEXTALK zal zichzelf uitzetten. Wanneer ook 

dit niet werkt, moet u de AC-adapter afkoppelen en de batterij uit het apparaat halen en 

vervolgens opnieuw aansluiten en terugplaatsen. 

 

Vaststelling:  Er is geen spraakbegeleiding. 

Mogelijke oorzaak 1:  Het volume staat ingesteld op '0'. 

Oplossing:  Verhoog het volume zodat u de begeleidingsstem hoort. 

Mogelijke oorzaak 2:  Het apparaat is uitgeschakeld. 

Oplossing:  Schakel het apparaat aan. 

Mogelijke oorzaak 3: de PLEXTALK is verbonden met het Bluetooth-apparaat. 

Oplossing: Controleer of de Bluetooth hoofdtelefoon verbonden is. 

 

Gesproken foutberichten bij DAISY-weergave 

 

Begeleidingsstem:  “Niet-ondersteunde SD-kaart” of “Niet-ondersteund USB apparaat.” 

Mogelijke oorzaak:  De SD-kaart of USB-geheugenstick werd geformatteerd met een 

bestandssysteem dat niet wordt ondersteund. 

Oplossing:  Plaats een SD-kaart die als FAT-16 of FAT-32 werd geformatteerd. 
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Begeleidingsstem:  Leesfout. 

Mogelijke oorzaak:  De titel kan niet worden afgespeeld. 

Oplossing:  Druk de ‘Vorige titel'-toets of ‘Volgende titel'-toets in om eventueel een andere 

titel te selecteren of kies een ander medium met een andere titel. 

 

Fouten bij het gebruik van ‘Media'-beheer 

 

Begeleidingsstem:  “Er is geen doelmedium”. 

Mogelijke oorzaak:  U hebt geen geschikte back-up medium in het apparaat geplaatst. 

Oplossing:  Plaats een SD-kaart of een USB-geheugenstick met voldoende opslagruimte 

in het apparaat om de back-up uit te voeren en probeer het opnieuw. 

 

Begeleidingsstem:  “De SD-kaart is vergrendeld”. 

Mogelijke oorzaak:  U hebt de SD-kaart vergrendeld met de vergrendeling die zich op de 

zijkant van de kaart bevindt. 

Oplossing:  Haal de kaart uit het apparaat, verwijder de vergrendeling en plaats de kaart 

opnieuw in de PLEXTALK om het nogmaals te proberen. 
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Bijlage D: Vragen en antwoorden over netwerk instellen 

 

Probleem / Vraag Oplossing / Antwoord 

Ik wil het IP-adres van de 
PLEXTALK weten. 

U kunt de IP-adres opvragen door Menu - 
netwerkinstellingen en "Bevestig netwerkinformatie". 

PLEXTALK selecteert niet je 
gewenste toegangspunt. 

Je kunt een lijst met beschikbare toegangspunten 
opvragen via het Menu - netwerk instellingen. Als het 
toeganspunt niet wordt gevonden, vergewis u dat het 
toegangspunt aan staat. Wanneer gevonden, kan je de 
prioriteit instellen. In het menu - netwerk instellingen kan 
je kiezen voor "geef de hoogste prioriteit en maak 
verbinding". 

Kan mijn toegangspunt niet 
vinden. Ik gebruik een 
toegangspunt met norm 
IEEE802.11a. 

PLEXTALK ondersteunt enkel IEEE802.11b/g. Indien je 
toegangspunt niet tegelijke IEEE802.11a en 
IEEE802.11b/g ondersteunt, selecteer dan alleen 
IEEE802.11b/g. 

Kan geen verbinding maken 
met toegangspunt. Ik gebruik 
niet uitgezonden SSID. 

Door gebruik te maken van "niet uitgezonden SSID" kan 
de verbinding met PLEXTALK lang duren. Laat de 
PLEXTALK tot 5 minuten proberen om een verbinding tot 
stand te brengen. Wanneer mogelijk, stel het toeganspunt 
in met uitgezonden SSID. Als een verbining enkel kan 
worden gemaakt met "niet-uitgezonden SSID" dan is er 
vermoedelijk een probleem met de beveiligings 
instellingen. 

Kan geen verbinding maken 
met toegangspunt. Ik gebruik 
DHCP. 

Zelfs als de PLEXTALK verbinding maakt met het 
toegangspunt zou het kunnen dat er geen IP adres wordt 
bekomen. In dit geval krijgt men de boodschap verbinden 
mislukt. Je kunt proberen een vast IP adres toe te 
kennen, als dit lukt is er een probleem met de DHCP 
server. Wanneer DHCP instellingen goed staan, kan de 
oorzaak ook te wijten zijn aan de beveiligings instellingen. 

Kan geen verbinding maken 
met toegangspunt. Ik gebruik 
een MAC adres filter. 

Als MAC adres filtering is ingeschakeld bij de beveiligings 
instellingen, kan er geen verbinding worden gemaakt met 
een niet-geconfigureerd toeganspunt. Hierbij moet je het 
toeganspunt instellen met de PLEXTALK MAC adres. Het 
MAC adres kan je opvragen in het Menu - netwerk  - 
bevestig netwerk instellingen. 

PLEXTALK probeert altijd 
een verbinding te maken met 
een niet beschikbaar SSID. Ik 
gebruik "Stealth SSID"- 
instellingen. 

Wanneer je netwerk  met Stealth SSID is ingesteld, 
probeer PLEXTALK altijd een verbinding te maken met 
niet-uitgezonden SSID. Zet hiervoor de prioriteit and het 
toegangspunt met Stealth SSID op het laagste niveau. 

PLEXTALK kan geen 
verbinding maken, ik maak 
gebruik van WEP beveiliging 
en vast IP adres. 

Bij het gebruik van WEP beveiliging en vast IP adres, zal 
de PLEXTALK een verbinding maken maar melden dat 
het wachtwoord verkeerd is. Om de verbinding te maken 
is het nodig om het wachtwoord te bevestigen. 
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Ondersteunt de PLEXTALK 
WPS (Wifi protected setup - 
beveiligde WIFI instellingen). 

WPS wordt niet ondersteund. Het toegangspunt moet 
opnieuw worden ingesteld. 

Kan geen verbinding maken 
met het toeganspunt. 

Probeer het access point en PLEXTALK opnieuw op te 
starten. 
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Bijlage E: Lijst van ingegeven karakters 

 

ABC-metoden 

Knappnamn Tilldelad funktion 

#1 Symbolen 
".", "@", "/", ":", "1" 

#2 a, b, c, ç, á, à, â, 2, A, B, C, Ç, Á, À, Â 

#3 d, e, f, ë, é, è, ê, 3, D, E, F, Ë, É, È, Ê 

#4 g, h, i, ï, í, 4, G, H, I, Ï, Í 

#5 j, k, l, 5, J, K, L, 

#6 m, n, o, ó, ò, ô, 6, M, N, O, Ó, Ò, Ô 

#7 p, q, r, s, 7, P, Q, R, S, 

#8 t, u, v, ü, ú, 8, T, U, V, Ü, Ú 

#9 w, x, y, z, 9, W, X, Y, Z, 

#0 " "(spatie), "?", "_", "=", "0" 

# Bepalen het huidige menu 

* Annuleer de huidige menu 

Boekenplank Druk: Backspace (vorig karakter verwijderen) 
Ingedrukt houden: alle karakters te verwijderen 

start/stop luister naar de ingegeven tekst 

Terugspoelen Druk: een karakter terug te gaan 
Ingedrukt houden: naar het begin van een lijn te gaan 

Vooruitspoelen Druk: een karakter verder te gaan 
Ingedrukt houden: naar het einde van een lijn te gaan 

Ga naar + #5 Invoegen / overschrijven 

Ga naar + #8 het karakter op de huidige positie te verwijderen 

Bladwijzer Selecteer ingave met ABC-modus / Numerieke modus / 
Symbool tabel 

 

 

Symbool tabel 

Knappnamn Tilldelad funktion 

#1 Niet gebruikt 

#2 Druk: Op 
Ingedrukt houden: ga naar boven van de tabel 

#3 Niet gebruikt 

#4 Druk: Links 
Ingedrukt houden: ga naar begin van de tabel 

#5 Geef het Symbool in 

#6 Druk: Rechts 
Ingedrukt houden: ga naar het einde van de tabel 

#7 Niet gebruikt 
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#8 Druk: Neer 
Ingedrukt houden: ga naar beneden in de tabel 

#9 Niet gebruikt 

#0 Niet gebruikt 

Hekje-toets Bevestigt het menu. (enter) 

Sterretje-toets Annuleert het menu. 

(symbolen) Tabel heeft 8 kolommen en 4 rijen 
. , ' " : ; ? | 
+ - = / \ _ [ ]   
! @ # $ % ` { } 
^ & * ( ) ~ < > 

* Andere toetsen zijn dezelfde als de ABC-modus. 
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