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0 Inhoud verpakking 

 
- Nederlandstalige verkorte handleiding (zwartdruk) 
- Engelstalige Quick Guide (zwartdruk) 
- Engelstalige handleiding op CD (.txt, .doc) 
- Plextalk PTP1 speler 
- Batterij (zelf te plaatsen) 
- Koptelefoon, model oortjes. Deze draden aan de oortjes zijn 

niet even lang (11 cm en 50 cm). Het lange stuk dient over de 
nek gedragen te worden, zodat de oortjes beter blijven zitten.  

- USB kabel 
- USB adapter om bv. een USB stick aan te sluiten op de PTP1 
- Adapter 
- Bescherm en draaghoesje (onderin de verpakking) 
- 2Gb geheugenkaart (zit in de speler). 
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1.  Afspeelfuncties voor alle formaten. 

 
Alle in dit hoofdstuk vermelde bewerkingen gelden voor het 
weergeven van DAISY-titels, audiobestanden en tekstbestanden.  
Voor u verder gaat, is het belangrijk dat u deze termen in de context 
van deze handleiding goed begrijpt. 
 

 Een DAISY-titel is een DAISY-boek op een SD-kaart of een 
USB-medium.  Zowel SD-kaarten als USB-stations kunnen 
één of meer DAISY-titels bevatten.  Elke DAISY-titel moet in 
zijn eigen map staan.  De audiobestanden in de DAISY-titel 
moeten het formaat Wave, MP3 of AMR-WB+ hebben.  
DAISY-titels kunnen enkel worden opgenomen of bewerkt op 
een SD-kaart. 

 Audiobestanden die geen deel uitmaken van een DAISY-titel, 
kunnen als afzonderlijke bestanden of in een map worden 
opgeslagen op een SD-kaart of op een USB-medium.  
PLEXTALK pocket kan audiobestanden met de volgende 
bestandsformaten herkennen en weergeven:  MP3, Wave en 
AMR-WB+.  Audiobestanden kunnen niet worden bewerkt op 
de PLEXTALK pocket. 

 Tekstbestanden zijn bestanden in gewoon tekstformaat of in 
HTML-formaat.  Ze kunnen als individuele bestanden of in een 
map worden opgeslagen op een SD-kaart of op een USB-
medium.  Tekstbestanden kunnen niet worden bewerkt op de 
PLEXTALK pocket. 

 
U kunt de functies die in dit hoofdstuk worden beschreven, 
uitproberen naarmate u verder gaat.  Als u dit wenst te doen, dient u 
eerst een SD-kaart met de nodige inhoud in de SD-kaartsleuf te 
plaatsen, zoals beschreven in hoofdstuk 5.10. 
 
OPGELET:  De PLEXTALK pocket is enkel compatibel met SD- of 
SDHC-kaarten.  Als u een andere geheugenkaart zoals een memory 
stick of MMC insteekt, veroorzaakt u een storing. Gebruik dergelijke 
media dus niet. 
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1.1.  Een SD-kaart of een USB-medium opnieuw plaatsen. 

 
Als u een SD-kaart of een USB-medium voor het eerst in de 
PLEXTALK plaatst, begint het afspelen vanaf de eerste titel.  Als u 
hetzelfde medium later opnieuw plaatst, begint de PLEXTALK, 
ongeacht het formaat van de gegevens, met het afspelen vanaf de 
plaats waar u de vorige keer bent gestopt.  Dit is vooral handig als u 
SD-kaarten of USB-media dient te wisselen en daarna terug wenst te 
keren naar het eerste medium, bijvoorbeeld als u studeert en u 
verschillende boeken dient te raadplegen. 
 

1.2.  Weergave starten en stoppen. 

 
Ga als volgt te werk om het afspelen te starten en te stoppen: 
 
Tip:  De toets Start/Stop is de blauwe, ronde toets met het verzonken 
oppervlak in het midden van het toestel, tussen de 2 paar 
navigatietoetsen. 
 

 Om het afspelen te starten, drukt u op de toets Start/Stop.  De 
PLEXTALK start het afspelen vanaf de positie waar u het laatst 
bent gestopt. 

 Om het afspelen te stoppen, drukt u op de toets Start/Stop. 
 
Opmerking:  Als een boek of een album tot aan het einde werd 
weergegeven, stopt het afspelen automatisch, tenzij u een 
afspeelstand kiest die voorrang heeft op deze actie.  Door op de toets 
Start/Stop te drukken wanneer het boek of het album tot aan het 
einde werd weergegeven, begint het afspelen van het boek of het 
album weer vanaf het begin. 
 

1.3.  Het afspeelvolume wijzigen. 

 
Tip:  De volumeschakelaar is de bovenste schakelaar aan de 
rechterzijde van de PLEXTALK. 
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U kunt het volume instellen op een schaal van 0 tot 25, in stappen 
van 1, waarbij 0 stil is en 25 de luidst mogelijke instelling is. 
 

 Om het afspeelvolume te verhogen, duwt u de 
volumeschakelaar herhaaldelijk omhoog, waarbij het volume 
telkens met 1 instelling toeneemt. U kunt de volumeschakelaar 
ook omhoog vasthouden tot het volume het gewenste niveau 
bereikt. 

 

 Om het afspeelvolume te verminderen, trekt u de 
volumeschakelaar herhaaldelijk omlaag, waarbij het volume 
telkens met 1 instelling vermindert. U kunt de 
volumeschakelaar ook omlaag vasthouden tot het volume het 
gewenste niveau bereikt. 

 
Als de PLEXTALK niet speelt, hoort u een pieptoon telkens wanneer 
u het volume aanpast en hoort u het geselecteerde volumeniveau, 
bijvoorbeeld: “Volume 16”.  U hoort een hogere pieptoon aan het 
begin en het einde van het instelbereik en u hoort een lagere 
pieptoon in de middenpositie, waar het volume op 13 staat. Als u de  
volumetoets ingedrukt houdt, hoort u een aantal pieptonen om aan te 
geven dat de volume-instelling wijzigt, tot u de hoogste of de laagste 
instelling bereikt.  Ook hier hebben de hoogste en laagste instellingen 
een hogere pieptoon, terwijl de middelste instelling een lagere 
pieptoon heeft. 
 
Als de PLEXTALK speelt hoort u, telkens wanneer u het volume 
aanpast, een pieptoon, maar het geselecteerde volume wordt niet 
uitgesproken.  U hoort een hogere pieptoon aan het begin en het 
einde van het instelbereik en u hoort een lagere pieptoon in de positie 
waar het volume op 13 staat. Als u de volumetoets ingedrukt houdt, 
hoort u een aantal pieptonen om aan te geven dat de volume-
instelling wijzigt, tot u de hoogste of de laagste instelling bereikt.  Ook 
hier hebben de hoogste en laagste instellingen een hogere pieptoon, 
terwijl de middelste instelling een lagere pieptoon heeft. 
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1.4.  Het begeleidingsvolume wijzigen. 

 
De interne stem die door de PLEXTALK wordt gegenereerd, wordt de 
begeleidingsstem genoemd.  Het volume van de begeleidingsstem 
kan samen met het afspeelvolume worden aangepast. Het volume 
van de begeleidingsstem kan echter ook onafhankelijk worden 
aangepast.  Als u wenst dat het begeleidingsvolume en het 
afspeelvolume samen worden aangepast, gebruikt u de procedure 
die in de vorige paragraaf werd beschreven.  Het begeleidingsvolume 
neemt toe of af naarmate u het afspeelvolume aanpast. 
 
Als u het begeleidingsvolume onafhankelijk wenst in te stellen, gaat u 
als volgt te werk: 
 

 Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te 
roepen. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie 
systeeminstellingen te gaan, waarna u deze optie selecteert 
met de toets enter of start/stop. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie 
“begeleidingsvolume selecteren” te gaan, waarna u deze optie 
selecteert met de toets Enter of Start/Stop. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om het gewenste volume 
voor de begeleiding in te stellen, waarna u de instelling 
bevestigt met de toets Enter.  De PLEXTALK hanteert 
voortaan het nieuwe begeleidingsvolume en het menusysteem 
wordt afgesloten. 

 

1.5.  De afspeelsnelheid wijzigen. 

 
Er zijn 11 snelheden voorzien van -2 tot +8, die telkens met 1 niveau 
tegelijk kunnen worden aangepast.  De normale snelheid is de stand 
0.  -2 is de helft van de normale snelheid, +4 is de dubbele snelheid 
en +8 de driedubbele snelheid. 
 

 Als u de afspeelsnelheid wenst te verhogen, drukt u één keer 
op cijfertoets 1 en daarna op de toets naar boven op de 
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navigatietoets.  De begeleiding kondigt de door u 
geselecteerde instelling aan, bijvoorbeeld “snelheid +2”.  Als 
de PLEXTALK afspeelt, wordt het afspelen tijdelijk gestopt 
terwijl u uw aanpassingen uitvoert. 

 Om de afspeelsnelheid te verlagen, drukt u één keer op 
cijfertoets 1 en daarna op de navigatietoets Neer.  De 
begeleiding kondigt de door u geselecteerde instelling aan, 
bijvoorbeeld “snelheid -1”.  Als de PLEXTALK afspeelt, wordt 
het afspelen tijdelijk gestopt terwijl u uw aanpassingen uitvoert. 

 
Opmerking:  Telkens wanneer u een aanpassing uitvoert, hoort u 
een pieptoon.  Een hoge pieptoon geeft de bovenste of onderste 
positie van het beschikbare bereik aan, terwijl een lage pieptoon de 
normale snelheid aangeeft. 
Opmerking:  Als u de toets Op of Neer ingedrukt houdt, wijzigt de 
snelheidsinstelling snel in de geselecteerde richting.  U hoeft dan niet 
herhaaldelijk op de toets te drukken. 
 

1.6.  De audiotoon wijzigen. 

 
Er zijn 13 tooninstellingen voorzien van -6 tot +6, die telkens met 1 
niveau tegelijk kunnen worden aangepast.  De standaardinstelling ligt 
in het midden van het bereik; dit is de neutrale instelling.  Als u van 
de onderste naar de bovenste instelling in het beschikbare bereik 
gaat, hoort u de toon van het geluid veranderen van meer lage tonen 
naar meer hoge tonen. 
 

 Om de toon te verhogen, drukt u twee keer op cijfertoets 1 en 
daarna op de navigatietoets Op.  De begeleiding kondigt de 
door u geselecteerde instelling aan, bijvoorbeeld “Toon +5”.  
Als de PLEXTALK afspeelt, wordt het afspelen tijdelijk gestopt 
terwijl u uw aanpassingen uitvoert. 

 Om de toon te verlagen, drukt u twee keer op cijfertoets 1 en 
daarna op de toets Neer.  De begeleiding kondigt de door u 
geselecteerde instelling aan, bijvoorbeeld “Toon -3”.  Als de 
PLEXTALK weergeeft, wordt het afspelen tijdelijk gestopt 
terwijl u uw aanpassingen uitvoert. 
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Opmerking:  Telkens wanneer u een aanpassing uitvoert, hoort u 
een pieptoon.  Een hoge pieptoon geeft de bovenste of onderste 
positie van het beschikbare bereik aan, terwijl een lage pieptoon de 
normale toonpositie aangeeft. 
Opmerking:  Als u de navigatietoets Op of Neer ingedrukt houdt, 
wijzigt de tooninstelling snel in de geselecteerde richting.  U hoeft dan 
niet herhaaldelijk op de toets te drukken. 
 

1.7.  Het navigatiemenu oproepen. 

 
Eén van de handigste functies van de PLEXTALK bestaat erin dat u 
zelf kunt kiezen hoe u wenst te navigeren.  Dit gebeurt aan de hand 
van het navigatiemenu, dat u altijd kunt oproepen, tenzij u zich reeds 
in het hoofdmenu bevindt. 
 
Ga als volgt te werk om het navigatiemenu te gebruiken: 
 

 We gaan er hierbij van uit dat de PLEXTALK niet opneemt en 
dat u zich niet in het hoofdmenu bevindt. Gebruik de toetsen 
Op of Neer om omhoog of omlaag te gaan.  De items die 
worden uitgesproken, zijn de opties die op dat ogenblik 
beschikbaar zijn in het navigatiemenu. 

 De beschikbare opties zijn afhankelijk van het soort inhoud dat 
u gebruikt en van de structuur van de gegevens.  In DAISY-
titels verschijnt bijvoorbeeld de optie “Pagina” niet in het 
navigatiemenu als er geen pagina’s in het boek gecodeerd 
zijn.  Als er bij audiobestanden slechts één album is, is er ook 
geen optie “album” in het navigatiemenu.  De PLEXTALK biedt 
dus enkel de navigatiemogelijkheden aan die op dat ogenblik 
voor u zinvol zijn. 

 Als u de gewenste navigatiemethode heeft geselecteerd, kunt 
u met de toetsen Links of Rechts vooruit of achteruit gaan in 
het door u gekozen navigatieniveau.  Voorbeeld: als u de 
ingebouwde gebruikshandleiding gebruikt en u gaat met de 
toets Op of Neer naar de optie “Niveau 1”, kunt u, als u daarna 
de toets Links of Rechts gebruikt, vooruit of achteruit gaan 
naar de volgende kop op niveau 1. 
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Opmerking:  Het standaardnavigatieniveau voor DAISY-titels is 
“Niveau 1”, voor audiobestanden is dit “Spoor” en voor 
tekstbestanden is dit “Paragraaf”.  De momenteel geselecteerde 
navigatieniveaus worden niet bewaard als u de PLEXTALK 
uitschakelt. 
Opmerking:  Als u niet weet welke navigatie in een bepaald item 
mogelijk is, kunt u dit snel controleren met de toets Op of Neer. 
 

1.8.  Hoe groepeert de PLEXTALK bestanden en mappen? 

 
Aan het begin van dit hoofdstuk heeft u basisinformatie gekregen 
m.b.t. het formaat van de bestanden die de PLEXTALK kan hanteren. 
We hebben ook gezien hoe u de bestanden op een SD-kaart of op 
een USB-medium kunt opslaan.  Naast deze eenvoudige regels 
gelden er voor de PLEXTALK slechts enkele andere beperkingen op 
de manier waarop u de te lezen items dient op te slaan. 
 
Als de PLEXTALK de SD-kaart of het USB-medium oproept, worden 
de inhoud en de groepsitems automatisch geëvalueerd als “DAISY-
titels”, “audiobestanden” en “tekstbestanden”, ongeacht waar deze 
items opgeslagen zijn op het medium.  Als u daarna door de titels 
navigeert, zijn ze reeds voor u geordend, ongeacht waar ze zich 
fysiek op het medium bevinden. 
 
Voorbeeld: als u 3 tekstbestanden in de hoofdmap heeft en 2 andere 
tekstbestanden in een submap, toont de PLEXTALK deze als 5 
tekstbestanden die opgeslagen zijn in 2 mappen. 
 
Voor audiobestanden voert de PLEXTALK een gelijkaardige evaluatie 
uit, maar bovendien worden alle audiobestanden in één enkele 
logische map gegroepeerd.  Dit maakt de titelnavigatie eenvoudiger.  
Als er dus 10 audiobestanden in de hoofdmap staan, 5 andere 
audiobestanden in map A en nog eens 5 andere in map B, groepeert 
de PLEXTALK deze 3 mappen in één enkele logische map met de 
naam “Audio” als u op titel navigeert. 
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DAISY-titels moeten, samen met alle vereiste bestanden, in dezelfde 
map staan.  De PLEXTALK evalueert geen inhoud in een submap 
van een map waarin een DAISY-boek werd geïdentificeerd. 
 
Doordat de PLEXTALK de inhoud van de media op die manier 
automatisch evalueert, kunt u uw informatie zeer flexibel archiveren, 
terwijl u de gewenste informatie zeer snel kunt oproepen. 
 
Opmerking:  Als er verschillende soorten inhoud is, zoals DAISY-
titels, audiobestanden of tekstbestanden, sorteert de PLEXTALK ze 
automatisch op type en naam. 
 

1.9.  De SD-kaart of het USB-medium selecteren. 

 
Soms wenst u over te schakelen van een SD-kaart naar een USB-
medium of vice versa.  U kunt dit als volgt doen: 
 

 Druk herhaaldelijk op de titeltoets tot het gewenste medium 
wordt aangekondigd.  De PLEXTALK doorloopt de 3 mogelijke 
opties één voor één: “SD-kaart”, “USB” en “Spraakmemo”.  
Voor de SD-kaart en het USB-medium kondigt de PLEXTALK 
het item aan dat het laatst werd weergegeven op dat medium. 

 Als er geen kaart of USB-medium geplaatst is, zegt de 
PLEXTALK “geen SD-kaart” of “geen USB-medium”, gevolgd 
door “Titel bestaat niet. Selecteer een ander medium” 

 Als u het gesproken item wenst weer te geven, drukt u gewoon 
op de toets Enter. 

 Als er een SD-kaart of een USB-medium geplaatst is, gebruikt 
u de toets Links of Rechts om de beschikbare inhoud op dat 
medium te doorbladeren. 

 Als u bij het item komt dat u wenst weer te geven, drukt u op 
de toets Start/Stop, waarna het afspelen begint in de laatste 
afspeelpositie van dat item. 

 

1.10.  Navigeren in mappen en titels. 

 



14 

Als er verschillende items op de SD-kaart of op het USB-medium 
staan, kunt u omschakelen van het item dat u momenteel beluistert, 
naar een ander item.  Dit andere item kan zich in dezelfde map of 
elders op het medium bevinden.  Daartoe gebruikt u de toets Titel. 
 
Om in mappen te navigeren, gaat u als volgt te werk: 
 

 Druk herhaaldelijk op de toets Titel tot u het medium hoort 
waarnaar u wenst te gaan. 

 Druk op de toets Op om mapnavigatie te selecteren.  De 
PLEXTALK zegt “Selecteer map”. 

 Druk op de toets Links of Rechts om de beschikbare mappen 
één voor één te doorlopen. 

 Terwijl u uw selectie verplaatst, vermeldt de begeleidingsstem 
het nummer van de map.  De eerste zin van de eerste titel in 
de map wordt daarna weergegeven. 

 Als deze map de gewenste titel bevat, drukt u op de toets Neer 
om naar de titelnavigatie te gaan.  De PLEXTALK zegt 
“Selecteer titel”. 

 Druk op de toets Links of Rechts om de titels in de map te 
doorlopen.  De PLEXTALK zegt het nummer van de titel en 
geeft daarna de eerste zin van de titel weer, zodat u hem 
gemakkelijk kunt identificeren. 

 Als u de geselecteerde titel wenst weer te geven, drukt u op de 
toets Start/Stop.  Het afspelen begint automatisch vanaf de 
positie in de titel waar u voordien bent gestopt. 

 
Opmerking:  Alle audiobestanden worden gegroepeerd in één 
enkele logische map met de naam “Audio”.  Om naar deze map te 
gaan, dient u eerst op Enter of Start/Stop te drukken, waarna u 
“Album” of “Spoor” selecteert in het navigatiemenu. 
Opmerking:  De PLEXTALK gebruikt standaard de titelnavigatie als 
u voor het eerst op de toets Titel drukt. 
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Om op titel te navigeren, gaat u als volgt te werk: 
 

 Druk herhaaldelijk op de toets Titel tot u het medium hoort 
waarnaar u wenst te gaan. 

 De PLEXTALK is normaal gezien automatisch ingesteld op 
titelnavigatie, maar u kunt dit controleren met de toets Op of 
Neer. 

 Druk op de toets Links of Rechts om de beschikbare titels één 
voor één te doorlopen. 

 Terwijl u uw selectie verplaatst, zegt de begeleidingsstem het 
medium, of de titel een DAISY-titel, audiobestand of 
tekstbestand is, en het nummer ervan.  De eerste zin van de 
titel wordt daarna weergegeven, zodat u hem gemakkelijker 
kunt identificeren. 

 Als u de geselecteerde titel wenst weer te geven, drukt u op de 
toets Start/Stop.  Het afspelen begint automatisch vanaf de 
positie in de titel waar u voordien bent gestopt. 

 

1.11.  Informatie over uw SD-kaart of USB-medium 
opvragen. 

 
Soms wenst u de status van de SD-kaart of van het USB-medium te 
controleren.  U kunt diverse informatie opvragen: 
 

 Terwijl de SD-kaart of het USB-medium geplaatst is, zorgt u 
ervoor dat de PLEXTALK naar het gewenste medium gaat 
door op de toets Titel te drukken tot het gewenste medium 
wordt aangekondigd. 

 Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te 
roepen. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie 
“Mediabeheer” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de 
toets Enter. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie 
“Mediatitelinformatie” te gaan, waarna u deze optie selecteert 
met de toets Enter. 
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 De PLEXTALK kondigt het soort medium aan, de gebruikte 
ruimte op het medium, de totale grootte van het medium, het 
formaat van het huidige item en zijn grootte.  Bij SD-kaarten 
wordt ook aangegeven of de kaart al dan niet vergrendeld is. 

 Als u de gewenste informatie heeft gehoord, drukt u op de 
toets Enter om het menusysteem te verlaten. 

 
Opmerking:  Afhankelijk van de status van uw SD-kaart of uw USB-
medium wordt bepaalde informatie eventueel niet aangekondigd.  
Voorbeeld: als u een gefinaliseerde disk als een extern USB cd-
medium heeft geplaatst, is er geen vrije ruimte beschikbaar op de 
schijf en wordt deze informatie ook niet vermeld. 
Opmerking:  U kunt informatie over het USB-medium op dezelfde 
manier opvragen, maar u kunt met de PLEXTALK niet opnemen op 
het USB-medium. 
 

1.12.  Naar het begin of het einde van een item gaan. 

 
Het is handig als u snel naar het begin of het einde van het huidige 
item kunt gaan.  Hoewel de begeleiding lichtjes verschilt, is de 
basisfunctie hetzelfde voor alle formaten. 
 
Tip:  De toets Ga-Naar is de toets links boven van de vier 
functietoetsen. 
 
Om naar het begin van een item te gaan, gaat u als volgt te werk: 
 

 Druk twee keer op de toets GaNaar.  De begeleidingsstem 
zegt “Ga naar kop”, afhankelijk van het soort gegevens dat u 
gebruikt.  Daarna hoort u een gesproken herinnering dat de 
toets Enter nu kan worden ingedrukt om naar het begin te 
gaan. 

 Druk op de toets Enter, waarna het afspelen naar de start van 
het huidige item gaat.  De begeleidingsstem zegt “begin titel” 
of “Begin van album”. 

 Na een korte pauze begint het afspelen automatisch vanaf het 
begin. 
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Om naar het einde van een item te gaan, gaat u als volgt te werk: 
 

 Druk twee keer op de toets GaNaar.  De begeleidingsstem 
zegt “Ga naar kop”.  Daarna hoort u een gesproken 
herinnering dat cijfertoets 0 gevolgd door de toets Enter nu kan 
worden ingedrukt om naar het einde te gaan. 

 Druk op cijfertoets 0 gevolgd door de toets Enter, waarna het 
afspelenpositie naar het einde van het huidige item gaat.  De 
begeleidingsstem zegt “Einde titel” of “Einde album”. 

 

1.13.  Snel vooruit of snel achteruit. 

 
Voor de functies snel vooruit en snel achteruit gebruikt u de toetsen 
Links en Rechts aan beide zijden van de toets Enter. 
 

 Om snel achteruit te gaan, houdt u de toets Links ingedrukt.  
Het afspelen start van zodra u de toets loslaat. 

 Om snel vooruit te gaan, houdt u de toets Rechts ingedrukt.  
Het afspelen start van zodra u de toets loslaat. 

 
Opmerking:  .  Als u de toets Links of Rechts ingedrukt houdt, wordt 
snel vooruit of achteruit gegaan in stappen van 5 seconden, 10 
seconden, 20 seconden, 30 seconden, 1 minuut, 5 minuten, 10 
minuten, 20 minuten enz.  Als u de toets loslaat voor de optie “10 
minuten” wordt gezegd, begint het afspelen op de plaats waar u de 
toets loslaat.  Als u de toets voorbij dit punt loslaat, wordt verder 
vooruit of achteruit gegaan tot u de toets Start/Stop indrukt om het 
proces te stoppen.  Het afspelen begint daarna automatisch. 
 

1.14.  Bladwijzers gebruiken. 

 
Bladwijzers vormen een zeer handige manier om vlotter te navigeren 
in een DAISY-titel, een audiobestand of een tekstbestand.  In dit 
hoofdstuk verneemt u alles over de verschillende soorten bladwijzers, 
hoe u een bladwijzer kunt instellen, ernaar kunt navigeren en hem 
kunt verwijderen. 
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1.14.1.  Soorten bladwijzers. 

 
In de PLEXTALK kunt u de volgende 3 soorten bladwijzers gebruiken: 
 

 Genummerde bladwijzers – U kunt tot 10.000 genummerde 
bladwijzers instellen.  Aan elke bladwijzer wordt een uniek 
nummer tussen 1 en 9999 toegewezen. Als u de limiet van 
10.000 probeert te overschrijden, wordt de oudste bladwijzer 
automatisch verwijderd voor de nieuwe bladwijzer wordt 
gemaakt. 

 Spraakbladwijzers – Dit zijn genummerde bladwijzers met een 
begeleidende spraaknotitie.  Spraakbladwijzers nemen 
geheugenruimte in.  Het totale beschikbare geheugen komt 
overeen met een opnametijd van 30 minuten.  Als u deze 
waarde probeert te overschrijden, wordt de oudste bladwijzer 
automatisch verwijderd voor de nieuwe bladwijzer wordt 
gemaakt. 

 Herneembladwijzers – Voor elke titel, elk album of elk 
tekstbestand wordt de huidige afspeellocatie opgeslagen, 
zodat het afspelen verder kan worden gezet vanaf die locatie 
als u de titel, het album of het tekstbestand later opnieuw 
gebruikt. 

 
Opmerking:  De PLEXTALK onthoudt de herneembladwijzer en 
andere informatie voor maximaal 1.000 titels, albums of 
tekstbestanden. 
 

1.14.2.  Bladwijzers instellen. 

 
In deze paragraaf wordt beschreven hoe u genummerde en 
spraakbladwijzers kunt instellen in uw titel of album. 
 
Tip:  De toets Bladwijzers is de toets links onder van de vier 
functietoetsen. 
 
Voor meer informatie over bladwijzers in de huidige titel, gaat u als 
volgt te werk, ongeacht of de PLEXTALK weergeeft of niet: 
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 Druk één keer op cijfertoets 5, waarna de PLEXTALK een 
aantal taken zegt, zoals informatie over de genummerde 
bladwijzers en spraakbladwijzers in de huidige titel. 

 Druk herhaaldelijk op cijfertoets 5 om de lijst met gesproken 
items snel te doorlopen. 

 Druk op de toets Enter om de stem te stoppen als u de 
gewenste informatie heeft gehoord. 

 
Als u een genummerde bladwijzer wenst in te stellen, gaat u als volgt 
te werk, ongeacht of de PLEXTALK al dan niet weergeeft: 
 

 Druk twee keer op de toets Bladwijzer.  De PLEXTALK zegt 
“Bladwijzer instellen”. 

 Gebruik de cijfertoetsen om het nummer in te stellen dat u aan 
deze bladwijzer wenst toe te kennen. 

 Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets 
Annuleren “navigatie Op) om uw informatie te wissen. 

 Als u het nummer van een bestaande bladwijzer ingeeft, biedt 
de PLEXTALK u de mogelijkheid de bestaande bladwijzer te 
overschrijven of een ander nummer toe te wijzen.  Druk op de 
toets Enter om de bestaande bladwijzer te overschrijven, of 
druk op de toets Annuleren om een ander nummer toe te 
wijzen. 

 Als u een geldig nummer voor uw bladwijzer heeft 
geselecteerd, bevestigt de PLEXTALK dat de bladwijzer werd 
ingesteld. 

 
Opmerking:  U kunt geen bladwijzer instellen in de positie van een 
bestaande bladwijzer. 
 
Als u een spraakbladwijzer wenst in te stellen, gaat u als volgt te 
werk, ongeacht of de PLEXTALK al dan niet afspeelt: 
 
Tip:  De toets Opname is de rode, ovalen toets, net onder de 
luidspreker links op de PLEXTALK. 
 

 Druk twee keer op de toets Bladwijzer.  De PLEXTALK zegt 
“Bladwijzer instellen”. 
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 Gebruik de cijfertoetsen om het nummer in te stellen dat u aan 
deze spraakbladwijzer wenst toe te kennen. 

 Druk één keer op de toets Opname om te bevestigen, of op de 
toets Annuleren om uw informatie te wissen. 

 Als u het nummer van een bestaande bladwijzer ingeeft, biedt 
de PLEXTALK u de mogelijkheid de bestaande bladwijzer te 
overschrijven of een ander nummer toe te wijzen.  Druk op de 
toets Enter om de bestaande bladwijzer te overschrijven, of 
druk op de toets Annuleren om een ander nummer toe te 
wijzen. 

 Als u een geldig nummer aan uw spraakbladwijzer heeft 
toegewezen, zegt de PLEXTALK dat u de toets Opname 
ingedrukt dient te houden tijdens de opname, en geeft hij aan 
dat het opnameniveau automatisch wordt ingesteld. 

 Hou de toets Opname ingedrukt en spreek uw spraaknotitie in. 

 Laat de toets Opname los als u klaar bent.  De PLEXTALK 
bevestigt dat de spraakbladwijzer ingesteld is. 

 
Opmerking:  De ingebouwde microfoon bevindt zich onder de 
luidspreker bovenaan de PLEXTALK. 
Opmerking:  U kunt kiezen of spraakbladwijzers al dan niet worden 
weergegeven terwijl u naar de bladwijzer navigeert of terwijl u de titel 
of het album beluistert.  Meer informatie hieromtrent vindt u aan het 
einde van dit hoofdstuk. 
Opmerking:  Herneembladwijzers worden automatisch door de 
PLEXTALK ingesteld als u naar een andere titel, een ander album of 
een ander bestand gaat, of als u de recorder uitschakelt.  U hoeft zelf 
niets te doen. 
 

1.14.3.  Navigeren naar bladwijzers. 

 
In deze paragraaf wordt beschreven hoe u naar de verschillende 
soorten bladwijzers kunt navigeren. 
 
Als u naar een genummerde bladwijzer wenst te gaan, gaat u als 
volgt te werk, ongeacht of de PLEXTALK al dan niet afspeelt: 
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 Druk één keer op de toets Bladwijzer.  De PLEXTALK zegt “ga 
naar bladwijzer”. 

 Voer met de cijfertoetsen het nummer in van de bladwijzer 
waarnaar u wenst te gaan. 

 Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets 
Annuleren om uw informatie te wissen. 

 Als u een geldig bladwijzernummer heeft ingevoerd, gaat de 
PLEXTALK naar de locatie van die bladwijzer en begint het 
afspelen automatisch. 

 
Opmerking:  De PLEXTALK laat een foutmelding horen als u naar 
een genummerde bladwijzer probeert te gaan die niet bestaat. 
 
Als u naar een spraakbladwijzer wenst te gaan, gaat u als volgt te 
werk, ongeacht of de PLEXTALK al dan niet afspeelt: 
 

 Druk één keer op de toets Bladwijzer.  De PLEXTALK zegt  
“ga naar bladwijzer”. 

 Voer met de cijfertoetsen het nummer in van de 
spraakbladwijzer waarnaar u wenst te gaan. 

 Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets 
Annuleren om uw informatie te wissen. 

 Als u een geldig bladwijzernummer heeft ingevoerd, gaat de 
PLEXTALK naar de locatie van die bladwijzer en begint het 
afspelen automatisch. 

 Afhankelijk van de instelling die u voor het afspelen van 
spraakbladwijzers heeft gekozen, hoort u nu eventueel de 
spraaknotitie die u voordien heeft opgenomen. 

 
Opmerking:  De PLEXTALK laat een foutmelding horen als u naar 
een spraakbladwijzer probeert te gaan die niet bestaat. 
 
Als u bladwijzers in een titel, een album of een bestand heeft 
ingesteld, vindt u in het navigatiemenu ook de optie “bladwijzer”.  Als 
u naar de volgende bladwijzer met een kleiner of groter nummer 
wenst te gaan, gaat u als volgt te werk: 
 

 Gebruik de toets Op of Neer om naar de optie “bladwijzer” in 
het navigatiemenu te gaan. 
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 Druk op de toets Links om naar de volgende bladwijzer met 
een kleiner nummer te gaan.  De PLEXTALK gaat naar de 
bladwijzer en zegt het nummer ervan.  Het afspelen start 
automatisch.  Als u bij de bladwijzer met het kleinste nummer 
bent gekomen, gaat u, wanneer u op de toets Links drukt, naar 
de bladwijzer met het grootste nummer. 

 Druk op de toets Rechts om naar de volgende bladwijzer met 
een groter nummer te gaan.  De PLEXTALK gaat naar de 
bladwijzer en zegt het nummer ervan.  Het afspelen start 
automatisch.  Als u bij de bladwijzer met het grootste nummer 
bent gekomen, gaat u, wanneer u op de toets Rechts drukt, 
naar de bladwijzer met het kleinste nummer. 

 
Opmerking:  Als u op deze manier navigeert, doorloopt u de 
bladwijzers in de volgorde waarin ze genummerd zijn, en niet in de 
chronologische volgorde waarin ze in de titel, het album of het 
bestand voorkomen.  Voorbeeld: Stel dat u bladwijzers in willekeurige 
volgorde met de nummers 1 tot 10 aan uw titel, album of bestand 
heeft toegewezen en dat u zich momenteel bij bladwijzer 5 bevindt. 
Als u deze methode gebruikt, kunt u naar bladwijzer 4 of 6 gaan, 
ongeacht waar ze zich bevinden, zelfs als er andere bladwijzers 
tussen de nummers 4 en 5 of tussen 5 en 6 staan. 
Opmerking:  Als er geen bladwijzers in de titel voorkomen, maakt de 
optie “bladwijzer” geen deel uit van het navigatiemenu. 
 

1.14.4.  Bladwijzers verwijderen. 

 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u bepaalde bladwijzers of alle 
bladwijzers in de huidige titel kunt verwijderen. 
 
Om een genummerde bladwijzer of een spraakbladwijzer te 
verwijderen, verloopt de procedure identiek: 
 

 Druk 3 keer op de toets Bladwijzer.  De PLEXTALK zegt 
“bladwijzer verwijderen”. 

 Voer met de cijfertoetsen het nummer in van de bladwijzer die 
u wenst te verwijderen. 
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 Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets 
Annuleren om uw informatie te wissen. 

 Als u de actie bevestigt, verwijdert de PLEXTALK de 
bladwijzer in kwestie uit de huidige titel of uit het album, 
waarna dit wordt bevestigd met een gesproken bericht. 

 
Opmerking:  Als de bladwijzer die u hebt geselecteerd, een 
spraakbladwijzer is, wordt de bijbehorende spraaknotitie ook uit het 
interne geheugen verwijderd. 
Opmerking:  Als u een ongeldig bladwijzernummer ingeeft, geeft de 
PLEXTALK een gesproken foutmelding. 
 
Als u alle bladwijzers in de huidige titel, het huidige album of het 
huidige bestand wenst te verwijderen, gaat u als volgt te werk: 
 
Tip:  De toets Menu is de toets rechts boven van de 4 functietoetsen. 
 

 Druk op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “bladwijzer” 
te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “alle 
bladwijzers in huidige titel verwijderen” te gaan, waarna u deze 
optie selecteert met de toets Enter. 

 De PLEXTALK vraagt om bevestiging.  Als u wenst verder te 
gaan, drukt u op de toets Enter, waarna de PLEXTALK 
“verwijderd” zegt.  Als u van gedacht verandert, drukt u op de 
toets Annuleren of op de toets Menu om het menusysteem 
volledig te verlaten. 

 
Opmerking:  Met deze procedure worden enkel de bladwijzers in de 
huidige titel, het huidige album of het huidige bestand verwijderd. 
Deze procedure heeft geen invloed op bladwijzers in andere titels of 
albums. 
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1.14.5.  Stem voor spraakbladwijzers in- en uitschakelen. 

 
Als u spraakbladwijzers gebruikt, kunt u bepalen of de bladwijzer 
tijdens het afspelen moet worden uitgesproken. 
 
Spraakbladwijzers schakelt u als volgt in of uit: 
 

 Druk op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “bladwijzer” 
te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “afspeel-
instelling voor spraakbladwijzers” te gaan, waarna u deze optie 
selecteert met de toets Enter. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om de optie 
“spraakbladwijzer aan” of “spraakbladwijzer uit” te selecteren, 
waarna u uw keuze bevestigt met de toets Enter. 

 
Opmerking:  De standaard fabrieksinstelling voor het afspelen van 
spraakbladwijzers is “spraakbladwijzer aan”. 
 

1.15.  Het ingebouwde helpbestand. 

 
De PLEXTALK is voorzien van een ingebouwd helpsysteem, dat u op 
elk ogenblik kunt oproepen.  Dit bestand is opgeslagen in het interne 
geheugen, zodat u het gemakkelijk kunt oproepen en het geen plaats 
op andere media inneemt.  Het bestand bevat niet de volledige 
inhoud van de handleiding, maar de belangrijkste hoofdstukken die u 
nodig kunt hebben terwijl u uw PLEXTALK gebruikt.  Het bestand is 
enkel gemaakt in het DAISY 3 tekstformaat en maakt gebruik van de 
ingebouwde synthetische stem. 
 

1.15.1.  Het ingebouwde helpbestand oproepen. 

 
Ga als volgt te werk om het ingebouwde helpbestand op te roepen: 
 

 Druk één keer op cijfertoets 0. 
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 De PLEXTALK laadt het helpbestand in de afspeelpositie waar 
u zich het laatst bevond. 

 Navigeer in het bestand net zoals u in andere DAISY-teksttitels 
navigeert.  Meer informatie over het navigeren in DAISY-titels 
vindt u in het volgende hoofdstuk. 

 
U kunt het helpbestand als volgt verlaten: 
 

 Druk één keer op cijfertoets 0 of druk op de toets Titel om naar 
één van de andere media te gaan. 

 

1.15.2.  Informatie in het helpbestand oproepen. 

 
Als u het helpbestand gebruikt om informatie op te roepen, gaat u als 
volgt te werk, ongeacht of de PLEXTALK al dan niet afspeelt: 
 

 Druk één keer op cijfertoets 5. 

 U hoort uiteenlopende informatie.  Zie hierna voor meer 
details. 

 Als u niet alle informatie wenst te beluisteren en de 
verschillende items sneller wenst te doorlopen, kunt u 
herhaaldelijk op cijfertoets 5 drukken. 

 Als u de gewenste informatie heeft gehoord, kunt u de 
gesproken informatie stoppen met de toets Enter. 

 
In het helpbestand hoort u de volgende items: 
 

 Stroomverbruik - voedingsbron, batterijniveau. 

 Tijdinformatie – verstreken tijd, resterende tijd en totale tijd. 

 Pagina-informatie. 

 Kopinformatie. 

 Bladwijzerinformatie. 

 Titelinformatie - type. 

 Media-informatie. 

 Afspeelstand - herhalen of normaal. 
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2.  DAISY-titels weergeven. 

 
Dit hoofdstuk behandelt extra functies wanneer u een DAISY-titel 
beluistert.  Voor u verdergaat met dit hoofdstuk is het aangewezen 
dat u een DAISY-titel ter beschikking heeft, zodat u de functies zelf 
kunt uitproberen.  Hiervoor kunt u bijvoorbeeld de handleiding 
gebruiken, want daar vindt u veel van de hier behandelde DAISY-
functies. 
 
OPGELET:  De PLEXTALK is enkel compatibel met SD- of SDHC-
kaarten.  Als u een andere geheugenkaart zoals een memory stick of 
MMC gebruikt, veroorzaakt u een storing. Gebruik dergelijke media 
dus niet. 
 

2.1.  Kop-, pagina- en titelinformatie oproepen. 

 
Als u een SD-kaart of een USB-medium gebruikt, kunt u informatie 
over de huidige titel als volgt opvragen, ongeacht of de PLEXTALK al 
dan niet weergeeft: 
 

 Druk één keer op cijfertoets 5. 

 U hoort uiteenlopende informatie.  Zie hierna voor meer 
details. 

 Als u niet alle informatie wenst te beluisteren en de 
verschillende items sneller wenst te doorlopen, kunt u 
herhaaldelijk op cijfertoets 5 drukken. 

 Als u de gewenste informatie heeft gehoord, kunt u de 
gesproken informatie stoppen met de toets Enter. 

 
In een DAISY-audiotitel hoort u de volgende items: 
 

 Stroomverbruik - voedingsbron, batterijniveau. 

 Tijdinformatie – verstreken tijd, resterende tijd en totale tijd. 

 Pagina-informatie. 

 Kopinformatie. 

 Bladwijzerinformatie. 

 Titelinformatie. 
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 Tijdstempelinformatie - opnamedatum. 

 Media-informatie. 

 Afspeelstand - herhalen of normaal. 

 
Tijdens deze aankondigingen wordt de eerste zin van de huidige titel 
en het huidige hoofdstuk op het juiste tijdstip weergegeven, zodat u 
de titel en de locatie in de titel kunt identificeren. 
 
Opmerking:  Als de afspeelpositie zich aan het begin of het einde 
van de titel bevindt, hoort u geen opgenomen audio omdat er op die 
locaties geen audio is. 
 
In een DAISY-teksttitel hoort u de volgende items: 
 

 Stroomverbruik - voedingsbron, batterijniveau. 

 Pagina-informatie. 

 Kopinformatie. 

 Bladwijzerinformatie. 

 Titelinformatie. 

 Tijdstempelinformatie - opnamedatum. 

 Media-informatie. 

 Afspeelstand - herhalen of normaal. 
 
Opmerking:  Als er beginpagina’s of speciale pagina’s in de DAISY-
titel voorkomen, hoort u het aantal beginpagina’s en speciale pagina’s 
alsook de andere pagina-informatie. 
Opmerking:  De PLEXTALK ondersteunt titels die over verschillende 
volumes lopen. Als er meer dan één volume werd gebruikt, hoort u 
het huidige volumenummer en het totale aantal volumes. 
 

2.2.  Kopnavigatie. 

 
Er bestaan 2 manieren om naar koppen te navigeren in een DAISY-
titel.  U kunt rechtstreeks naar de koppen gaan of u kunt de 
beschikbare koppen één voor één doorlopen. 
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Tip:  Koppen zijn gemarkeerde locaties in een DAISY-titel die u snel 
wenst op te roepen, zoals het begin van hoofdstukken, paragrafen en 
subparagrafen.  De koppen in een DAISY-titel zijn doorlopend 
genummerd vanaf het begin van de titel.  Elke titel heeft een 
bijbehorend navigatieniveau tussen niveau 1 en niveau 6. 
 
Als u rechtstreeks naar een bepaalde kop wenst te gaan, gaat u als 
volgt te werk: 
 

 Druk twee keer op de toets GaNaar.  De begeleidingsstem 
zegt “ga naar kop”. 

 Voer met de cijfertoetsen het nummer in van de gewenste kop. 

 Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets 
Annuleren om uw informatie te wissen. 

 Als u een geldig kopnummer heeft ingevoerd en op de toets 
Enter heeft gedrukt, gaat de PLEXTALK naar de 
geselecteerde kop en begint het afspelen automatisch.  Als u 
een ongeldig kopnummer heeft ingevoerd, hoort u een 
gesproken foutmelding. 

 
Om de koppen één voor één te doorlopen met behulp van de 
kopniveaus, gaat u als volgt te werk: 
 

 Gebruik de toets Op of Neer om naar het gewenste 
navigatieniveau te gaan, bijvoorbeeld niveau 1, niveau 2 enz. 

 Druk op de toets Links om terug te keren naar de vorige kop in 
het geselecteerde niveau.  De PLEXTALK gaat naar de kop en 
het afspelen start automatisch.  Als er geen vorige kop is, gaat 
de PLEXTALK naar het begin en hoort u “begin titel”. 

 Druk op de toets Rechts om vooruit te gaan naar de volgende 
kop in het geselecteerde niveau.  De PLEXTALK gaat naar de 
kop en het afspelen start automatisch.  Als er geen volgende 
kop is, gaat de PLEXTALK naar het einde en hoort u “Einde 
titel”. 

 
Opmerking:  Als u op deze manier navigeert, stopt de PLEXTALK bij 
alle koppen die hetzelfde of een hoger niveau hebben dan het niveau 
dat u hebt geselecteerd.  Voorbeeld: als u op niveau 3 navigeert, 
vindt de PLEXTALK alle koppen van niveau 1, niveau 2 en niveau 3 
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terwijl u vooruit of achteruit gaat.  Als u navigatie op niveau 1 heeft 
gekozen, vindt de PLEXTALK enkel de koppen van niveau 1. 
 

2.3.  Paginanavigatie. 

 
Navigeren naar pagina’s lijkt sterk op kopnavigatie.  U kunt 
rechtstreeks naar de pagina’s gaan of u kunt de beschikbare pagina’s 
één voor één doorlopen.  Als u de PLEXTALK gebruikt, worden de 
pagina’s vanaf het begin van de titel doorlopend genummerd. 
 
Als u rechtstreeks naar een bepaalde pagina wenst te gaan, gaat u 
als volgt te werk: 
 

 Druk één keer op de toets GaNaar. 

 Voer met de cijfertoetsen het nummer in van de gewenste 
pagina. 

 Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets 
Annuleren om uw informatie te wissen. 

 Als u een geldig paginanummer heeft ingevoerd en op de toets 
Enter heeft gedrukt, gaat de PLEXTALK naar de door u 
geselecteerde pagina en start het afspelen automatisch.  Als u 
een ongeldig paginanummer heeft ingevoerd, hoort u een 
gesproken foutmelding. 

 
Als u de pagina's één voor één wenst te doorlopen, gaat u als volgt te 
werk: 
 

 Ga met de toets Op of Neer naar de optie “pagina” in het 
navigatiemenu. 

 Druk op de toets Links om terug te keren naar de vorige 
pagina.  De PLEXTALK keert terug naar de vorige 
paginamerker en het afspelen start automatisch.  Als er geen 
vorige pagina is, gaat de PLEXTALK naar het begin en hoort u  
“begin titel”. 

 Druk op de toets Rechts om vooruit te gaan naar de volgende 
pagina.  De PLEXTALK gaat vooruit naar de volgende 
paginamerker en het afspelen start automatisch.  Als er geen 
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volgende pagina is, gaat de PLEXTALK naar het einde en 
hoort u “Einde titel”. 

 
Opmerking:  Als er geen paginamerkers in de titel voorkomen, maakt 
de optie “pagina” geen deel uit van het navigatiemenu. 
Opmerking:  Er zijn drie soorten pagina’s: normale pagina’s, 
beginpagina’s en speciale pagina’s.  Beginpagina’s zijn de pagina’s 
aan het begin van het boek voor de paginanummering van de 
eigenlijke tekst begint.  Speciale pagina’s zijn pagina’s die niet aan 
het begin staan en het doorlopende nummeringsysteem niet volgen.  
U kunt niet rechtstreeks met de toets GaNaar naar beginpagina’s of 
speciale pagina’s gaan. U kunt enkel naar dergelijke pagina’s 
navigeren met de toetsen Links of Rechts nadat u de optie “pagina” in 
het navigatiemenu heeft geselecteerd. 
 

2.4.  Groepsnavigatie. 

 
Tip:  Bij de PLEXTALK is een groep een navigatiefunctie die door de 
persoon die de titel aanmaakt, kan worden toegewezen aan 
belangrijke items in een DAISY-titel.  De groepsnavigatie staat los 
van andere navigatiefuncties zoals koppen en pagina’s. 
 
In groepen kunt u slechts één voor één navigeren.  De PLEXTALK 
gaat naar alle koppen en groepen. 
 
Om één groep tegelijk vooruit of achteruit te gaan, gaat u als volgt te 
werk: 
 

 Ga met de toets Op of Neer naar de optie “groep” in het 
navigatiemenu. 

 Gebruik de toets Links om achteruit te gaan naar het vorige 
groepsitem in de titel.  De PLEXTALK keert terug naar het 
vorige groepsitem en het afspelen start automatisch.  Als er 
geen vorige groepsitems zijn, gaat de PLEXTALK naar het 
begin en hoort u “begin titel”. 

 Gebruik de toets Rechts om vooruit te gaan naar het volgende 
groepsitem in de titel.  De PLEXTALK gaat vooruit naar het 
volgende groepsitem en het afspelen start automatisch.  Als er 
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geen volgende groepsitems zijn, gaat de PLEXTALK naar het 
einde en hoort u “einde titel”. 

 
Opmerking:  Als er geen groepmerkers in de titel voorkomen, maakt 
de optie  “groep” geen deel uit van het navigatiemenu. 
 

2.5.  Zinnavigatie. 

 
Tip:  Zinnen zijn een DAISY-navigatiefunctie die automatisch wordt 
ingesteld tijdens de opname.  Een zin is een stuk audio tussen twee 
stiltes. 
 

 Om één zin terug te keren, drukt u op de toets Op of Neer om 
de optie  “Zin” in het navigatiemenu te selecteren, waarna u 
één keer op de toets Links drukt.  De PLEXTALK gaat 
achteruit naar het begin van de vorige zin, waarna het afspelen 
automatisch start.  Als er geen vorige zin is, gaat de 
PLEXTALK naar het begin en hoort u “begin titel”. 

 Om één zin vooruit te gaan, drukt u op de toets Op of Neer om 
de optie “Zin” in het navigatiemenu te selecteren, waarna u 
één keer op de toets Rechts drukt.  De PLEXTALK gaat 
vooruit naar het begin van de volgende zin, waarna het 
afspelen automatisch start.  Als er geen volgende zin is, gaat 
de PLEXTALK naar het einde en hoort u “einde titel”. 

 
Opmerking:  Springen op basis van zinnen is enkel mogelijk als u 
een DAISY-titel beluistert. 
Opmerking:  Als u de zin relatief lang heeft beluisterd, dient u soms 
twee keer op de toets Terug te drukken om snel naar de vorige zin te 
gaan, anders springt de PLEXTALK slechts naar het begin van de 
huidige zin. 
 

2.6.  Een afspeelstand selecteren. 

 
Als u een DAISY-titel gebruikt, kunt u kiezen uit 2 afspeelstanden.  
De mogelijke opties zijn: 
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 Standaardweergave - dit is de standaard fabrieksinstelling.  
Hiermee wordt de titel weergegeven en wordt aan het einde 
gestopt.  De PLEXTALK zegt “einde titel”.  Als u in dit geval op 
de toets Start/Stop drukt, start het afspelen opnieuw vanaf het 
begin. 

 Titel herhalen - de huidige titel wordt continu weergegeven tot 
het afspelen wordt gestopt. 

 
U kunt een afspeelstand als volgt selecteren: 
 

 Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te 
roepen. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie 
“afspeelinstelling” te gaan, waarna u deze optie selecteert met 
de toets Enter.  U hoort de momenteel geselecteerde 
afspeelstand. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de gewenste 
afspeelstand te gaan, waarna u deze optie selecteert met de 
toets Enter. 

 Uw keuze wordt uitgevoerd en het menusysteem wordt 
automatisch afgesloten. 

 
Opmerking:  Als u een afspeelstand selecteert, blijft dit de standaard 
afspeelstand tot u uw keuze wijzigt. De afspeelstand blijft dus ook 
behouden als u het toestel uitschakelt en weer inschakelt. 
 

3.  Audiobestanden of muziek-cd’s weergeven. 

 
Dit hoofdstuk behandelt functies die specifiek zijn voor het afspelen 
van audiobestanden of muziek-cd's.  Deze commando’s lijken sterk 
op de commando’s voor DAISY-titels, zodat u ze snel kunt aanleren.  
Voor u verder gaat met dit hoofdstuk, moet er een SD-kaart of een 
USB-medium geplaatst zijn met audiobestanden in het juiste 
audioformaat, of moet er een muziek-cd in het externe USB cd/dvd-
station zitten, zodat u de functies kunt uitproberen terwijl u leest. 
 
Tip:  In deze handleiding wordt met “audiobestanden” bestanden 
bedoeld die met een pc of IC-recorder werden gemaakt.  Zoals reeds 
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gezegd kan de PLEXTALK audiobestanden herkennen en weergeven 
die in één van de volgende bestandsformaten gemaakt zijn:  Wave, 
MP3 of AMR-WB+. 
 
OPGELET:  De PLEXTALK is enkel compatibel met SD- of SDHC-
kaarten.  Als u een andere geheugenkaart zoals een memory stick of 
MMC gebruikt, veroorzaakt u een storing. Gebruik dergelijke media 
dus niet. 
OPGELET:  De PLEXTALK kan een muziek-cd die niet compatibel is 
met de standaard CD Digital Audio “CD-DA”, eventueel niet 
weergeven.  Bepaalde muziek-cd's met kopieerbeveiliging zijn niet 
compatibel met CD-DA, wat gevolgen kan hebben voor het afspelen 
ervan, zelfs op een cd-rom-gebaseerde speler zoals de PLEXTALK. 
Opmerking:  De PLEXTALK kan niet worden gebruikt om 
audiobestanden op SD-kaarten of USB-media op te nemen of te 
bewerken. 
 

3.1.  Meer informatie over audiobestanden. 

 
Dit hoofdstuk geeft meer technische informatie over de soorten 
audiobestanden die u met uw PLEXTALK kunt gebruiken.  De 
bestandstypes zijn: 
 

 MP3-bestanden - MP3 “afkorting voor MPEG1/2 Audio Layer 
3” is een standaard voor de comprimering van audiogegevens.  
Hiermee zijn compressieverhoudingen mogelijk van 1/10 of 
zelfs 1/12, met muziek-cd-kwaliteit.  De PLEXTALK 
ondersteunt de volgende bitsnelheden:  MPEG1 Layer 3 van 
32kbps tot 320kbps en MPEG2 Layer 3 van 8kbps tot 
160kbps.  Ook VBR “Variable Bit Rate” wordt ondersteund. 

 
Opmerking:  Bij VBR is de aangegeven verstreken en resterende tijd 
niet nauwkeurig; deze informatie mag enkel als een schatting worden 
beschouwd. 
Opmerking:  De PLEXTALK ondersteunt het MPEG2.5 Audio Layer 
3 bestandsformaat niet. 
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 WAVE-bestanden - Het Wave-formaat is het standaardformaat 
van Microsoft voor audiobestanden.  De PLEXTALK 
ondersteunt Wave-bestanden enkel in PCM “Pulse Code 
Modulation” formaat. 

 

 AMR-WB+ - Dit is een standaard voor de compressie van 
audiogegevens.  De PLEXTALK ondersteunt alle bitsnelheden 
voor deze audiostandaard. 

 
Opmerking:  Voor meer informatie over dit formaat kunt u terecht op 
de volgende website: http://www.voiceage.com/. 
 

3.2.  Meer informatie over de afspeelvolgorde. 

 
Dit hoofdstuk geeft informatie over de volgorde die wordt gebruikt 
tijdens het afspelen van bestanden en mappen. 
 

 Weergave van bestanden - De PLEXTALK geeft de bestanden 
weer in de volgorde van hun bestandsnaam.  In dit geval 
hebben cijfers voorrang op alfabetische tekens.  Voorbeeld: als 
één bestand de naam “123ABC” heeft en een tweede bestand 
de naam “ABC”, wordt het bestand “123ABC” weergegeven 
voor het bestand “ABC”. 

 

 Weergave van mappen - Als er meer dan één map op de SD-
kaart of het USB-medium staat, worden de audiobestanden 
weergegeven in de volgorde van de mapnamen. 

 
Voorbeeld: 
Op het basisniveau hebben we map 1, map 4 en bestand A. 
Onder map 1 hebben we map 2, map 3 en bestand B. 
Onder map 2 hebben we bestand E en bestand F. 
Onder map 3 hebben we bestand G en bestand H. 
Onder map 4 hebben we bestand C en bestand D. 
In dit voorbeeld is het afspelenvolgorde: A, B, E, F, G, H, C.  D. 
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3.3.  Beperkingen voor audiobestanden. 

 
Als u een SD-kaart of USB-medium met audiobestanden maakt voor 
gebruik in uw PLEXTALK, dient u rekening te houden met de 
volgende beperkingen: 
 
Beperking op het aantal bestanden en mappen: 
 

 Het maximale aantal bestanden dat in een map kan worden 
opgeslagen, bedraagt 1024. Als er meer bestanden dan 1024 
zijn, worden ze niet herkend. 

 Het maximale aantal mappen bedraagt 1024, inclusief de 
hoofdmap.  Als er meer mappen zijn dan 1024, worden ze niet 
herkend. 

 De PLEXTALK beschouwt de bestandsmappen als albums en 
herkent maximaal 6 hiërarchieën. 

 Als een map een DAISY-boek bevat, doorzoekt de PLEXTALK 
de inhoud onder de map niet. 

 
Opmerking:  Als er een groot aantal mappen zijn, heeft de 
PLEXTALK meer tijd nodig om de SD-kaart of de USB-informatie te 
lezen. 
 

3.4.  Bestands- en albuminformatie opvragen. 

 
Als u een SD-kaart of een USB-medium gebruikt, kunt u informatie 
over het huidige bestand en album als volgt opvragen, ongeacht of de 
PLEXTALK al dan niet weergeeft: 
 

 Druk één keer op cijfertoets 5. 

 U hoort uiteenlopende informatie.  Zie hierna voor meer 
details. 

 Als u niet alle informatie wenst te beluisteren en de 
verschillende items sneller wenst te doorlopen, kunt u 
herhaaldelijk op cijfertoets 5 drukken. 

 Als u de gewenste informatie heeft gehoord, kunt u de 
gesproken informatie stoppen met de toets Enter. 
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In een audiobestand hoort u de volgende items: 
 

 Stroomverbruik - voedingsbron, batterijniveau. 

 Tijdinformatie – verstreken tijd, resterende tijd en totale tijd. 

 Spoorinformatie. 

 Albuminformatie. 

 Bladwijzerinformatie. 

 Titelinformatie. 

 Media-informatie. 

 Afspeelstand - herhalen of normaal. 
 

3.5.  Spoornavigatie. 

 
Navigeren naar sporen lijkt sterk op kop- of paginanavigatie.  U kunt 
rechtstreeks naar sporen gaan of u kunt de beschikbare sporen één 
voor één doorlopen.  De sporen zijn doorlopend genummerd vanaf 
het begin van het album. 
 
Als u rechtstreeks naar een bepaalde spoor wenst te gaan, gaat u als 
volgt te werk: 
 

 Druk één keer op de toets GaNaar. De begeleidingsstem zegt 
“ga naar spoor”. 

 Voer met de cijfertoetsen het nummer in van de gewenste 
spoor. 

 Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets 
Annuleren om uw informatie te wissen. 

 Als u een geldig spoornummer heeft ingevoerd en op de toets 
Enter heeft gedrukt, gaat de PLEXTALK naar de 
geselecteerde spoor en start het afspelen automatisch.  Als u 
een ongeldig spoornummer heeft ingevoerd, hoort u een 
gesproken foutmelding. 

 
Als u de sporen één voor één wenst te doorlopen, gaat u als volgt te 
werk: 
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 Gebruik de toets Op of Neer om naar de optie “spoor” in het 
navigatiemenu te gaan. 

 Druk op de toets Links om terug te keren naar de vorige spoor.  
De PLEXTALK keert terug naar de vorige spoor en het 
afspelen start automatisch.  Als er geen vorige spoor is, gaat 
de PLEXTALK naar het begin en hoort u “begin album”. 

 Druk op de toets Rechts om vooruit te gaan naar de volgende 
spoor.  De PLEXTALK gaat vooruit naar de volgende spoor en 
het afspelen start automatisch.  Als er geen volgende spoor  is, 
gaat de PLEXTALK naar het einde en hoort u  “einde album”. 

 
Opmerking:  Als u één spoor tegelijk terugkeert en als u het spoor 
gedurende meer dan 3 seconden laat weergeven, gaat u naar het 
begin van de huidige spoor als u nogmaals een spoor terugkeert.  Als 
u binnen de 3 seconden een tweede keer terugkeert, gaat u naar het 
vorige spoor. 
Opmerking:  Het hierboven beschreven navigatiegedrag is 
afhankelijk van het aantal albums en de momenteel geselecteerde 
afspeelstand.  Voorbeeld: als u in de standaardmodus meer dan één 
album heeft, en als u de laatste spoor in het huidige album bereikt en 
u één spoor tegelijk vooruit gaat, gaat de PLEXTALK naar het eerste 
spoor in het volgende album in plaats van” “einde album” te zeggen. 
 

3.6.  Albumnavigatie. 

 
Het navigeren in albums lijkt sterk op spoornavigatie.  U kunt 
rechtstreeks naar albums gaan of u kunt de beschikbare albums één 
voor één doorlopen. 
 
Als u rechtstreeks naar een bepaald album wenst te gaan, gaat u als 
volgt te werk: 
 

 Druk twee keer op de toets GaNaar. De begeleidingsstem zegt 
“ga naar album”. 

 Voer met de cijfertoetsen het nummer in van het gewenste 
album. 

 Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets 
Annuleren om uw informatie te wissen. 
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 Als u een geldig albumnummer heeft ingevoerd en op de toets 
Enter heeft gedrukt, gaat de PLEXTALK naar het 
geselecteerde album en start het afspelen automatisch.  Als u 
een ongeldig albumnummer heeft ingevoerd, hoort u een 
gesproken foutmelding. 

 
Als u de albums één voor één wenst te doorlopen, gaat u als volgt te 
werk: 
 

 Druk op de toets Op of Neer en selecteer  “album” in het 
navigatiemenu. 

 Druk op de toets Links om terug te keren naar het vorige 
album.  De PLEXTALK keert terug naar het vorige album, zegt 
het albumnummer en start het afspelen automatisch. 

 Druk op de toets Rechts om vooruit te gaan naar het volgende 
album.  De PLEXTALK gaat vooruit naar het volgende album, 
zegt het albumnummer en start het afspelen automatisch. 

 

3.7.  Een afspeelstand selecteren. 

 
Net zoals bij een DAISY-titel kunt u, als u audiobestanden weergeeft, 
kiezen uit verschillende afspeelstanden.  De mogelijke opties zijn: 
 

 Standaardweergave - dit is de standaard fabrieksinstelling.  
Hiermee wordt het huidige album weergegeven en wordt aan 
het einde gestopt.  De PLEXTALK zegt “einde album”.  Als u in 
dit geval op de toets Start/Stop drukt, begint het afspelen 
opnieuw aan het begin van het album. 

 Spoor herhalen - het huidige spoor wordt continu weergegeven 
tot het afspelen wordt gestopt. 

 Album herhalen - het huidige album wordt continu 
weergegeven tot het afspelen wordt gestopt. 

 Alle albums herhalen - alle albums worden één voor één 
herhaald tot het afspelen wordt gestopt. 

 Willekeurig herhalen - de bestanden in alle albums worden 
continu in willekeurige volgorde weergegeven tot het afspelen 
wordt gestopt. 
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U kunt een afspeelstand als volgt selecteren: 
 

 Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te 
roepen. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “Playback 
Setting” “afspeel-instelling” te gaan, waarna u deze optie 
selecteert met de toets Enter.  U hoort de momenteel 
geselecteerde afspeelstand. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de gewenste 
afspeelstand te gaan, waarna u deze optie selecteert met de 
toets Enter. 

 Uw keuze wordt uitgevoerd en het menusysteem wordt 
automatisch afgesloten. 

 
Opmerking:  Als u een afspeelstand selecteert, blijft dit de standaard 
afspeelstand voor audiobestanden tot u uw instelling wijzigt, zelfs als 
u het toestel uitschakelt en weer inschakelt. 
 

4.  Tekstbestanden weergeven. 

 
Tip:  In deze handleiding zijn tekstbestanden gewone tekstbestanden 
of HTML-bestanden.  Bij tekstbestanden hoort geen vooropgenomen 
audio, zodat de PLEXTALK automatisch de ingebouwde tekst-naar-
spraak omzetter gebruikt om deze bestanden weer te geven. 
 
Het weergeven van een tekstbestand met PLEXTALK lijkt sterk op 
het weergeven van een DAISY-titel. In dit hoofdstuk wordt gewezen 
op een aantal belangrijke verschillen. 
 

4.1.  Informatie over het tekstbestand opvragen. 

 
Als u een SD-kaart of een USB-medium gebruikt, kunt u informatie 
over het huidige tekstbestand als volgt opvragen, ongeacht of de 
PLEXTALK al dan niet weergeeft: 
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 Druk één keer op cijfertoets 5. 

 U hoort uiteenlopende informatie.  Zie hierna voor meer 
details. 

 Als u niet alle informatie wenst te beluisteren en de 
verschillende items sneller wenst te doorlopen, kunt u 
herhaaldelijk op cijfertoets 5 drukken. 

 Als u de gewenste informatie heeft gehoord, kunt u de 
gesproken informatie stoppen met de toets Enter. 

 
Als u een tekstbestand gebruikt, hoort u de volgende items: 
 

 Stroomverbruik - voedingsbron, batterijniveau. 

 Huidige positie - uitgedrukt als een percentage. 

 Bladwijzerinformatie. 

 Titelinformatie. 

 Tijdstempel - datum en tijd waarop het bestand werd gemaakt. 

 Media-informatie. 

 Afspeelstand - herhalen of normaal. 
 

4.2  Verschillen tussen gewone tekstbestanden en HTML-
bestanden. 

 
Hoewel deze handleiding gewone tekstbestanden en HTML-
bestanden als “tekstbestanden” beschouwt, dient u toch op het 
volgende verschil tussen deze twee soorten bestanden te letten, want 
dit heeft gevolgen voor de beschikbare navigatieopties. 
 
Gewone tekstbestanden hebben een structuur die bestaat uit 
paragrafen, zinnen, woorden en tekens.  Er is geen bijkomende 
structuur zoals koppen.  HTML-bestanden bestaan uit paragrafen, 
zinnen, woorden en tekens, maar eventueel ook uit kopinformatie, als 
deze informatie in het oorspronkelijke HTML-document werd 
gecodeerd.  Als het HTML-bestand koppen heeft, kunt u deze 
gebruiken om de navigatie in deze bestanden te vergemakkelijken. 
 
Opmerking:  Als het HTML-bestand koppen op verschillende niveaus 
bevat, beschikt u slechts over één niveau voor de kopnavigatie.  Met 
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andere woorden: alle koppen in een HTML-bestand worden 
beschouwd als koppen op niveau 1. 
 

4.3.  Navigeren op percentage. 

 
In tekstbestanden kunt u niet rechtstreeks naar koppen, pagina’s of 
groepen navigeren.  Deze opties zijn dus ook niet beschikbaar als u 
op de toets GaNaar drukt.  Met de PLEXTALK kunt u echter wel 
navigeren op basis van het percentage van het bestand dat reeds 
werd weergegeven. 
 
Om op basis van het percentage te navigeren, gaat u als volgt te 
werk: 
 

 Druk één keer op de toets GaNaar. 

 Typ een percentage tussen 0% en 100% en druk op de toets 
Enter. 

 De PLEXTALK verplaatst de afspeelpositie naar die positie in 
het tekstbestand. 

 Als u per vergissing een waarde van meer dan 100% ingeeft, 
gaat de PLEXTALK naar het einde van het tekstbestand. 

 

4.4.  Navigeren op basis van paragraaf, zin, woord of teken. 

 
Zoals reeds gezegd kunt u in een tekstbestand op vier manieren 
navigeren: “Alinea”, “Regel”, “woord” en “Karakter”.  Deze opties 
verschijnen automatisch in het navigatiemenu als u dit soort 
bestanden oproept. 
 
De navigatie verloopt identiek voor al deze opties: 
 

 Gebruik de toetsen Op of Neer om de gewenste 
navigatiemethode te selecteren: alinea, regel, woord of 
karakter. 
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 Gebruik de toets Links om met de geselecteerde eenheid terug 
te keren in het bestand.  Als u het begin van het bestand 
bereikt, hoort u “begin titel”. 

 Gebruik de toets Rechts om met de geselecteerde eenheid 
vooruit te gaan in het bestand.  Als u het einde van het 
bestand bereikt, hoort u “Einde titel”. 

 

4.5.  Navigeren op basis van het niveau “enkel HTML-
bestanden”. 

 
Voor HTML-bestanden die met koppen gecodeerd zijn, heeft u een 
bijkomende navigatieoptie in het navigatiemenu.  Deze optie wordt 
“niveau” genoemd.  Deze navigatiewijze is verschillend van navigeren 
in een DAISY-titel, want alle koppen worden, ongeacht hun niveau, 
via één element in het navigatiemenu opgeroepen.  Voorbeeld: als 
een HTML-bestand koppen op niveau 1, niveau 2 en niveau 3 bevat, 
is er slechts één optie in het navigatiemenu met de naam “niveau”.  U 
kunt niet navigeren op basis van een specifiek niveau. 
 
Om op basis van het niveau te navigeren, gaat u als volgt te werk: 
 

 Gebruik de toetsen Op of Neer om naar de optie “niveau” in 
het navigatiemenu te gaan. 

 Gebruik de toets Links om in het bestand terug te keren naar 
de vorige kop.  Als u het begin van het bestand bereikt, hoort u 
“begin titel”. 

 Gebruik de toets Rechts om in het bestand vooruit te gaan 
naar de volgende kop.  Als u het einde van het bestand 
bereikt, hoort u “Einde titel”. 

 

4.6.  Een afspeelstand selecteren. 

 
Net zoals bij DAISY-titels en audiobestanden kunt u, als u 
tekstbestanden weergeeft, de gewenste afspeelstand instellen.  De 
mogelijke opties zijn: 
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 Standaardweergave - dit is de standaard fabrieksinstelling.  
Hiermee wordt de titel weergegeven en wordt aan het einde 
gestopt.  De PLEXTALK zegt “Einde titel”.  Als u in dit geval op 
de toets Start/Stop drukt, start het afspelen opnieuw vanaf het 
begin. 

 Titel herhalen - de huidige titel wordt continu weergegeven tot 
het afspelen wordt gestopt. 

 
U kunt een afspeelstand als volgt selecteren: 
 

 Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te 
roepen. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de “afspeel-
instelling” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets 
Enter.  U hoort de momenteel geselecteerde afspeelstand. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de gewenste 
afspeelstand te gaan, waarna u deze optie selecteert met de 
toets Enter. 

 Uw keuze wordt uitgevoerd en het menusysteem wordt 
automatisch afgesloten. 

 
Opmerking:  Als u een afspeelstand selecteert, blijft dit de standaard 
afspeelstand tot u uw keuze wijzigt. De afspeelstand blijft dus ook 
behouden als u het toestel uitschakelt en weer inschakelt. 
 

5.  Algemene informatie over opnamen. 

 
Met de PLEXTALK kunt u live opnemen tijdens lessen of 
conferenties. U kunt ook opnemen van andere media zoals cassettes, 
cd’s, televisie of radio.  In dit hoofdstuk vindt u algemene informatie 
over opnametoestellen, media, praktische opnametips, 
opnamestanden en geluidskwaliteit.  Functies die betrekking hebben 
op het opnemen en bewerken van een DAISY-titel op uw PLEXTALK, 
worden in het volgende hoofdstuk beschreven. 
 
Voor u met een opname begint, dient u alle vereiste 
opnameapparatuur ter beschikking te hebben en dient u de gewenste 
ingangsbron te kiezen.  Met de PLEXTALK kunt u kiezen uit de 
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ingebouwde microfoon, of de gecombineerde ingang voor externe 
microfoon en lijnsignaal. 
 

5.1.  Opnameapparatuur. 

 
Uw PLEXTALK wordt geleverd met de basiscomponenten die u nodig 
heeft voor een eerste spraakopname.  U kunt echter ook bijkomende 
accessoires aanschaffen om de kwaliteit van uw opnamen te 
verbeteren en van externe bronnen te kunnen opnemen, zoals 
bandopnemers, cd-spelers, radio’s en dergelijke toestellen. 
 
De basiscomponenten die u nodig heeft of eventueel kunt 
aanschaffen zijn: 
 

 SD-kaart - Een SD-kaart van 2GB wordt als accessoire 
geleverd.  U kunt informatie op een SD-kaart opnemen en 
bewerken.  Op een SD-kaart kunt u ook een reservekopie 
maken van uw USB-inhoud. 

 
Opmerking:  De specificaties van de bijgeleverde kaart kunnen 
verschillend zijn van de waarden die in de handleiding vermeld zijn. 
 

 Externe microfoon “optioneel” - Dynamische microfoons en 
“plug-in power” stereomicrofoons kunnen worden gebruikt.  
Selecteer een geschikte microfoon met een mini-jackaanslui-
ting van 3,5 mm diameter. 

 
OPGELET:  Als u een condensatormicrofoon gebruikt, moet deze 
“plug-in power” compatibel zijn en moet hij op de juiste manier 
worden gebruikt, anders kan hij beschadigd raken.  Lees de 
handleiding bij de microfoon aandachtig voor u hem gebruikt. 
 

 Audiokabel “optioneel” - Als het andere toestel een geschikte 
aansluiting heeft, kunt u een audiokabel met stereo mini-
jackstekkers van 3,5 mm diameter gebruiken om rechtstreeks 
op te nemen van een cassetterecorder, cd-speler, radio of 
gelijkaardig toestel.  U kunt natuurlijk het geluid via de 
luidsprekers van die toestellen opnemen, maar de 
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geluidskwaliteit zal niet goed zijn en u neemt bovendien 
andere achtergrondgeluiden op.  Als u een audiokabel 
gebruikt, heeft u veel minder last van dergelijke storingen. 

 

 Hoofdtelefoon - Een stereohoofdtelefoon met een stereo mini-
jackstekker van 3,5 mm diameter is bijgeleverd.  Als u een 
stereohoofdtelefoon gebruikt, kunt u audiobestanden en 
opgenomen materiaal in stereo beluisteren op uw PLEXTALK.  
Bovendien kunt u tijdens de opname een hoofdtelefoon 
gebruiken om het ingangsniveau te controleren. 

 

5.2.  Opnamemedia. 

 
Met de PLEXTALK kunt u enkel opnemen op een SD-kaart of in het 
interne geheugen.  Het interne geheugen wordt gebruikt als u een 
spraakmemo of een spraakbladwijzer opneemt.  Dit hoofdstuk 
beschrijft een aantal zaken waarmee u rekening dient te houden voor 
u op een SD-kaart opneemt. 
 

 Met de PLEXTALK kunt u een SD-kaart gebruiken om DAISY-
titels op te nemen en te bewerken. U kunt een SD-kaart een 
onbeperkt aantal keren wissen en er opnieuw op opnemen. 

 De PLEXTALK is geschikt voor SD-kaarten met een capaciteit 
van maximaal 32 GB.  Voor u een extra SD-kaart voor de 
PLEXTALK koopt, dient u na te gaan of die kaart compatibel 
is.  Voor meer advies kunt u contact opnemen met uw 
PLEXTALK-verkoper. 

 U kunt een SD-kaart in de PLEXTALK zelf wissen of in een pc 
als u over een geschikte kaartlezer beschikt. 

 
OPGELET:  Als u een SD-kaart op de pc wist, dient u in elk geval 
“FAT-16” of “FAT-32” te selecteren. 
Opmerking:  De PLEXTALK kan enkel opnemen op een SD-kaart; 
rechtstreeks opnemen op een USB-medium is niet mogelijk. 
 

5.3.  Algemene opnametips. 

 



46 

De kwaliteit van uw opname wordt door diverse factoren beïnvloed.  
In dit hoofdstuk vindt u enkele algemene tips om degelijke opnamen 
te realiseren met uw PLEXTALK.  Hou zoveel mogelijk rekening met 
het volgende: 
 

 Als u een spraakopname maakt, kiest u best een plaats waar 
er zo weinig mogelijk achtergrondlawaai is. 

 Als u gedrukt materiaal voorleest, dient u de opname te 
pauzeren als u de pagina opslaat. 

 Vermijd storende geluiden, zoals een sluitende deur, nippen 
aan drankjes, voorbijrijdende treinen, overvliegende 
vliegtuigen, enz. 

 Kies een opnameomgeving met weinig harde oppervlakken, 
want ze kunnen galm in uw opname veroorzaken.  Op een 
tafel of tegen de muur kunt u bijvoorbeeld gordijnen plaatsen.  
Het is ook handig als u de gordijnen sluit. 

 Als u de ingebouwde microfoon gebruikt, mag u de PLEXTALK 
niet vasthouden, want de bewegingen van uw hand kunnen de 
opname verstoren. 

 Als u een externe microfoon gebruikt, mag u de microfoon niet 
nodeloos hanteren, want uw handbewegingen worden 
gedetecteerd.  Gebruik een microfoonvoet of plaats de 
microfoon op een zacht ondergrond, zoals een doek of een 
kussen. 

 Als u een externe microfoon gebruikt, dient u de microfoon op 
een veilige afstand van de PLEXTALK te houden om echoo’s 
te voorkomen. 

 Spreek niet te dicht bij de microfoon, want dit kan vervorming 
veroorzaken. 

 Maak indien mogelijk eerst een testopname en controleer het 
resultaat. 

 

5.4.  Opnamestanden en geluidskwaliteit. 

 
Op de PLEXTALK kunt u kiezen uit 6 opnamestanden.  Deze 6 
standen zijn: 
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  “Standaard” - voor algemene opnamen en spraakopnamen als 
er relatief weinig achtergrondlawaai is. 

  “Conferentie” - voor opnamesituaties zoals conferenties, 
lezingen en klaslokalen, waar er veel achtergrondlawaai is. 

  “Audio” - om op te nemen van audiotoestellen zoals cd-
spelers. 

  “Analoge cassette” - om op te nemen van analoge cassettes. 

  “Radio” - om radio-uitzendingen op te nemen. 

  “Aangepast” - als u met de hierboven vermelde opties niet het 
gewenste resultaat krijgt, kunt u in deze opnamestand alle 
parameters handmatig aanpassen. 

 
Dankzij deze opnamestanden kunt u uw PLEXTALK snel instellen 
voor uiteenlopende opnameomgevingen.  Als de instellingen in de 
voorgeprogrammeerde opties echter niet geschikt zijn voor uw 
opname, kunt u de stand “aangepast” gebruiken en de instellingen 
zelf aanpassen. 
 
Bovendien kunt u voor elke opnamestand kiezen uit een aantal 
instellingen voor de geluidskwaliteit.  Met een hoge kwaliteitsinstelling 
vermindert de beschikbare opnametijd op de SD-kaart.  Met een lage 
geluidskwaliteit kunt u langer opnemen, maar de audiokwaliteit is 
minder goed. 
 
De beschikbare instellingen voor de geluidskwaliteit zijn: 
 

 PCM 44,1kHz stereo 

 PCM 22,05kHz mono 

 MP3 256kbps 44,1kHz stereo 

 MP3 128kbps 44,1kHz stereo 

 MP3 64kbps 44,1kHz mono 

 MP3 32kbps 22,05kHz mono 
 

5.5.  Technische informatie over opnamestanden en 
geluidskwaliteiten. 
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In dit hoofdstuk vindt u aanvullende informatie over de beschikbare 
opnamestanden en de instellingen voor de geluidskwaliteit.  Hier 
worden de parameters beschreven die voor elke opnamestand 
worden gebruikt en krijgt u een overzicht van de beschikbare 
opnametijd voor elke instelling van de geluidskwaliteit. 
 

5.5.1.  Instellingen voor de opnamestand. 

 
Elke opnamestand heeft voorgeprogrammeerde instellingen voor de 
volgende 4 parameters: 
 

  “Automatische sectie-instelling” - De PLEXTALK kan in een 
DAISY-opname automatisch een nieuwe sectie maken na een 
bepaalde tijd zonder audio-ingangssignaal, bijvoorbeeld 2 
seconden.  Gebruik de instelling “geen instelling” om een 
continue opname zonder nieuwe secties te maken. 

  “Bepaal wanneer de opname automatisch gestopt wordt 
wanneer er geen geluid is.” - Dit is de tijd gedurende dewelke 
de PLEXTALK de opname verderzet als er geen audio-
ingangssignaal is.  Daarna stopt de opname automatisch. 

  “Druk de opname toets om het opnemen te starten” - De 
opname kan worden gestart als u op de toets Opname drukt of 
als een audio-ingangssignaal wordt gedetecteerd. 

  “Selecteer achtergrondruisniveau van inputgeluid” - Als u 
opneemt in een omgeving met weinig lawaai, zoals een studio, 
gebruikt u de stand “laag”.  Als u opneemt in een omgeving 
met veel lawaai, zoals een conferentie of een lezing, gebruikt u 
de instelling “hoog”. 

 

5.5.2.  Instellingen voor voorgeprogrammeerde 
opnamestanden. 

 
De voorgeprogrammeerde parameters voor de 5 opnamestanden 
zijn: 
 
 “Standaard”: 
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  “Selecteer automatische instelling van secties ”:  “geen 
instelling” 

  “Tijd om opname automatisch te stoppen als er geen geluid 
is”:  “geen instelling” 

  “Trigger om opname te starten”:  “als u op de toets Opname 
drukt” 

  “Achtergrondlawaai van geluidsingangssignaal”:  “normaal” “-
28dB” 

 
 “conferentie”: 

  “Automatische sectie-instelling”:  “geen instelling” 

  “Tijd om opname automatisch te stoppen als er geen geluid 
is”:  “geen instelling” 

  “Trigger om opname te starten” :  “als u op de toets Opname 
drukt” 

  “Achtergrondlawaai van geluidsingangssignaal”:  “hoog” “-20 
dB” 

 
 “audio”: 

  “Automatische sectie-instelling”:  “2 seconden” 

  “Tijd om opname automatisch te stoppen als er geen geluid 
is”:  “1 minuut” 

  “Trigger om opname te starten” :  “als op de opnametoets 
wordt gedrukt” 

  “Achtergrondlawaai van geluidsingangssignaal”:  “laag” “-40 
dB” 

 
“analoge cassette”: 

 “automatische sectie-instelling”:  “2 seconden” 

 “tijd om opname automatisch te stoppen als er geen geluid is”:  
“1 minuut” 

  “trigger om opname te starten” :  “als het geluid wordt 
gedetecteerd” 

  “achtergrondlawaai van geluidsingangssignaal”:  “normaal” “-
28 dB” 

 
 “radio”: 

 “automatische sectie-instelling”:  “geen instelling” 
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 “tijd om opname automatisch te stoppen als er geen geluid is”:  
“1 minuut” 

 “trigger om opname te starten” :  “als het geluid wordt 
gedetecteerd” 

 “achtergrondlawaai van geluidsingangssignaal”:  “normaal” “-
28 dB” 

 

5.5.3.  Beschikbare instellingen voor de stand “aangepast” 

 
In de stand “aangepast” kunt u elke parameter instellen op de hierna 
beschreven instellingen: 
 

 “automatische sectie-instelling” kan worden ingesteld op:   
“uit”, “1 seconde”, “2 seconden”, “3 seconden”, “4 seconden” of 
“5 seconden”. 

 

 “tijd om opname automatisch te stoppen als er geen geluid is” 
kan worden ingesteld op:  “uit”,” “30 seconden”, “1 minuut”, “2 
minuten”, “3 minuten “4 minuten” of “5 minuten”. 

 

 “trigger om opname te starten” kan worden ingesteld op  “als 
op opnametoets wordt gedrukt” of “als geluid wordt 
gedetecteerd”. 

 

 “achtergrondlawaai van geluidsingangssignaal” kan worden 
ingesteld op:  “laag” “-40 dB””, “normaal” “-28 dB”” of  “hoog” “-
20 dB””. 

 
Opmerking:  De instellingen voor de standen “standaard”, 
“conferentie”, “audio”, “analoge cassette” en “radio” kunnen niet 
worden gewijzigd.  De instellingen voor de stand “aangepast” kunt u 
wel aanpassen. 
Opmerking:  Als u opneemt met de ingebouwde microfoon, wordt de 
instelling  “achtergrondlawaai” automatisch ingesteld op  “hoog”. 
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5.5.4.  Beschikbare opnametijd voor de diverse 
geluidskwaliteiten. 

 
De beschikbare opnametijd is afhankelijk van de door u gekozen 
instelling voor de geluidskwaliteit.  Hoe hoger de geluidskwaliteit, hoe 
minder opnametijd er beschikbaar is.  Hierna vindt u de opnametijd bij 
benadering voor 4 soorten media. 
 
PCM 44,1kHz stereo: 

 SD-kaart, 1GB:  90 minuten 

 SD-kaart, 2GB:  3 uur 

 SD-kaart, 4GB:  6 uur 

 SD-kaart, 8GB:  12 uur 
 
PCM 22,05kHz mono: 

 SD-kaart, 1GB:  6 uur 

 SD-kaart, 2GB:  12 uur 

 SD-kaart, 4GB:  24 uur 

 SD-kaart, 8GB:  48 uur 
 
MP3 256 k stereo: 

 SD-kaart, 1GB:  7,5 uur 

 SD-kaart, 2GB:  15 uur 

 SD-kaart, 4GB:  30 uur 

 SD-kaart, 8GB:  60 uur 
 
MP3 128 k stereo: 

 SD-kaart, 1GB:  15 uur 

 SD-kaart, 2GB:  30 uur 

 SD-kaart, 4GB:  60 uur 

 SD-kaart, 8GB:  120 uur 
 
MP3 64 k mono: 

 SD-kaart, 1GB:  30 uur 

 SD-kaart, 2GB:  60 uur 

 SD-kaart, 4GB:  120 uur 

 SD-kaart, 8GB:  240 uur 
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MP3 32 k mono: 

 SD-kaart, 1GB:  60 uur 

 SD-kaart, 2GB:  120 uur 

 SD-kaart, 4GB:  240 uur 

 SD-kaart, 8GB:  480 uur 
 
Opmerking:  Deze opnametijden gelden slechts bij benadering en 
zijn afhankelijk van het aantal koppen en andere structuur in de 
opname. 
 

6.  Een DAISY-titel opnemen en bewerken. 

 
In het vorige hoofdstuk hebben we enkele algemene zaken in 
verband met opnamen op de PLEXTALK besproken.  In dit hoofdstuk 
bekijken we meer in detail hoe u een opname maakt, de opname 
bewerkt en de titel voorbereidt voor gebruik in andere toestellen.  Als 
u hoofdstuk 5 nog niet heeft gelezen, is het aan te bevelen dat u dit 
eerst doet. 
 

6.1.  Basisinformatie voor opnamen met de PLEXTALK. 

 
Voor u opneemt met de PLEXTALK, dient u goed vertrouwd te zijn 
met een aantal belangrijke zaken, die hierna worden behandeld. 
 

 De PLEXTALK kan enkel opnemen op een SD-kaart of in zijn 
interne geheugen.  Het interne geheugen wordt enkel gebruikt 
om spraakmemo’s of spraakbladwijzers op te nemen. 

 De PLEXTALK kan niet rechtstreeks opnemen op USB-media. 

 Als u opneemt op een SD-kaart of in het interne geheugen, 
voert de PLEXTALK de opname altijd uit in het DAISY-formaat. 

 U kunt koppen enkel instellen en verwijderen als u opneemt op 
een SD-kaart.  U kunt geen koppen gebruiken in de functie 
Spraakmemo. 

 Als u opneemt op een SD-kaart, wordt automatisch een 
nieuwe sectie gemaakt aan het einde van de huidige DAISY-
titel telkens wanneer u een opname start.  Voor u uw opname 
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start, hoeft u de afspeellocatie niet naar het einde van de titel 
te verplaatsen. 

 

6.2.  Opnametoestanden. 

 
De PLEXTALK beschikt over 3 opnametoestanden.  Dit zijn “opname 
stand-by”,  en  “opname”. 
 

 In opname stand-by kunt u het opnameniveau aanpassen en 
een opnamestand en instelling voor de geluidskwaliteit 
selecteren.  Er wordt nog geen opname gemaakt.  De 
stroomindicator knippert constant aan en uit in oranje. 

 

 In opnamepauze kunt u het opnameniveau aanpassen, maar u 
kunt de opnamestand of de instelling voor de geluidskwaliteit 
niet wijzigen.  Ook nu wordt er wordt nog geen opname 
gemaakt.  De stroomindicator knippert constant aan en uit in 
oranje. 

 

 Tijdens opname wordt het audio-ingangssignaal opgenomen 
op de SD-kaart.  U kunt het opnameniveau aanpassen, maar u 
kunt de opnamestand of de instelling voor de geluidskwaliteit 
niet wijzigen.  De stroomindicator brandt constant oranje. 

 

6.3.  Een lege SD-kaart plaatsen. 

 
Om de diverse functies in dit hoofdstuk uit te proberen, dient u een 
SD-kaart in de PLEXTALK te plaatsen.  Als u uw testopnamen wenst 
te wissen als u klaar bent, gebruikt u best de SD-kaart die bij de 
PLEXTALK werd geleverd, want deze SD-kaart is leeg als u het 
toestel aankoopt.  Op die manier voorkomt u dat u belangrijke 
gegevens op een andere SD-kaart wist. 
 
Eerder in deze handleiding werd reeds algemeen beschreven hoe u 
een SD-kaart plaatst en uitwerpt.  In dit hoofdstuk wordt beschreven 
hoe de PLEXTALK zich gedraagt als u een lege SD-kaart plaatst die 
klaar is voor opname. 
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Als er geen SD-kaart in de PLEXTALK zit en als er geen externe bron 
aangesloten is op de microfoon- of lijningang, gedraagt de 
PLEXTALK zich als volgt: 
 

 De PLEXTALK zegt “Geen inhoud op de SD-kaart. Titel 
bestaat niet. Selecteer een andere titel”. 

 U kunt nu met de ingebouwde microfoon opnemen op de SD-
kaart. 

 U kunt ook met de toets Titel omschakelen naar het USB-
medium of de functie Spraakmemo. 

 

6.4.  Fundamentele opnametechniek. 

 
Voor u de individuele functies meer in detail bekijkt, geven we een 
overzicht van het opnameproces als u een DAISY-titel op een SD-
kaart maakt.  Dit hoofdstuk beschrijft de normale procedure om een 
opname te maken. 
 
Een opname op de PLEXTALK verloopt als volgt: 
 

 Plaats de SD-kaart waarop u wenst op te nemen en ga na of 
de SD-kaart niet vergrendeld is. 

 Sluit de gewenste apparatuur aan en selecteer de gewenste 
ingangsbron. 

 Selecteer de opnamestand en de geluidskwaliteit “u kunt dit 
doen voor of na het omschakelen naar opname stand-by”. 

 Druk één keer op de toets Opname om naar opname stand-by 
te gaan. 

 Selecteer een titel waarin u wenst op te nemen. 

 Stel het opnameniveau handmatig in of gebruik de AGC “ 
automatische volume controle”. 

 Druk nogmaals op de toets Opname om de opname te starten. 

 Druk nogmaals op de toets Opname om de opname te 
pauzeren. 

 Druk op de toets Opname om de opname opnieuw te starten. 

 Druk op de toets Start/Stop om de opname te stoppen. 
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Opmerking:  U kunt de opname een onbeperkt aantal keer 
pauzeren.  Telkens u de toets Opname voor de tweede keer indrukt, 
pauzeert de PLEXTALK de opname.  Elke andere keer dat u de toets 
Opname indrukt, start de PLEXTALK de opname opnieuw. 
Opmerking:  Als u een nieuwe opname start, wordt automatisch een 
nieuwe sectie in de geselecteerde titel gemaakt.  De audio wordt 
toegevoegd aan het einde van eventueel bestaande audio. U hoeft 
niet naar het einde te navigeren voor u de opname maakt. 
 

6.5.  De begeleidingsstem uitschakelen tijdens de opname. 

 
Voor opnamen van optimale kwaliteit is het aan te bevelen dat u de 
interne begeleidingsstem uitschakelt als u een opname maakt via de 
ingebouwde microfoon of via een externe microfoon.  Anders hoort u 
de begeleidingsstem in uw opname.  U kunt de begeleidingsstem op 
3 manieren uitschakelen: 
 

 Zet het begeleidingsvolume op nul - deze optie is aangewezen 
voor personen die de opnamestatusindicator kunnen zien; 
deze optie is echter moeilijker voor blinde gebruikers die de 
begeleidingsstem nodig hebben om te weten of de PLEXTALK 
opneemt of in pauze staat. 

 Sluit een hoofdtelefoon aan - alle uitgangssignalen van de 
PLEXTALK worden weergegeven via de hoofdtelefoon, zodat 
de begeleidingsstem niet wordt opgenomen.  Deze methode is 
aangewezen voor alle gebruikers, maar u hebt dan wel een 
hoofdtelefoon nodig. 

 Schakel de begeleidingsstem uit tijdens de opname - op de 
PLEXTALK kunt u de begeleidingsstem automatisch 
uitschakelen als u de opname start.  Terwijl u opneemt, hoort u 
geen begeleidingsstem. De begeleidingsstem keer 
automatisch terug als u de opname pauzeert of stopt. 

 
De begeleidingsstem kan tijdens de opname als volgt worden in- of 
uitgeschakeld: 
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 Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te 
roepen. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie  “opname-
instellingen” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de 
toets Enter. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie  
“begeleidingsstem in- of uitschakelen tijdens opname” te gaan, 
waarna u deze optie selecteert met de toets Enter. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om “begeleiding uit” te 
selecteren, waarna u uw keuze bevestigt met de toets Enter.  
Het menusysteem wordt automatisch beëindigd. 

 
Opmerking:  De door u uitgevoerde selectie blijft de 
standaardinstelling tot u de instelling weer wijzigt.  De 
standaardinstelling is “begeleiding aan”. 
 

6.6.  Een ingangsbron aansluiten en selecteren. 

 
Tip:  Bovenaan het toestel vindt u aansluitingen voor een 
hoofdtelefoon en een gecombineerde ingang voor een externe 
microfoon en een lijnsignaal.  De aansluiting bovenaan in het midden 
is de aansluiting voor de hoofdtelefoon, terwijl de aansluiting links 
bedoeld is voor een externe microfoon of als lijningang. 
 
De PLEXTALK gebruikt standaard de ingebouwde microfoon als er 
geen andere geluidsbron aangesloten is. Als u deze microfoon wenst 
te gebruiken, hoeft u niets speciaals te doen, behalve ervoor zorgen 
dat er niets aangesloten is op de gecombineerde ingang voor externe 
microfoon en lijnsignaal. 
 
Als u live-opnamen maakt van stemmen, conferenties, lezingen, 
presentaties en concerten, krijgt u een betere kwaliteit als u een 
externe microfoon aansluit.  Om op te nemen van andere toestellen, 
zoals een bandopnemer, een muziek-cd-speler of radio, sluit u het 
toestel in kwestie met behulp van een geschikte audiokabel aan op 
de ingang externe microfoon/lijnsignaal van de PLEXTALK. 
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Om een externe microfoon of een audiokabel aan te sluiten, gaat u 
als volgt te werk: 
 

 Steek de stekker van de microfoon of van de audiokabel in de 
gecombineerde ingang externe microfoon/lijnsignaal. 

 De PLEXTALK bevestigt deze aansluiting en zegt 
“microfoonstand” of “Line in modus”.  Dit betekent ook dat de 
PLEXTALK deze ingang automatisch gebruikt voor de 
opname. 

 Als de PLEXTALK  “microfoonstand” zegt, betekent dit dat de 
instelling  “externe audio-ingang schakelen” ingesteld is voor 
een microfoon. 

 Als de PLEXTALK zegt “Line in modus”, betekent dit dat de 
instelling ingesteld is voor een line-in signaal. 

 Als u een microfoon heeft aangesloten en de PLEXTALK zegt 
“Line in modus”, of als u een audiokabel heeft aangesloten en 
de PLEXTALK zegt  “microfoonstand”, dient u de instelling in 
het menu te wijzigen.  Later in dit hoofdstuk wordt beschreven 
hoe u dit doet. 

 
Opmerking:  De PLEXTALK weet niet of u een microfoon of een 
audiokabel heeft aangesloten.  De stem die u hoort, geeft enkel aan 
hoe de instelling “externe audio-ingang schakelen” momenteel 
ingesteld is. 
 
Om de instelling voor de externe ingangsbron te wijzigen, gaat u als 
volgt te werk: 
 

 Druk op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie  “opname-
instellingen” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de 
toets Enter. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie  “externe 
audio-ingang schakelen” te gaan, waarna u deze optie 
selecteert met de toets Enter. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om  “microfoonstand” of “Line 
in modus” te selecteren, waarna u uw keuze bevestigt met de 
toets Enter.  Het menusysteem wordt automatisch beëindigd. 
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OPGELET:  Als u de uitgang van een cd-speler verbindt met de lijn-in 
van de PLEXTALK, kan de opname soms vervormd zijn, zelfs als u 
het opnameniveau aanpast.  In dit geval dient u de 
hoofdtelefoonuitgang van de cd-speler te verbinden met de lijningang 
van de PLEXTALK, waarna u de volumeregeling voor de 
hoofdtelefoon op de cd-speler gebruikt om het opnameniveau aan te 
passen. 
 

6.7.  Een opnamestand en een instelling voor de 
geluidskwaliteit selecteren. 

 
Voor DAISY-opnamen gebeurt de selectie van de opnamestand en 
van de geluidskwaliteit tijdens dezelfde procedure.  Dit kan op twee 
manieren gebeuren.  U kunt een opnamestand en een instelling voor 
de geluidskwaliteit selecteren voor of na het omschakelen naar 
opname stand-by.  Beide methoden worden hierna beschreven, 
hoewel ze zeer gelijklopend zijn. 
 

6.7.1.  Een voorgeprogrammeerde opnamestand selecteren. 

 
Als u een opnamestand en een instelling voor de geluidskwaliteit 
wenst te kiezen voor u naar opname stand-by gaat, gaat u als volgt te 
werk: 
 

 Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te 
roepen. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “opname-
instellingen” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de 
toets Enter. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie  “selectie 
opnamestand” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de 
toets Enter. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de gewenste stand 
te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter. 

 De PLEXTALK biedt dan de mogelijkheid om een instelling 
voor de geluidskwaliteit te selecteren. 
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 Gebruik de toets Links of Rechts om de beschikbare opties te 
doorlopen, waarna u de gewenste optie selecteert met de toets 
Enter.  De PLEXTALK bevestigt dat uw selectie ingesteld is. 

 
Als u een opnamestand en een instelling voor de geluidskwaliteit 
wenst te kiezen na het omschakelen naar opname stand-by, gaat u 
als volgt te werk: 
 

 Druk één keer op de toets Opname, waarna de PLEXTALK 
naar opname stand-by gaat. 

 Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te 
roepen. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “selectie 
opnamestand” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de 
toets Enter. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de gewenste stand 
te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter. 

 De PLEXTALK biedt dan de mogelijkheid om een instelling 
voor de geluidskwaliteit te selecteren. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om de beschikbare opties te 
doorlopen, waarna u de gewenste optie selecteert met de toets 
Enter.  De PLEXTALK bevestigt dat uw selectie ingesteld is. 

 Als u uw selectie heeft gemaakt, keert u terug naar opname 
stand-by. 

 
Opmerking:  In beide situaties blijft de door u geselecteerde optie de 
standaardinstelling tot u die later weer wijzigt.  De standaardfabrieks-
instellingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opnamestand. 
 

6.7.2.  De opnamestand “aangepast” selecteren. 

 
Als u de opnamestand “aangepast” selecteert, dient u de instellingen 
te bepalen voor elk van de 5 opnameparameters.  Bij de 
voorgeprogrammeerde opnamestanden is dit niet nodig. 
 
U kunt de opnamestand “aangepast” als volgt instellen: 
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 Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te 
roepen. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “opname-
instelling” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets 
Enter “dit is niet nodig als u deze procedure heeft gestart 
vanuit opname stand-by”. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de “selectie 
opnamestand” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de 
toets Enter. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “aangepast” 
te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter. 

 De PLEXTALK biedt dan de mogelijkheid om een instelling 
voor de geluidskwaliteit te selecteren. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om de beschikbare opties te 
doorlopen, waarna u de gewenste optie selecteert met de toets 
Enter. 

 U kunt nu uw voorkeurinstelling voor de vier resterende 
opnameparameters één voor één instellen. 

 De PLEXTALK zegt de naam van de parameter. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de gewenste optie te 
gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter. 

 De PLEXTALK zegt daarna de naam van de volgende 
parameter. 

 Herhaal deze procedure tot u een instelling heeft geselecteerd 
voor de parameter “achtergrondlawaai van 
geluidsingangssignaal”. 

 Als u deze laatste selectie heeft gemaakt, bevestigt de 
PLEXTALK dat de instellingen ingesteld zijn.  Daarna wordt 
het menusysteem verlaten en keert u terug naar de toestand 
waarin u de procedure heeft gestart. 

 
Opmerking:  Net zoals bij de voorgeprogrammeerde opnamestanden 
kunt u de opnamestand “aangepast” selecteren voor of na het 
omschakelen naar opname stand-by. 
Opmerking:  De stand “aangepast” blijft de standaard opnamestand 
tot u deze weer wijzigt. 
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6.8.  De titel selecteren waarin u wenst op te nemen. 

 
Voor u de opname start, dient u na te gaan of uw nieuwe opname in 
de juiste DAISY-titel wordt uitgevoerd.  Dit hoofdstuk beschrijft hoe u 
een opname in een bestaande titel of in een nieuwe titel kunt maken. 
 
Als u in een bestaande DAISY-titel wenst op te nemen, gaat u als 
volgt te werk: 
 

 Navigeer naar een bestaande DAISY-titel op de SD-kaart, 
zoals we reeds hebben gezien, en pauzeer het afspelen. 

 Druk op de toets Opname om naar opname stand-by te gaan.  
U kunt de titel waarin u wenst op te nemen, ook selecteren met 
de toetsen Links en Rechts terwijl u zich in opname stand-by 
bevindt.  De PLEXTALK doorloopt de titels op de SD-kaart. 

 Stel de juiste opnameniveaus in en druk nogmaals op de toets 
Opname om de opname te starten. 

 De nieuw opgenomen audio wordt toegevoegd aan het einde 
van de huidige titel, ongeacht waar u zich in de opname 
bevond toen u de procedure heeft gestart. 

 
Opmerking:  Aan het einde van de huidige titel wordt een nieuwe 
sectie gemaakt. 
 
Als u wenst op te nemen in een nieuwe titel, kunt u eerst een nieuwe 
titel maken en daarna in die titel opnemen, of u kunt een nieuwe titel 
tijdens de opnameprocedure maken.  Het maken van een nieuwe titel 
met behulp van het menusysteem wordt beschreven in paragraaf 
6.16.  Dit hoofdstuk beschrijft hoe u tijdens de opnameprocedure een 
nieuwe titel maakt. 
 
Maak als volgt een nieuwe DAISY-titel tijdens de opname: 
 

 Druk op de toets Opname om naar opname stand-by te gaan. 

 Stel de juiste opnameniveaus in zoals we reeds hebben 
gezien. 

 Terwijl u zich in opname stand-by bevindt, gebruikt u de 
toetsen Links en Rechts om de titel te selecteren waarin u 



62 

wenst op te nemen.  Als u naar Links of naar Rechts gaat, 
genereert de PLEXTALK een titel met de naam “nieuwe titel”. 

 Markeer het item “nieuwe titel” en druk op de toets Opname. 

 De PLEXTALK begint in de nieuwe titel op te nemen. 

 Ga op de gebruikelijke manier verder met de opname en druk 
op Start/Stop om te eindigen. 

 

6.9.  Het opnameniveau instellen. 

 

Als u een opname maakt, is het zeer belangrijk dat het 
opnameniveau juist is ingesteld.  Als het niveau te laag is ingesteld, is 
het volume van de opname te stil.  Als het opnameniveau te hoog is 
ingesteld, klinkt de opname vervormd. 
 
Op de PLEXTALK kunt u het opnameniveau op 2 manieren 
aanpassen.  De PLEXTALK beschikt over een AGC-functie 
“automatische volumeregeling”, die kan worden gebruikt met de 
ingebouwde microfoon, een externe microfoon of een lijnsignaal.  U 
kunt het opnameniveau ook handmatig aanpassen.  Het 
opnameniveau kan handmatig worden aangepast als u gebruik maakt 
van de interne microfoon, de externe microfoon of het lijnsignaal. 
 
U kunt als volgt omschakelen tussen de AGC-instelling en de 
handmatige instelling van het opnameniveau: 
 

 Druk op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie  “opname-
instellingen” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de 
toets Enter. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie  
“automatische volumeregeling” te gaan, waarna u deze optie 
selecteert met de toets Enter. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om “automatische 
volumeregeling uit” of “automatische volumeregeling aan” te 
selecteren, waarna u uw keuze bevestigt met de toets Enter.  
Het menusysteem wordt automatisch beëindigd. 
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Opmerking:  Als u de “automatische volumeregeling” heeft 
ingeschakeld in opname stand-by, zegt de PLEXTALK herhaaldelijk 
“Automatisch” , om aan te geven dat het niveau automatisch wordt 
ingesteld. 
 
U kunt het opnameniveau als volgt handmatig aanpassen: 
 

 Zet de automatische volumeregeling op  “uit”, zoals hierboven 
beschreven.  Dit betekent dat u het opnameniveau handmatig 
instelt.  U kunt het opnameniveau instellen van 0 tot 20 in 
stappen van 1. 

 Druk één keer op de toets Opname om naar opname stand-by 
te gaan. 

 Druk op de toets Op.  Telkens wanneer u op de toets drukt, 
verhoogt het opnameniveau met één stap. 

 Druk op de toets Neer.  Telkens wanneer u op de toets drukt, 
vermindert het opnameniveau met één stap. 

 Telkens wanneer u het opnameniveau aanpast, hoort u een 
pieptoon.  U hoort een hogere pieptoon als u de hoogste of 
laagste instelling bereikt, en een lagere pieptoon in de 
middelste stand 10. 

 Als u het opnameniveau sterk wenst te wijzigen, kunt u de 
toets ingedrukt houden.  De PLEXTALK blijft het niveau dan 
verhogen of verlagen tot u de toets loslaat of tot de maximale 
of minimale instelling bereikt is. 

 Terwijl u de aanpassingen uitvoert, geeft de PLEXTALK het 
nieuwe opnameniveau aan en hoort u  “laag”,  “goed” of  
“hoog”, om aan te geven dat het opnameniveau te laag is, juist 
is of te hoog is ingesteld.  Zorg ervoor dat de PLEXTALK vaker  
“goed” zegt dan “laag” of “hoog”. 

 
OPGELET:  Als u audio opneemt terwijl de automatische 
volumeregeling ingeschakeld is, krijgt u niet altijd de gewenste 
opnamekwaliteit.  In dit geval voert u de opname opnieuw uit met de 
automatische volumeregeling uitgeschakeld, zodat u het 
opnameniveau handmatig kunt aanpassen. 
OPGELET:  Als u de lijnuitgang van een cd-speler verbindt met de 
hoofdtelefoon- en lijnsignaalaansluiting van de PLEXTALK, kan de 
opname soms vervormd zijn, zelfs als u het opnameniveau aanpast.  
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In dit geval dient u de hoofdtelefoonuitgang van de cd-speler te 
verbinden met de hoofdtelefoon- en lijnsignaalingang van de 
PLEXTALK, waarna u het uitgangsvolume van de hoofdtelefoon op 
de cd-speler aanpast om het volume in te stellen. 
Opmerking:  Naast de hierboven vermelde methode kunt u voor 
bepaalde soorten opnamen, zoals opnamen van menselijke spraak, 
een goed opnameniveau krijgen door de positie van de microfoon 
t.o.v. de persoon aan te passen, of door luider of stiller te spreken. 
Opmerking:  Als de niveaumonitor uitgeschakeld is, hoort u de 
aankondigingen “laag”, “goed” of “hoog” niet. 
 

6.10.  De niveaumonitor gebruiken. 

 
Met de niveaumonitor kunt u nagaan of het opnameniveau laag, goed 
of hoog ingesteld is, dan wel of het opnameniveau automatisch wordt 
ingesteld met de functie “automatische volumeregeling”.  In de 
standaardinstelling van de PLEXTALK is de niveaumonitor 
ingeschakeld als u naar opname stand-by gaat.  De niveaumonitor 
wordt automatisch stilgeschakeld als u daarna de opname start. 
 
Soms wenst u het opnameniveau te controleren.  Met de PLEXTALK 
kunt u dit als volgt doen. 
 
Om de niveaumonitor in of uit te schakelen tijdens opname stand-by, 
opnamepauze of opname, gaat u als volgt te werk: 
 

 Druk één keer op de toets Titel. 

 De PLEXTALK zegt  “niveaumonitor aan” of “niveaumonitor 
uit”. 

 Telkens u op de toets Titel drukt, wordt omgeschakeld tussen 
deze twee instellingen. 

 Als de niveaumonitor ingeschakeld is, kunt u het 
opnameniveau naar wens verhogen of verlagen met de toets 
Op of Neer. 

 Als u tevreden bent met het nieuwe opnameniveau, drukt u op 
de toets Titel om de niveaumonitor uit te schakelen. 
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Opmerking:  Als de begeleidingsstem tijdens de opname 
uitgeschakeld is, kondigt de PLEXTALK uw toetsaanslagen niet aan 
tijdens de opname.  Als u dit wel wenst, dient u een hoofdtelefoon te 
gebruiken en de begeleidingsstem in te schakelen, anders wordt de 
niveaumonitor eveneens opgenomen. 
Opmerking:  Met de niveaumonitor geeft de PLEXTALK aan of het 
opnameniveau laag, goed of hoog is, dan wel of het opnameniveau 
automatisch wordt ingesteld.  Het eigenlijke opnameniveau wordt niet 
ingesteld met de niveaumonitor. 
 

6.11.  De opnamemonitor in- en uitschakelen. 

 
Met de PLEXTALK kunt u de opname beluisteren terwijl u ze maakt, 
zodat u kunt nagaan hoe de opname uiteindelijk zal klinken.  In dit 
hoofdstuk wordt beschreven hoe u de opnamemonitor kunt in- en 
uitschakelen. 
 
U kunt de opnamemonitor in- of uitschakelen in opname stand-by, 
opnamepauze of opname.  Dit gebeurt als volgt: 
 

 Sluit een stereohoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonuitgang 
bovenaan de PLEXTALK.  “Zie onderstaande opmerking” 

 Druk één keer op de toets Bladwijzer om de opnamemonitor 
uit te schakelen. 

 Druk nogmaals op de toets Bladwijzer om de opnamemonitor 
in te schakelen. 

 Als u de opnamemonitor in- of uitschakelt, zegt de PLEXTALK 
welke instelling actief is. 

 
Opmerking:  U kunt de opnamemonitor enkel gebruiken als u een 
hoofdtelefoon heeft aangesloten.  U hebt geen hoofdtelefoon nodig 
als u opneemt van een lijnsignaalbron. 
Opmerking:  Voor alle opnamen schakelt de PLEXTALK de 
opnamemonitor standaard in. 
 

6.12.  Opname-informatie opvragen. 
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In elk van de 3 opnametoestanden kunt u informatie over de actuele 
opnametoestand opvragen: 
 

 In opname stand-by, drukt u één keer op cijfertoets 5.  De 
PLEXTALK zegt de titelinformatie, de resterende opnametijd, 
informatie over de stroomvoorziening zoals de stroombron en 
de batterijstatus, de geluidskwaliteit, de ingangsbron en de 
instelling voor de “automatische volumeregeling”. 

 

 In opnamepauze drukt u één keer op cijfertoets 5.  De 
PLEXTALK zegt “pauze” gevolgd door de opgenomen tijd in de 
huidige sectie, de beschikbare resterende opnametijd op de 
SD-kaart, informatie over de stroomvoorziening zoals de 
stroombron en de batterijstatus, de geluidskwaliteit, de 
ingangsbron en de instelling voor de “automatische 
volumeregeling”. 

 

 Tijdens de opname drukt u één keer op cijfertoets 5.  De 
PLEXTALK zegt “opname”, gevolgd door de opgenomen tijd in 
de huidige sectie, de beschikbare resterende opnametijd op de 
SD-kaart en informatie over de stroomvoorziening zoals de 
stroombron en de batterijstatus. 

 
Opmerking:  Als de stembegeleiding tijdens de opname ingesteld is 
op “begeleiding uit”, hoort u deze informatie niet tijdens de opname.  
U hoort de informatie wel in opname stand-by en opnamepauze. 
 

6.13.  Kopmerkers bewerken tijdens de opname. 

 
Nu u de basisprincipes voor een opname heeft geleerd, wenst u 
misschien bepaalde DAISY-navigatiefuncties toe te voegen.  Met de 
PLEXTALK kunt u kopinformatie instellen en annuleren tijdens of na 
het uitvoeren van de opname.  Beide methoden zijn perfect geschikt; 
welke methode u gebruikt hangt af van het soort opname dat u 
maakt. 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u kopmerkers instelt en 
annuleert tijdens het opnameproces. 



67 

 
Tip:  Een kop is een merker die aan het begin van elke sectie in de 
DAISY-titel wordt ingevoegd.  Een sectie in een DAISY-titel is de 
audio tussen twee opeenvolgende koppen. 
 
Kopmerkers kunnen worden ingesteld als de opname gepauzeerd is 
of tijdens de eigenlijke opname.  Beide methoden worden hierna 
beschreven: 
 

 Als u een kop wenst in te stellen tijdens de opname, drukt u 
één keer op de toets GaNaar.  De PLEXTALK zegt “kop XX”.  
De nieuwe kop wordt onmiddellijk ingesteld. 

 

 Als u een kop wenst in te stellen terwijl de opname 
gepauzeerd is, drukt u één keer op de toets GaNaar.  De 
PLEXTALK zegt “kop XX”.  De kop wordt ingevoegd van zodra 
de opname opnieuw wordt gestart. 

 

 Terwijl u zich nog steeds in opnamepauze bevindt, kunt u de 
kop annuleren door nogmaals op de toets GaNaar te drukken.  
De PLEXTALK zegt “kop XX geannuleerd”. 

 
Opmerking:  In de voorbeelden hierboven komt “XX” overeen met de 
kopmerker die werd ingesteld of geannuleerd.  De PLEXTALK 
nummert koppen automatisch doorlopend vanaf het begin van de 
titel. 
 

6.14.  Kopmerkers bewerken na de opname. 

 
Dit hoofdstuk beschrijft hoe u kopmerkers kunt instellen en annuleren 
nadat de opname werd gemaakt. 
 

6.14.1.  Een kop instellen na de opname. 

 
Als u een kop wenst in te stellen nadat de opname werd voltooid, 
gaat u als volgt te werk: 
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 Navigeer bij benadering naar de plaats in uw opname waar u 
de kop wenst in te stellen. 

 Tijdens het afspelen of terwijl het afspelen gestopt is, drukt u 
één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “bewerken” 
te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “kop 
instellen” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets 
Enter. 

 De PLEXTALK zegt dat u op het punt staat Kop XX in te 
stellen en vraagt u de positie in te stellen. 

 U hoort dan 3 seconden audio die herhaaldelijk wordt 
weergegeven vanaf de locatie waar u zich op dat ogenblik in 
de opname bevindt. 

 U kunt de koppositie aanpassen met de toets Links of Rechts. 

 Gebruik deze toetsen om de positie van de kop in stappen van 
0,1 seconde vooruit of achteruit te verplaatsen. 

 Als u tevreden bent met de positie van de kop, drukt u op de 
toets Enter om de procedure af te sluiten. 

 De PLEXTALK bevestigt dat de kop ingesteld is. 
 
Opmerking:  De koppen in de opname worden automatisch vanaf 
het begin hernummerd. 
Opmerking:  De kopmerker wordt ingesteld aan het begin van de 3 
seconden durende audioclip. 
 

6.14.2.  Een kopinstelling na de opname annuleren. 

 
Als u een kop op de verkeerde plaats instelt, of als u per vergissing 
een kop heeft gemaakt op een plaats waar dit niet nodig is, kunt u de 
kop eenvoudig verwijderen. 
 
Als u een kop na de opname wenst te annuleren, gaat u als volgt te 
werk: 
 

 Navigeer naar de locatie van de kop die u wenst te annuleren. 
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 Tijdens het afspelen of terwijl het afspelen gestopt is, drukt u 
één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “bewerken” 
te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “kop 
annuleren” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de 
toets Enter. 

 De PLEXTALK vraagt u de annulering van de kop in kwestie te 
bevestigen. 

 Als u deze kop effectief wenst te annuleren, drukt u op de toets 
Enter. 

 De PLEXTALK bevestigt dat de kop geannuleerd is. 
 
Opmerking:  De resterende koppen worden automatisch vanaf het 
begin hernummerd. 
 

6.15.  Eén of meer secties wissen. 

 
Met de PLEXTALK kunt u één of meer secties uit een DAISY-titel 
wissen.  Ga daartoe als volgt te werk: 
 

 Navigeer naar de titel waaruit u één of meer secties wenst te 
wissen. 

 Ga vooruit of achteruit in de titel naar de positie van de eerste 
sectie die u wenst te wissen. 

 Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te 
roepen. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “bewerken” 
te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “sectie 
wissen” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets 
Enter. 

 De PLEXTALK vraagt u nu de eerste te wissen sectie te 
selecteren. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om vooruit of achteruit te 
gaan in de titel tot u de gewenste sectie hoort, waarna u deze 
sectie selecteert met de toets Enter. 
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 De PLEXTALK vraagt u vervolgens de laatste sectie te 
selecteren die u wenst te wissen. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om vooruit of achteruit te 
gaan in de titel tot u de gewenste sectie hoort, waarna u deze 
sectie selecteert met de toets Enter. 

 Tenslotte vraagt de PLEXTALK om bevestiging voor u 
verdergaat.  Druk op Enter om te bevestigen of op Annuleren 
om af te breken. 

 Als u verdergaat, wist de PLEXTALK de secties en hoort u 
“verwijderd” als de bewerking voltooid is. 

 
Opmerking:  Als u slechts één sectie wenst te wissen, drukt u 
gewoon op Enter in dezelfde sectie voor de beginsectie en de 
eindsectie, en gaat u verder zoals bij het wissen van meerdere 
secties. 
Opmerking:  U kunt enkel meerdere secties wissen die op elkaar 
volgen.  Als u meerdere secties wenst te wissen die niet op elkaar 
volgen, dient u elke sectie individueel te wissen. 
Opmerking:  De PLEXTALK past de kopnummering voor de 
resterende secties in de titel automatisch aan. 
 

6.16.  Een nieuwe titel maken. 

 
Op één SD-kaart kunt u verschillende DAISY-titels maken.  U wenst 
bijvoorbeeld dat de januari-editie van een audiotijdschrift de eerste 
titel is, de februari-editie de tweede titel, enz. 
 
Als u een nieuwe titel op de SD-kaart wenst te maken terwijl u zich 
niet in opname stand-by bevindt, gaat u als volgt te werk: 
 

 Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te 
roepen. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie 
“mediabeheer” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de 
toets Enter. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “nieuwe titel 
maken” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets 
Enter. 



71 

 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. 

 Als u op de toets Enter drukt, maakt de PLEXTALK een 
nieuwe titel en noemt deze “onbekend” tot u er vervolgens 
audio in opneemt. 

 Roep deze map op de normale wijze op. 
 

6.17.  Een titel wissen. 

 
Met de PLEXTALK kunt u titels op een SD-kaart of USB-medium 
wissen.  Als u een titel wist, verwijdert u de titel en alle audio uit die 
titel. 
 
Als u een titel wenst te verwijderen, gaat u als volgt te werk: 
 

 Ga naar de titel die u wenst te verwijderen. 

 Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te 
roepen. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie 
“mediabeheer” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de 
toets Enter. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie  
“geselecteerde titel wissen” te gaan, waarna u deze optie 
selecteert met de toets 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:  Als u de laatste titel op de cd of CF-kaart verwijdert, 
gaat de PLEXTALK ervan uit dat de cd of CF-kaart leeg is. 
 

6.18.  Een DAISY-titel opbouwen. 

 
Het boekopbouwproces converteert een DAISY-titel die op de 
PLEXTALK werd opgenomen, naar een DAISY-boek dat kan worden 
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weergegeven op andere DAISY-hardwarespelers of op een pc met 
behulp van DAISY-afspeelsoftware.  Als u het boekopbouwproces 
niet toepast op een titel nadat u de opname heeft gemaakt, kunt u 
deze titel niet weergeven op andere spelers dan de PLEXTALK.  Dit 
hoofdstuk beschrijft hoe u het boekopbouwproces kunt uitvoeren. 
 
Om het boekopbouwproces uit te voeren, gaat u als volgt te werk: 
 

 Ga naar de titel die u wenst op te bouwen. 

 Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te 
roepen. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie  
“mediabeheer” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de 
toets Enter. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “boek 
maken” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets 
Enter. 

 De PLEXTALK vraagt of u verder wenst te gaan. 

 Als u verder wenst te gaan, drukt u op de Enter; druk op de 
toets Annuleren om de procedure af te breken. 

 De PLEXTALK zegt vooruitgangsberichten en kondigt de 
voltooiing aan. 

 Als u de procedure tijdens de uitvoering wenst te annuleren, 
drukt u op de toets Annuleren. 

 
OPGELET:  Als de batterij leeg geraakt tijdens het 

boekopbouwproces, is het mogelijk dat uw DAISY-titel niet kan 
worden weergegeven of kunnen alle gegevens op de SD-kaart 
beschadigd raken.  Het is daarom ten stelligste aan te bevelen dat u 
gebruik maakt van netstroom voor u het boekopbouwproces start. 
Opmerking:  Het boekopbouwproces voor een DAISY-titel heeft 
tussen 30MB en 40MB ruimte op de SD-kaart nodig. 
Opmerking:  Als u het boekopbouwproces probeert uit te voeren op 
een titel die reeds opgebouwd is, zegt de PLEXTALK een 
foutmelding.  Druk op de toets Menu om het menu te verlaten. 
 

6.19.  Bewerken van een DAISY-titel voorbereiden. 

 



73 

Als u reeds een opgenomen titel heeft opgebouwd of als u een titel 
van iemand anders heeft ontvangen en als u die titel wenst te 
bewerken, dient u de titel eerst voor te bereiden voor bewerking. 
 
Als u een titel wenst voor te bereiden voor bewerking, gaat u als volgt 
te werk: 
 

 Ga naar de titel die u wenst voor te bereiden voor bewerking. 

 Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te 
roepen. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie 
“mediabeheer” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de 
toets Enter. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie 
“voorbereiden voor bewerking” te gaan, waarna u deze optie 
selecteert met de toets Enter. 

 De PLEXTALK vraagt of u verder wenst te gaan. 

 Als u verder wenst te gaan, drukt u op de Enter; druk op de 
toets Annuleren om de procedure af te breken. 

 Tijdens deze procedure zegt de PLEXTALK 
vooruitgangsberichten en kondigt hij de voltooiing aan. 

 Als u de procedure tijdens de uitvoering wenst te annuleren, 
drukt u op de toets Annuleren. 

 

7.  Spraakmemofuncties van de PLEXTALK gebruiken. 

 
U kunt de PLEXTALK niet alleen gebruiken als DAISY-speler, 
muziekspeler en DAISY-recorder, maar u kunt ook eenvoudige 
spraakmemo’s opnemen.  In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u 
met uw PLEXTALK spraakmemo’s kunt opnemen, beluisteren, 
verwijderen, informatie over spraakmemo’s kunt opvragen of een 
reservekopie van spraakmemo‘s kunt maken. 
 

7.1.  Informatie opvragen over spraakmemo’s. 
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Als u de functie Spraakmemo gebruikt om informatie over de 
bestaande memo’s op te vragen, gaat u als volgt te werk, ongeacht of 
de PLEXTALK al dan niet weergeeft: 
 

 Druk één keer op cijfertoets 5. 

 U hoort uiteenlopende informatie.  Zie hierna voor meer 
details. 

 Als u niet alle informatie wenst te beluisteren en de 
verschillende items sneller wenst te doorlopen, kunt u 
herhaaldelijk op cijfertoets 5 drukken. 

 Als u de gewenste informatie heeft gehoord, kunt u de 
gesproken informatie stoppen met de toets Enter. 

 
In de spraakmemofunctie hoort u de volgende items: 
 

 Stroomverbruik - voedingsbron, batterijniveau. 

 Spraakmemo-informatie - huidig nummer, totaal aantal en voor 
opname beschikbaar aantal. 

 Tijdinformatie spraakmemo - beschikbare opnametijd. 

 Titelinformatie - type, aantal titels. 

 Tijdstempelinformatie - opnamedatum. 

 Media-informatie. 

 

7.2.  Een nieuwe spraakmemo opnemen. 

 
Als u een nieuwe spraakmemo wenst op te nemen, gaat u als volgt te 
werk: 
 

 Hou de toets Opname ingedrukt en spreek de memo in. 

 Laat de toets los als u klaar bent. 

 De PLEXTALK plaatst een nieuwe spraakmemo in het interne 
geheugen en keert daarna terug naar de titel waarin u zich 
bevond voor u de nieuwe spraakmemo opnam. 

 Elke memo kan 1 minuut duren en er zijn maximaal 200 
memo’s. 
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Opmerking:  U kunt geen continue spraakmemo opnemen die meer 
dan 1 minuut duurt.  Als u de grens van 1 minuut probeert de 
overschrijden, stopt de PLEXTALK de opname automatisch. 
Opmerking:  De totaal beschikbare opnametijd voor spraakmemo’s 
bedraagt 30 minuten.  Het maximale aantal individuele memo’s 
bedraagt 200. 
Opmerking:  Als de opgenomen tijd groter is dan 30 minuten of als 
het aantal memo’s groter is dan 200, hoort u een 
waarschuwingsbericht.  U dient dan overbodige spraakmemo’s te 
verwijderen of een reservekopie van uw spraakmemo’s te maken op 
een SD-kaart. 
Opmerking:  Voor spraakmemo’s ligt de audiocompressie vast op 
MP3 32kbps mono. 
Opmerking:  Standaard wordt de spraakmemo voorzien van de 
datum en het tijdstip waarop hij werd opgenomen. 
 

7.3.  Bestaande spraakmemo’s beluisteren. 

 
U kunt uw bestaande spraakmemo’s één voor één beluisteren of 
rechtstreeks naar een specifieke spraakmemo gaan. 
 
Als u uw bestaande spraakmemo’s één voor één wenst te 
beluisteren, gaat u als volgt te werk: 
 

 Druk herhaaldelijk op de toets titel tot de PLEXTALK 
“spraakmemo” zegt. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om de bestaande 
spraakmemo’s één voor één te doorlopen. 

 Als u de huidige spraakmemo opnieuw wenst te beluisteren, 
drukt u op de toets Enter. 

 
Als u rechtstreeks naar een bepaalde spraakmemo wenst te gaan, 
gaat u als volgt te werk: 
 

 Druk één keer op de toets GaNaar. 

 Geef met de cijfertoetsen het nummer van de gewenste 
spraakmemo in en druk op de toets Enter. 
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 De PLEXTALK zegt een foutmelding als u een ongeldig 
nummer probeert in te geven. 

 
Opmerking:  U kunt rechtstreeks naar de laatste spraakmemo gaan 
door 0 in te geven en op de toets Enter te drukken. 
 

7.4.  Reservekopie van spraakmemo’s maken op SD-kaart. 

 
Raadpleeg hoofdstuk 8.3 voor meer informatie over reservekopieën 
van spraakmemo’s. 
 

7.5.  Spraakmemo’s wissen. 

 
Als u één enkele spraakmemo wenst te wissen, gaat u als volgt te 
werk: 
 

 Navigeer naar de spraakmemo die u wenst te wissen, zoals 
we reeds hebben gezien. 

 Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te 
roepen. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie  
“spraakmemo” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de 
toets Enter. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie  
“geselecteerde spraakmemo wissen” te gaan, waarna u deze 
optie selecteert met de toets Enter. 

 De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder gaat.  
Druk nogmaals op de toets Enter om verder te gaan of op de 
toets Annuleren om af te breken. 

 Als de procedure voltooid is, zegt de PLEXTALK “verwijderd”. 
 
Als u alle spraakmemo’s wenst te wissen, gaat u als volgt te werk: 
 

 U kunt het hoofdmenu gelijk wanneer oproepen door één keer 
op de toets Menu te drukken. 
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 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie  
“spraakmemo” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de 
toets Enter. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “alle 
spraakmemo’s wissen” te gaan, waarna u deze optie 
selecteert met de toets Enter. 

 De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder gaat.  
Druk nogmaals op de toets Enter om verder te gaan of op de 
toets Annuleren om af te breken. 

 Als de procedure voltooid is, zegt de PLEXTALK “verwijderd”. 
 
Opmerking:  Als u een spraakmemo probeert te wissen terwijl er 
geen spraakmemo’s zijn, zegt de PLEXTALK een foutmelding. 
 

8.  Functies voor mediabeheer. 

 
U hebt nu geleerd hoe u een DAISY-titel of spraakmemo maakt. 
Vervolgens is het belangrijk dat u uw media goed kunt beheren.  Met 
de PLEXTALK kunt u een reservekopie maken van uw gegevens en 
kunt u SD-kaarten en externe USB-media wissen.  In dit hoofdstuk 
wordt beschreven hoe u deze procedures uitvoert voor DAISY-titels, 
spraakmemo's, audiobestanden en tekstbestanden.  Ook de 
eventuele beperkingen worden aangegeven. 
 

8.1.  Beschikbare media. 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de soorten media die geschikt zijn voor de 
PLEXTALK.  De mogelijke mediatypes zijn: 
 
Intern geheugen: 

 Gebruikt om spraakmemo’s en spraakbladwijzers op te nemen 
en weer te geven.  Bewerken is onmogelijk. 

 Maximaal 30 minuten opnametijd. 

 Maximaal 200 memo’s. 
 

SD-kaart: 
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 Gebruikt om DAISY-inhoud op te nemen, te bewerken en weer 
te geven en om audiobestanden en tekstbestanden weer te 
geven.  Bewerken van audiobestanden en tekstbestanden is 
niet mogelijk. 

 Gebruikt om een reservekopie te maken van spraakmemo’s en 
items op USB-media. 

 
Externe USB-media: 

 Gebruikt om DAISY-inhoud, audiobestanden en 
tekstbestanden weer te geven.  Opnemen en bewerken zijn 
onmogelijk. 

 Gebruikt om een reservekopie te maken van items op de SD-
kaart. 

 

8.2.  Algemene informatie over reservekopieën. 

 
Voor u een reservekopie van uw gegevens maakt, dient u met het 
volgende rekening te houden: 
 

 Een reservekopie van het interne geheugen voor 
spraakmemo’s en spraakbladwijzers kan enkel op een SD-
kaart worden geplaatst.  De reservekopie heeft de vorm van 
een DAISY-titel met navigatie op niveau 1 - elke spraakmemo 
wordt een afzonderlijke sectie in de titel. 

 U kunt een reservekopie van uiteenlopende gegevens op de 
SD-kaart naar externe USB-media maken en vice versa.  Een 
extern USB cd/dvd-station kan echter enkel als bron voor 
reservekopieën worden gebruikt. 

 Tijdens het maken van de reservekopie geeft de PLEXTALK 
een mondelinge waarschuwing als er onvoldoende ruimte 
beschikbaar is op het bestemmingsmedium. 

 Als u een reservekopie van een muziek-cd maakt met behulp 
van een extern USB cd/dvd-station, kunt u audiocompressie 
gebruiken.  De reservekopie heeft het audiobestandsformaat 
en niet het DAISY-formaat. 
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8.3.  Reservekopie maken van spraakmemo’s. 

 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een reservekopie van een 
spraakmemo in het interne geheugen naar een SD-kaart maakt. 
 

 Plaats een SD-kaart met voldoende vrije ruimte. 

 Navigeer naar de lijst met spraakmemo’s zoals we reeds 
hebben gezien. 

 Druk één keer op cijfertoets 9 om de functie Backup 
“reservekopie” op te roepen. 

 De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan 
met de reservekopie.  Druk nogmaals op de toets Enter om 
verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken. 

 Als u wenst verder te gaan, start de procedure om de 
reservekopie te maken.  De PLEXTALK geeft aan wanneer de 
reservekopie voltooid is. 

 
Opmerking:  Spraakmemo’s worden als DAISY-titel opgeslagen met 
navigatie op niveau 1.  Elke memo wordt als een afzonderlijke sectie 
opgeslagen. 
Opmerking:  Als u het reservekopieproces tijdens de uitvoering 
wenst te annuleren, drukt u op de toets Annuleren. 
 

8.4.  Reservekopie maken van DAISY-titels. 

 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een reservekopie van 
DAISY-titels kunt maken tussen een SD-kaart en een extern USB-
medium. 
 

8.4.1.  Reservekopie maken van een DAISY-titel van een SD-
kaart naar een extern USB-medium. 

 
Als u een reservekopie wenst te maken van een DAISY-titel op een 
SD-kaart naar een extern USB-medium, gaat u als volgt te werk: 
 

 Plaats de SD-bronkaart. 
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 Sluit een extern USB-medium met voldoende vrij ruimte aan. 

 Navigeer op de SD-kaart naar de titel waarvan u een 
reservekopie wenst te maken. 

 Druk één keer op cijfertoets 9 om de functie Backup 
“reservekopie” op te roepen. 

 De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan 
met de reservekopie.  Druk nogmaals op de toets Enter om 
verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken. 

 Als u wenst verder te gaan, start de procedure om de 
reservekopie te maken.  De PLEXTALK geeft aan wanneer de 
reservekopie voltooid is. 

 
Opmerking:  U kunt geen reservekopie maken naar een extern USB 
cd/dvd-station. 
Opmerking:  Als er onvoldoende ruimte beschikbaar is op het 
externe bestemmingsmedium, geeft de PLEXTALK de vereiste 
capaciteit aan. 
Opmerking:  De tijd die vereist is voor het maken van de 
reservekopie is afhankelijk van de grootte van de brontitel.  Meer 
informatie vindt u verderop in het hoofdstuk “Reservekopietijd voor 
DAISY-media”. 
Opmerking:  Als u het reservekopieproces tijdens de uitvoering 
wenst te annuleren, drukt u op de toets Annuleren. 
 

8.4.2.  Reservekopie maken van een DAISY-titel van een 
extern USB-medium naar een SD-kaart. 

 

 Als u een reservekopie wenst te maken van een DAISY-titel 
van een extern USB-medium naar een SD-kaart, gaat u als 
volgt te werk: 

 

 Plaats een SD-kaart met voldoende vrije ruimte en ga na of de 
kaart niet vergrendeld is. 

 Sluit het externe USB-medium aan. 

 Navigeer op het externe USB-medium naar de DAISY-titel 
waarvan u een reservekopie wenst te maken. 
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 Druk één keer op cijfertoets 9 om de functie Backup 
“reservekopie” op te roepen. 

 De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan 
met de reservekopie.  Druk nogmaals op de toets Enter om 
verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken. 

 Als u wenst verder te gaan, start de procedure om de 
reservekopie te maken.  De PLEXTALK geeft aan wanneer de 
reservekopie voltooid is. 

 
Opmerking:  Als er onvoldoende ruimte beschikbaar is op de SD-
bestemmingskaart, geeft de PLEXTALK de vereiste capaciteit aan. 
Opmerking:  De tijd die vereist is voor het maken van de 
reservekopie is afhankelijk van de grootte van de brontitel.  Meer 
informatie vindt u verderop in het hoofdstuk “Reservekopietijd voor 
DAISY-media”. 
Opmerking:  Als u het reservekopieproces tijdens de uitvoering 
wenst te annuleren, drukt u op de toets Annuleren. 
 

8.4.3.  Reservekopietijd voor DAISY-media. 

 
De volgende reservekopietijden gelden voor items in DAISY-formaat: 
 

 Een reservekopie maken van een cd van ongeveer 600MB 
capaciteit van een extern USB cd/dvd-station naar een SD-
kaart neemt ongeveer 25 minuten in beslag. 

 

 Een reservekopie van 600MB gegevens maken van een SD-
kaart naar een extern USB Flash-geheugen neemt ongeveer 
30 minuten in beslag. 

 

8.5.  Reservekopie maken van audiobestanden/muziek-cd. 

 
Met de PLEXTALK kunt u een reservekopie maken van een extern 
USB-medium naar een SD-kaart.  U kunt in één keer een 
reservekopie maken van een volledig album.  U kunt ook een 
reservekopie maken van een SD-kaart naar een extern USB-medium, 
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behalve een cd/dvd-station.  Dit hoofdstuk beschrijft hoe u deze beide 
procedures kunt uitvoeren. 
 

8.5.1.  Reservekopie maken van audiobestanden van een 
SD-kaart naar een extern USB-medium. 

 
Als u een reservekopie wenst te maken van audiobestanden van een 
SD-kaart naar een extern USB-medium, gaat u als volgt te werk: 
 

 Plaats de SD-kaart met de audiobestanden waarvan u een 
reservekopie wenst te maken. 

 Sluit een extern USB-medium met voldoende vrij ruimte aan. 

 Navigeer op de SD-kaart naar het album waarvan u een 
reservekopie wenst te maken. 

 Druk één keer op cijfertoets 9 om de functie Backup 
“reservekopie” op te roepen. 

 De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan 
met de reservekopie.  Druk op de toets Enter om verder te 
gaan of op de toets Annuleren om af te breken. 

 Als u op de toets Enter drukt, begint de PLEXTALK met het 
maken van de reservekopie.  De PLEXTALK geeft aan 
wanneer de reservekopie voltooid is. 

 
Opmerking:  U kunt geen reservekopie maken naar een extern USB 
cd/dvd-station. 
Opmerking:  Als er onvoldoende vrije ruimte beschikbaar is in het 
externe USB-bestemmingsmedium, geeft de PLEXTALK de vereiste 
capaciteit aan. 
Opmerking:  De tijd die vereist is voor het maken van de 
reservekopie is afhankelijk van de grootte van de brontitel.  Meer 
informatie vindt u verderop in het hoofdstuk “Reservekopietijd voor 
audiobestanden/muziek-cd”. 
Opmerking:  Als u het reservekopieproces tijdens de uitvoering 
wenst te annuleren, drukt u op de toets Annuleren. 
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8.5.2.  Reservekopie maken van audiobestanden/muziek-cd 
naar een SD-kaart. 

 
Als u een reservekopie wenst te maken van audiobestanden/muziek-
cd van een extern USB-medium naar een SD-kaart, gaat u als volgt 
te werk: 
 

 Plaats een SD-kaart met voldoende vrije ruimte en ga na of de 
kaart niet vergrendeld is. 

 Sluit het externe USB-medium aan waarvan u een 
reservekopie wenst te maken. 

 Indien nodig plaatst u de muziek-cd in het externe USB 
cd/dvd-station. 

 Navigeer op het externe USB-medium naar het album waarvan 
u een reservekopie wenst te maken. 

 Druk één keer op cijfertoets 9 om de functie Backup 
“reservekopie” op te roepen. 

 Als u een reservekopie maakt van een muziek-cd, drukt u op 
de toets Links of Rechts om naar de gewenste 
audiocompressie te gaan, waarna u op de toets Enter drukt om 
uw selectie te bevestigen. 

 De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan 
met de reservekopie.  Druk op de toets Enter om verder te 
gaan of op de toets Annuleren om af te breken. 

 Als u op de toets Enter drukt, begint de PLEXTALK met het 
maken van de reservekopie.  De PLEXTALK geeft aan 
wanneer de reservekopie voltooid is. 

 
Opmerking:  De optie Audiocompressie is enkel beschikbaar als u 
een reservekopie maakt van een muziek-cd. 
Opmerking:  Als er onvoldoende vrije ruimte beschikbaar is op de 
SD-kaart, geeft de PLEXTALK de vereiste capaciteit aan. 
Opmerking:  De tijd die vereist is voor het maken van de 
reservekopie is afhankelijk van de grootte van de brontitel.  Meer 
informatie vindt u verderop in het hoofdstuk “Reservekopietijd voor 
audiobestanden/muziek-cd”. 
Opmerking:  Als u het reservekopieproces tijdens de uitvoering 
wenst te annuleren, drukt u op de toets Annuleren. 
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8.5.3.  Reservekopietijd voor audiobestanden/muziek-cd. 

 
Voor de beschikbare bemonsteringssnelheden en bitsnelheden 
gelden de hierna vermelde reservekopietijden bij benadering: 
 
Reservekopie maken van ongeveer 70 minuten audio van een 
muziek-cd naar een SD-kaart: 
 

 PCM 44,1kHz stereo:  ongeveer 35 minuten. 

 MP3 256K stereo:  ongeveer 80 minuten. 

 MP3 128K stereo:  ongeveer 70 minuten. 
 
Reservekopie maken van ongeveer 70 minuten audio van een 
SD-kaart naar een extern USB Flash geheugen: 
 

 PCM 44,1kHz stereo:  ongeveer 20 minuten. 

 MP3 256K stereo:  ongeveer 30 minuten. 

 MP3 128K stereo:  ongeveer 30 minuten. 
 

8.6.  Reservekopie maken van tekstbestanden. 

 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een reservekopie van 
tekstbestanden kunt maken van een SD-kaart naar een extern USB-
medium. 
 

8.6.1.  Reservekopie maken van een tekstbestand van een 
SD-kaart naar een extern USB-medium. 

 
Als u een reservekopie wenst te maken van een tekstbestand van 
een SD-kaart naar een extern USB-medium, gaat u als volgt te werk: 
 

 Plaats de SD-kaart met de tekstbestanden waarvan u een 
reservekopie wenst te maken. 

 Sluit een extern USB-medium met voldoende vrij ruimte aan. 
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 Navigeer op de SD-kaart naar het tekstbestand waarvan u een 
reservekopie wenst te maken. 

 Druk één keer op cijfertoets 9 om de functie Backup 
“reservekopie” op te roepen. 

 De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan 
met de reservekopie.  Druk nogmaals op de toets Enter om 
verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken. 

 Als u wenst verder te gaan, start de procedure om de 
reservekopie te maken.  De PLEXTALK geeft aan wanneer de 
reservekopie voltooid is. 

 
Opmerking:  U kunt geen reservekopie maken naar een extern USB 
cd/dvd-station. 
Opmerking:  Als er onvoldoende vrije ruimte beschikbaar is op het 
externe opslagmedium, geeft de PLEXTALK de vereiste capaciteit 
aan. 
Opmerking:  Als u het reservekopieproces tijdens de uitvoering 
wenst te annuleren, drukt u op de toets Annuleren. 
 

8.6.2.  Reservekopie maken van een tekstbestand van een 
extern USB-medium naar een SD-kaart. 

 
Als u een reservekopie wenst te maken van een tekstbestand van 
een extern USB-medium naar een SD-kaart, gaat u als volgt te werk: 
 

 Plaats een SD-kaart met voldoende vrije ruimte en ga na of de 
kaart niet vergrendeld is. 

 Sluit het externe USB-medium aan waarin de tekstbestanden 
zitten waarvan u een reservekopie wenst te maken. 

 Navigeer op het externe USB-medium naar het tekstbestand 
waarvan u een reservekopie wenst te maken. 

 Druk één keer op cijfertoets 9 om de functie Backup 
“reservekopie” op te roepen. 

 De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan 
met de reservekopie.  Druk nogmaals op de toets Enter om 
verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken. 
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 Als u wenst verder te gaan, start de procedure om de 
reservekopie te maken.  De PLEXTALK geeft aan wanneer de 
reservekopie voltooid is. 

 
Opmerking:  Als er onvoldoende ruimte beschikbaar is op de SD-
bestemmingskaart, geeft de PLEXTALK de vereiste capaciteit aan. 
Opmerking:  Als u het reservekopieproces tijdens de uitvoering 
wenst te annuleren, drukt u op de toets Annuleren. 
 

8.7.  Een SD-kaart wissen. 

 
Met de PLEXTALK kunt u een SD-kaart een onbeperkt aantal keren 
wissen.  Als u een SD-kaart wenst te wissen, gaat u als volgt te werk: 
 

 Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te 
roepen. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie 
“mediabeheer” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de 
toets Enter. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie  “SD-kaart 
wissen” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets 
Enter. 

 De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan 
met het formatteren.  Druk nogmaals op de toets Enter om 
verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken. 

 Als u bevestigt dat u verder wenst te gaan, start het 
formatteerproces.  De PLEXTALK geeft aan wanneer het 
proces voltooid is. 

 
Opmerking:  Als de SD-kaart gewist is, beschouwt de PLEXTALK dit 
als een lege SD-kaart. 
Opmerking:  Als de functie “SD-kaart wissen” wordt uitgevoerd, 
worden alle gegevens op de SD-kaart gewist. 
 

8.8.  Een extern USB medium wissen. 
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Met de PLEXTALK kunt u een extern USB-medium een willekeurig 
aantal keren wissen.  Als u een extern USB-medium wenst te wissen 
gaat u als volgt te werk: 
 

 Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te 
roepen. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie 
“mediabeheer” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de 
toets Enter. 

 Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “USB 
wissen” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets 
Enter. 

 De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan 
met het formatteren.  Druk nogmaals op de toets Enter om 
verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken. 

 Als u bevestigt dat u verder wenst te gaan, start het 
formatteerproces.  De PLEXTALK geeft aan wanneer het 
proces voltooid is. 

 
Opmerking:  Als het externe USB-medium gewist is, beschouwt de 
PLEXTALK dit als een leeg extern USB-medium. 
 


