
 
HANDLEIDING LOW VISION DESIGN DAISYSPELER 
 

 
 
 
 

De Mini-D bevat de volgende functies: 
- Afspelen van daisyboeken 
- Voorlezen van tekstdocumenten 
- opnemen 
- Sprekend kompas 
- Tijdmelding 
- Melding van batterijniveau 
- Muziekspeler 
- FM-radio 
- Aanmaken van bladwijzers 
- Informatie over paginanummers 
- Automatisch uitschakelen 
- Timer 
- USB-aansluiting 
- SD-kaartlezer voor micro SD-kaarten van 1 tot 32 GB 
 
Disclaimer: 
a. We raden u aan om regelmatig een back-up te maken van de inhoud van uw Mini-D, om de gevolgen 
van eventueel dataverlies te beperken. 
b. Gebruik de Mini-D zorgvuldig. 
De leverancier is op geen enkele manier verantwoordelijk voor verlies van gegevens door onzorgvuldig 
gebruik, reparatie of andere omstandigheden waardoor gegevensverlies kan worden veroorzaakt. 
c. Maak een kopie van deze handleiding op uw pc voor later gebruik. 
d. Het daisybestand dient te worden opgeslagen in de map Daisy, het bestand op de micro SD-kaart is 
identiek. 
 

1. De belangrijkste functies 
- Sprekend kompas 
- FM-transmitter 
- Ondersteuning voor Daisy 2.0 en 3.0 materiaal 
- Ondersteuning voor documenten in TXT, HTM, HTML, MHT, DOC, DOCX, EPUB, PDF-
formaat. Deze 
documenten worden voorgelezen door een synthetische stem. 



- Ondersteuning voor audio in MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, ACC, OGG, RA, M4A formaat en 
video in 
RM, RMVB, AVI, MP4, 3GP, MOV, WMV, FLV, MPG, MPEG, DAT formaat. 
De bestanden in een map worden na elkaar afgespeeld, in de volgorde waarin ze zijn 
gesorteerd. 
Delen van een audiobestand kunnen worden geselecteerd. De selectie kan herhaaldelijk 
worden 
afgespeeld. 
- Een krachtige ingebouwde luidspreker van hoge kwaliteit. 
- Er kunnen audio-opnamen worden gemaakt op hoge bitsnelheid. 
De Mini-D beschikt over een ingebouwde microfoon en een ingang voor een externe 
microfoon. 
Opnamen kunnen worden gemaakt in WAV, PCM-formaat. 
- Stereo FM-radio 
- Natuurlijk klinkende tekst-naar-spraak, die ondersteuning biedt bij het lezen van tekst, het 
navigeren 
door menu’s, het instellen van de wekker en de timer voor het automatisch inschakelen, het 
aanmaken van bladwijzers, snelle paginanavigatie, het opvragen van de status van het 
geheugen, 
enzovoort. 
- Een USB 2.0 aansluiting voor een snelle datadoorvoer. 
De Mini-D beschikt over 4 GB intern geheugen voor opslag en een kaartlezer voor micro SD-
kaarten 
tot 32 GB. 
 
2. Beschrijving van de speler en alle knoppen 
Bij de beschrijving gaan we er vanuit, dat u de Mini-D zo vasthoudt, dat de interne microfoon 
naar boven wijst 
en de connectoren naar beneden gericht zijn. 
 
Bovenzijde 
- Microfooningang: Hierop kan een externe microfoon worden aangesloten. 
 
Voorzijde 
- linksboven: Aan/uitschakelaar. Kort indrukken om de speler in te schakelen, twee seconden 
ingedrukt 
houden om de speler uit te schakelen, acht seconden ingedrukt houden om de speler te 
herstarten. 
- rechtsboven: Opnametoets. Als u deze toets indrukt, start u een opname. 
- Pijl Omhoog: 
a. Binnen de mappenstructuur brengt u met deze toets de cursor één item omhoog en 
selecteert dit. 
B. Tijdens het lezen van een boek stelt u met deze toets het navigatieniveau in. 
c. Tijdens het afspelen van muziek gaat u met deze toets naar het vorige nummer. 
- OK-toets: (Bevindt zich in het midden van het pijltjesblok en is groter dan de omliggende 
pijltoetsen). 
A. Activeert het onderdeel waarop de cursor staat. 



B. Binnen de Instellingen wordt met deze knop de geselecteerde instelling bevestigd. 
c. Tijdens afspelen pauzeert of hervat u het afspelen. 
- Pijl Links: 
a. Tijdens het lezen gaat u een stap terug in het boek. De grootte van de stap hangt af van 
het 
ingestelde navigatieniveau. 
B. Tijdens het afspelen van muziek gebruikt u deze toets om terug te spoelen 
C. Tijdens het wijzigen van instellingen gebruikt u deze toets om de waarde te verlagen met 
één stap. 
- Pijl Rechts: Dezelfde functies als Pijl Links, maar dan in tegengestelde richting. 
- Pijl Omlaag: Dezelfde functies als Pijl Omhoog, maar dan in tegengestelde richting. 
- Escape: (Bevindt zich rechts onder de pijltoetsen). 
A. Onderbreekt de huidige bewerking 
B. Maakt de huidige wijziging ongedaan bij het aanpassen van instellingen. 
- Menutoets: (Bevindt zich links onder de pijltoetsen 
A. Tijdens lezen, afspelen van muziek en luisteren naar de radio, wordt het bijbehorende 
submenu 
geopend. 
B. Binnen de mappenstructuur en het systeemmenu gebruikt u deze toets om van item te 
veranderen. 
C. In de mappenstructuur: Door twee keer op de menutoets te drukken,roept u functies op 
voor het 
verplaatsen en kopiëren naar een SD-kaart. 
Onder het pijltjesblok bevinden zich twee rijen met drie toetsen naast elkaar. 
- Volume Omhoog (Rechtsboven): Hiermee verhoogt u het volume. 
- Volume Omlaag (linksboven): Hiermee verlaagt u het volume. 
- Informatietoets (middenboven): 
A. Binnen het menu en de instellingen gebruikt u deze toets om de titel van het actuele 
menu of de 
actuele instelling te horen. 
B. Binnen de mappenstructuur gebruikt u deze toets om de titel en de positie van de 
geselecteerde 
map of het geselecteerde bestand te horen. Bovendien wordt het totale aantal items binnen 
de 
huidige map gemeld. 
C. Druk twee keer op de informatietoets om tijd en datum te horen. Druk drie keer voor de 
status van 
de batterij. 
- Muziektoets (linksonder): 
A. Binnen het menu en de mappenstructuur gebruikt u deze toets om te gaan naar uw 
onlangs 
afgespeelde audiobestanden. 
B. Houd de muziektoets lang ingedrukt om alle toetsen te vergrendelen. 
- Bladwijzertoets (rechtsonder): 
A. Tijdens het lezen en het beluisteren van muziek gebruikt u deze toets om een bladwijzer 
aan te 
maken. 



B. Binnen het menu en de mappenstructuur gebruikt u de bladwijzertoets voor het 
oproepen van een 
globale lijst van alle bladwijzers, een lijst van alle E-Boek bladwijzers, een lijst van alle 
audiobladwijzers 
en een lijst van alle Daisy-bladwijzers. U gebruikt Pijl Links en Pijl Rechts om tussen deze 
lijsten te 
navigeren. 
C. Binnen het menu en de mappenstructuur kunt u de bladwijzertoets twee keer indrukken 
om een 
lijst op te roepen van onlangs aangemaakte bladwijzers, (bladwijzer geschiedenis). Ook hier 
navigeert 
u met Pijl Links en Pijl Rechts tussen de verschillende lijsten van bladwijzers. 
- Radiotoets (middenonder): Binnen het menu en de mappenstructuur gebruikt u deze toets 
om naar de 
FM-radio te luisteren. U dient een oortelefoon aan te sluiten om het radiosignaal te kunnen 
ontvangen. 
 
Onderzijde 
- Aan de onderzijde vindt u van links naar rechts een aansluiting voor oortelefoon, een USB-
poort en 
een microfooningang. Aan de linkerzijde van de Mini-D bevindt zich de sleuf voor een micro 
SD-kaart. 
 
3. In- en uitschakelen 
Druk kort op de aan/uittoets om de Mini-D in te schakelen. 
Houd de aan/uittoets twee seconden ingedrukt om de Mini-D uit te schakelen. 
Houd de aan/uittoets acht seconden ingedrukt om de Mini-D te herstarten. 
 
4. Het laden van de batterij 
 
4.1 Met de meegeleverde lader. 
Gebruik de USB-kabel om de Mini-D aan te sluiten op de lader. Steek de lader in het 
stopcontact om met laden 
te beginnen. De Mini-D zal melden dat het laden van de batterij is gestart. 
4.2 Via de pc 
Sluit de Mini-D aan op uw pc met behulp van de meegeleverde USB-kabel om het laden te 
starten. Het laden 
via de pc zal langer duren dan met de meegeleverde lader. 
 
5. Selecteren van de locatie voor opslag 
 
5.1 Intern geheugen 
Voor de opslag van uw data kunt u kiezen voor het interne geheugen of voor een micro SD-
kaartje. 
Opmerking: Als u een SD-kaartje invoert, dient u ervoor te zorgen dat de voorkant van de 
speler naar boven 



wijst. De schuine hoek van het kaartje wijst naar beneden en bevindt zich aan de kant die in 
de speler gaat. De 
achterkant van het kaartje wijst naar boven, de voorkant wijst naar beneden. 
 
5.2 Mappen en bestanden kiezen 
Selecteer een map of een bestand. 
Als u op de informatietoets drukt, hoort u de map- of bestandsnaam, het bestandstype, de 
aanmaakdatum, het 
totaal aantalbestanden in de map en de positie van het huidige bestand. 
 
5.3 Bestandsbeheer 
Drukt u tweemaal op de menutoets terwijl een map of bestand is geselecteerd, dan heeft u 
de volgende opties 
tot uw beschikking: 
- Verplaats naar SD-kaart: Hiermee verplaatst u de map of het bestand naar de micro SD-
kaart. 
- Knippen: Knip de huidige map of het huidige bestand en zet deze op het klembord. 
- Kopiëren: Kopieer de huidige map of het huidige bestand naar het klembord. 
- Plakken: Plak een map of bestand dat u eerder hebt gekopieerd of geknipt. 
- Wissen: Hiermee verwijdert u de huidige map of het huidige bestand. 
 
 
 
 
6. Het beluisteren van Daisy 
Als u het interne geheugen of de micro SD-kaart hebt geopend, navigeert u met Pijl Omhoog 
of Omlaag naar de 
map Daisy. Opent u deze map, dan selecteert u direct het daisyboek dat op uw speler is 
opgeslagen. Zijn er 
meerdere boeken opgeslagen, dan wordt het laatstgelezen boek geselecteerd. 
 
6.1 Afspelen 
Tijdens het afspelen van een boek kunt u op de OK-toets drukken om te pauzeren en het 
afspelen te hervatten. 
 
6.2 Het plaatsen van bladwijzers 
Tijdens het beluisteren van een boek drukt u op de bladwijzertoets om een bladwijzer toe te 
voegen. 
 
6.3 Bladwijzerlijst 
Binnen het menu en de mappenstructuur kunt u op de bladwijzertoets drukken om een lijst 
met bladwijzers op 
te roepen. 
Met Pijl Links of Rechts navigeert u naar de lijst met bladwijzers voor daisyboeken. Met Pijl 
Omhoog of Omlaag 
selecteert u de gewenste bladwijzer, die u activeert met de OK-toets. Heb boek zal direct 
worden afgespeeld 



vanaf de positie van de bladwijzer. 
 
6.4 Een bladwijzer verwijderen 
Open de lijst met bladwijzers en selecteer de gewenste bladwijzer met Pijl Omhoog of 
Omlaag. 
Druk op de menutoets om de bladwijzer te verwijderen. 
Druk op de OK-toets om te bevestigen. 
 
6.5 Daisy-instellingen 
Druk tijdens het afspelen op de menutoets. Gebruik Pijl Omhoog of Omlaag om uit de 
volgende instellingen te 
kiezen: 
- Ga naar pagina 
- Ga naar kop 
- Leessnelheid 
- Toonhoogte 
- Tijdspronginterval 
Gebruik Pijl Links of Rechts om de geselecteerde instelling aan te passen. 
 
6.6 Navigatieniveau 
Tijdens het lezen drukt u op Pijl Omhoog of Omlaag om het navigatieniveau te wijzigen. 
Afhankelijk van de structuur van het boek kunt u kiezen uit: 
- Niveau 1 
- Niveau 2 
- Pagina 
- Alinea 
- Tijdsprong 
Gebruik Pijl Links of Rechts om te navigeren op het ingestelde niveau. 
 
6.7 Verwijderen van een daisyboek 
Open de mappenlijst en selecteer het gewenste daisyboek met Pijl Omhoog of Omlaag. 
Druk tweemaal op de menutoets om het boek te verwijderen. 
Druk op de OK-toets om te bevestigen. 
Druk op de escapetoets om de actie te annuleren. 
 
7. Kompas 
 
7.1 Kompasfuncties 
Gebruik in de kompasmodus de toetsen Pijl Omhoog en Pijl Omlaag om een functie van het 
kompas te 
selecteren: 
- Kompas kalibreren 
- Terug naar standaardinstellingen 
Gebruik de OK-toets om te bevestigen of de escape-toets om te annuleren. 
 
7.2 Gebruik 



Kies de optie “Gebruik het kompas” en druk op de OK-toets om te bevestigen. Houd de Mini-
D horizontaal en 
druk op de OK-toets om de windrichting te horen. 
 
7.3 Geavanceerd 
De functies “Kompas kalibreren” en “Terug naar standaard kalibratie-instellingen” zijn erg 
ingewikkeld in 
gebruik. Wij raden u dan ook aan om deze functies niet te gebruiken. 
 
8. FM-transmitter 
 
8.1 Functie 
U kunt de Mini-D gebruiken als een FM-zender. Stel de frequentie in waarop de Mini-D moet 
uitzenden en zoek 
deze frequentie op met een standaard FM-radio. Zo kunt u via uw radio luisteren naar het 
signaal dat door de 
Mini-D wordt uitgezonden. 
 
8.2 Instellen 
Druk op de Menu-toets en vervolgens op Pijl Omhoogof Omlaag om de instellingen van de 
FM-transmitter te 
selecteren. Gebruik de OK-toets om te bevestigen. 
Gebruik Pijl Omhoog of Omlaag om de frequentie-instelling te selecteren. 
In de FM-transmittermodus gebruikt u Pijl Links of Rechts om de zender in of uit te 
schakelen. In de modus 
voor het instellen van de frequentie, gebruikt u Pijl Links of Rechts om de gewenste 
frequentie in te stellen. U 
kunt een frequentie kiezen tussen 87 en 108 MHZ. 
 
8.3 Bereik 
De FM-zender van de Mini-D heeft een bereik van ongeveer 20 meter. 
 
9. Het lezen van een boek 
 
9.1 Leesmodus 
Als de leesmodus nog niet is geactiveerd, druk dan op de Escapetoets om naar de 
mappenstructuur te gaan en 
vervolgens op Pijl Omhoog of Omlaag om het gewenste boek te selecteren. Gebruik de OK-
toets om te 
bevestigen en begin met lezen. Tijdens het lezen gebruikt u de OK-toets om te pauzeren en 
te hervatten. 
Als u muziek afspeelt, kunt u een gemarkeerde bladwijzer aanmaken: 
- Druk tijdens het afspelen op de Bladwijzer toets om het beginpunt te markeren en daarna 
op de OKtoets 
om te bevestigen. 
- Laat de Mini-D doorspelen tot het punt waarop u de gemarkeerde bladwijzer wilt 
beëindigen en druk 



op de Bladwijzertoets voor het plaatsen van de eindmarkering. 
- Druk op de OK-toets om de gemarkeerde bladwijzer af te spelen. 
Ook de gemarkeerde bladwijzers vindt u terug in de bladwijzerlijst. 
 
9.2 Onlangs gelezen boeken 
Binnen het menu en de mappenstructuur drukt u tweemaal op de bladwijzertoets om een 
lijst van onlangs 
gelezen boeken op te vragen. Selecteer de lijst van onlangs gelezen E-boeken met Pijl Links 
of rechts. Het 
nummer van de laatst gelezen pagina zal worden getoond. 
Als u een onlangs gelezen boek opent, begint u met lezen waar u de laatste keer bent 
geëindigd. 
 
9.3 Het aanmaken van een bladwijzer 
Als u tijdens het lezen op de Bladwijzertoets drukt, zal een nieuwe bladwijzer worden 
aangemaakt. 
 
9.4 Bladwijzerlijst 
Tijdens het lezen drukt u op de Bladwijzertoets om de bladwijzerlijst op te roepen. 
Binnen het menu en de mappenstructuur kunt u op de Bladwijzertoets drukken om alle 
bladwijzerlijsten op te 
roepen. Met Pijl Links of Rechts selecteerd u de lijst met bladwijzers van Eboeken. Heeft u 
een bladwijzer 
geselecteerd, druk dan op de OK-toets om verder te lezen vanaf de betreffende bladwijzer. 
 
9.5 Een bladwijzer verwijderen 
Vanuit de bladwijzerlijst, gebruikt u Pijl Omhoog of Omlaag om de bladwijzer te selecteren 
die u wilt 
verwijderen. Druk tweemaal op de Menutoets, daarna op OK om de bladwijzer te 
verwijderen. 
 
9.6 Instellingen voor Eboeken 
Druk tijdens het lezen op de Menutoets om de volgende instellingen te wijzigen: 
- Ga naar pagina 
Gebruik Pijl Links of Rechts om per pagina te navigeren. 
- Ga naar kop 
Gebruik Pijl Links of Rechts om per kop te navigeren. 
- Leessnelheid 
Er zijn 31 stappen beschikbaar. Gebruik Pijl Links of rechts om de gewenste snelheid in te 
stellen. 
- Leesstem 
Gebruik Pijl Links of Rechts om de gewenste stem te selecteren. Er zijn vier stemmen 
beschikbaar: 
Voor het Nederlands, Lotte en Ruben en voor het Engels, Sally en Joe. 
- Toonhoogte 
Gebruik Pijl Links of Rechts om de gewenste toonhoogte te selecteren. Er zijn 11 stappen: -5 
is zeer 



laag, 0 is normaal, +5 is zeer hoog. 
- Volumeregeling voor achtergrondmuziek 
Gebruik Pijl Omhoog of Omlaag om het gewenste volume te kiezen voor de 
achtergrondmuziek bij het 
lezen. 
- Selecteer achtergrondmuziek 
Gebruik Pijl Links of Rechts om de gewenste muziek te kiezen. 
- Navigatiemodus 
Gebruik tijdens het lezen Pijl Omhoog of Omlaag om de gewenste navigatiemodus te kiezen: 
10 procent, 100 procent, per pagina, per alinea of zin. Gebruik Pijl Links of Rechts om te 
navigeren. 
- Boek verwijderen 
Kies binnen de mappenstructuur het boek dat u wilt verwijderen met behulp van Pijl 
omhoog of 
omlaag. Druk tweemaal op de Menutoets om het boek te verwijderen. 
- Pauze/Afspelen 
Druk tijdens het lezen op de OK-toets om het lezen te pauzeren of te hervatten. 
- Ondersteunde bestandsformaten: 
TXT, HTM, HTML, DOC, DOCX, PDF, EPUB en Daisy. 
 
10. Audio beluisteren 
 
10.1 Afspeelmodus 
Druk binnen het menu en de mappenstructuur op de Muziektoets om de lijst met onlangs 
afgespeelde 
nummers op te roepen. 
De volgende audioformaten worden ondersteund: 
MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, ACC, OGG, RA en M4A; bovendien is het mogelijk om audio af 
te spelen 
afkomstig uit videobestanden van de volgende formaten: 
RM, RMVB, AVI, MP4, 3GP, MOV, WMV, FLV, MPG, MPEG and DAT. 
 
10.2 Functies tijdens Afspelen 
Druk tijdens het afspelen op de OK-toets om te pauzeren en om het afspelen te hervatten. 
Met Pijl Omhoog of 
Omlaag gaat u een nummer terug of vooruit. 
De Mini-D onthoudt waar u bent gestopt binnen een nummer om daar de volgende keer het 
afspelen te 
hervatten. Deze functie werkt alleen als u tussendoor niet nog een ander nummer heeft 
afgespeeld. 
Als u muziek afspeelt, kunt u een gemarkeerde bladwijzer aanmaken: 
- Druk tijdens het afspelen op de Bladwijzer toets om het beginpunt te markeren en daarna 
op de OKtoets 
om te bevestigen. 
- Laat de Mini-D doorspelen tot het punt waarop u de gemarkeerde bladwijzer wilt 
beëindigen en druk 
op de Bladwijzertoets voor het plaatsen van de eindmarkering. 



- Druk op de OK-toets om de gemarkeerde bladwijzer af te spelen. 
Ook dit type bladwijzer vindt u terug in de bladwijzerlijst. 
 
10.3 audiobladwijzer aanmaken 
Als u tijdens het afspelen op de Bladwijzertoets drukt, wordt een nieuwe audiobladwijzer 
aangemaakt. 
 
10.4 Onlangs afgespeelde nummers 
Druk op de Muziektoets om naar de afspeelmodus te gaan. Een lijst met onlangs afgespeelde 
nummers zal nu 
verschijnen. 
 
10.5 Navigeren door de lijst met audiobladwijzers 
Binnen het menu en de mappenstructuur drukt u op de Bladwijzertoets om een lijst met alle 
bladwijzers op te 
roepen. Selecteer de gewenste bladwijzer en druk op de OK-toets om met afspelen te 
beginnen. 
 
10.6 Een audiobladwijzer verwijderen 
Binnen de lijst van bladwijzers drukt u op Pijl Omhoog of omlaag om de gewenste bladwijzer 
te selecteren. 
Druk op de Menutoets, gevolgd door de OK-toets, om de bladwijzer te verwijderen. Druk op 
de Escapetoets om 
te annuleren. 
Als u een audiobestand verwijdert, zullen ook de bijbehorende bladwijzers worden 
verwijderd. 
 
10.7 Overige afspeelinstellingen 
Druk tijdens het afspelen op de Menutoets om te wisselen van afspeelmodus en om de 
equalizer aan te 
passen. 
 
10.7.1 Afspeelmodi 
Gebruik Pijl Links of Rechts om te kiezen uit: Normaal afspelen, Eén nummer afspelen, 
Shuffle, Herhaal één 
nummer, Herhaal alles. 
 
10.7.2 Equalizer 
Gebruik Pijl Links of Rechts om te wisselen tussen Normaal, Pop, Rock, Jazz en klassiek. 
 
10.7.3 Snelheid 
Gebruik Pijl Links of Rechts om de afspeelsnelheid aan te passen. Van -50 tot +300 procent. 
 
10.7.4 Toonhoogte 
Gebruik Pijl Links of Rechts om de gewenste toonhoogte te selecteren. Er zijn 11 stappen: -5 
is zeer laag, 0 is 
normaal, +5 is zeer hoog. 



 
10.7.5 Tijdsprong 
Gebruik Pijl Links of Rechts om een tijdsprong in te stellen tussen 10 seconden en 1 uur. 
 
10.8 Een audiobestand of map verwijderen 
Druk binnen de mappenstructuur op Pijl Omhoog of Omlaag om een map of bestand te 
selecteren dat u wilt 
verwijderen. Druk tweemaal op de Menutoets, gevolgd door OK om te verwijderen. 
 
11. FM-radio 
 
11.1 De radiomodus 
Binnen het menu of de mappenstructuur drukt u op de Radiotoets om de radiofunctie te 
selecteren.Gebruik 
Pijl Omhoog of Omlaag om een opgeslagen radiostation te selecteren. Druk op de 
Escapetoets om te 
annuleren. Opmerking: Om de radio te kunnen gebruiken, dient u een oortelefoon aan te 
sluiten op de Mini-D. 
 
11.2 Zoeken en opslaan van radiozenders 
Binnen de radiomodus drukt u op de Menutoets om het onderdeel Zenderacties te 
selecteren, met de functies: 
Automatisch en Stapsgewijs zoeken, Verwijder zender en Verwijder alles. 
 
11.2.1 Zenderacties 
Gebruik Pijl Links of Rechts om te kiezen voor de automatische of de stapsgewijze 
zoekfunctie. Druk op de OK-toets 
om te bevestigen. Kiest u voor Automatisch zoeken, gebruik dan Pijl Rechts om een volgende 
zender te 
selecteren. Drukt u nogmaals op Pijl Rechts, dan zal de volgende zender worden gezocht, 
enzovoort. 
Binnen de functie Stapsgewijs Zoeken gebruikt u Pijl Links of Rechts om de frequentie te 
verlagen of te 
verhogen in stappen van 0,1 Mhz. Herhaal deze stap, totdat u een radiozender heeft 
gevonden. Druk 
vervolgens op de OK-toets om de frequentie op te slaan. De Mini-D zal vragen of u zeker 
weet dat u de 
frequentie wilt opslaan. Druk nogmaals op OK om te bevestigen, druk op Escape om te 
annuleren. 
Opmerking: Door een nieuwe frequentie op te slaan, zult u de oude frequentie die op deze 
locatie was 
opgeslagen overschrijven. 
 
11.2.2 Automatisch zoeken 
Gebruik Pijl Links of Rechts om de functie Automatisch te selecteren en druk op de OK-toets 
om te bevestigen. 



Het zoekproces zal worden gestart en de radiostations zullen automatisch worden 
opgeslagen. Bij het starten 
en beëindigen van het zoekproces zal de Mini-d een melding geven. Met Pijl Omhoog of 
Omlaag kunt u de 
gevonden stations selecteren. Druk op de Escapetoets om het zoeken te annuleren. 
 
11.2.3 Een zender verwijderen 
Als u de radiozender waarnaar u luistert wilt verwijderen, drukt u op de Menutoets. 
Vervolgens gebruikt u Pijl 
Omhoog of Pijl Omlaag om de optie Wis Zender te selecteren. Druk op de OK-toets om te 
bevestigen. Druk 
Escape om te Annuleren. 
 
11.2.4 Verwijder alle zenders 
Druk in Radiomodus op de Menutoets en gebruik Pijl Omhoog of Omlaag om de optie Wis 
alle zenders te 
selecteren. Druk op de OK-toets om te bevestigen. Druk op Escape om te annuleren. 
Alle opgeslagen zenders zullen worden verwijderd. 
 
11.3 Het opnemen van een radiozender 
Druk op de Opnametoets, terwijl u naar een radiozender luistert. De zender waarop u bent 
afgestemd zal nu 
worden opgenomen. Tijdens het opnemen pauzeert en hervat u de opname met de OK-
toets. Om de opname 
te stoppen, drukt u op elke andere toets. Sla het bestand op en keer terug naar het 
geselecteerde radiostation. 
 
12. Opnemen en terugspelen 
 
12.1 Opnamemodus 
Binnen het menu en de mappenstructuur drukt u op de Opnametoets om naar de 
opnamemodus te gaan. Druk 
op Pijl Omhoog of Omlaag om de volgende instellingen te selecteren: 
- Naar geheugen opnemen 
- Naar SD-kaart opnemen 
- Opnamevolume 
- Opnameformaat 
- Instellingen voor externe opnamen 
- Ruisonderdrukking 
- Bestanden worden vanuit het geheugen afgespeeld 
- Bestanden worden vanaf Micro SD-kaart afgespeeld 
 
12.2 Opnemen naar geheugen 
In de opnamemodus drukt u op Pijl Omhoog of Pijl Omlaag om de functie Naar geheugen 
opnemen te 
selecteren. Druk op de OK-toets om te bevestigen. De opgenomen bestanden zullen in het 
interne geheugen 



worden opgeslagen. De bestandsnamen bestaan uit: Het woord Record. het huidige jaar, de 
huidige maand, de 
huidige dag en een volgnummer. Achter de punt volgt de extentie, die is afhankelijk van het 
bestandsformaat. 
Voorbeeld: Record20150629_01.mp3. De bestanden kunnen worden hernoemd via uw pc. 
 
12.3 Opnemen op een micro SD-kaart 
In de opnamemodus drukt u op Pijl Omhoog of Pijl Omlaag om de functie Naar Micro SD-
kaart opnemen te 
selecteren. Druk op de OK-toets om te bevestigen. 
De opgenomen bestanden zullen op de Micro SD-kaart worden opgeslagen. De 
bestandsnamen bestaan uit: 
Het woord Record. het huidige jaar, de huidige maand, de huidige dag en een volgnummer. 
Achter de punt 
volgt de extentie, die is afhankelijk van het bestandsformaat. 
Voorbeeld: Record20150629_01.mp3. De bestanden kunnen worden hernoemd via uw pc. 
 
12.4 Opnamevolume 
In de opnamemodus drukt u op Pijl Omhoog of Omlaag om de functie Opnamevolume te 
selecteren. Druk op 
de OK-toets om te bevestigen. Gebruik Pijl Links of Rechts om het opnamevolume aan te 
passen van 1 tot 12. 
Druk op de OK-toets om te bevestigen. Druk op Escape om te annuleren. 
 
12.5 Opnameformaten 
In de opnamemodus gebruikt u Pijl Omhoog of Omlaag om de optie Opnameformaat te 
selecteren. Druk op de 
OK-toets om te bevestigen. Gebruik Pijl Links of Rechts om het gewenste formaat te 
selecteren. De volgende 
formaten zijn beschikbaar: 
- mp3 16 kilohertz 32kps 
- mp3 22.05 kilohertz 32kps 
- mp3 44.1 kilohertz 128 kps 
- PCM 16 kilohertz 
- PCM 22.05 kilohertz 
- PCM 44.1 kilohertz 
Druk op de OK-toets om te bevestigen. Druk op Escape om te annuleren. 
 
12.5 Instellingen voor externe opnamen 
In de opnamemodus gebruikt u Pijl Omhoog of Omlaag om de optie Instellingen voor 
externe opnamen te 
selecteren. Druk op de OK-toets om te bevestigen. Gebruik Pijl Links of Rechts om te kiezen 
voor lijningang of 
externe microfoon. Druk op de OK-toets om te bevestigen. Druk op Escape om te annuleren. 
Voor deze 
opname dient u een externe microfoon of een externe geluidsbron via de hiervoor bestemde 
ingang aan te sluiten. 



Opmerking: 
Voor opnamen met een microfoon kunt u gebruik maken van de interne of van een externe 
microfoon. Een 
externe microfoon kunt u aansluiten op de ingang, die zich aan de onderkant van de Mini-D 
bevindt. Zodra een 
externe microfoon is aangesloten, zal de interne microfoon worden uitgeschakeld. 
 
12.6 Ruisonderdrukking 
In de opnamemodus gebruikt u Pijl Omhoog of Omlaag om de optie ruisonderdrukking te 
selecteren. Druk op 
de OK-toets om te bevestigen. Gebruik Pijl Links of Rechts om ruisonderdrukking in of uit te 
schakelen. Druk op 
de OK-toets om te bevestigen. Druk op Escape om te annuleren. 
 
12.7 Opnamen afspelen vanuit het interne geheugen 
Vanuit de hoofdmap van het interne geheugen selecteert u de map Audio en vervolgens de 
map Record. Of: 
Druk op de Opnametoets om naar de opnamemodus te gaan. Gebruik Pijl Omhoog of 
Omlaag om de optie 
Bestanden worden vanuit het interne geheugen afgespeeld te selecteren. Druk op de OK-
toets om te 
bevestigen. Gebruik Pijl Omhoog of Omlaag om de gewenste opname te selecteren. Druk op 
de OK-toets om 
het afspelen te starten. Druk op Escape om te annuleren. 
 
12.8 Opname afspelen vanaf een Micro SD-kaart 
Vanuit de hoofdmap van de Micro SD-kaart selecteert u de map Audio en vervolgens de map 
Record. Of: Druk 
op de Opnametoets om naar de opnamemodus te gaan. Gebruik Pijl Omhoog of Omlaag om 
de optie 
Bestanden worden vanuit Micro SD-kaart afgespeeld te selecteren. Druk op de OK-toets om 
te bevestigen. 
Gebruik Pijl Omhoog of Omlaag om de gewenste opname te selecteren. Druk op de OK-toets 
om het afspelen 
te starten. Druk op Escape om te annuleren. 
 
12.9 Een radiozender opnemen 
Tijdens het beluisteren van een radiozender drukt u op de Opnametoets om het opnemen 
van het betreffende 
radiostation te starten. Tijdens het opnemen drukt u op de OK-toets om te pauzeren en te 
hervatten. Druk op 
Escape om de opname te beëindigen. Sla het bestand op en keer terug naar het radiostation. 
Opmerking: Om een radio-opname van goede kwaliteit te maken, dient u een oortelefoon 
aan te sluiten op de 
Mini-D, die als antenne fungeert. 
 
 



 
13. Systeeminstellingen 
Druk op de Menutoets om naar de instellingen te gaan. De volgende onderdelen zijn 
beschikbaar: 
- Versie-informatie 
- Apparaat-informatie 
- Tijdsinstellingen 
- Systeem en geluid 
- Alarm 
- Instellingen voor het opnieuw afspelen 
- Instellingen voor FM-transmissie 
- Extra 
- Taal 
- Fabrieksinstellingen 
 
13.1 Versie-informatie 
Versie-informatie bevat informatie over de versie en informatie over de releasedatum. Deze 
informatie kan 
niet worden verwijderd. 
 
13.2 Apparaat-informatie 
De apparaat-informatie bevat informatie over het interne geheugen en de Micro SD-kaart. 
 
13.3 Tijdinstellingen 
Tijdinstellingen bevat de volgende opties: 
- Automatisch afsluiten 
- Systeemtijd 
- Timer gestuurd afsluiten 
- Timer gestuurd inschakelen 
- Tijdmelding 
Binnen het menu gebruikt u Pijl Omhoog of Omlaag om de tijdinstellingen te selecteren. 
Druk op de OK-toets 
om te bevestigen. Gebruik Pijl Omhoog of Omlaag om de gewenste instelling te selecteren. 
Druk op de OK-toets om de instelling vast te leggen. Druk op Escape om te annuleren. 
 
13.3.1 Automatisch afsluiten 
Om in te stellen wanneer de Mini-D zichzelf uitschakelt na een periode van inactiviteit, 
gebruikt u Pijl Links of 
Rechts binnen de instellingen voor automatisch afsluiten. Druk op de OK-toets om de 
instellingen vast te 
leggen. U kunt een waarde instellen tussen de 1 en 60 minuten. Kiest u voor de optie Uit, 
dan zal de Mini-D niet 
automatisch worden uitgeschakeld. Druk op Escape om te annuleren. 
 
13.3.2 Systeemtijd 
Binnen de instellingen voor de systeemtijd gebruikt u Pijl Rechts om te navigeren tussen jaar, 
maand, dag, 



uren, minuten. Gebruik Pijl Omhoog of Omlaag om de waarde te verhogen of te verlagen. 
Druk op de OK-toets 
om de instellingen vast te leggen. Druk op Escape om te annuleren. 
 
13.3.3 Timer gestuurd afsluiten 
De Mini-D kan automatisch worden uitgeschakeld op een vooraf ingestelde tijd binnen 24 
uur. De instelling 
geldt slechts eenmalig. Dit betekent dat de timer zal worden uitgeschakeld na het verstrijken 
van de ingestelde 
tijd of nadat de Mini-D eerder handmatig wordt afgesloten. 
Binnen de instellingen voor timer gestuurd afsluiten, gebruikt u Pijl Omhoog of Omlaag om 
te navigeren tussen 
uren, minuten en In/Uitschakelen. Gebruik Pijl Links of Rechts om de waarde te verhogen of 
te verlagen of om 
een actie te kiezen. Druk op de OK-toets om de instelling vast te leggen. Druk op Escape om 
te annuleren. 
 
13.3.4 Timer gestuurd inschakelen 
De Mini-D kan automatisch worden ingeschakeld op een vooraf ingestelde tijd binnen 24 
uur. Binnen de 
instellingen voor timer gestuurd inschakelen gebruikt u Pijl Omhoog of Omlaag om te 
navigeren tussen uren, 
minuten en In/Uitschakelen. Gebruik Pijl Links of Rechts om de waarde te verhogen ofte 
verlagen, of om een 
actie te kiezen. Druk op de OK-toets om de instellingen vast te leggen. Druk op Escape om te 
annuleren. 
 
 
13.3.5 Tijdmelding 
Om een automatische tijdmelding op ieder heel uur in te stellen, selecteert u Tijdmelding en 
schakelt u de 
tijdmelding in of uit met Pijl Links of Rechts. Druk op de OK-toets om de instelling vast te 
leggen. Druk op 
Escape om te annuleren. 
Opmerking: Tijdens het opnemen zal de automatische tijdmelding worden uitgeschakeld. 
 
13.4 Systeem en geluid 
Systeem en geluid bevat de volgende opties: 
- Snelheid 
- Stem 
Binnen het menu gebruikt u Pijl Omhoog of Omlaag om de spraakinstellingen te selecteren. 
Druk op de OKtoets 
om te bevestigen. Gebruik Pijl Omhoog of Omlaag om een instelling te selecteren. Druk op 
de OK-toets 
om de instelling vast te leggen. Druk op Escape om te annuleren. 
 
13.4.1 Snelheid 



Deze instelling is dezelfde als besproken in 9.6. 
De snelheid kan in 31 stappen worden ingesteld. Gebruik Pijl Links of Pijl Rechts om de 
gewenste snelheid in te 
stellen. -10 is zeer langzaam, 0 is normaal en +20 is zeer snel. 
 
13.4.2 Stem 
Deze instelling is dezelfde als besproken in 9.6. Gebruik Pijl Links of Rechts om een mannen- 
of vrouwenstem te 
selecteren. 
 
13.5 Wekkers (alarm) 
U kunt vijf verschillende wekkers (alarm) instellen. Druk op de Menutoets en gebruik Pijl 
Omhoog of Omlaag 
om het item Wekker te selecteren. Druk op de OK-toets om te bevestigen. 
Gebruik Pijl Omhoog of Omlaag om te navigeren tussen uren, minuten, In- of uitschakelen. 
Herhaling en 
Weksignaal. Gebruik Pijl Links of Rechts om de waarde aan te passen. 
Binnen de uurinstelling, gebruikt u Pijl Links of Rechts om het gewenste uur te 
selecteren.Druk op Escape om te 
annuleren. 
Binnen de minuutinstelling, gebruikt u Pijl Links of Rechts om de gewenste minuut te 
selecteren. Druk op 
Escape om te annuleren. 
Binnen de instelling voor het in- of uitschakelen, gebruikt u Pijl Links of Rechts om de huidige 
wekker aan of uit 
te zetten. Druk op de OK-toets om te bevestigen. Druk op Escape om te annuleren. 
Binnen de herhalingsinstellingen, gebruikt u Pijl Links of Rechts om de herhalingsfrequentie 
in te stellen: 
bijvoorbeeld maandag, dinsdag, enzovoort. Druk op de bladwijzertoets om te bevestigen. 
Druk op Escape om 
te annuleren. 
Binnen de instellingen voor het weksignaal, drukt u op de Muziektoets om een weksignaal in 
te stellen. Druk op 
de OK-toets om te bevestigen. Druk op Escape om te annuleren. 
Als u de wekker naar wens hebt ingesteld, drukt u op de OK-toets om te bevestigen. Druk op 
Escape om te 
annuleren. 
 
13.6 Instellingen voor opnieuw afspelen 
Deze instelling bevat de volgende items: 
- E-Boek afspelen hervatten 
- Daisy-boek afspelen hervatten 
- Muziek afspelen hervatten 
Druk op de Menutoets en gebruik Pijl Omhoog en Omlaag om de instellingen voor het 
hervatten van afspelen 
te selecteren. Druk op de OK-toets om te bevestigen. 



Gebruik Pijl Omhoog of Omlaag om het hervatten voor E-boeken, daisy-boeken of muziek te 
selecteren. 
Gebruik Pijl Links of Rechts om de functie in of uit te schakelen. Druk op de OK-toets om te 
bevestigen. Druk 
Escape om te annuleren. 
 
13.7 Instellingen voor FM-transmissie 
Deze instelling is dezelfde als besproken in paragraaf 8.1. 
Als deze functie is ingeschakeld, fungeert de Mini-D als een FM-zender. Stel de frequentie in, 
waarop de Mini-D 
moet uitzenden. Stem vervolgens uw FM-radio af op dezelfde frequentie. Uw radio zal het 
signaal ontvangen 
dat door de Mini-D wordt uitgezonden. 
 
13.7.2 Instellen 
Druk op de Menutoets en vervolgens op Pijl Omhoog of Pijl Omlaag om de instellingen voor 
FM-transmissie te 
selecteren. Druk op de OK-toets om te bevestigen. 
Gebruik Pijl Omhoog of Omlaag om de FM-transmissiemodus, of de Frequentie-instellingen 
te selecteren. In de 
FM-transmissiemodus gebruikt u Pijl Links of Rechts om de zender in of uit te schakelen. 
Binnen de frequentie-instellingen gebruikt u Pijl Links en Rechts om de gewenste frequentie 
in te stellen. U 
kunt kiezen voor een frequentie tussen de 87 en de 108 Mhz. 
Het FM-signaal dat door de Mini-D wordt uitgezonden kan binnen een straal van 20 meter 
worden beluisterd. 
 
13.8 Extra 
In het menu Extra vindt u Kompas en Schijfbeheer. 
Druk op de Menutoets en vervolgens op Pijl Omhoog of Omlaag om het onderdeel Extra te 
selecteren. Druk op 
de OK-toets om te bevestigen. Gebruik Pijl Omhoog of Omlaag om het gewenste item te 
selecteren. 
 
13.8.1 Kompas 
De kompasfunctie is dezelfde als besproken in paragraaf 7.1. Gebruik in de kompasmodus de 
toetsen Pijl 
Omhoog en Pijl Omlaag om een functie van het kompas te selecteren: 
- Kompas kalibreren 
- Terug naar standaard kalibratie-instellingen 
Gebruik de OK-toets om te bevestigen of de Escape-toets om te annuleren. 
 
13.8.1.1 Gebruik 
Kies de optie “Gebruik kompas” en druk op de OK-toets om te bevestigen. Houd de Mini-D 
horizontaal en druk 
op de OK-toets om de windrichting te horen. 
 



13.8.1.2 Geavanceerd 
De functies “Kompas kalibreren” en “Terug naar standaard kalibratie-instellingen” zijn erg 
ingewikkeld in 
gebruik. Wij raden u dan ook aan om deze functies niet te gebruiken. 
 
13.8.2 Schijfbeheer 
Binnen Schijfbeheer gebruikt u Pijl Omhoog of Omlaag om de optie Formateer geheugen of 
Formatteer Micro 
SD-kaart te selecteren. 
Druk op de OK-toets om te bevestigen. Druk Escape om te annuleren. 
 
13.8.2.1 Intern geheugen formatteren 
Selecteer de functie Formatteer geheugen en druk op de OK-toets om te bevestigen. De 
Mini-D zal het interne 
geheugen formatteren. 
 
13.8.2.2 Micro SD-kaart formatteren 
Selecteer de optie Formatteer Micro SD-kaart en druk op de OK-toets om te bevestigen. De 
Mini-D zal de Micro 
SD-kaart formatteren. 
 
13.9 Taal 
De taal is afhankelijk van de versie van Mini-D in uw bezit. Het kan zijn dar er meerdere talen 
zijn geïnstalleerd. 
Binnen de mappenstructuur drukt u op de Menutoets en gebruikt u Pijl Omhoog of Omlaag 
om de optie Taal te 
selecteren. Druk op Pijl Links of Rechts om de gewenste taal te kiezen. 
 
13.10 Fabrieksinstellingen 
Als u kiest voor Fabrieksinstellingen, dan zullen de volgende instellingen naar hun 
standaardwaarden worden 
teruggezet: 
- Snelheid 
- Stem 
- Volume 
Druk op de Menutoets. Gebruik Pijl Omhoog of Omlaag om de optie Fabrieksinstellingen te 
selecteren. Druk op 
de OK-toets om te bevestigen. Druk op Escape om te annuleren. 
 
14 Maatregelen voor uw veiligheid en oplossingen bij problemen 
 
14.1 Veiligheidsmaatregelen 
- Vermijd een vochtige omgeving 
- Zorg ervoor dat het apparaat niet valt, niet blootstaat aan hevige schokken en niet wordt 
verbogen. 
- Gebruik geen oplosmiddelen of alcohol om het apparaat te reinigen 



- Wij raden u aan om de batterij niet langer dan 5 uur te laden en het apparaat continu te 
gebruiken. 
Hiermee verlengt u de levensduur van de batterij. 
 
14.2 Het oplossen van problemen 
- Als de Mini-D niet goed meer werkt, houd dan de aan/uitknop acht seconden ingedrukt. Op 
deze 
manier wordt het apparaat opnieuw opgestart. 
- Als het resetten van het apparaat niet het gewenste resultaat oplevert, dan is er 
waarschijnlijk sprake 
van een programmacrash. Installeer de besturingssoftware opnieuw en herstart uw Mini-D, 
of neem 
contact op met uw leverancier. 
o Als het apparaat niet werkt na her-initialisatie, volg dan onderstaande procedures om het 

te 
herformatteren. 
- Sluit de Mini-D aan op uw pc met behulp van een USB-kabel 
o Open de Windows Verkenner en ga naar de verwisselbare schijf die overeenkomt met het 
apparaat. 
o Open het Contextmenu en kies de optie Formatteren. Zorg ervoor dat het 
bestandssysteem 
FAT32 is geselecteerd. 
o De overige instellingen laat u ongemoeid. 

o Activeer de knop Starten. 
o Wacht totdat het formatteren is voltooid. Druk vervolgens op Enter. 
Na het formatteren dient het apparaat opnieuw te worden geïnitialiseerd, zoals eerder in dit 
hoofdstuk beschreven. Neem contact op met uw leverancier, als bovenstaande procedure 
geen resultaat oplevert. 
 
15. Specificaties: 
Afmetingen: 48 bij 107 bij 17 mm 
Gewicht: Ongeveer 76 gram, inclusief batterij 
Batterij: Ingebouwde lithium batterij 
USB: USB 2.0 
Capaciteit intern geheugen: 4/8 GB. 
Micro-SD-kaarten met een capaciteit van 1-32 GB worden ondersteund. 
Ondersteunde besturingssystemen: Windows XP/7/8 
Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40 graden C. 
 

 


