Easi-Speak Pro
Deel opnames.
Neem uw eigen verhalen of liedjes op
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Nuttige informatie
n Houd deze instructies a.u.b. bij voor raadpleging in de toekomst, aangezien ze
belangrijke informatie bevatten.
n De Easi-Speak Pro bevat een niet-vervangbare, oplaadbare batterij
n Probeer niet om de batterij te verwijderen.
n Laat uw Easi-Speak Pro niet in contact komen met water of andere vloeistoffen.
n In het geval van een elektrostatische ontlading kan uw Easi-Speak Pro slecht
werken. In dit geval moet u verbinding maken met een computer om hem te
resetten
Microfoon
Ingebouwde luidspreker

LCD-scherm
Rode 'Record'-toets
Menutoets

Rockerschakelaar
met 4 posities

Groene 'Play'-toets

Aan/uit-schakelaar

deksel USB-connector

Easi-Speak Pro
Easi-Speak Pro Bediening
Er zijn twee groepen toetsen die gebruikt worden om de Easi-Speak Pro te bedienen.

Statuslampje

Statusgebied

Opname afspelen/pauzelampje (Rode ring)
Menutoets

Afspelen/pauzelampje (Groene ring)

Vol+
Volgende

Selectiegebied
LCD-scherm

VolVorige

Rockerschakelaar
met 4 posities

Uw eerste track opnemen en afspelen
n Schakel de Easi-Speak in door de aan/uit-schakelaar te verschuiven totdat het
statuslampje oranje oplicht (permanent of flikkerend), wat aanduidt dat het apparaat
in standbymodus staat.
n Druk op de recordtoets (rode ring) en laat hem los. Na een seconde of zo zal het
statuslampje veranderen naar rood, wat aangeeft dat het apparaat aan het opnemen
is.
n Spreek of zing duidelijk in de bovenkant van de microfoon, ongeveer op 15 tot 30 cm
en gedurende minstens 2 seconden.
n De opname kan op elk moment onderbroken worden door kort op de opnametoets
te drukken. Het statuslampje knippert om te tonen dat de opname gepauzeerd is.
Druk gewoon nogmaals op de opnametoets om de opname voort te zetten.
n Wanneer u klaar bent met opnemen, drukt u op de recordtoets en houdt u hem 2
seconden vast om de opname te stoppen en als laatste track op te slaan. Het
statuslampje verandert naar oranje (permanent of knipperend)

n Als alternatief kunt u de rode opnameknop ingedrukt houden tijdens
de hele opname en loslaten als u klaar bent met opnemen.
n Druk op de playknop (groene ring) om een track af te spelen. Het statuslampje
zal groen oplichten, terwijl de opname wordt afgespeeld.
n Als de opname gedaan is, zal Easi-Speak terug in de standbymodus gaan en
zal het statuslampje oranje worden.
n De Easi-Speak Pro zal geen opnames van minder dan 2 seconden opslaan,
zorg er dus voor dat u langer dan dit opneemt.
n Houd er rekening mee dat de Easi-Speak Pro maximum slechts 62 tracks kan
opslaan, ongeacht de lengte van de track.

Opname & Afspeelmodi
De Easi-Speak Pro kan bestanden opnemen en afspelen in twee formaten: MP3-of
WAV-bestanden. Afhankelijk van uw toepassing verkiest u misschien om een van
deze formaten te gebruiken in plaats van het ander. Zo wordt er bijvoorbeeld veel
podcasting gedaan met behulp van MP3-bestanden, zodat dit het beste formaat
zou zijn als u podcasts zou willen maken. Voor informatie over de opnamelengtes
voor beide formaten zie pagina 15.

Statuslampje

.

Het statuslampje geeft u een duidelijke indicatie van wat er gebeurt met uw EasiSpeak Pro. Houd rekening met de volgende informatie, zodat u de beste resultaten
verkrijgt.
n Knipperend oranje:

Klaar om MP3-bestand af te spelen/op te nemen

n Permanent oranje:

Klaar om WAV-bestand af te spelen/op te nemen

n Permanent groen:

Speelt af (of volledig opgeladen)

n Knipperend groen:

Afspelen gepauzeerd

n Permanent rood:

Aan het opnemen

n Knipperend rood:

Opname gepauzeerd

n Knipperend rood/groen:

Laadt op

n Knipperend oranje/groen:

Batterij bijna leeg

Easi-Speak Pro
Pauzeren of stoppen van een track
n Druk op de playknop (groene ring) om een track af te spelen. Het statuslampje
zal permanent groen branden
n Druk nogmaals op de playtoets om de track op de huidige positie te pauzeren.
Het statuslampje zal groen knipperen.
n Druk nogmaals op de playtoets om het afspelen te hervatten.
n Om een lopende track volledig te stoppen houdt u de playtoets 2 seconden
ingedrukt.

Door- & Terugspoelen
n Terwijl er een track wordt afgespeeld of gepauzeerd.
n Houd de toets "Vorige track" of "Volgende track" op de schakelaar met vier
posities ingedrukt.
n Het statuslampje zal groen knipperen en de huidige track zal met een versneld
tempo afgespeeld worden.
n Als de toets wordt losgelaten zal het afspelen of pauzeren hervat worden op de
nieuwe positie binnen de track.
n De afspeelpositie zal niet voorbij het begin of het einde van de huidige track gaan.

Van het ene nummer naar het andere
n Terwijl er een track wordt afgespeeld of gepauzeerd.
n Druk op de toets "Vorige track" of "Volgende track" op de rockerschakelaar
met vier posities om naar de geselecteerde track te gaan.

Opladen van de batterij
De Easi-Speak Pro wordt geleverd met een gedeeltelijk opgeladen batterij en kan
onmiddellijk gebruikt worden zonder eerst op te laden. De batterij kan worden
opgeladen door het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van een actieve
computer of op de oplader. Er is geen software vereist:
n Sluit de Easi-Speak Pro aan op de USB-poort of oplader.
n Het statuslampje knippert rood en groen (of oranje indien aangesloten op de
aparte oplader)

n Wanneer de Easi-Speak Pro volledig opgeladen is, verandert het statuslampje
naar permanent groen.
n Het duurt ongeveer 4 uur om een volledig lege batterij volledig op te laden.
n Houd een lege batterij niet voor langere periodes bij. Het wordt aanbevolen
dat het product opgeladen is alvorens het op te slaan.

Gebruik van het menusysteem
Het LCD-scherm op de Easy-Speak Pro biedt een menusysteem met meerdere
niveaus waarmee u bepaalde configuraties kunt selecteren, geluidsbestanden kunt
beheren en opname- en afspeelfuncties kunt selecteren.
Het scherm bestaat uit twee afzonderlijke delen: het gele statusgebied aan de
bovenkant en het blauwe selectiegebied aan de onderkant.

Het standbyscherm is het eerste
scherm dat getoond wordt wanneer
de Easi-Speak Pro ingeschakeld
wordt. De hier getoonde status is:

de actieve track is nummer 1 van 7 tracks
De herhaalmodus is geactiveerd

MP3

De opname/afspeelmodus is MP3
Het volume is ingesteld op 17
De batterij is volledig opgeladen

Easi-Speak Pro
Afspeelscherm
Tijdens het afspelen toont het
centrale deel van het scherm de
naam van de track die momenteel
afgespeeld wordt.

Speelt nummer 1 van 24 af
Nu 6 seconden ver in een track van 39 seconden
Speelt track af
Afspelen gepauzeerd

Opnamescherm
MP3
WAV

Neemt op in MP3-modus
Neemt op in WAV-modus
Neemt track op
Opname gepauzeerd
Batterij 50% vol

Configuratiemenu
Door het item
op het standbyscherm te selecteren wordt er een menu
met configuratie-instellingen getoond:

Rec
Opnamemodus: MP3 of WAV

Achtergrondverlichting
Bepaalt hoe lang de achtergrondverlichting aan blijft na de laatste knopdruk.
Druk op een toets om de achtergrondverlichting weer aan te zetten.

Taal
Selecteer een van de beschikbare talen voor het menusysteem. Merk op dat dit
het standbyscherm niet wijzigt

Systeeminformatie
Toont de firmwareversie en het beschikbare geheugen

Bladeren door het menu
Door het item
op het standbyscherm te selecteren worden de
bestanden en mappen in de Easi-Speak Pro getoond.
Wanneer u een map selecteert, verandert het scherm en toont het de bestanden
en submappen in de geselecteerde map. Selecteer "Parent Folder" om een niveau

terug te gaan.
Wanneer u een bestand selecteert, kunt u vervolgens kiezen of u het
geselecteerde bestand afspeelt of verwijdert.

Easi-Speak Pro
Aansluiten op een pc of Apple Mac
n Verwijder het dekseltje dat de USB-aansluiting bedekt, door het eraf te trekken
en schakel de Easi-Speak Pro uit.
n Steek de Easi-Speak Pro in een beschikbare USB-poort.
n De eerste keer dat de Easi-Speak Pro aangesloten is op de pc, zal hij de drivers
installeren en kan de pc opnieuw opgestart moeten worden, afhankelijk van
uw besturingssysteem.
n Als er niet voldoende ruimte is rond het USB-contact, gebruik dan de
meegeleverde USB-verlengkabel.
n De pc of Mac zal het apparaat herkennen als een USB-apparaat voor
massaopslag en het zal verschijnen als een verwijderbare drive in het
bestandsverkennend venster.
n De tracks die u hebt opgenomen verschijnen in de map MIC_REC. Gebruik
dezelfde map om er MP3-of WAV-bestanden in te kopiëren en om af te spelen
op de Easi-Speak Pro.
n U kunt via de pc direct bestanden verwijderen of toevoegen of de Easi-Speak
Pro formatteren, als u dat wenst.

Audacity installeren en gebruiken
n Audacity is uitgerust met Easi-Speak Pro voor uw gemak. TTS ondersteunt
het niet en biedt geen enkele garantie voor het gebruik ervan. Het is geen
onderdeel van het Easi-Speak Pro-product.
n Audacity is gratis beschikbare software voor het opnemen en bewerken van
geluiden. Hij is beschikbaar voor Mac OS/X, Microsoft Windows, GNU/Linux en
andere besturingssystemen
n Sluit de Easi-Speak Pro aan op de pc of Mac en blader door de Audacity-map
(bevat versie 1.2.6)
n Voor Windows voert u het bestand audacitywin.exe uit
n Voor Mac OS/X (PPC) voert u audacitymac.dmg uit
n U vindt het misschien het gemakkelijkst om de map te kopiëren naar uw pc of
Mac alvorens dit te doen.
n Instructies, de nieuwste versies voor alle besturingssystemen en licentieinformatie voor Audacity zijn te vinden op http://audacity.sourceforge.net

Technische specificaties
n Neemt direct op in MP3- of WAV-formaat.
n Flashgeheugen van 128 MB, tot 4 uur opname.
n MP3: Bitratio:
Maximale tijd:
n WAV: Formaat:

128 kbps (44 kHz sampling)
Ca. 2 uur
IMA ADPCM

Bitratio:

64 kbps (4 bits per sample)

Maximale tijd:

Ca. 4 uur

n Verwijder voor een maximale opnametijd de Audacity- en
gebruikershandleidingsmappen om extra geheugen vrij te maken.
n Ingebouwde Lithium-ionpolymeerbatterij van 300mAH.
n Meegeleverde batterij gedeeltelijk opgeladen (50% -90%)
n luidspreker van 28mm en microfoon in de bovenkant
n Twee stereokoptelefoonaansluitingen van 3,5 mm (groen).
n Een stereo-line-inaansluiting van 3,5 mm, 100mV RMS Max, (roze).
n Stroomverbruik: 75mA in standby. 100mA bij opname.
80-120mA bij het afspelen (afhankelijk van het volume)
n Levensduur van batterij ca. 3 uur bij opname of afspelen
n Afmetingen: 174mm lang, 38mm diameter op het breedste punt.

Easi-Speak Pro
Probleemoplossen
Easi-Speak Pro is ontworpen om betrouwbaar en voorspelbaar te werken in alle
normale omstandigheden. Het is echter mogelijk dat er zich problemen voordoen.
Controleer a.u.b. het volgende alvorens contact op te nemen met de technische
ondersteuning:

Probleem

Statuslamp lijkt willekeurig te knipperen

Oplossing Batterij is bijna leeg. Laad de batterij op.
Probleem

Begin of einde van de opname ontbreekt

Oplossing Easi-Speak vervaagt automatisch in en uit de opname & het afspelen.
Verzeker u ervan dat u een seconde of twee wacht bij het begin en einde
Probleem

Bestanden corrupt of toetsen werken niet

Oplossing Formatteer de drive in Windows (gebruik het FAT-formaat, niet FAT32)
Probleem

LED knippert rood tijdens het opnemen

Oplossing Het geheugen is vol. Wis enkele bestanden
Probleem

Sommige tracks lijken niet te spelen

Oplossing Probeer te wisselen tussen het MP3- en WAV-formaat
Probleem

Statuslampje brandt niet

Oplossing Batterij volledig plat. Laad op

Garantie & ondersteuning
Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens
normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Easi-Speak Proof het openen van de
eenheid zullen de garantie doen vervallen.
Alle reparaties buiten garantie zijn onderhevig aan een vervangingsvergoeding.

Technische ondersteuning
Ga voor de laatste productinformatie naar www.tts-group.co.uk.
Stuur een e-mail naar feedback@tts-group.co.uk voor technische ondersteuning.
TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, VK.
Gratis telefoon: 0800 318686 Gratis fax: 0800 137525

Easi-Speak Pro
WAARSCHUWING: Gooi dit product niet weg in het
huishoudafval. Breng het naar een inzamelpunt voor
de recycling van elektronische toestellen.
WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder
36 maanden wegens kleine onderdelen verstikkingsgevaar.
Gemaakt in China, ten behoeve van de TTS Group Ltd.
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