Manual do Utilizador do Easi-Speak PRO

Guarde estas instruções para consultas futuras
O Easi-Speak PRO possui uma bateria não substituível e
recarregável
Não tente remover a bateria
Evite que o Easi-Speak PRO entre em contacto com água
ou outros líquidos
Em caso de descarga electrostática, o seu Easi-Speak PRO
poderá deixar de funcionar devidamente. Neste caso,
poderá ser necessário ligar a um computador para reiniciálo
A garantia é considerada nula se a caixa for aberta por
qualquer motivo
A garantia não abrange qualquer perda de dados da
unidade nem qualquer perda de informação consequente

2

Manual do Utilizador do Easi-Speak PRO
Conheça o seu Easi-Speak PRO

Altifalante
Incorporado

Microfone
LED de
Estado

Ecrã LCD
Botão de
Menu
Botão
Oscilante de 4
direcções

Botão de
"Gravação"
Vermelho
Botão de
"Reprodução"
Verde

Tampa da ficha
USB
Interruptor
Ligar/Desligar
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Comandos do Easi-Speak
Existem dois conjuntos de comandos utilizados para controlar
o Easi-Speak PRO

LED de
Gravar
Reproduzir/Pausa
Estado (Círculo vermelho) (Círculo verde)

Área de
estado

Tecla de Menu
Vol +

Anterior

Seguinte
Área de
selecção
Ecrã LCD
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Gravação e Reprodução da sua Primeira Faixa
Ligue o Easi-Speak PRO deslizando o interruptor
Ligar/Desligar até o LED de Estado ficar Cor-de-laranja
(fixo ou intermitente), indicando que está no modo de espera
Prima e solte o botão de Gravação (Círculo vermelho). Após
sensivelmente um segundo, o LED de Estado passará para
Vermelho, indicando que está a gravar
Fale ou cante com clareza para o topo do microfone a uma
distância entre 15 cm a 30 cm durante, pelo menos, 2 segundos
Pode interromper a gravação a qualquer momento premindo
rapidamente o botão de Gravação. O LED de Estado ficará
intermitente para indicar que a gravação foi interrompida. Basta
premir novamente o botão de Gravação para continuar a mesma
Quando terminar a Gravação, prima sem soltar durante 2
segundos o botão de Gravação para parar a gravação e
guarde-a como a faixa mais recente. O LED de Estado
passará para Cor-de-laranja (fixo ou intermitente)
Alternativamente, pode premir sem soltar o botão de
Gravação durante toda a gravação e soltá-lo quando terminar
a gravação
Prima o botão de Reprodução (Círculo verde) para
reproduzir a faixa. O LED de Estado ficará Verde durante a
reprodução da faixa
Quando a faixa terminar, o Easi-Speak PRO voltará ao modo
de espera e o LED de Estado ficará Cor-de-laranja
O Easi-Speak PRO não guardará gravações com uma
duração inferior a 2 segundos, pelo que a gravação terá de ser
mais longa
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Note que o Easi-Speak PRO pode apenas armazenar sessenta e
duas faixas no máximo, independentemente da extensão da faixa.
Modos de Gravação e Reprodução
O Easi-Speak PRO pode gravar e reproduzir ficheiros em dois
formatos: Ficheiros MP3 ou WAV. Dependendo da sua
aplicação, poderá optar por utilizar um dos dois formatos
disponíveis. Por exemplo, a maior parte do podcasting é
efectuada utilizando ficheiros MP3, pelo que este será o
formato ideal se pretender criar podcasts. Para obter
informações sobre as extensões de gravação para ambos os
formatos, consulte a página 15.
LED de Estado
O LED de Estado fornece uma indicação clara sobre aquilo
que está a acontecer no Easi-Speak PRO. Retenha as
informações que se seguem para obter os melhores resultados.
Cor-de-laranja Intermitente:
Pronto para Reproduzir/
Gravar ficheiro MP3
Cor-de-laranja Fixo:
Pronto para Reproduzir/
Gravar ficheiro WAV
Verde Fixo:
A reproduzir (ou com carga
completa)
Verde Intermitente:
Reprodução em Pausa
Vermelho Fixo:
A gravar
Vermelho Intermitente:
Gravação em Pausa
Vermelho/Verde Intermitente: A carregar
Cor-de-laranja/Verde Intermitente: Bateria fraca
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Colocar em Pausa ou Parar uma Faixa
Prima o botão de Reprodução (Círculo verde) para
reproduzir uma faixa. O LED de Estado ficará Verde fixo
Prima novamente o botão de Reprodução para colocar em
pausa a faixa no local actual. O LED de Estado ficará Verde
intermitente
Prima novamente o botão de Reprodução para retomar a
reprodução
Para parar totalmente a reprodução de uma faixa, prima sem
soltar o botão de Reprodução durante 2 segundos
Avanço e Recuo Rápido
Durante a Reprodução ou Pausa de uma faixa...
Prima sem soltar o botão de faixa Anterior ou Seguinte no
botão oscilante de 4 direcções
O LED de Estado ficará Verde intermitente, movendo a
faixa actual a uma velocidade rápida
Depois de soltar o botão, a Reprodução ou Pausa
continuarão na nova posição na faixa
A posição de Reprodução não irá além do início ou fim da
faixa actual
Passagem Entre Faixas
Durante a Reprodução ou Pausa de uma faixa...
Prima o botão de faixa Anterior ou Seguinte no botão
oscilante de 4 direcções para passar para a faixa seleccionada
Carregar a Bateria
O Easi-Speak PRO é fornecido com uma bateria parcialmente
carregada e pode ser utilizado imediatamente sem ser necessário
um carregamento inicial. A bateria pode ser carregada ligando-a
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à porta USB de um computador activo ou ao carregador. Não é
necessário software:
Ligue o Easi-Speak PRO à porta USB ou ao carregador
O LED de Estado ficará intermitente a Vermelho e Verde
(ou Cor-de-laranja se estiver ligado ao carregador em
separado)
Quando o Easi-Speak PRO ficar totalmente carregado, o
LED de Estado passará para Verde fixo
O carregamento completo de uma bateria totalmente
descarregada demorará cerca de 4 horas
Utilizar o Sistema de Menu
O LCD do Easi-Speak PRO fornece um sistema de menu com
vários níveis que lhe permite seleccionar determinadas
configurações, gerir os ficheiros de som e seleccionar funções
de gravação e reprodução.
O visor possui duas áreas separadas: a área de estado, na parte
superior a Amarelo, e a área de selecção, na parte inferior a
Azul.
Ecrã de Modo de Espera
O ecrã de Modo de Espera é
o primeiro ecrã apresentado
ao ligar o Easi-Speak PRO.
O estado aqui apresentado
significa:
a faixa activa é a faixa número 1 de 7 faixas
a definição do modo de repetição é repetir
o modo de gravação/reprodução é MP3

8

Manual do Utilizador do Easi-Speak PRO
o volume está definido para 17
a bateria está totalmente carregada
Ecrã de Reprodução
Durante a reprodução, a
parte central do ecrã
apresenta o nome da faixa
actualmente em reprodução.

a reproduzir a faixa 1 de 24
agora 6 segundos numa faixa de 39 segundos
faixa em reprodução
reprodução em pausa
Ecrã de Gravação

Gravação em modo MP3
Gravação em modo WAV
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faixa em gravação
gravação em pausa
bateria com 50% da carga

Menu de Configuração
Ao seleccionar o item
no ecrã de modo de espera, é
apresentado um menu com definições de configuração:
Rec
Modo de gravação: MP3 ou WAV
Retroiluminação Define durante quanto tempo a
retroiluminação fica ligada após o último
toque numa tecla. Prima qualquer tecla para
ligar a retroiluminação.
Idioma
Seleccione a partir dos idiomas disponíveis
para o sistema de menu. Note que esta
operação não altera o ecrã de modo de espera
Informações do Apresenta a versão de firmware e a memória
Sistema
disponível
Menu de Pesquisa
Ao seleccionar o item
no ecrã de modo de espera,
são apresentados os ficheiros e pastas internos do Easi-Speak
PRO.
Ao seleccionar uma pasta, o visor altera para apresentar os
ficheiros e subpastas dentro da pasta seleccionada. Seleccione
"Pasta Principal" para retroceder um nível.
Ao seleccionar um ficheiro, pode Reproduzir o ficheiro
seleccionado ou Eliminá-lo.
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Ligar a um PC ou Apple Mac
Retire a tampa da extremidade que protege a ficha USB,
puxando-a, e desligue o Easi-Speak PRO
Ligue o Easi-Speak PRO numa tomada USB disponível
A primeira vez que ligar o Easi-Speak PRO a um PC, será
automaticamente efectuada a instalação das unidades e
poderá ser necessário reiniciar o PC dependendo do seu
sistema operativo
Se não existir espaço suficiente à volta da tomada USB, utilize
o cabo de extensão USB fornecido
O PC ou Mac irão reconhecer o dispositivo como um
dispositivo de armazenamento em massa USB e será
apresentado como uma unidade amovível na janela do
explorador do ficheiro
As faixas gravadas serão apresentadas na pasta MIC_REC.
Utilize esta mesma pasta para copiar ficheiros MP3 ou WAV
para reprodução no Easi-Speak PRO
Pode eliminar, adicionar ficheiros ou formatar o Easi-Speak
PRO directamente a partir do computador que pretende
Instalar e Utilizar o Audacity
O Audacity é fornecido com o Easi-Speak PRO para sua
comodidade. A TTS não o suporta nem fornece qualquer
garantia pela sua utilização. Não faz parte do produto
Easi-Speak PRO
O Audacity é um software gratuito, de código-fonte aberto,
para gravar e editar sons. Está disponível para Mac OS/X,
Microsoft Windows, GNU/Linux e outros sistemas operativos
Ligue o Easi-Speak PRO ao PC ou Mac e procure a pasta do
Audacity (contém a versão 1.2.6)
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Para Windows, execute o ficheiro audacitywin.exe
Para Mac OS/X (PPC), execute audacitymac.dmg
Poderá ser mais fácil copiar a pasta para o seu PC ou Mac
antes de efectuar esta operação
Encontrará as instruções, versões mais recentes para todos os
sistemas operativos e informações de licença relativamente ao
Audacity em http://audacity.sourceforge.net
Especificações técnicas
Grava directamente para ficheiros em formato MP3 ou WAV
128 MB de memória flash, até 4 horas de gravação
MP3: Velocidade de transmissão: 128 kbps (44 kHz
de amostragem)
Tempo máx.:
Aprox. 2 horas
WAV: Formato:
IMA ADPCM
Velocidade de transmissão: 64 kbps (4 bits por
amostra)
Tempo máx.:
Aprox. 4 horas
Para obter o tempo máximo de gravação, elimine a pasta do
Audacity e a pasta do Manual do Utilizador para espaço de
memória adicional
Bateria de polímeros de lítio 300 mAH incorporada
Bateria fornecida parcialmente carregada (50%-90%)
Altifalante de 28 mm e microfone no topo
Duas tomadas estéreo para auscultadores de 3,5 mm (Verde)
Uma tomada line-in estéreo de 3,5 mm, 100 mV RMS Máx.,
(Cor-de-rosa)
Consumo de energia:
75 mA em modo de espera
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100 mA em modo de gravação
80-120 mA em modo de reprodução (dependendo do volume)
Bateria com duração aprox. de 3 horas para gravação ou
reprodução
Dimensões: 174 mm de comprimento, 38 mm de diâmetro
na parte mais larga
Resolução de problemas
O Easi-Speak PRO foi concebido para funcionar de uma forma
fiável e previsível em todas as condições normais. No entanto, é
possível que ocorram problemas. Verifique o seguinte antes de
entrar em contacto com a assistência técnica:
Problema

O LED de Estado parece ficar intermitente
de forma aleatória

Solução

A bateria está fraca. Carregue a bateria

Problema

Falha no Início ou Fim da Gravação

Solução

O Easi-Speak intensifica e desvanece
automaticamente a gravação e reprodução.
Certifique-se de que deixa um segundo ou dois
no início e no fim

Problema

Os ficheiros estão corrompidos ou os botões
não funcionam

Solução

Formate a unidade no Windows (utilize o
formato FAT e não o formato FAT32)

Problema

O LED fica intermitente a Vermelho durante
a Gravação
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Solução

A memória está cheia. Elimine alguns ficheiros

Problema

Parece que algumas faixas não são
reproduzidas

Solução

Talvez estejam no formato alternativo. Tente
alternar entre os formatos MP3 e WAV

Problema

O LED de Estado não acende

Solução

A bateria está completamente descarregada.
Recarregue

Assistência e Garantia
Este produto possui uma garantia de um ano relativa a problemas
detectados durante uma utilização normal. A utilização incorrecta
do Easi-Speak™ ou a abertura da unidade tornarão esta garantia
inválida. Quaisquer dados armazenados na unidade e quaisquer
perdas consequentes não são abrangidos por esta garantia. A
bateria não pode ser substituída pelo utilizador.
Todas as reparações não abrangidas pela garantia estarão
sujeitas a um custo de substituição.
Visite www.tts-group.co.uk para obter as informações mais
recentes sobre o produto.
Envie um e-mail para feedback@tts-group.co.uk para obter
assistência técnica.
RM Educational Software, Inc
310 Barnstable Road
Suite 101, Unit A & B
Hyannis, MA 02601
EUA
+1 508 862 0700
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TTS Group Ltd

Park Lane Business Park,
Kirkby-in-Ashfield,
Nottinghamshire,
NG17 9GU
Reino Unido
+44(0)800 318 686

