Easi-Speak Pro
Dziel się swoimi nagraniami. Nagrywaj
swoje własne opowiadania lub piosenki.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
www.tts-shopping.com

Użyteczne informacje
n Instrukcję tę należy zachować do ewentualnego późniejszego wykorzystania, gdyż
zawiera ona ważne informacje.
n Urządzenie Easi-Speak Pro zawiera niewymienialną baterię wielokrotnego ładowania.
n Nie próbuj wyjmować baterii.
n Należy chronić urządzenie Easi-Speak Pro przed kontaktem z wodą lub innymi
płynami.
n W przypadku wyładowania elektrostatycznego, urządzenie Easi-Speak Pro może
działać nieprawidłowo. W takim przypadku może być konieczne podłączenie
urządzenia od komputera w celu jego zresetowania.
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Easi-Speak Pro
Elementy sterowania urządzenia Easi-Speak Pro
Urządzenie Easi-Speak Pro dysponuje dwoma zestawami elementów sterujących.
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Nagrywanie i odtwarzanie pierwszego utworu
n Włącz Easi-Speak poprzez przełączanie przełącznika Wł-Wył. aż dioda statusu urządzenia
zaświeci na pomarańczowo (stale lub migając), co oznacza, że urządzenie jest w trybie
oczekiwania.
n Naciśnij i zwolnij przycisk nagrywania (czerwony pierścień). Po upływie jednej
sekundy dioda LED stanu zacznie świecić się w kolorze czerwonym, wskazując, że trwa
nagrywanie.
n Wyraźnie przemów lub zaśpiewaj do mikrofonu z odległości 15 do 30 cm przez minimum
2 sekundy.
n Nagrywanie można w dowolnej chwili przerwać, naciskając na krótko przycisk
nagrywania. Dioda LED stanu zacznie migotać, informując, że nagrywanie jest w trybie
pauzy. Aby wznowić nagrywanie, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk nagrywania.
n Po zakończeniu nagrywania, naciśnij przycisk nagrywania i przytrzymaj go przez 2
sekundy, aby zatrzymać nagrywanie utworu i zapisać go jako ostatni w kolejności. Dioda
LED stanu zmieni kolor na pomarańczowy (świecąc się w sposób stały lub migocząc).

n Można również nacisnąć i przytrzymywać czerwony przycisk nagrywania w trakcie trwania
całego nagrywania i zwolnić ten przycisk po jego zakończeniu.
n Aby odtworzyć utwór, naciśnij przycisk odtwarzania (zielony pierścień). Podczas
odtwarzania utworu dioda LED stanu świeci się w kolorze zielonym.
n Po zakończeniu odtwarzania Easi-Speak powróci do trybu oczekiwania, a dioda statusu
będzie świecić na pomarańczowo.
n Urządzenie Easi-Speak Pro nie będzie przechowywać nagrań krótszych niż 2 sekundy,
dlatego też upewnij się, że Twoje nagranie trwa dłużej.
n Pamiętaj, że urządzenie Easi-Speak Pro może zawierać maksymalnie 62 utwory, niezależnie
od długości utworu.

Tryby nagrywania i odtwarzania
Urządzenie Easi-Speak Pro może nagrywać i odtwarzać pliki w dwóch formatach: MP3 lub
WAV. W zależności od aplikacji możesz wybrać jeden z tych formatów. Na przykład wiele
podcastów realizowanych jest za pomocą plików MP3, tak więc wybierz ten format, jeśli
chcesz tworzyć podkasty. Więcej informacji na temat długości nagrań dla obu formatów
można znaleźć na stronie 15.

Dioda LED stanu

.

Dioda LED stanu wyraźnie informuje o aktualnym stanie urządzenia Easi-Speak Pro. Zwróć
uwagę na wymienione poniżej informacje umożliwiające uzyskanie najlepszych wyników.
n Migotanie w kolorze pomarańczowym: Gotowość do odtwarzania/nagrywania pliku MP3.
n Dioda świeci się w kolorze pomarańczowym: Gotowość do odtwarzania/nagrywania pliku WAV.
n Dioda świeci się w kolorze zielonym: Odtwarzanie (lub stan całkowitego naładowania baterii).
n Migotanie w kolorze zielonym:

Pauza w odtwarzaniu.

n Dioda świeci się w kolorze czerwonym:

Nagrywanie

n Migotanie w kolorze czerwonym:

Pauza w nagrywaniu.

n Migotanie w kolorach czerwonym/zielonym:

Ładowanie

n Migotanie w kolorach pomarańczowym/zielonym: Niski poziom naładowania baterii.

Easi-Speak Pro
Pauza lub zatrzymanie odtwarzania utworu.
n Aby odtworzyć utwór, naciśnij przycisk odtwarzania (zielony pierścień). Dioda LED stanu
świecić się będzie w kolorze zielonym.
n Naciśnij ponownie przycisk odtwarzania, aby na pewien czas zatrzymać odtwarzanie
nagrania (pauza). Dioda LED stanu zacznie migotać w kolorze zielonym.
n Ponownie naciśnij przycisk odtwarzania, aby wznowić odtwarzanie nagrania.
n Aby całkowicie zatrzymać odtwarzanie utworu, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
przycisk odtwarzania.

Szybkie przewijanie do przodu i wstecz
n Podczas odtwarzania utworu lub podczas pauzy...
n Korzystając z 4-pozycyjnego przełącznika, naciśnij i przytrzymaj przycisk poprzedniego lub
następnego utworu.
n Dioda LED stanu zacznie migotać w kolorze zielonym i rozpocznie się szybkie przewijanie
aktualnego utworu.
n Po zwolnieniu tego przycisku, od nowego miejsca będzie kontynuowane odtwarzanie lub
pauza.
n Pozycja odtwarzania nie wykracza poza początek ani koniec bieżącego utworu.

Przechodzenie pomiędzy utworami
n Podczas odtwarzania utworu lub podczas pauzy...
n Korzystając z 4-pozycyjnego przełącznika, naciśnij przycisk poprzedniego lub
następnego utworu.

Ładowanie baterii
Urządzenie Easi-Speak Pro dostarczane jest z częściowo naładowaną baterią i może być
używane natychmiast, bez wcześniejszego ładowania. Baterię można ładować poprzez
podłączenie jej do portu USB pracującego komputera lub do ładowarki. Do tego celu nie jest
wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie.
n Podłącz urządzenie Easi-Speak Pro do portu USB lub do ładowarki.
n Dioda LED stanu zacznie migotać w kolorze czerwonym i zielonym (lub w kolorze
pomarańczowym w przypadku podłączenia urządzenia do oddzielnej ładowarki).

n Po całkowitym naładowaniu baterii urządzenia Easi-Speak Pro, dioda stanu LED
zacznie świecić się w kolorze zielonym w sposób ciągły.
n Pełne naładowanie całkowicie rozładowanej baterii zajmuje około 4 godzin.
n Nie wkładaj rozładowanej baterii do urządzenia, gdy planujesz przechowywanie go
przez dłuższy czas. W przypadku planowania przechowywania urządzenia zaleca się
naładowanie jego baterii.

Korzystanie z menu systemowego
Ciekłokrystaliczny ekran w urządzeniu Easi-Speak Pro udostępnia wielopoziomowe
menu systemowe umożliwiające wybranie pewnych konfiguracji, zarządzanie
plikami dźwiękowymi i wybieranie funkcji nagrywania i odtwarzania.
Wyświetlacz składa się z dwóch odrębnych części: obszaru stanu w górnej części,
w kolorze żółtym oraz obszaru wyboru w dolnej części, w kolorze niebieskim.
Ekran trybu gotowości jest
pierwszym ekranem wyświetlanym
po włączeniu urządzenia Easi-Speak
Pro. Przedstawiony na rysunku stan
jest następujący:
Numerem aktywnego utworu jest 1 spośród 7 utworów.
Ustawionym trybem powtarzania jest „powtarzanie”.

MP3

Nagrywanie/odtwarzanie realizowane jest w formacie MP3.
Głośność ustawiona jest na 17.
Bateria jest w pełni naładowana.

Easi-Speak Pro
Ekran odtwarzania
Podczas odtwarzania w środkowej
części ekranu wyświetlana jest nazwa
aktualnie odtwarzanego utworu.

Odtwarzany jest utwór numer 1 spośród 24.
Trwa 6 sekunda 39-sekundowego utworu.
Trwa odtwarzanie utworu.
Trwa pauza w odtwarzaniu.

Ekran nagrywania
MP3
WAV

Nagrywanie w formacie MP3
Nagrywanie w formacie WAV
Trwa nagrywanie utworu.
Trwa pauza w nagrywaniu utworu.
Bateria naładowana w 50%.

Menu konfiguracji
Wybór pozycji
na ekranie trybu gotowości spowoduje wyświetlenie
menu ustawień konfiguracyjnych:

Rec
Tryb nagrywania: MP3 lub WAV

Podświetlenie
Określa długość czasu podświetlenia od momentu ostatniego wciśnięcia
przycisku. Wciśnij dowolny przycisk, aby włączyć podświetlenie.

Język
Wybierz z dostępnych języków menu systemowego. Pamiętaj, że nie zmienia to
wyglądu ekranu trybu gotowości.

Informacja o systemie
Wyświetla wersję oprogramowania i wielkość dostępnej pamięci.

Menu przeglądania
Wybierając pozycję
z ekranu trybu gotowości, powoduje wyświetlenie
plików i folderów oprogramowania Easi-Speak Pro.
Po wybraniu folderu, wyświetlacz zmienia swój wygląd i wyświetla pliki
i podfoldery wybranego folderu. Aby cofnąć się o jeden poziom, wybierz „Parent
Folder” (Folder nadrzędny).
Po wybraniu pliku możesz zdecydować, czy chcesz odtwarzać wybrany plik, czy
go usunąć.

Easi-Speak Pro
Podłączanie do komputera PC lub komputera Apple Mac
n Wyjmij zaślepkę ochronną złącza USB i wyłącz urządzenie Easi-Speak Pro.
n Podłącz urządzenie Easi-Speak Pro do wolnego gniazda USB.
n Po pierwszym podłączeniu urządzenia Easi-Speak Pro do komputera PC,
w komputerze zostaną automatycznie zainstalowane sterowniki, i zależnie
od systemu operacyjnego może okazać się konieczne ponowne jego
uruchomienie.
n Jeśli nie ma wystarczająco dużo miejsca wokół gniazda USB, wówczas skorzystaj
z dostarczonego przedłużacza USB.
n Komputer PC lub Mac rozpozna Easi-Speak Pro jako urządzenie pamięci masowej
USB i w oknie menedżera plików pojawi się ono jako dysk wymienny.
n Nagrane utwory pojawią się w folderze MIC_REC. Do kopiowania plików MP3
lub WAV w celu odtwarzania utworów w urządzeniu Easi-Speak Pro używaj tego
samego folderu.
n W razie potrzeby możesz usuwać pliki z urządzenia Easi-Speak Pro, dodawać
do niego pliki lub formatować je bezpośrednio z komputera.

Instalowanie i użytkowanie programu Audacity
n Dla wygody użytkownika program Audacity dostarczany jest wraz
z oprogramowaniem Easi-Speak Pro. Spółka TTS nie obsługuje go ani nie udziela
żadnych gwarancji na jego użytkowanie. Nie jest on częścią produktu Easi-Speak
Pro.
n Program Audacity jest to bezpłatne oprogramowanie typu open source służące
do nagrywania i obróbki dźwięku. Jest ono dostępne dla systemów operacyjnych
Mac OS/X, Microsoft Windows, GNU/Linux i innych.
n Podłącz urządzenie Easi-Speak Pro do komputera PC lub Mac i przejdź do folderu
Audacity (zawierającego wersję 1.2.6).
n W systemie Windows uruchom plik audacitywin.exe.
n W systemie Mac OS/X (PPC) uruchom plik audacitymac.dmg.
n Może okazać się łatwiejsze wcześniejsze skopiowanie folderu Audacity
do komputera PC lub Mac.
n Instrukcje, najnowsze wersje dla wszystkich systemów operacyjnych oraz
informacja o licencji programu Audacity można znaleźć pod adresem
http://audacity.sourceforge.net.

Specyfikacje techniczne
n Zapisuje bezpośrednio w formacie pliku MP3 lub WAV.
n 128 MB pamięci flash, do 4 godzin nagrywania.
n MP3: Szybkość transmisji:
Maks. czas: 		
n WAV: Format: 		

128 kbps (częstotliwość próbkowania 44 kHz)
około 2 godzin
IMA ADPCM

Szybkość transmisji:

64 kbps (4 bity na próbkę)

Maks. czas: 		

około 4 godzin

n Aby osiągnąć maksymalny czas nagrywania, skasuj foldery Audacity i User
manual, co pozwoli uzyskać dodatkową ilość pamięci.
n Wbudowana polimerowa bateria litowo-jonowa o pojemności 380 mAh.
n Bateria dostarczana jest w stanie częściowo naładowanym (50%-90%).
n Głośnik o średnicy 28 mm i mikrofon w górnej części urządzenia.
n Dwa gniazdka słuchawkowe 3,5 mm stereo (zielone).
n Jedno gniazdko stereo 3,5 mm line-in stereo, 100 mV RMS Max (różowe).
n Pobór prądu: W trybie gotowości 75 mA. podczas nagrywania 100 mA
Podczas odtwarzania 80-120 mA (w zależności od głośności)
n Trwałość baterii: około 3 godzin nagrywania lub odtwarzania.
n Wymiary: długość 174 mm, średnica 38 mm w najszerszym miejscu,

Easi-Speak Pro
Wykrywanie i usuwanie usterek
W normalnych warunkach użytkowania urządzenie Easi-Speak Pro powinno
pracować niezawodnie i zgodnie z założeniami. Możliwe jest jednak wystąpienie
problemów. Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej zapoznaj się
z poniższą tabelą.

Problem

Dioda LED stanu migocze w sposób nieregularny.

Diagnoza

i rozwiązanie Bateria jest prawie całkowicie rozładowana. Naładuj baterię.

Problem

Brak zasygnalizowania początku lub końca nagrywania.

Diagnoza

i rozwiązanie Urządzenie Easi-Speak automatycznie wzmacnia i osłabia
sygnał nagrywania i odtwarzania. Na początku i na końcu nagrania
pozostaw sekundę lub dwie wolne od nagrania.

Problem

Pliki są uszkodzone lub nie działają przyciski.

Rozwiązanie Sformatuj napęd dla systemu Windows (użyj formatu FAT, nie zaś formatu
FAT32).
Problem

Podczas nagrywania dioda LED migocze w kolorze czerwonym.

Diagnoza

i rozwiązanie Pamięć jest całkowicie zapełniona. Usuń niektóre pliki.

Problem

Nie udaje się odtworzyć niektórych utworów.

Rozwiązanie Spróbuj przejść z formatu MP3 na WAV i odwrotnie.
Problem

Nie włącza się dioda LED stanu.

Diagnoza

i rozwiązanie Bateria jest całkowicie rozładowana. Doładuj baterię.

Gwarancja i wsparcie
Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki
wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Easi-Speak Pro
lub otwarcia ich obudowy.
Wszelkie naprawy nieobjęte gwarancją podlegać będą opłacie za wymianę.

Wsparcie techniczne
Informacje na temat najnowszych produktów znaleźć można na stronie
www.tts-group.co.uk.
Wsparcie techniczne można uzyskać pod adresem e-mail: feedback@tts-group.co.uk.
TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, Wielka Brytania
Bezpłatna infolinia: 0800 318686 Bezpłatny numer faksu: 0800 137525

Easi-Speak Pro
OSTRZEŻENIE: Nie usuwaj tego produktu wraz z odpadami
z gospodarstwa domowego. Przekaż go do punktu
zajmującego się recyklingiem urządzeń elektronicznych.

Spółka TTS należy do Grupy RM

OSTRZEŻENIE! Produkt ten nie powinien być udostępniany
dzieciom w wieku do 36 miesięcy ze względu na obecność
małych części, łatwych do połknięcia.
Wyprodukowano w Chinach, dla TTS Group Ltd.

TTS Group Ltd.,
Park Lane Business Park,
Kirkby-in-Ashfield,
Nottinghamshire, NG17
9GU, Wielka Brytania
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