Beknopte handleiding voor de “PLEXTALK Linio Pocket” online speler

1

Installatie van de Linio Pocket
1. Draai de Linio Pocket om. Vergewis u ervan dat de 2 gemarkeerde punten naar boven wijzen. Druk op de
rechthoekige knop onderaan en druk met uw ander hand het deksel naar beneden om te verwijderen.
(figuur 1)
2. Hou de batterij in uw linkerhand en voel de twee uitsparingen aan de rechter kant van de batterij en een
kleinere uitsparing aan de linker onderkant. (figuur 2)
3. Plaats de batterij in de Linio Pocket langs de rechterkant. Indien u probeert langs de linker kant, past de
batterij niet in de Linio Pocket. (figuur 3)

Figuur 1

Figuur 3
Figuur 2

4. Sluit het batterij deksel. Plaats het deksel 5mm lager dan de onderkant van de Linio Pocket en duw het deksel
naar bovern tot het deksel vast klikt. (figuur 4)
5. Draai de Linio Pocket om, de voorzijde naar boven. Sluit de stroom adaptor aan de Linio Pocket aan de ingang
links onderaan. (figuur 5)
Figuur 4

6. Druk op de Aan/Uit toets en hou de knop ingedrukt om de Linio Pocket aan te zetten.
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Figuur 5

7. Sluit de Linio Pocket aan op uw PC met de USB aansluiting (figuur 6). Het interne geheugen van de Linio Pocket
wordt zichtbaar op uw pc als verwisselbare schijf.
8. Op uw PC heb u toegang tot het interne geheugen van de Linio Pocket. Daar vindt u het icoontje
"PLEXTALKLauncher.exe" (figuur 7). Druk op dit icoontje en bevestig met de toets 'Enter'.

Figuur 6

Figuur 7

PLEXTALK Launcher installeert de software die u nodig heeft. De handleidingen en tutorials worden daarmee
geïnstalleerd. U kunt kiezen tussen de volgende programma's:
- PLEXTALK Transfer Software maakt het makkelijk om boeken, tekst-bestanden en netwerkinstellingen te
transfereren naar de Linio Pocket.
- De PLEXTALK Recording Software is een krachtig programma, waarmee opnames van de Linio Pocket kunnen
worden bewerkt, en DAISY-Boeken op de computer worden aangemaakt.

Toets beschrijving
Aan/uit toets:
Aanzetten: hou de aan/uit toets ingedrukt.
Uitzetten: Hou de aan/uit toets ingedrukt om energiespaarstand te kiezen,laat los bij het
aankondigen ervan. Bij het verder ingedrukt houden van deze toets zet u de Linio Pocket
volledig uit.
Slaapstand: Wanneer de Linio Pocket aan staat, druk kort op de aan/uit toets om de
slaapstand in te stellen met intervals van 15 minuten tot 2 uur.
Opname toets: Druk kort op de opname toets om DAISY bewerkingsmodus te starten. Bij
het opnieuw indrukken begint de opname op de SD-kaart, op een USB flash of op het
interne geheugen. Door de opname toets ingedrukt te houden wordt een spraakmemo
opgenomen dat wordt opgeslagen in het interne geheugen van de Linio Pocket.
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Start/Stop Toets: Om het afspelen te starten en stoppen, in het menu is dit de enter toets.
Pijl Toetsen: met de "naar boven" en "naar beneden" wordt het niveau ingesteld. In een
niveau kan met de linker of rechter toets gebladerd worden.
Bladwijzer Toets: Druk éénmaal om naar een bladwijzer te gaan. Druk tweemaal om een
bladwijzer in te stellen, Druk driemaal om een bladwijzer te verwijderen.
Menu Toets: Activeert het menu. In het Menu kunt u kiezen tussen "Bewerk", "Opname
instellingen", "Afspeel instellingen", "Bladwijzers", "Spraakmemo", "Podcast", "Media
beheer", "Systeem instellingen", "Boekenplank en aankondigingen" en "Online service".
De Menutoets ingedrukt houden activeert de toets beschrijvings modus.
Titel Toets: Hiermee kiest u tussen "Boekenplank", "Service mededelingen", "SD-kaart",
"USB ", "Intern geheugen" en "Spraakmemo". U kiest een titel op het geselecteerde media
met de linker of rechter toets. Door eerst op de naar boven toets te drukken, kunt u de
categorie kiezen: "per bestand", "per map" en "per categorie" (enkel de categorieen die
beschikbaar zijn het medium zullen vermeld worden).
Ga Naar Toets: ga onmiddelijk naar een pagina, kop, in een DAISY boek. Ga direct naar
een track in een muziek album, of ga volgens percentage of trefwoord in een teksboek. Na
het indrukker ervan verwacht de PLEXTALK een cijfer ingave, afsluitend met enter.
Numeric toetsenbord
Snelheidsinstelling: Druk éénmaal op toets 1 om de snelheid in te stellen, druk daarna op
de toets "naar boven" om de afspeelsnelheid te verhogen, op de "naar beneden" toets om
de snelheid te verlagen.
Tooninstelling: Druk tweemaal op toets 1, daarna op "naar boven" of "naar beneden" om
de gewenste toon in te stellen.
Informatie: Met toets 5 kunt u informatie opvragen over de batterij, network, download
vooruitgang, huidige titel informatie etc. Door toets 5 ingedrukt te houden, wordt het uur en
datum aangekondigd.
Back-up: Druk op toets 9 om een Back-up te starten van de huidige geselecteerde titel naar
een doel medium.
Help Functie: Druk op toets 0 om de helpfunctie te activeren.
Enter: Druk op hekje om te bevestigen, zoals met titel keuze, bladwijzer of een menu keuze.
Annulatie: Druk op sterretje om te annuleren.
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Voorbeelden
Afspelen van een DAISY titel, Audio boek of tekst bestand van de SD-kaart
- Voer de SD-kaart in de Linio Pocket.
- Druk op Start/Stop om het afspelen te starten.
- Om een andere titel te kiezen, druk op de Media toets en druk op link of rechts om de titel te kiezen.
- Druk op Start/Stop om het afspelen te starten.
- Hou de rechter toets ingedrukt om voorwaarts te gaan in tijd.
- Hou de linker toets ingedrukt om terug te gaan in tijd.
- Druk op de "naar boven" of "naar beneden" toets om het navigatie niveau in te stellen en druk op linker of rechter
toets om terug of vooruit te gaan in het geselecteerde niveau.
- Door gebruik van de pijltjes toetsen kunt u navigeren met volgende opties.
Mogelijke niveaus in een DAISY titel zijn Kop, Groep, Pagina, Zinsdeel, Bladwijzer, trefwoord.
Mogelijke niveaus in een Audio boek of muziek zijn Album, Track en bladwijzer.
Mogelijke niveaus in een tekst bestand zijn Scherm, Paragraaf, Lijn, Zinsdeel, Spellen, Woord, Karakter,
Trefwoord.
Stem opname (Klas , conferentie, etc.)
- Vooraleer een opname te starten, kies het medium: SD-kaart, USB of intern geheugen waarop de u opname wil
plaatsen.
- Druk kort de opname toets, hiermee gaat de PLEXTALK in DAISY bewerkingsmodus.
- U kunt opname instellingen kiezen via het Menu, maar om in standaard modus de opname te beginnen, druk
nogmaals op de opname toets.
- Om een kop in te stellen tijdens de opname, druk op de "Ga Naar" toets.
- Om de opname te pauseren, druk opnieuw op de Opname toets.
- Om de opname te beindigen, druk op Start/Stop.
- Opgenomen titels staan in de categorie "Opnames".
Opname van een Spraakmemo (maximaal 1 minuut per spraakmemo)
- Hou de opname toets ingedrukt en spreek uw boodschap in. Spraakmemo's worden opgeslagen in the interne
geheugen van de Linio Pocket.
Maken van een back-up van bron naar doel medium
- Verbind een bron medium (voorbeeld USB flash) en als doelmedium de Linio Pocket.
- Kies een titel van het bron medium waarvan een backup dient gemaakt te worden.
- Druk toets 9 om de back-up te beginnen, volg de audio instructies.
Verbinden van een USB apparaat
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- Gebruik hiervoor de korte meegeleverd USB kabel met de Linio Pocket.
- Sluit de smalle kant aan de mini-USB poort onderaan de Linio Pocket.
- Sluit het USB apparaat aan de andere kant van de korte USB kabel.
Verbinden met een computer
- Gebruik hiervoor de lange meegeleverde USB kabel en verbind het kleine gedeelte met de mini-USB poort op de
Linio Pocket.
- Verbind de andere zijde met een USB poort op de computer. Data kan overgezet worden.
- Druk op links of rechts om de data over te zetten op SD-kaart of op het intern geheugen.
Instellen en verbinden met een draadloos network
- Druk op de Menu toets en kies voor "Systeem instellingen" en daarna "Netwerk Instellingen".
- Kies voor "Draadloze netwerken" en daarna "Beschikbare draadloze netwerken".
- De Linio Pocket kondigt alle beschikbare draadloze netwerken aan. Druk linker of rechter toets om het gewenste
draadloos netwerk te kiezen dat u wil instellen en druk op enter.
- Een reeks instellingen worden voorgesteld, zoals beveiliging en wachtwoord. Volg de audio instructies.
- Bij een succesvolle ingave verbindt de Linio Pocket met dit draadloos network.
Verbinden met DAISY online service
- U dient een lid te zijn van de organizatie die de DAISY online service aanbiedt. Na registratie bekomt u van deze
organizatie u de instellingen om een verbinding te maken met de boekenplank, dit is het onlinesetting.ini bestand.
Laden van het onlinesetting bestand
- Kopieer het onlinesetting bestand in de root van een SD-kaart, en plaats die in de Linio Pocket.
- Druk de Menu toets op de Linio Pocket en ga naar "Systeem instellingen".
- Kies "online instellingen" en daarna "laden van online instellingen".
Gewenste titels op uw boekenplank
Een titel van uw boekenplank kan op verschillende wijzen gebeuren:
- Via het menu – online service. (niet overal in gebruik.)
- Vraag de online service provider om een boek op uw boekenplank te plaatsen. (Per telefoon.)
- Zoek titels via de website van de service provider en plaats deze zelf op uw boekenplank.
Opmerking: de aangeboden diensten door de "Online service" kan bij elke provider verschillend zijn.
Afspelen van een boek van de Boekenplank
- Druk de titel toets tot de boekenplank wordt aangekondigd. Druk daarna de rechter of linker toets om een titel te
kiezen.
- Druk op Start/Stop om het afspelen te starten. (begint na enkele seconden.)
- Indien de service provider het toelaat om titels te downloaden, druk op toets 9 om het downloaden van de
geselecteerde titel te starten.
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- Om een titel in te leveren, kies de titel en druk op de bladwijzertoets.
Luisteren naar Service mededelingen
- Druk op de Media toets tot de "Service mededelingen" worden aangekondigd, druk op de linker of rechter toets om
de mededeling te beluisteren indien er meerdere zijn.
- Druk op de "Bladwijzertoets" om een mededeling te verwijderen.
Het invoeren van Podcast feeds door middel van de "PLEXTALK Transfer Software"
- Installeer de "PLEXTALK Transfer Software".
- Start de "PLEXTALK Transfer Software" en verbind de Linio Pocket met de computer.
- Kies bij inhouds type: "Podcast Feed Manager".
- Kies in de software Bestand – "Nieuwe Podcast feed".
- Er opent een nieuw venster, waarin u de URL van de podcast kan kopiëren.
- Verwijder de Linio Pocket van de USB poort van de computer.
Downloaden en luisteren naar afleveringen van een Podcast
- Druk de Media toets en kies uw favoriete podcast.
- Druk op Menu en kies Podcast, daarna voor "Update van de afleveringslijst".
- Na het updaten van de afleveringslijst, druk op de rechter of linker toets om een aflevering te kiezen en druk
Start/Stop, het downloaden van de aflevering wordt gestart.
- Na het downloaden van de aflevering kan deze worden afgespeeld met Start/Stop te drukken.
Het invoeren van een radio station met de "PLEXTALK Transfer Software"
- Start de "PLEXTALK Transfer Software" en verbindt de Linio Pocket met de computer.
- Kies bij inhouds type: "Radio Stations".
- Kies Bestand – "Nieuw Radio station".
- Kopieer de URL van de playlist van het radio station in het vak dat URL noemt. De naam kan zelf ingegeven
worden in het titel vak en druk op OK.
- Na het inbrengen van Radio stations, verwijder de Linio Pocket van de computer.
Luisteren naar Webradio
- Druk de Media toets en kies voor webradio.
- Druk op de Start/Stop om het afspelen (streamen) te starten.
Om een datum in de agenda kiezen
- Druk op de Titel toets om "Agenda" te kiezen. Nu bent u in de agenda op vandaag.
- Druk op de Linker of Rechter toets om naar de vorige- of volgende datum te gaan.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets om "week", "maand" of "jaar"-niveau te kiezen. Druk vervolgens op de
Linker of Rechter toets om vooruit of achteruit te gaan.
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Voorbeelden:
Om een afspraak in te voeren op 31 mei 2013 om 10:00H tot 18:00 op 1 juni, zonder herhalen, met
herinnering 1 uur vooraf en met korte biep.
- Druk op de titel toets om de agenda functie te kiezen.
- Druk de opname toets om een afspraak toe te voegen met als titel "zakenreis".
- Door de opname toets in te drukken kan de titel in spraak worden opgenomen ofwel in te voeren via het alfa
numerieke toetsenbord."
- Start datum invoer: 31 mei 2013
- Kies voor "ingave starttijd ": eenmaal de rechter toets en Enter.
- Geef de starttijd: 10:00 en eind tijd van de afspraak: 1 juni 2013 om 18:00
- Kies voor geen herhaal instelling: Enter.
- Kies voor een herinnering: "1 uur vooraf": druk de linker toets en Enter.
- Kies voor geluidsaankondiging: "korte biep": eenmaal de rechter toets en Enter.
- Kies volume instelling: "Gemiddeld": Enter.
- De afspraak is ingesteld.
Een alarm instellen om 15:00 zonder herhalen of snooze, met biep aankondiging.
- Kies Menu "Alarm": 4 maal de linker toets en Enter.
- Kies Alarm: 5 alarm instellingen zijn beschikbaar.
- Kies "instelling aanpassen": druk éénmaal de rechter toets en Enter.
- Tijdsingave: druk 1 5 0 0 en druk op Enter.
- Herhaal instelling: "geen herhaling" : Enter.
- Snooze instelling: "snooze uit": Enter.
- Titel instelling: hou de opname toets ingedrukt voor opname.
- Geluids instelling: "biep": druk eenmaal de rechter toets en Enter.
- Volume instelling: "gemiddeld": Enter.
- Het Alarm is ingesteld.
- Druk op de Menu toets om te verlaten.
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