Kend din Easi-Speak optager

Easi-Speak Kontrol-symboler

Optag og afspil for første gang
Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE. (Det viser, den er klar til
optagelse)
Tryk på og slip så den RØDE optageknap. Status-lampen skifter til RØD
og viser, at en optagelse er i gang.
Tal eller syng klart ind i toppen af mikrofonen i en afstand af ca. 15– til 30
cm. I mindst 2 sekunder (mindst mulig optagetid)
Når du er færdig, trykker du igen på den RØDE optageknap, og optagelsen er gemt. Status-lampen bliver igen ORANGE. (Blinkende eller konstant)
Alternativt kan den RØDE optageknap holdes nedtrykket under hele optagelsen. Når den slippes stopper optagelsen.
Tryk på den GRØNNE Play-knap. Statuslampen lyser GRØN og optagelsen afspilles.
Når afspilningen er færdig vender Easi-Speak selv tilbage til Stand-by og
statuslampen lyser igen ORANGE.
Easi-Speak kan ikke lave optagelser på mindre end 2 sekunder. Optag
derfor altid længere end 2 sek.

Optage- og Playback mode
Easi-Speak kan optage og afspille filer i to formater: MP3 og WAV. Afhængig af det program du skal bruge optagelsen i, kan man anvende et af disse
formater. F.eks. er podcast mest i MP3, hvorfor dette format er mest hensigtsmæssig, hvis man skal lave en podcast.
Tryk og hold format-skift-knappen nede til statuslampen ændrer sig til blinkende eller konstant (Se nedenfor)

Status lampen (LED)

Blinkende ORANGE:

Klar til at optage MP3 filer

Konstant ORANGE:

Klar til at optage WAV filer

Konstant GRØN:

Afspiller (eller fuldt opladet)

Blinkende GRØN:

Pause

Konstant RØD:

Optagelse i gang

Blinkende RØD:

Hukommelsen næsten fuld

Blinkende RØD/GRØN:

Oplader

Blinkende ORANGE/GRØN: Batteristand lav

Stoppe eller sætte afspilning på pause
Tryk på den Grønne afspilleknap for at afspille en optagelse. Statuslampen lyser konstant GRØNT.
Tryk på den GRØNNE afspilleknap for at sætte afspilningen på pause på
det ønskede sted. Status-lampen blinker GRØNT
Tryk på den GRØNNE afspilleknap igen for at genoptage afspilningen.
For at stoppe en afspilning helt trykkes og holdes den GRØNNE afspilleknap nede i 2 sekunder.

Hurtig frem– og tilbagespoling
Sæt en afspilning i gang (se ovenfor)
Tryk på og hold enten Forrige– eller Næste optagelses-knappen nede.
Statuslampen blinker GRØNT og der spoles frem eller tilbage indenfor
den aktuelle optagelse.
Når Forrige– eller Næste optagelsesknappen slippes, fortsætter afspilning
af optagelsen det nye sted.
Afspilningspositionen overskrider ikke optagelsens ”for– eller bagende”

Skifte fra optagelse til optagelse
Mens en optagelsesafspilning er sat på pause, trykkes på Forrige– eller
Næste optagelsesknappen, for at flytte til ønsket optagelse.
Optagelses skift kan ikke ske i Stand by indstilling.

Sletning af en optagelse
Optagelser kan kun slettes når de er sat på pause
Tryk så og hold den RØDE optageknap nede
Statuslampen blinker RØD og vender tilbage til ORANGE, når optagelsen
er slettet fra hukommelsen.
Forsøg ikke at slette optagelsen med lav batteristand.

Opladning af batteriet
Easi-Speak leveres med delvis opladet batteri og kan bruges straks efter
udpakning, uden at skulle oplades først. Batteriet oplades ved at tilslutte
Easi-Speak direkte til en USB-port på en ”aktiv” PC. Der behøves ingen
software eller andet udstyr
Statuslampen blinker RØD/GRØN under opladning
Statuslampen lyser konstant GRØN når Easi-Speak er færdig-opladet.
Fuld opladning af helt fladt batteri tager ca. 4 timer.

Tilslutning til en PC eller Apple Mac
Fjern den sorte endekappe i bunden af enheden og sluk for Easi-Speak,
hvis det ikke allerede er gjort.
Stik Easi-Speak ind i en USB port på PC’en.
Første gang Easi-Speak tilsluttes PC’en installerer den automatisk driverne og PC’en genstartes måske.
Hvis der er for lidt plads omkring USB soklen til Easi-Speak, medfølger en

USB-forlængerledning.
PC’en genkender Easi-Speak, som en ”Flytbar disk” inde i ”Denne Computer”. Optagelserne ligger inde i mappen ”MIC_REC”. Hvis man flytter
MP3 eller WAV-filer ind i denne mappe via PC’en, kan Easi-Speak afspille
dem.
Man kan slette fra, overføre til eller formatere Easi-Speak direkte fra en
PC, hvis det ønskes.

Installation og brug af Audacity
Audacity er et gratis freeware program til lyd-redigering på PC. Programmet leveres med Easi-Speak.
Tilsluttet en PC, navigeres til mappen ”AudacityFolder” og klik på filen
”audacity”. Første gang programmet startes på PC’en vælges sprog.
Dansk er der også!
Det vil måske være nemmere at kopiere mappen ”AudacityFolder” over på
PC’en, for programmet kan jo også bruges til andre lydfiler end dem fra
Easi-Speak!
Brugsanvisning, nyeste versioner og licensinfo for Audacity, kan findes på
http://audacity.sourceforge.net

Til sidst
Har man brug for maksimum plads på Easi-Speak, kan al dens indhold
blot slettes. ”MIC_REC” mappen gendannes automatisk ved næstfølgende optagelse.
For yderligere info henvises til den engelske brugsanvisning, som ligger
på Easi-Speak i mappen ”Manual”.

