
Garanti & Support
Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved 
normalt brug. Misbrug af Easi-Speak® eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne 
garanti. Alle data, der er gemt på enheden, og følgetab er ikke omfattet af denne 
garanti. Batteriet kan ikke udskiftes af brugeren.

Alle reparationer uden for garantien vil være omfattet af et udskiftningsgebyr.

Teknisk support
Gå til www.tts-group.co.uk for de seneste produktoplysninger.

E-mail feedback@tts-group.co.uk for teknisk support.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire
NG17 9GU, Storbritannien
Gratisnummer: 0800 318686 Gratisfax: 0800 137525

TTS Produktkode:
ETTMICB / ETTMICY / 
EL00308

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i 
husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted 
for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL! Ikke egnet for børn under 36 måneder på 
grund af små dele – kvælningsfare. Lavet i Kina, på 
vegne af TTS Group Ltd.
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BRUGER VEJLEDNING



Vigtig information
n	Behold venligst disse vejledninger til senere brug, da de indeholder vigtige 

oplysninger.

n	Easi-Speak® indeholder et ikke-udskifteligt, genopladeligt batteri.

n	Forsøg ikke at fjerne batteriet.

n	Din Easi-Speak må ikke komme i kontakt med vand eller andre væsker

n	 I tilfælde af elektrostatisk afladning, kan din Easi-Speak fejlfungere. I dette 
tilfælde skal du slukke for den og derefter tænde igen for at nulstille den.

n	Easi-Speak kan fås i forskellige farver.



Easi-Speak®
Easi-Speak® knapperne
Easi-Speak betjenes med to sæt knapper.

Kend din Easi-Speak®

Afspil/Pause 
(Grøn)

Forrige lydspor

Optag (Rød)

Tilstandsændring

Lydstyrke Op/Ned

Næste lydspor

Indbygget højttaler

Lydstyrkeknapper

Hovedtelefonstik

Tænd/sluk-knap

USB-
tilslutning

Forrige 
lydspor Tilstandsændring

Næste lydspor

Grøn afspilningsknap

Rød ‘Optag’ knap

Statuslysdiode

Mikrofon



Optagelse og afspilning
n	Easi-Speak® tændes ved at trykke tænd/sluk-knappen til siden, indtil status-

lysdioden begynder at lyse orange (konstant eller blinker), hvilket indikerer at 
enheden er på standby.

n	Tryk på den røde optageknap, hvorefter enheden begynder at optage og 
lysdioden skifter til rød.

n	Tal eller syng tydeligt i mikrofonen i mindst 2 sekunder og fra ca. 15-30 cm 
afstand.

n	Når du er færdig, skal du trykke på den røde knap optag igen for at stoppe 
optagelsen, dette vil derefter gemme din optagelse som det sidste lydspor. 
Status-LED-lyset vil igen være orange (konstant eller blinkende).

n	Eller du kan holde optageknappen nede under hele optagelsen, og slip den 
når du er færdig med at optage.

n	Tryk på den grønne afspilningsknap, for at afspille dit nummer. Status-
lysdioden lyser grøn, når dit nummer afspilles.

n	Når nummeret er spillet færdig, vender Easi-Speak® tilbage til standby, og 
status-lysdioden lyser orange.

n	Easi-Speak® Pro kan ikke gemme optagelser, der er kortere end 2 sekunder, så 
sørg for at optage i længere tid end dette.

Optagelse & afspilningstilstande
Easi-Speak® kan optage og afspille filer i to formater: MP3 eller WAV-filer. Alt 
afhængigt af dit program, kan det være, at du ønsker at bruge det ene af disse 
formater i stedet for det andet. For eksempel, så laves mange podcasts ved brug af 
MP3-filer, så dette ville være det bedste format, hvis du ønskede at lave podcasts. 
Tryk på og hold knappen Tilstand for at skifte mellem de to tilstande.



Easi-Speak®
Status-LED
Statuslysdioden giver dig en klar indikation af, hvad der sker på din Easi-Speak® Pro. 
Hold øje med følgende oplysninger, så du får de bedste resultater.

n	Blinker orange:

n	Konstant orange:

n	Konstant grønt:

n	Blinker grønt:

n	Konstant rødt:

n	Blinker rødt:

n	Blinker rød/grønt:

n	Blinker orange/grønt:

På pause eller stopper et lydspor
n	Tryk på den grønne knap Afspil for at afspille et nummer. Status-LED vil lyse 

konstant grønt

n	Tryk på knappen Afspil igen for at pause lydsporet på det aktuelle sted. Status-
LED vil blinke grønt

n	Tryk på den grønne knap Afspil igen for at genoptage afspilning

n	For at stoppe et nummer helt, holdes den grønne knap Afspil nede i 2 
sekunder.

Spol frem & Spol tilbage
Mens et lydspor afspiller eller er på pause...

n	Tryk på og hold knappen Forrige eller Næste lydspor

n	Statuslysdioden blinker grøn, og flytter sig hurtigt inden for det aktuelle 
nummer.

n	Når knappen slippes, fortsætte afspilningen fra det nye sted i nummeret, eller 
er på pause på det nye sted.

n	Afspilningsplaceringen kan kun være indenfor det aktuelle nummer.

Klar til at afspille/optage MP3-fil

Klar til at afspille/optage WAV-fil

Afspiller (eller er fuldt opladet)

Midlertidigt afbrudt

Optagelse

Hukommelsen er næsten fuld

Lader op

Lavt batteriniveau



Flytte mellem lydspor
n	Mens et lydspor afspiller eller er på pause

n	Tryk på knappen Forrige eller Næste lydspor for at flytte til det valgte lydspor

n	Du kan ikke skifte lydspor, mens enheden er i standby

Slet et lydspor
Mens et lydspor er Midlertidigt afbrudt 

n	Tryk på og hold den røde knap Optag

n	Status-LED flimrer, derefter bliver den orange igen

n	Lydsporet vil blive slettet fra hukommelsen

n	Du må ikke slette filer, når batteriet er lavt

Opladning af batteriet
Easi-Speak® Pro leveres med et delvist opladet batteri, og kan bruges med det 
samme uden at oplade den først. Batteriet kan oplades via USB-porten på en tændt 
computer, og med opladeren. Du skal ikke bruge nogen software:

n	Tilslut din Easi-Speak® til USB-porten eller en oplader.

n	Statuslysdioden blinker rød og grøn (eller orange, hvis apparatet er forbundet 
til en separat oplader).

n	Når Easi-Speak® er fuldt opladet, vil Status-LED skifte til konstant grønt

n	Det tager ca. 4 timer at lade et opbrugt batteri helt op.

n	Læg ikke et afladet batteri til opbevaring igennem lange perioder. Det 
anbefales, at produktet oplades før opbevaring.



Easi-Speak®
Tilslutning til en PC eller Apple Mac

n	Fjern hætten på USB-stikket, ved at trække den af, og sluk din Easi-Speak®.

n	Sæt din Easi-Speak i et ledigt USB-stik.

n	Første gang din Easi-Speak tilsluttes en PC, vil den automatisk installere 
driverne, og det kan være, at det er nødvendigt at genstarte PC'en, alt 
afhængigt af dit styresystem.

n	Hvis der ikke er nok plads rundt om USB-stikket, kan du bruge det 
medfølgende USB-forlængerkabel.

n	Din pc eller Mac genkender apparatet som en USB-lagringsenhed, og det vises 
som et flytbart drev i stifinderen.

n	De lydspor, du har indspillet, vil blive vist i mappen MIC_REC. Kopier dine MP3- 
eller WAV-filer til denne mappe, og til at afspille dem på din Easi-Speak.

n	Du kan slette fra, føje filer til eller formatere din Easi-Speak® direkte fra PC'en, 
hvis du ønsker.

Installation & at bruge Audacity
n	Audacity er et gratis, åben kilde software til optagelse og redigering af lyd. 

Det er tilgængeligt til Mac OS/X, Microsoft Windows, GNU/Linux og andre 
styresystemer.

n	Tilslut Easi-Speak® til PC'en eller Mac'en og gå til mappen Audacity (indeholder 
udgivelse 1.2.6).

n	Til Windows, kør filen audacitywin.exe

n	Til Mac OS/X (PPC), kør audacitymac.dmg

n	Du vil eventuelt finde det nemmest at kopiere mappen til din PC eller Mac, før 
du gør dette.

n	 Instruktioner, nyeste versioner til alle styresystemer og licensinformation for 
Audacity kan findes på http://audacity.sourceforge.net



Tekniske specifikationer
n	Optager direkte i MP3 eller WAV-filformat

n	128 MB flash-hukommelse, op til 4 timers optagelse

n	MP3: Bitrate:)

 Maks. tid:

n	WAV: Format:

 Bitrate:

 Maks. tid:

n	For at opnå den længste optagetid, skal du slette mapperne Audacity og User 
manual, så du får mere hukommelsesplads.

n	 Indbygget 200mAH Litium-ion polymer batteri.

n	28 mm højttaler og mikrofon foroven.

n	3,5 mm stik til hovedtelefoner

n	Strømforbrug:

 60 mA Standby

 70 - 80 mA optagelse

 80 - 120 mA afspilning (afhængigt af volumen)

n	Batterilevetid: ca. 3 timers optagelse eller afspilning

n	Størrelse: 130mm lang, 40mm i diameter på bredeste sted.

128 kbps (44 kHz sampling)

Ca. 2 timer

IMA ADPCM

64 kbps (4 bits per sample)

Ca. 4 timer



Easi-Speak®
Problemløsning
Easi-Speak® er designet til at fungere pålideligt og forudsigeligt under alle normale 
forhold. Det er dog imidlertid muligt, at der kan opstå problemer. Kontroller 
følgende forslag, før du kontakter teknisk support:

Fremstillet i Kina, på vegne af TTS Group Ltd.

Easi-Speak® er et registreret varemærke tilhørende TTS Group LTD

Status-LED-lys synes at blinke vilkårligt

Batteriniveau er lavt. Oplad batteriet.

Manglende start eller slutning på optagelse

Easi-Speak® fader automatisk ind og ud af optagelse
& afspilning. Sørg for, at du har et sekund eller to i starten
og slutningen af   optagelsen.

Filer beskadiget eller knapperne virker ikke

Formater drevet i Windows (brug FAT-formatet, ikke
FAT32)

LED-lys blinker rødt under optagelse

Hukommelsen er fuld. Slet nogle filer

Nogle lydspor synes ikke at afspille

Sandsynligvis fordi de er i det alternative format.

Prøv at skifte mellem MP3 og WAV-formater

Status-LED-lys tænder ikke

Batteriet er helt fladt. Genoplad

Problem

Løsning

Problem

Løsning

Problem
Løsning

Problem

Løsning

Problem

Løsning

Problem

Løsning


