
Garantia & Support
Este produto é fornecido com garantia de um ano para problemas encontrados 
durante o uso normal. O mau uso do Easi-Speak® ou a abertura da unidade invalidará 
esta garantia. Todos os dados armazenados na unidade e qualquer perda consecutiva 
não são cobertos por esta garantia. A bateria não é substituível pelo usuário.

Tudo, exceto reparos em garantia, estará sujeito a uma taxa de substituição.

Suporte Técnico
Visite www.tts group.co.uk para obter as informações mais recentes sobre o produto.

Envie um email para feedback@tts-group.co.uk para obter suporte técnico.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, Reino Unido.
Ligação gratuita: 0800 318686 Fax gratuito: 0800 137525

TTS Código do Produto:
ETTMICB / ETTMICY / 
EL00308

AVISO: Não descarte este produto em lixo doméstico. 
Entregue-o a um ponto de coleta para reciclagem de 
aparelhos eletrônicos.

ADVERTÊNCIA! Não é adequado para crianças com 
menos de 36 meses devido a peças pequenas - perigo 
de asfixia. Produzido na China, em nome do TTS Group 
Ltd.
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Informações importantes
n	Guarde estas instruções para futura consulta, pois contêm informações 

importantes.

n	Easi-Speak® contém uma bateria não substituível e recarregável.

n	Não tente remover a bateria.

n	Não deixe que o seu Easi-Speak® entre em contato com água ou outros 
líquidos.

n	No caso de uma descarga eletroestática, seu Easi-Speak® poderá sofrer uma 
avaria. Neste caso, desligue-o e depois religue-o para reiniciá-lo.

n	Easi-Speak® está disponível em cores diferentes.



Easi-Speak®
Controles do Easi-Speak®
Há três grupos de botões que são usados   para controlar o Easi-Speak®.

Conheça seu Easi-Speak®

Reproduzir/Pausar 
(verde)

Faixa anterior

Gravar (vermelho)

Alterar o modo

Volume Aumentar/Reduzir

Próxima faixa

Alto-falante embutido

Botões de volume

Entrada de fone de 
ouvido

Interruptor 
liga/desliga

Conector 
USB

Faixa 
anterior Alterar o modo

Próxima faixa

Botão verde 'Reproduzir'

Botão vermelho 'Gravar'

LED de condição

Microfone



Gravação e Reprodução
n	Ligue o Easi-Speak® deslizando o interruptor liga/desliga até que o LED de 

Status acenda a luz laranja (contínua ou intermitente), indicando que está 
aguardando no modo standby.

n	Pressione e solte o botão vermelho de gravação e o LED de status irá mudar 
para vermelho, indicando que está gravando.

n	Fale ou cante de forma clara no topo do microfone, cerca de 15 a 30 cm de 
distância por pelo menos 2 segundos.

n	Quando terminar, pressione o botão vermelho de gravação novamente para 
parar a gravação, isso então salvará sua gravação como a última faixa. O LED de 
status voltará a ficar laranja (constante ou intermitente).

n	Alternativamente, você pode pressionar sem soltar o botão de gravação 
vermelho durante toda a gravação e soltá-lo quando terminar a gravação.

n	Pressione o botão verde de reprodução para reproduzir a sua faixa. O LED de 
status ascenderá verde enquanto a faixa estiver jogando.

n	Quando a faixa tiver encerrado, o Easi-Speak® retornará ao modo de standby e 
o LED de Status estará laranja.

n	O Easi-Speak® não irá armazenar gravações de menos de 2 segundos; assim, 
assegure-se de que sua gravação seja mais longa do que isso.

Modos de gravação e reprodução
O Easi-Speak® pode gravar e reproduzir novamente arquivos em dois formatos: 
Arquivos MP3 ou WAV. Dependendo do aplicativo, você pode preferir usar um 
formato ao outro. Por exemplo, muito podcasting é feito usando arquivos MP3, 
assim este é o melhor formato se você quiser fazer podcasts. Pressione e segure o 
botão Modo para alternar entre os dois modos.



Easi-Speak®
LED de status
O LED de status fornece uma indicação clara do que está acontecendo com seu 
Easi-Speak®. Tome nota das seguintes informações para que você possa obter os 
melhores resultados.

n	Laranja intermitente:

n	Laranja constante:

n	Verde constante:

n	Verde intermitente:

n	Vermelho constante:

n	Vermelho intermitente:

n	Vermelho/Verde intermitente:

n	Laranja/Verde intermitente:

Pausar ou interromper uma faixa
n	Pressione o botão verde Reproduzir para executar uma faixa. O LED de status 

ficará verde constante

n	Pressione novamente o botão verde Reproduzir para pausar a faixa no local 
atual. O LED de status pisca verde

n	Pressione novamente o botão verde Reproduzir para retomar a reprodução

n	Para interromper completamente uma faixa em reprodução, pressione e 
segure o botão verde Reproduzir por 2 segundos

Avançar rapidamente e Retroceder
Enquanto uma faixa está sendo executada ou está em pausa...

n	Pressione e segure o botão da faixa Anterior ou Próxima

n	O LED de status pisca verde e se moverá dentro da faixa atual em um ritmo 
rápido.

n	Quando o botão é liberado, Reproduzir ou Pausar continuará na nova posição 
dentro da pista.

n	A posição de Reproduzir não irá além do início ou do final da faixa atual.

Pronto para Reproduzir/Gravar arquivo de MP3

Pronto para Reproduzir/Gravar arquivo WAV

Reproduzindo (ou totalmente carregado)

Pausado

Gravando

Memória quase cheia

Carregando

Bateria fraca



Como se mover entre as faixas
n	Enquanto uma faixa está sendo executada ou está em pausa

n	Pressione o botão da faixa Anterior ou Próxima para passar à faixa selecionada.

n	Você não pode mudar a faixa enquanto a unidade estiver no modo de Espera

Excluir uma faixa
Enquanto uma faixa estiver Pausada

n	Pressione e segure o botão vermelho Gravar

n	O LED de status irá piscar, em seguida, retornará ao laranja

n	A faixa será excluída da memória

n	Não exclua os arquivos quando a bateria estiver fraca

Como carregar a bateria
O Easi-Speak® é fornecido com uma bateria parcialmente carregada e pode ser 
usado imediatamente, sem necessidade de carregar antes. A bateria pode ser 
carregada através da conexão à porta USB de um computador ativo ou de um 
carregador. Não é necessário qualquer software:

n	Conecte o Easi-Speak® à porta USB ou ao carregador

n	O LED de status piscará em vermelho e verde (ou laranja se conectado ao 
carregador separado)

n	Quando o Easi-Speak® estiver totalmente carregada, o LED de status mudará 
para verde contínuo

n	Uma carga completa de uma bateria totalmente descarregada levará cerca de 
4 horas.

n	Não coloque uma bateria descarregada para armazenamento por longos 
períodos de tempo. Recomenda-se que o produto seja carregado antes do 
armazenamento.



Easi-Speak®
Conectando-se a um PC ou Mac da Apple

n	Retire a tampa que cobre o conector USB, puxando fora, e desligue o Easi-
Speak®.

n	Conecte o Easi-Speak® a uma entrada USB disponível.

n	A primeira vez em que o Easi-Speak® for conectado ao computador, ele irá 
instalar os drivers e poderá exigir que o PC seja reiniciado dependendo do seu 
sistema operacional.

n	Se não houver espaço suficiente em torno da conexão USB, use então o cabo 
de extensão de USB fornecido

n	O PC ou Mac reconhecerá o dispositivo como um dispositivo de 
armazenamento em massa USB e ele aparecerá como uma unidade removível 
na janela do explorador de arquivos.

n	As faixas gravadas aparecerão na pasta MIC_REC. Use esta mesma pasta para 
copiar arquivos MP3 ou WAV e para reproduzir no Easi-Speak®.

n	Você pode excluir, adicionar arquivos ou formatar o Easi-Speak® diretamente 
do computador, se desejar.

Instalando e Usando Audacity
n	O Audacity é um software de fonta aberta, grátis para gravação e edição de 

sons. Está disponível para Mac OS/X, Microsoft Windows, GNU/Linux e outros 
sistemas operacionais

n	Conecte o Easi-Speak® ao computador ou Mac e navegue até a pasta Audacity 
(contém versão 1.2.6)

n	Para o Windows, execute o arquivo audacitywin.exe

n	Para Mac OS/X (PPC), execute audacitymac.dmg

n	Você pode achar que é mais fácil copiar a pasta ao seu computador ou Mac 
antes de fazer isso

n	 Instruções, as últimas versões para todos os sistemas operacionais e as 
informações de licença do Audacity podme ser encontradas em http://
audacity.sourceforge.net



Especificação técnica
n	Grava diretamente no formato de arquivo MP3 ou WAV

n	128 MB de memória flash, até 4 horas de gravação

n	MP3: Bitrate :)

 Tempo máximo:

n	WAV: Formato:

 Bitrate:

 Tempo máximo:

n	Para o tempo máximo de gravação, apague as pastas Audacity e manual do 
usuário para dar espaço de memória adicional

n	Bateria de polímero de íon-lítio embutida de 200mAh

n	Alto-falante de 28 mm e microfone na parte superior

n	Entrada de fone de ouvido de 3,5 mm

n	Consumo de energia:

 60mA em espera

 70-80mA em gravação

 70-120mA em reprodução (dependendo do volume)

n	Duração da bateria aproximadamente 3 horas de gravação ou reprodução

n	Tamanho: 130 mm de comprimento, 40 mm de diâmetro no ponto mais largo

128 kbps (amostragem de 44kHz)

Cerca de 2 horas

IMA ADPCM

64 kbps (4 bits por amostra)

Cerca de 4 horas



Easi-Speak®
Diagnóstico e Solução de Problemas
O Easi-Speak® foi projetado para funcionar de forma confiável e previsível em todas 
as condições normais. No entanto, é possível que ocorram problemas. Verifique as 
seguintes sugestões antes entrar em contato com o suporte técnico:

Produzido na China, em nome do TTS Group Ltd.

Easi-Speak® é uma marca registrada do TTS Group LTD

LED de status aparece piscar aleatoriamente

A bateria está fraca. Carregue a bateria.

Falta o início ou o final da gravação

Easi-Speak® aumenta e diminui automaticamente o
volume na gravação & reproduzir novamente. Certifique-se
 de deixar um ou dois segundos no início e no fim da gravação.

Arquivos corrompidos ou os botões não funcionam

Formate o drive no Windows (use o formato FAT, não
FAT32)

O LED pisca em vermelho durante a gravação

A memória está cheia. Excluir alguns arquivos

Algumas faixas não aparecem para reproduzir

Provavelmente porque eles estão no formato alternativo.

Tente trocar entre os formatos MP3 e WAV

LED de status não acende

Bateria totalmente descarregada. Recarregar

Problema

Solução

Problema

Solução

Problema
Solução

Problema

Solução

Problema

Solução

Problema

Solução


