
Garanti & Support
Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal 
användning. Missbrukas Easi-Speak® eller öppnas enheten upphör denna garanti. 
Data som lagras på enheten och eventuella följdskador av dataförlust täcks inte av 
denna garanti. Batteriet kan inte bytas ut.

Allt utöver garantireparationer kommer att omfattas av en ersättningsavgift.

Teknisk Support
Vänligen besök www.tts-group.co.uk för den senaste produktinformationen.

E-posta feedback@tts-group.co.uk för teknisk support.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, UK.
Ring kostnadsfritt: +44 (0)800 318686 Faxa kostnadsfritt: +44 (0)800 137525

TTS Produktkod:
ETTMICB/ETTMICY/
EL00308

VARNING: Kasta inte den här produkten 
i hushållsavfallet. Överlämna den till en 
uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska 
apparater.

VARNING! Inte lämplig för barn under 36 månader på 
grund av små delar - kvävningsrisk. Made in China, på 
uppdrag av TTS Group Ltd.
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Easi-Speak®

TTS är stolta över att ingå i  PLC



Spela in röster, ljud
eller musik på resande fot

Easi-Speak®

www.tts-shopping.com

USER GUIDE



Viktig information
n	Vänligen behåll dessa instruktioner för framtida referens eftersom de innehåller 

viktig information.

n	Easi-Speak® innehåller ett icke-utbytbart, uppladdningsbart batteri.

n	Försök inte ta bort batteriet.

n	Låt inte din Easi-Speak® komma i kontakt med vatten eller andra vätskor.

n	 I händelse av en elektrostatisk urladdning kan din Easi-Speak® sluta fungera. I 
så fall vänligen stäng av och sedan sätt på igen för att återställa den.

n	Easi-Speak® finns i olika färger.



Easi-Speak®
Easi-Speak® kontroller
Det finns tre grupper av knappar för att styra Easi-Speak®.

Känn din Easi-Speak®

Play/Pause (Grön)

Föregående spår

Record (Röd)

Ändring av 
läge

Volym upp/ned

Nästa spår

Inbyggd högtalare

Volymknappar

Hörlursuttag

"On-Off"-
brytare

USB-kontakt

Föregående 
spår Ändring av läge

Nästa spår

Grön "Play"-knapp

Röd "Spela in"-knapp

Status LED-lampa

Mikrofon



Inspelning och uppspelning
n	Slå på Easi-Speak® Pro genom att skjuta "On-Off"-knappen tills Status LED-

lampa lyser Orange (fast eller blinkande), vilket betyder att den väntar i 
standby.

n	Tryck och släpp den röda inspelningsknappen och status-lysdioden kommer 
att ändras till Röd vilket indikerar att det spelar in.

n	Tala eller sjung tydligt i toppen av mikrofonen på ett avstånd av ca 15 cm till 30 
cm i minst 2 sekunder.

n	När du är klar trycker du på den röda inspelningsknappen igen för att stoppa 
inspelningen, detta kommer sedan att spara inspelningen som det sista spåret. 
Status-lysdioden kommer återigen vara orange (fast eller blinkande).

n	Alternativt kan du trycka och hålla ner inspelningsknappen under hela 
inspelningen och släppa den när du är klar med inspelningen.

n	Tryck på den gröna spela-knappen för att spela upp ditt spår. Status-lysdioden 
lyser grönt medan spåret spelas.

n	När spåret är klart, kommer Easi-Speak® Pro återgå till standby och Status LED-
lampa blir Orange.

n	Easi-Speak® Pro kommer inte att lagra inspelningar på mindre än 2 sekunder, så 
säkerställ att du spelar in längre än så.

 Inspelning & Uppspelningslägen
Easi-Speak® kan spela in och spela upp filer i två format: MP3- eller WAV-filer. 
Beroende på din tillämpning vill du kanske använda ett av dessa format i stället för 
det andra. Till exempel görs mycket podcasting med MP3-filer, så det skulle vara det 
bästa formatet om du vill göra podsändningar. Tryck och håll in knappen Mode för 
att växla mellan de två lägena.



Easi-Speak®
Status-lysdiod
Status LED-lampa ger dig en tydlig indikation på vad som händer med din Easi-
Speak® Pro. Vänligen notera följande information så att du kan få det bästa resultatet.

n	Blinkande orange:

n	Fast Orange:

n	Fast Grön:

n	Blinkande Grön:

n	Fast Röd:

n	Blinkande rött:

n	Blinkande Röd/Grön:

n	Blinkande Orange/Grön:

Pausa eller stoppa ett spår
n	Tryck på den gröna spela-knappen för att spela upp ett spår. Status-lysdioden 

lyser fast Grön

n	Tryck på uppspelningsknappen igen för att pausa spåret på den aktuella 
platsen. Status LED-lampan blinkar Grön

n	Tryck på "Play"-knappen igen för att återuppta uppspelningen

n	För att helt stoppa ett spår som spelas upp håller du uppspelningsknappen 
intryckt i 2 sekunder

Snabbspolning framåt & återspola
Medan ett spår spelas eller pausas...

n	Tryck och håll föregående eller nästa spår-knapp

n	Status LED-lampan blinkar Grön och kommer att flytta inom det aktuella spåret 
i snabb takt.

n	När knappen släpps, fortsätter Spela eller Pausa på den nya platsen i spåret.

n	Platsen för Avspelning kommer ligga mellan början och slutet av det aktuella 
spåret.

Redo att spela upp/spela in MP3-fil

Redo att spela upp/spela in WAV-fil

Spela (eller fulladdad)

Stoppad

Inspelning

Minnet nästan fullt

Laddning

Låg batterinivå



Flytta mellan spår
n	Medan ett spår spelas eller pausas...

n	Tryck på föregående eller nästa spår för att gå till det valda spåret.

n	Du kan inte byta spår medan enheten är i vänteläge

Radera ett spår
Medan ett spår är pausat...

n	Tryck och håll på den röda inspelningsknappen

n	Status-lysdioden kommer flimra, sedan växla tillbaka till Orange

n	Spåret kommer att raderas från minnet

n	Ta inte bort filer när batteriet är lågt

Att ladda batteriet
Easi-Speak® Pro levereras med ett delvis laddat batteri och kan användas direkt utan 
att först laddas. Batteriet kan laddas genom att ansluta till USB-porten på en aktiv 
dator eller till laddaren. Ingen programvara krävs:

n	Anslut Easi-Speak® till USB-porten eller laddaren.

n	Status LED-lampan blinkar Röd och Grön (eller Orange om den är ansluten till 
den separata laddaren).

n	När Easi-Speak® är fulladdad ändras Status-lysdioden till fast Grön.

n	En fullständig laddning av ett helt urladdat batteri tar ca 4 timmar.

n	Lägg inte ett urladdat batteri i lagring under långa tidsperioder. Det 
rekommenderas att produkten laddas före lagring.



Easi-Speak®
Att ansluta till en PC eller Apple Mac

n	Ta bort skyddet som täcker USB-kontakten genom att dra bort det och stäng 
av Easi-Speak®.

n	Anslut Easi-Speak® i ett ledigt USB-uttag.

n	Första gången Easi-Speak® är ansluten till datorn kommer den att automatiskt 
installera drivrutinerna och kan kräva att datorn startas om, allt beroende på 
operativsystem.

n	Om det inte finns tillräckligt med utrymme runt USB-uttag, använd USB-
förlängningssladd som tillhandahålls.

n	PC eller Mac kommer att känna igen enheten som en USB-masslagringsenhet 
och den kommer att visas som en flyttbar enhet i utforskaren fönstret.

n	Spåren du har spelat in kommer att visas i mappen MIC_REC. Använd samma 
mapp för att kopiera MP3- eller WAV-filer till och för uppspelning på Easi-
Speak®.

n	Om du vill kan du ta bort filer, lägga till filer eller formatera Easi-Speak® direkt 
från datorn.

Att installera & Att använda Audacity
n	Audacity är gratis, öppen källkod för att spela in och redigera ljud. Den finns för 

Mac OS/X, Microsoft Windows, GNU/Linux och andra operativsystem.

n	Anslut Easi-Speak® till PC:n eller Mac:en och bläddra till mappen Audacity 
(innehåller version 1.2.6).

n	 I Windows, kör filen audacitywin.exe

n	 I Mac OS/X (PPC), kör filen audacitymac.dmg

n	Du kanske tycker att det är enklast att kopiera mappen till din PC eller Mac 
innan du gör detta.

n	 Instruktioner, senaste versionerna för alla operativsystem och licensinformation 
för Audacity finns på http://audacity.sourceforge.net



Teknisk specifikation
n	Spelar in direkt i MP3- eller WAV-format

n	128 MB flashminne, upp till 4 timmars inspelning

n	MP3: bithastighet

 Max tid:

n	WAV: Format:

 Bithastighet:

 Max tid:

n	Radera Audacity och mappen med bruksanvisningen för att ge extra 
minnesutrymme och för maximal inspelningstid.

n	 Inbyggt 200 mAh Litium-jon polymer batteri.

n	28 mm högtalare med mikrofon i toppen.

n	3,5 mm hörlursuttag

n	Strömförbrukning:

 60 mA standby

 70-80 mA inspelning

 80 - 120 mA uppspelning (beroende på volym)

n	Batteritid ca 3 timmars inspelning eller uppspelning

n	Storlek: 130 mm lång, 40 mm diameter på bredaste stället.

128 kbps (44 kHz sampling)

Ca 2 timmar

IMA ADPCM

64 kbps (4 bitar per sampling)

Ca 4 timmar



Easi-Speak®
Felsökning
Easi-Speak® är utformad för att fungera tillförlitligt och förutsägbart i alla normala 
förhållanden. Emellertid är det möjligt att problem kan uppstå. Kontrollera följande 
innan du kontaktar teknisk support:

Made in China på uppdrag av TTS Group Ltd

Easi-Speak® är ett registrerat varumärke som tillhör TTS Group LTD

Status-lysdioden tycks blinka slumpvis

Låg batterinivå. Ladda batteriet.

Saknad start eller slut på inspelning

Easi-Speak® tonar automatiskt in och ut ur inspelning
& uppspelning. Se till att du lämnar en sekund eller två vid 
start och slutet av inspelningen.

Filer korrupta eller knappar fungerar inte

Formatera enheten i Windows (använd FAT-formatet, inte
FAT32)

Lysdioden blinkar Röd under inspelningen

Minnet är fullt. Ta bort filer

Vissa spår verkar inte spela

Antagligen för att de är i det alternativa formatet.

Försök växla mellan MP3- och WAV-formaten

Status-lysdiod tänds inte

Batteriet helt tomt. Laddning

Problem

Lösning

Problem

Lösning

Problem
Lösning

Problem

Lösning

Problem

Lösning

Problem

Lösning


