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Victor Reader Classic X + 3.4 

HumanWare 

 

 

Sissejuhatuseks 
Victor Reader classic +, on teie uus rääkiv digitaalne audioraamatute kuulamisseade. Esmakordsel Victor 

Reader’i kasutamisel ühendage seade vooluvõrku. 

Seadme vooluvõrku ühendamiseks ühendage kaasasoleva Ac/Dc adapteri pistik seadme voolutoite 

pistikupessa. See asub DAISY-mängija tagaküljel, pisut keskpaigast vasakul. Adapteri teine ots pange 

seinakontakti. Pärast esmakordset seadme sisselülitamist, akude vahetamist või peale pikka seismisaega 

seadme kasutuselevõtmist on soovitav jätta see vooluvõrku terveks ööks. See tagab, et akud saavad täielikult 

laetud.  

Sisselülitamisnupu kohal on roheline LED-indikaatortuli. See vilgub kui DAISY-mängija on väljalülitatud 

kuid vooluvõrku ühendatud. See vilkumine annab märku, et seadme akusid laetakse. Kui akud on täielikult 

laetud, lõpetab tuli vilkumise. Kui seade on sisselülitatud, põleb see indikaatortuli pidevalt, sõltumata sellest, 

kas seade on vooluvõrku ühendatud või mitte. Üldjuhul võtab akude laadimine aega 4 tundi ning sellest piisab 

enamike DAISY raamatute puhul 10-ks tunniks tööks.  

Pange tähele, et te võite seadet kasutada ka akude laadimise ajal. 

 

Tootepakend sisaldab Victor Reader classic X Plus DAISY-mängijat, AC/DC adapterit, kilekotti 

dokumentatsiooni ja tutvustus CD-ga.  CD-l on kasutusjuhend. 

Juhendi ettelugemise peatamiseks või uuesti käivitamiseks vajutage mängi/stopp nuppu. See asub juhtpaneeli 

alumise ääre keskel, tagasi ja edasi kerimise nuppude vahel.  

 

Seadme kirjeldus 
Võtke Victor Reader classic kätte ja uurige seda tähelepanelikult.  

Asetage seade nii, et käepide oleks vasakul.  

Sisse-ehitatud kõlar asetseb seadme vasakus ülemises nurgas.  

Seadme ülemise osa keskel on kolm paari üles/alla nuppe. Vasakult paremale lugedes on need tämbri, 

tugevuse ning kiiruse nupud. 

Tämbri , helitugevuse ja kiiruse nuppude all on telefonipaigutusega numbriklahvid. Number viiel on reljeefne 

tähis. Neid numbriklahve saab kasutada dokumendis liikumiseks ning lehekülje- ning järjehoidjanumbrite 

sisestamiseks.  

Kaheteistkümnest numbriklahvist vasakul, seadme keskjoone lähedal, on kaks nuppu. Ülemine ruudukujuline 

on mine lehele nupp, ja alumine rombikujuline on järjehoidja nupp. Ülemine nupp võimaldab minna soovitud 

lehele. Järjehoidja nupp lisab järjehoidjaid, et märkida teile tähtsaid lõike või lehekülgi.  

Kaheteistkümne numbriklahvi all on vasakult paremale vaadates tagasikerimisnupp mängi/stopp nupp ja 

edasikerimisnupp.  

Tagasikerimisnupust vasakule ning järjehoidja nupu all asub unetaimeri nupp. See on ovaalse kujuga. Selle 

kohal asub kollane LED-indikaatortuli. 

Mängi-Stopp, edasi ja tagasi nuppudest paremal, veidi ülesse asetsevad kaks nuppu, millest ülemine on 

kergelt seadme pinna sees ning on mõeldud seadme sisselülitamiseks. Alumine nupp on plaatide seadmest 

väljutamiseks.  

Seadme paremal küljel, liikudes tagantpoolt ettepoole, leiate liiniväljundi pistiku, (tähistus: kaks paralleelset 

joont). Selle abil saab ühendada DAISY-mängija helisüsteemiga. Järgmiseks leiate te kaugjuhtimispistiku 

(tähistus: üks joon), mille külge saab ühendada kaugjuhtimislüliti (valikuline lisaseade), See võimaldab käed-

vabad süsteemis heliraamatuid ette mängida või ettemängimist katkestada. Viimasena leiate te 

kõrvaklapipistiku mida saab kasutada ka väliskõlarite süsteemi ühendamiseks. See on tähistatud reljeefse 

ülesse suunatud märgiga. 
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Victor Reader Classic X Plus tagaküljelt, veidi keskkohast vasakul,  leiate te voolutoite pistikupesa. Te saate 

kasutada seda seadme ühendamiseks vooluvõrku. 

Seadme esipoolel leiate CD-seadme ava.  

 

Uue raamatu sisestamine ja ettemängimine 
Selleks lülitage seade sisse. Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all sisselülitamisnuppu, mis asub 

seadme peal, CD väljutamisnupu kohal. Te kuulete piiksu ja tervitusteadet.  

Sisestage CD esipaneelil oleva pilu kaudu seadmesse. Lükake Kergelt CD-d edasi. CD sisestusmehhanism 

hakkab tööle ja lõpetab CD sissepanemise automaatselt.  Paari sekundi pärast teatab Victor Reader teile 

raamatu pealkirja. Kui soovite alustada raamatu lugemist, vajutage mängi/stopp nuppu. Kui te panite CD 

kogemata seadmesse valetpidi, väljutab Victor Reader CD 15 sekundi jooksul, ilma plaati kahjustamata.  

Võite reguleerida häälekõrgust,  helitugevust ja ettelugemiskiirust, vajutades selleks vastavaid ülemisi või 

alumisi nuppe. Need nupud asetsevad seadme esipaneelil, selle ülaosa keskel. 

Raamatus kiiresti edasi või tagasi liikumiseks hoidke all edasi või tagasi kerimise nuppe. Kui olete jõudnud 

raamatus soovitud kohta, vabastage nupp ja seade jätkab tavalisel ettelugemisrežiimil. 

 

Lugemise peatamine 
Lugemise peatamiseks vajutage lihtsalt mängi/stopp nuppu. Kui soovite jätkata lugemist, vajutage uuesti 

mängi/stopp nuppu. NB! Kui seade pole ühendatud vooluvõrku ja see jääb rohkem kui kolmekümneks 

minutiks peatatud olekusse, lülitub seade akude säästmiseks välja. 

 

Lugemissessiooni lõpetamine 
Selleks vajutage ning hoidke all sisselulitamisnuppu. Victor Reader jätab meelde koha, kus teil jäi lugemine 

pooleli, ning lülitab seadme välja.  

 

Uue lugemissessiooni alustamine 
Samas raamatus uue lugemissessiooni alustamiseks vajutage sisselülitamisnuppu ja hoidke seda all. Mõne 

hetke pärast loeb seade teile raamatu pealkirja ette. Vajutage mängi/stopp nuppu ja lugemine jätkub samast 

kohast, kus see eelmine kord pooleli jäi. 

 

CD väljutamine 
Seadmest CD väljutamiseks vajutage CD-väljutamise nuppu. Victor Reader teavitab teid ketta väljutamisest ja 

mõne sekundi pärast väljutab mootoriga väljutusmehhanism sujuvalt CD seadmest. 

Sellega olete tutvunud Victor Classic X Plus tähtsamate kasutamisoskustega, mis võimaldavad teil alustada 

selle seadme kasutamist. Põhjalikumad juhised leiate te järgnevast kasutusjuhendist. 

 

Kasutusjuhend 
HumanWare on uhke teile esitlema Victor Reader Classic+3.3’e. Võimsat rääkivat heliraamatute mängijat.  

See seade on loodud võimaldamaks teil mugavat bestsellerite, romaanide ja ajakirjade lugemist. Te saate 

mugavalt liikuda raamatu erinevate osade vahel ja nii jõuda kiiresti soovitud kohta.  

Hõlpsasti kasutatavate funktsioonide abil on kerge uurida sisukorda, jõuda kiiresti raamatu soovitud osade 

juurde ning naasta raamatus soovitud järjehoidja juurde. 

Me soovime teile meeldivaid hetki avastamaks Victor Readeri erinevaid häid külgi! 

 

Tunnustuseks 
HumanWare tänab Canadian National Institute for the Blind (CNIB) raamatukogu selle eest et nad aitasid 

salvestada Victor Reader’i kasutusjuhendit ja sissejuhatust. 

 

©Copyright 2006. kõik õigused kaitstud , Technologies HumanWare Canada Inc. 
See kasutusjuhend on kaitstud autoriõiguse seadustega. Autoriõigused kuuluvad HumanWare’le. Seda 

kasutajajuhendit, ei tervikuna ega ka ühtegi selle osa, ei tohi kopeerida ilma HumanWare kirjaliku loata! 
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1 Ülevaade 

1.1 Victor Reader’i lahtipakkimine 

Victor Reader Classic’u pakendis peavad olema järgmised esemed:  

1. Victor Reader Classic X +, voolujuhe (AC/DC adapteriga), kilekott dokumentatsiooni ja 

kasutusjuhendi CD-ga. 

Soovi korral võite kasutusjuhendi CD-lt välja printida. 

 

Palume teil veenduda, et kõik tellitud seadmejuurde kuuluvad osad on olemas ning nad ei ole kahjustatud. 

 

Pange tähele, et enne esimest kasutamist peate te seadme vooluringi ühendama. 

Te võite seadet akude laadimise ajal kasutada.  

 

Kui mõni ülalpool mainitud ese on puudu, võtke ühendust Silmalaekaga. 

 

1.2 Seadme kirjeldus 

1.2.1 esipaneel 

Ülemises vasakus ääres asetseb sisseehitatud kõlar 

ülal keskel on kolm paari hääle reguleerimiseks mõeldud üles-alla nuppu, mis vasakult paremale lugedes on 

hääle kõrguse, helitugevuse ja lugemise kiiruse nupud.  

Kõne kõrguse, helitugevuse ja kiiruse nuppude all on kaksteist telefonipaigutusega numbriklahvi. Number 

viiel on reljeefne tähis. Neid numbriklahve saab kasutada dokumendis liikumiseks ning lehekülje- ning 

järjehoidjanumbrite sisestamiseks.  

 

Kaheteistkümnest numbriklahvist vasakul, seadme keskjoone lähedal, on kaks nuppu. Ülemine ruudukujuline 

on mine lehele nupp, ja alumine rombikujuline on järjehoidja nupp. Ülemine nupp võimaldab minna soovitud 

lehele. Järjehoidja nupp lisab järjehoidjaid, et märkida teile tähtsaid lõike või lehekülgi.  

Kaheteistkümne numbriklahvi all on vasakult paremale vaadates tagasikerimisnupp mängi/stopp nupp ja 

edasikerimisnupp.  

Tagasikerimisnupust vasakule ning järjehoidja nupu all asub unetaimeri nupp. See on ovaalse kujuga. Selle 

kohal asub kollane LED-indikaatortuli. 

Neist paremal veidi ülesse asetsevad kaks nuppu, millest ülemine on kergelt seadme pinna sees ning on 

mõeldud seadme sisselülitamiseks. Alumine nupp on plaatide CD-avast väljutamiseks.  

 

1.2.2 Vasak pool 

Vasakul pool leiate te sisseehitatud kõlari ja mugava käepideme, millest seadet kaasaskandmisel hoida. 

 

1.2.3 Parem pool 

Seadme paremal küljel, liikudes tagantpoolt ettepoole, leiate liiniväljundi pistiku, (tähistus: kaks paralleelset 

joont). Selle abil saab ühendada DAISY-mängija helisüsteemiga. Järgmiseks leiate te kaugjuhtimispistiku 

(tähistus: üks joon), mille külge saab ühendada kaugjuhtimislüliti (valikuline lisaseade), See võimaldab käed-

vabad süsteemiga heliraamatuid ette mängida või ettemängimist katkestada. Viimasena leiate te 

kõrvaklapipistiku mida saab kasutada ka väliskõlarite süsteemi ühendamiseks. See on tähistatud reljeefse 

ülesse suunatud märgiga. 
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1.2.4 Esipool 

Seadme esipoolel leiate CD-seadme ava.  

 

1.2.5 Tagakülg 

Victor Reader Classic X Plus tagaküljelt, veidi keskkohast vasakul,  leiate te voolutoite pistikupesa. Te saate 

kasutada seda seadme ühendamiseks vooluvõrku. 

 

1.3 Victor Reader’i sisse- ja väljalülitamine 

Seadme sisselülitamiseks, vajutage ja hoidke all sisselülitamisnuppu, mis asub kaheteistkümnest 

numbriklahvist paremale. Kostub piiks ning tervitusteade ning seade lülitub sisse.  

Seadme väljalülitamiseks vajutage uuesti sisselülitamisnuppu ja hoidke seda all . Kostub kaks piiksu. Need 

annavad teada seadme väljalülitamisest. 

 

1.4 Akud 

Normaaltingimustel peavad akud vastu 500 taaslaadimise tsüklit. Täislaetud ja heas korras akut saate te 

kasutada 10 tunniseks DAISY raamatute järjestikuliseks kuulamiseks. Järgmistel asjaoludel võib akude 

tööaeg väheneda: 

 Akusid laetakse vähem kui 4 tundi(akud pole täielikult laetud) 

Sage raamatus ühest kohast teise liikumine 

Mitte-DAISY raamatute kuulamine kulutab rohkem energiat ning selliste CD-plaatide kuulamisel võib akude 

kestvus olla vaid 3 tundi. 

Suure helitugevuse või suurema lugemiskiiruse kasutamine 

 

Pange tähele, et seadme lülitamisel vooluvõrku alustab see kohe akude laadimist kuni need on täielikult 

laetud. Kui te kasutate seadet akutoitel ning see jääb kauemaks kui 30 minutiks ootele, lülitub see akude 

säästmiseks ise välja.  

 

1.5 CD sisestamine ja väljutamine 

Sisestage CD esipaneelil oleva pilu kaudu seadmesse. Lükake Kergelt CD-d edasi. CD sisestusmehhanism 

hakkab tööle ja lõpetab CD sissepanemise automaatselt.  Paari sekundi pärast teatab Victor Reader teile 

raamatu pealkirja. Kui te panite CD kogemata seadmesse valetpidi, väljutab Victor Reader CD 15 sekundi 

jooksul, ilma plaati kahjustamata.  

 

CD seadmest väljutamiseks vajutage CD-väljutamisnuppu. See asub edasikerimise nupust paremal ning veidi 

ülessepoole. 

 

Märkus: väljutamisnupp töötab ainult siis kui seade on sisse lülitatud. 

 

2 Põhifunktsioonid 

2.1 juhtfunktsioonid 

Häälekõrguse, helitugevuse ja lugemiskiiruse regulaatoritel on  üles ja alla nupud. Jõudes nende 

reguleerimisega võimaliku ülemise või alumise piirini, kostub helisignaal. Kui Victor Reader ei mängi nende 

nuppude vajutamise ajal raamatut ette, teatab ta hetke seadistuse. Häälekõrguse ja kiiruse seadistustel puhul 

antakse piuksuga teada ka 0 positsioonist. See tähistab häälekõrguse puhul muutmata hääletämbrit või 

lugemiskiiruse puhul normaalkiirust. 
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2.2 Mängi / stopp 

Raamatu lugemise alustamiseks vajutage mängi/stopp nuppu.  

Raamatu mängimise lõpetamiseks vajutage uuesti Mängi/stopp nuppu. 

 

Märkus: Mängi/stopp nupu vajutamine kinnitab hetkel tehtava operatsiooni, nagu ka trellide vajutamine. 

Tulemusena alustatakse koheselt raamatu mängimist määratud kohast. 

 

2.3 Edasi ja tagasi kerimine 

Edasi- ja tagasi kerimine võimaldab teil kiiresti teksti sees liikuda. Raamatus kiiresti liikumise ajal kuulete 

salvestist suuremal kiirusel.  

Vajutage ja hoidke all kas Edasi või Tagasi kerimise nuppu kuni jõuate soovitud kohani. Mida kauem te neid 

nuppe all hoiate, seda kiiremini liigute . Iga paari sekundi tagant kiireneb kerimise kiirus. Võimalikud kiirused 

on 1, 2,kuni  5 minutilised hüpped . Suurim hüpe mida Victor Reader võimaldab on 5 minutit korraga. Victor 

Reader teavitab teid igast hüppest ja mängib hüppe vahele ette lõigu tavalisel kiirusel.  

 

2.4 Nuppude tutvustamisrežiim 

Nuppude tutvustajaga saate kuulata iga nupu täpse tähenduse. See on eriti hea seadme tundma õppimiseks.  

 

Kui seadmes on CD, vajutage ning hoidke all info nuppu (0). See lülitab sisse nuppude tutvustusrežiimi. Selle 

režiimi lõpetamiseks tuleb teil uuesti vajutada ning all hoida info nuppu (0). Kui Victor Reader'is pole CD-d, 

käivitub antud režiim automaatselt.  

Nuppude tutvustusrežiimi ajal võite te vajutada nuppe ning klahve ja te kuulete vajutatud nupu funktsiooni. 

 

3 Numbriklahvide funktsioonid 

3.1 Klahvistiku kirjeldus 

Esimene rida: 1 raamaturiiul; 2 navigatsioonielement; 3 ajalugu 

Teine rida: 4 tagasi; 5 asukoht; 6 edasi 

Kolmas rida: 7 menüü; 8 navigatsioonielement; 9 uneaeg 

Neljas rida: * tühista; 0 info;  # Kinnita 

 

3.2 Navigatsiooniklahvid 

2, 4, 6 ja  8 on tähistatud reljeefsete nooltega, vastavalt siis  üles, vasakule, paremale ja alla. Need klahvid on 

navigatsiooniklahvid ja aitavad teil ühelt struktuurielemendilt (navigatsioonielemendilt) liikuda teisele ja nii 

leida kiiresti soovitud info. 

 

Victor Reader võimaldab liikuda peatüki, osa, lehekülje, lõigu , peatüki, aja hüppe või teiste raamatu tootja 

poolt antud raamatus tähistatud indeksmärke mööda. 

 

Valige navigatsiooniklahvide 2 ja 8 abil sobiv navigatsiooni tasand. Raamatuti need võivad erineda, kuid 

tavaliselt on esimene tasand peatükk, teine tasand osa  ja kolmas tasand on alam-osa. Kõikidel raamatutel ei 

pruugi olla leheküljeti ringi liikumise tasandit. Lausete kaupa liikumine on tavaliselt väikseim element, kuid 

selle kasutamise võimalus sõltub raamatu tootjast. Valige kõigepealt 2 ja 8 abil sobiv tasand ja seejärel liikuge 

4 ja 6 abil soovitud suunas.  
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3.3 Ajahüppe liikumisrežiim 

Ajahüpe on kasutatav DAISY raamatutega. Kui te saate ajahüpet kasutada, saate te selle aktiveerida 2 või 8 

abil.  

Vajutage klahve 2 või 8 niimitu korda kuni jõuate valikuni ajahüpe. Teile antakse teada ka ajahüppe pikkus. 

Vajutades nüüd kas klahvile 4 või 6, saate te liikuda raamatus tagasi või edasi määratud aja võrra.   

Ajahüppe pikkus võib olla 1, 5 või 10 minutit. Lisainfot lugege peatükist Seadistusmenüü.  

 

3.4 Hüpe kümne lehekülje kaupa  

See omadus võimaldab sooritada raamatus kümne lehe pikkusi hüppeid. Kasutades paremale ja vasakule nooli 

võite kiiresti jõuda raamatus soovitud kohani.  

Kasutage navigatsioonielemendi valimiseks nool üles (2) ja nool alla (8). Vajutage neid kuni Victor Reader 

ütleb „page“ (lehekülg inglise keeles). Seejärel vajutage ning hoidke all tagasi (4) kümne  lehe võrra tagasi 

liikumiseks või edasi (6) kümne  lehe võrra edasi liikumiseks. Kuni hoiate klahvi all, liigub Victor Reader 

raamatus kümnelehekülje kaupa. Kui olete soovitud kohale küllalt lähedal, Vabastage klahv. Edasi vajutage 

järgemööda üksikute vajutustega kas tagasi (4) või edasi (6) noolt, kuni jõuate soovitud leheküljele.  

 

3.5 Vahelejäetavad elemendid 

Victor Reader toetab järgmisi vahelejäätavaid elemente: allmärkus, lehenumber, ilmumisinfo ja ääremärkus.  

Te võite neid elemente määrata etteloetavaks,  vahelejäetavaks või nõudel etteloetavaks. Kui valite elemendi 

etteloetavaks, loetakse see alati ette, kui vahelejäetavaks, siis ei loeta seda kunagi ette, ja kui nõudel 

etteloetavaks, siis jäetakse vahele kuid pannakse väljakutsutavate elementide nimekirja ja öeldakse teile selle 

elemendi nimi, et te saaksite seda soovikorral lasta välja kutsuda.  Pange tähele, et lehekülje- ja reanumbri 

jaoks puudub valik: nõudel etteloetav. 

 

3.5.1 Kutsu vahele jäätud element välja 

Vahelejäätavad elemendid, mis on seadistatud nõudel etteloetavaks, võib lasta ette lugeda trellid  klahviga. 

Victor Reader jätab meelde viis viimast nõudel etteloetavat elementi ning viimane nõudel etteloetav element 

on selles loetelus esimene. Vajutades mitu korda trellid klahvi, kutsub Victor Reader välja selles loetelus 

järgmise nõudel etteloetava elemendi. Elemendi väljakutsumisel pannakse lugemisjärg vahele jäätud elemendi 

algusesse ning Victor Reader alustab automaatselt vahele jäätud elemendi lugemist. Kui selle lugemisega 

jõutakse lõpule, annab Victor Reader sellest teada ning lugemine jätkub sealt, kus see viimati pooleli jäi. 

Vahele jäätud elemendi lugemise ajal võite te selle katkestada, vajutades selleks tühistamisnuppu (tärn). 

Victor Reader katkestab vahele jäätud elemendi lugemise ning lugemisjärg naaseb põhiteksti. 

 

3.6 Raamaturiiul – klahv 1 

Raamaturiiuli avamiseks vajutage numbriklahv 1. Pärast klahvile vajutamist teavitab Victor Reader teid CD-l 

olevate raamatute arvu  ning lugemisjärjekorras oleva raamatu pealkirja. Tagasi ja edasi nooled (4 ja 6) 

võimaldavad teil raamatunimekirjas ringi liikuda ja sobiva lugemiseks välja valida. Oma valiku kinnitamiseks 

vajutage trellid (#). Te võite vajutada ka mängi/stopp nuppu. Victor Reader hakkab kohe lugema sellest 

kohast, kus te antud raamatus pooleli jäite. 

 

3.7 Ajalugu – klahv 3 

Vajutades korduvalt klahvi 3, saate minna raamatus viimati oldud kohtadesse. Victor Reader jätab meelde 

kuni 5 viimatist kohta. Seda Sõltumata sellest, millist navigatsioonikäsku te sellesse kohta jõudmiseks 

kasutasite: liigu lehele, järjehoidja või muud. Victor Reader salvestab liikumiskäsud raamatus. Ajalugu 

kustutatakse raamatu vahetamisel.  
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Vajutage ajaloo nuppu (3). Liikuge nimekirjas   edasi ja tagasi  nooltega (4 ja 6). Igakord kui te vajutate 

nuppu , ütleb Victor Reader teile mis kohas te nimekirjas asute, enne kui valitud elementi hakatakse ette 

mängima. Kui olete jõudnud ajaloo loetelus sobiva kohani, vajutage kinnitamisnuppu trellid (#) et kinnitada 

oma valik ning sulgeda ajaloo menüü. 

 

Kui soovite käimasolevat toimingut katkestada, vajutage tärn (*). Victor Reader katkestab antud toimingu ja 

siirdub eelmise operatsiooni juurde. 

 

3.8 Kus ma asun? – klahv 5 

„Kus ma asun“ (5) on reljeefne märk. Kui soovite teada saada, kus kohas raamatus asute, ilma lugemist 

katkestamata, vajutage selleks klahv 5. Victor Reader ütleb teile hetke leheküljenumbri, peatüki ning loetava 

osa pealkirja.  

 

3.9 Unerežiim - unenupp 

Vajutades unenuppu , võite määrata aja, mille järel seade ennast ise välja lülitab. Vajutades unenuppu üks 

kord, seate uneaja 15 minuti peale. Iga järgmine vajutus lisab uneajale veerand tundi. Uneaega saab 

suurendada kuni täistunnini (60 min.). Kui vajutate pärast seda veel unenupule, tühistab seade unerežiimi. Kui 

Unerežiim on aktiveeritud, põleb unenupu kohal kollane märgutuli. Kui väljalülitamiseni on jäänud alla ühe 

minuti , vilgub tuli kuni seade on ennast välja lülitanud. 

Märkus: Kui vajutate unerežiimi ajal unenupule, ütleb Victor Reader kui palju on veel väljalülitamiseni aega 

jäänud. Kui vajutate seejärel veelkord unenupule, lisab Victor Reader uneajale 15 minutit. 

 

3.10 Kinnitamisnupp trellid (#) ja tühistamisnupp tärn (*) 

Trellid-klahviga (#) saate te kinnitada hetke valiku. 

Tärn-klahviga (*) saate te tühistada hetke valiku. 

 

3.11 Info – klahv 0 

klahv 0 annab teile mitmesugust infot. Teil on selle info saamiseks kaks võimalust. 

Vajutage infonuppu klahv 0. Victor Reader loeb teile kogu info järjestikuselt ette. 

Teise võimalusena: 

Vajutage infonuppu klahv 0. Vajutage seejärel kas tagasi (4) või edasi (6) noolt. Nii loetakse teile info 

ükshaaval ette. 

Info ettelugemise tühistamiseks vajutage tühistamisnuppu (tärn klahv) 

 

Vajutades ja hoides klahv 0-i all aktiveerite klahvi kirjeldusrežiimi, millest on lähemalt räägitud osas 2.4.  

 

3.11.1 Etteloetav info 

Raamatu pealkiri. 

Lehekülgede arv raamatus ja raamatu ajaline kogukestvus 

Kuulatud ja veel kuulamata aeg 

Raamatus olevate järjehoidjate arv 

Pealkirjade arv raamatus. 

Raamatute arv CD-plaadil. 

Kas seade kasutab voolu- või akutoidet. Kui voolutoidet, kas akusid laetakse või mitte. 

Aku täituvuse tase: kõrge, keskmine, madal või väga madal. 

Victor Readeri mudel, tarkvara versioon, kasutaja kasutajatunnus (d) (kui on olemas) ja seerianumber. 
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4 Lisafunktsioonid 

4.1 Mine lehele 

See funktsioon võimaldab minna otse soovitud leheküljele.  

Selleks vajutage mine lehele nuppu. See asub seadme vasakul servas, ülemine nupp.  Sisestage soovitud 

lehekülje number. Valiku kinnitamiseks vajutage trellid (#). Victor Reader kordab sisestatud leheküljenumbri 

häälega.  

Te võite vajutada ka mängi/stopp nuppu, et alustada koheselt  valitud kohast ettelugemist. 

Leheküljele minemise tühistamiseks vajutage tühistamisnuppu (tärn) 

 

4.2 Mine pealkirjale 

Selle käsu abil saate te minna otse soovitud pealkirjale. See käsk on kasulik raamatutes, kus pole eristatud 

leheküljevahetusi. Te võite selle käsu abil minna otse soovitud pealkirjale selle asemel, et minna selleni järjest 

mööda pealkirju liikudes. 

Kindla pealkirja juurde minemiseks vajutage Mine lehele nuppu kaks korda. Sisestage pealkirja number. 

Sisestuse kinnitamiseks vajutage kinnitamisnuppu trellid (#). Victor Reader kordab sisestatud pealkirjanumbri 

häälega ning läheb määratud pealkirja juurde. Kui soovite kohe soovitud pealkirjast alates lugema hakata, 

vajutage mängi/stopp nuppu. 

Tühistamiseks vajutage tühistamisnuppu (tärn) 

Valiku tühistamiseks vajutage tühistamisnuppu tärn (*). 

 

4.3 Järjehoidjad 

Järjehoidjad võimaldavad teil naasta märgitud kohtadesse kiirelt ja mugavalt. Te võite panna ühte raamatusse 

sisuliselt lõputult järjehoidjaid. Järjehoidjanupp  võimaldab teil lisada või  eemaldada  järjehoidjaid, minna 

raamatus järjehoidjaga märgitud koha juurde, Lasta märgitud kohti ette lugeda või loetleda järjehoidjaid.  

 

4.3.1  Mine järjehoidja juurde 

Vajutage järjehoidjanuppu üks kord või niimitu korda kuni seade teatab  goto bookmark (mine järjehoidja 

juurde inglise keeles). Sisestage järjehoidja number. Kinnitage oma sisestus kinnitamisnupuga trellid (#). 

Victor Reader läheb valitud järjehoidja juurde ja kordab häälega järjehoidja numbri. Või kinnitamisnupu 

asemel vajutage mängi/stopp nuppu, Victor Reader läheb soovitud järjehoidja juurde ja alustab kohe 

ettemängimist.  

Tühistamiseks vajutage tärni (*).  

 

4.3.2  Järjehoidja sisestamine 

Vajutage järjehoidja nuppu kaks korda või kuni kuulete teadet sisesta järjehoidja. Selle funktsiooni 

käivitamiseks võite seda nuppu ka all hoida, selle asemel et seda kaks korda vajutada. Sisestage number, mida 

soovite järjehoidjale määrata. Järjehoidjale määratav arv peab olema 1 ja 99998 vahel. Vajutage kas 

kinnitusnuppu trellid (#) sisestuse kinnitamiseks või mängi/stopp nuppu sisestuse kinnitamiseks ja raamatu 

koheseks edasimängimiseks. Pärast kinnitamist järjehoidja salvestatakse. 

Tühistamiseks vajutage tärn (*).  

 

Märkus: Kui te ei sisesta ise mingit numbrit, annab Victor Reader peale järjehoidja kinnitamist sellele esimese 

vaba numbri. 

 

Kui te sisestate järjehoidja numbriks 99999, annab seade teile veateate, ning tühistab toimingu. See number 

on reserveeritud kõikide järjehoidjate kustutamiseks. Vaadake osa järjehoidjate eemaldamine.  
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4.3.3  Järjehoidja esiletõstetud tekstile 

Seda funktsiooni kasutatakse teksti algus ja lõpp-punkti määramiseks, et soovitud teksti hiljem lugeda. 

 

Esiletõstetud teksti järjehoidja algus 
Selleks vajutage järjehoidja nuppu kolm korda, kuni kuulete „Esiletõstetud teksti järjehoidja algus“ (Highlight 

Bookmark start, inglise keeles). 

Sisestage sobiv number ja kinnitage oma sisestus kinnitusnupuga trellid (#). Kui te vajutasite sisestatu 

kinnitamiseks mängi/stopp nupule, siis hakkab seade kohe pärast kinnitamist mängima.  

Valiku tühistamiseks vajutage tärni (*).  

Kui te numbrit ei sisestanud, annab Victor Reader järjehoidjale esimese vaba numbri.  

 

4.3.3.1 Esiletõstetud teksti Järjehoidja lõpp  

Peale alguspunkti määramist, liikuge tekstis edasi kuni kohani kus soovite esiletõstmist lõpetada. Kui olete 

soovitud koha leidnud, vajutage kolm korda järjehoidja nuppu. Kui lõpukoht on enne alguskohta, vahetab 

Victor Reader need ise. Seejärel kostub teade „järjehoidja esiletõstetule x  on lisatud“. Te saate järjehoidja 

määramise tühistada, vajutades selleks tühistamisnuppu tärn. Sellisel juhul kuuldub teade tühistatud.  

Mõlemal juhul määratakse olekuks alguskoht“. 

Vajutage sisestuse kinnitamiseks kinnitamisnuppu trellid (#)või mängi/stopp nuppu. Kui kasutasite 

mängi/stopp nuppu, alustab Victor Reader koheselt mängimist.  

Tühistamiseks vajutage tühistamisnuppu *ärn (*). 

 

Märkus: Kui määrasite esiletõstetud teksti alguse kuid lõppu ei määranud, ei ole sellele järjehoidjale määratud 

number enam teiste järjehoidjate jaoks kasutatav. Kui sisestate selle numbri tavalise järjehoidja järjenumbriks, 

annab Victor Reader Veateate: See number on juba kasutusel. 

Märkus: Kui võtate CD-plaadi seadmest enne järjehoidja kinnitamist, või kui enne kinnitamist lülitate Victor 

Readeri välja,  tühistatakse järjehoidja määramine.  

 

4.3.3.2 Mine esiletõstetud teksti järjehoidja juurde 

Kui lähete esiletõstetud teksti järjehoidja juurde, pannakse mängimisjärg selle järjehoidja alguskohta. Kui 

vajutate mängi/stopp nuppu, algab ettelugemine sellest punktist ja lõpeb antud järjehoidja lõpp-punktist. Kui 

kasutasite kinnitamiseks kinnitamisnuppu trellid (#), kuulete ainult häälteadet järjehoidja olemasolu kohta.  

Esiletõstetud teksti järjehoidjate nimekiri 
Kui valite esiletõstetud teksti järjehoidja nimekirjast, mängib Victor Reader selle alguskohast lõpuni. Kui 

järjehoidjal on juba määratud alguskoht aga mitte veel lõppkohta, siis sellist järjehoidjat nimekirjas ei näidata.  

 

4.3.3.3 Kustuta esiletõstetud teksti järjehoidja  

Kui kustutate järjehoidja esiletõstetud tekstile, kuulete kinnitust „järjehoidja esiletõstetud tekstile x 

kustutatud“. On võimalik kustutada järjehoidjat mille alguskoht on juba määratud kuid mille lõppkohta pole 

veel määratud. Sellise järjehoidja kustutamine muudab valiku: järjehoidja esiletõstetud tekstile olekut. Uueks 

olekuks saab: alguskoht.  

 

4.3.4  Järjehoidjate nimekiri 

Vajutage neli korda järjehoidja nuppu, kuni kuulete „järjehoidjate nimekiri“. Vajutage selles nimekirjas 

liikumiseks edasi ja tagasi nooli (4 ja 6).  

Iga vajutuse järel  ütleb Victor Reader aktiivse järjehoidja numbri ning alustab järjehoidja kohast lugemist . 

Vajutage kinnitamisnuppu trellid (#)oma hetke valiku kinnitamiseks ning sellest kohast lugemise jätkamiseks. 

 

Järjehoidjate nimekirjast väljumiseks vajutage tärn (*). 
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Järjehoidjate nimekirjas on alati järjehoidja raamatu algusele ja lõpule. Järjehoidjad on nimekirjas nende 

asukohajärgi raamatus, mitte aga nende järjenumbri järgi. 

 

4.3.5  Järjehoidja eemaldamine 

Vajutage järjehoidja nuppu viis korda, kuni kuulete „eemalda järjehoidja“ (remove bookmark, inglise keeles). 

Sisestage järjehoidja number, mida soovite eemaldada. Vajutage sisestuse kinnitamiseks kinnitamisnuppu 

trellid (#).  

Toimingu katkestamiseks vajutage tärn (*).  

 

Kõigi järjehoidjate eemaldamiseks vajutage viis korda järjehoidja nuppu kuni jõuate valikuni „kustuta 

järjehoidja“. Sisestage viis üheksat, ehk 99999. Kinnitamiseks vajutage kinnitamisnuppu trellid (#). 

 

5 Seadistamismenüü – klahv 7 
Victor Reader’it saab muuta enesele käepäraseks, kasutades selleks seadistusmenüüd.   

Seadistusmenüü avamiseks vajutage menüünuppu (7). Vajutades uuesti menüünuppu avate järgmise menüü. 

Lehitsege menüüd üles ja alla nooltega (2 ja 8) ning valige antud valiku erinevaid väärtusi edasi ja tagasi 

nooltega (4 ja 6). Tehtud valik kinnitage kinnitamisnupuga trellid. (#). Menüüst väljumiseks vajutage 

tühistamisnuppu tärn (*) või ükskõik millist teist klahvi.  

 

5.1 Menüüde ja menüü elementide nimekiri 

Allpool on toodud menüüvalikute nimekiri. Need on toodud menüüs paiknemise järjekorras. Pange tähele, et 

väärtuste juures on esimesena ära toodud menüüväärtuse algne seadistus. 

Menüü Menüü element Väärtused 

Taasesitus ja 

navigatsioon 

Taasesitus Tavaline, kordus, juhuslik 

 Ajahüpe 1 minut, 5 minutit, 10 minutit 

Jäta vahele Kõik Mängi ette, Jäta vahele, Nõudel, 

kohandatud 

 allmärkus Mängi ette, Jäta vahele, Nõudel 

 Leheküljenumber Mängi Ette, jäta vahele 

 Ilmumisinfo Mängi Ette, jäta Vahele, Nõudel 

 ääremärkus Mängi Ette, jäta Vahele, Nõudel 

 

5.1.1 Taasesitus 

Taasesitusel on kolm erinevat režiimi: tavaline, kordus ja juhuslik 

 

5.1.1.1 Tavaline 

Vaikimisi, ehk kui te pole Victor Reader'it häälestanud,  on valitud tavaline taasesitusviis. Iga uue raamatu 

sisestamisel seatakse automaatselt taasesitusviisiks tavaline. 

 

5.1.1.2 Kordus 

Kui valite korduse, toimub taasesitus korduvalt. Kui raamatu või CD-ga jõutakse lõpule, alustatakse 

automaatselt algusest. 
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5.1.1.3 Juhuslik 

Kui valitud on juhuslik taasesitus,  mängib Victor Reader nimekirjas olevad palad juhuslikus järjestuses. 

Pärast kõigi palade ettemängimist, algab ettemängimine algusest. Pange tähele, et seda valikut saab kasutada 

vaid mp3 või audio CD-plaatidega.  

 

5.1.2 Jäta vahele 

Jäta vahele menüüs on valikud vahelejäätavate elementide häälestamiseks. Vaikimisi on valitud mängi ette.  

 

Menüüelement Väärtused 
Kõik Mängi Ette, Jäta vahele, Nõudel, kohandatud 

Allmärkus Mängi Ette, Jäta vahele, Nõudel 

Leheküljenumber Mängi Ette, Jäta vahele 

Väljaande info Mängi Ette, Jäta vahele, Nõudel 

Ääremärkus Mängi Ette, Jäta vahele, Nõudel 

 

Valides kohandatud, saate te iga üksiku elemendi häälestust muuta. Muu valiku puhul rakendatakse sama 

valikut kõigi elementide kohta. 

 

6 MP3 CD või muusikaplaadi kuulamine 
Victor Reader pole ainult rääkiv raamatuettemängija, vaid sellega saab kuulata ka tavalisi ning mp3-plaate. 

Nii saate kuulata tavalisi muusikaplaate kui ka poes müüdavaid audioraamatuid. 

 

Pange tähele, et mp3-plaatidega saate liikuda nii kaustalt-kaustale kui ka faililt failile. Tavaliste audioplaatide 

puhul saate liikuda vaid rajalt rajale.  

 

6.1 Kasutajaliides 

Kui te sisestate mp3 plaadi annab Victor Reader teile teate: ‚kaust x; fail y’. Raamaturiiuli nimekirjas on mp3 

ja audio CD-plaadid märgitud kui „muu audioplaat. .  

 

6.2 Funktsioonid 

Tagasi (4) ja edasi (6) nuppude abiga saab liikuda samas kaustas eelmise või järgmise faili juurde. Kui 

aktiivne fail on kausta esimene või viimane, siis tagasi või edasi nuppudega liigutakse vastavalt eelmise 

kausta viimase faili või järgmise kausta esimese faili juurde. 

 

Kui kasutate juhuslikus järjekorras ettemängimist, viivad tagasi ja edasi nupud juhuslikus järjekorras olevate 

failide loetelus eelmise või järgmise juhusliku faili juurde. 

Juhuslikus järjekorras ettemängimise ajal on kasutusel vaid „faili“ liikumistasand. 

 

Kus ma asun? Kus ma asun nupu (5) vajutamine annab teile teada aktiivse kausta ning faili ja mängitud aja 

aktiivsest failist. 

 

Mängi: jätkuv ettemängimine, see tähendab et kui üks fail lõppeb, jätkab Victor Reader järgmise failiga. 

Ettemängimine lõpeb pärast nimekirjas viimase faili ettemängimist. 

 

Mine failile: Vajutage mine lehele nuppu ning Victor Reader läheb aktiivses kaustas määratud faili juurde. 

Vajutades mine lehele nuppu , ütleb Victor Reader MP3 plaatide puhul mine failile ja tavaliste audioplaatide 

puhul mine rajale. 
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Sisestage faili/raja number. Midagi sisestamata, kasutatakse vaikeväärtust, milleks on aktiivne fail/rada. 

Vajutage kinnitusnuppu trellid (#) et liikuda valitud faili/pala juurde Või vajutage mängi/stopp, et liikuda 

valitud faili juurde ning alustada koheselt selle ettemängimist. 

 

Tühistamiseks vajutage tühistamisnuppu. 

 

Mine kausta: Vajutage mine lehele nuppu kaks korda. Victor Reader läheb määratud kausta. Kui vajutate kaks 

korda „Mine lehele“ nuppu ütleb Victor Reader mine kausta. Sisestage kausta number. Kui numbrit ei 

sisestata, kasutab Victor Reader vaikeväärtust, milleks on aktiivne kaust. Vajutage kinnitusnuppu valitud 

kausta esimese faili juurde minemiseks. Victor Reader küsib teilt failinumbrit. Te võite sisestada soovitud faili 

numbri. Kui te ei sisesta midagi, kasutatakse numbrit 1 . Sisestuse kinnitamiseks vajutage kinnitamisnuppu. 

Kostub teade „Fail x“. Vajutage kinnitamisnuppu asemel mängi/stopp nuppu, et liikuda soovitud faili juurde 

ja alustada koheselt selle ettemängimist. 

Tühistamiseks vajutage tühistamisnuppu tärn. 

 

Info: Vajutades infonuppu (0), saate järgnevat infot: 

Failide ja kaustade arv 

Kogu esituse aeg 

Mängitud aeg 

Mängida jäänud aeg 

järjehoidjate arv 

Kas kasutusel on aku või voolujuhe  

Victor Readeri mudel, tarkvara versioon, kasutaja kasutajatunnus (d) (kui on olemas) ja seerianumber. 

 

7 Akude vahetamine 
Asendusakude saamiseks võtke ühendust kas oma edasimüüja või HumanWarega. 

 

7.1 Akude eemaldamine 

Asetage Victor Reader enda ette 

Pöörake seade ümber, nii et seadme alumine külg on teie poole ja seadme sang on vasakul. 

Otsige üles akude pesa kaas. Selle keskkohta tähistavad kolm horisontaalset triipu. Kaane vasakus servas on 

kinnituskruvi. 

Kasutage kruvi kaanest eemaldamiseks standardset kruvikeerajat. Hoidke seadet ühe käega kindlalt kinni. 

Teise käega lükake horisontaalsetest reljeefsetest tähistusjoontest kaant enda poole. Pöörake kaant ja hoidke 

seda kohal. Leidke akupesas aku riba.  Tõmmake sujuvalt ribast, et aku pesast eemaldada . Võtke aku 

seadmest välja. 

 

7.2 Uue aku sisestamine 

HumanWare akud on kujundatud vigadekindlaks, see tähendab, neid saab seadmesse asetada vaid ühtepidi. 

Selleks, et aku õieti seadmesse panna, asetage alustuseks aku lapiti enda ette. 

Veenduge, et riba on teie poole. Aku paremal serval on jõnks, mis takistab selle asetamist seadmesse valepidi. 

Alumisel küljel on kolm kontakti, kaks neist on ribast vasakul ja üks paremal.  

Aku asetamiseks pesasse kallutage selle tagumist külge allapoole, lükake akut edasi ja alla. Aku lukustub oma 

kohale. Kui aku on oma kohal, peaks riba osutama ülespoole, aitamaks akut vajadusel pesast kätte saada. 

Sulgege akupesa kaas ning lükake seda edasi. Keerake kinnituskruvi kinni, et hoida kaant kindlalt omal kohal. 

 

Pange tähele, et uus aku vajab vähemalt kolm täielikku laadimise ja tühjenemise tsüklit, et saavutada 

optimaalset mahtuvust. 
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8 Seadme kasutamisel tekkida võivad probleemid 

8.1 Raamatus navigeerimine 

1) Miks ei paku Victor Reader üles ja alla nooli vajutades alati samu DAISY struktuuritasemeid?  

Üles ja alla nooled valivad raamatu kirjastaja poolt määratud DAISY alajaotusi. Kõik DAISY formaadis 

raamatud pole liigendatud sama moodi. Näiteks võib raamatu kirjastaja märkida raamatus ainult peatükid. 

Sellisel juhul kuulete te üles ja alla noolte vajutamisel ainult  kahte valikut: Esimene tase ja  fraas. Sõltumata 

raamatu struktuurist on „Fraas“ alati valikute hulgas, kuid Victor Reader saab kasutada ainult raamatu 

kirjastaja poolt raamatusse pandud navigeerimistasemeid . Paljude raamatutega ei saa kasutada Mine lehele 

käsku, sest raamatu kirjastaja pole raamatusse lisanud leheküljetähiseid. Ka fraasi tähendus on eri raamatutes 

erinev. Mõnes raamatus tähistab fraas ühte lauset, kuid mõnes teises tähistab fraas etteteadmata pikkusega 

ajahüpet. Mõned tootjad, kes teevad DAISY raamatuid vanadest helikassettidest, märgivad fraasiga ühte 

kassetipoolt. Raamatutes, kus on vähe DAISY navigatsioonitähiseid või need puuduvad üldse, peate 

liikumiseks kasutama edasi ja tagasi kerimist. Edasi kerimise nupp on mängi/stopp nupust paremal ja tagasi 

kerimise nupp on mängi/stopp nupust vasakul. 

2) Kuidas ma saan teada, millised alajaotused on raamatus kasutusel? 

DAISY-elementide navigatsiooniklahvid nool üles ja nool alla liiguvad DAISY navigatsioonielementide 

vahel. Paljud tootjad lisavad raamatute algusesse lõigu, kus selgitatakse, mis selles raamatus vastab DAISY  

navigatsioonielementidele. Kui te pole kindel kuidas mingis raamatus navigeerida saab, pöörduge selle 

raamatu kirjastaja poole.  

3) Kuidas ma saan kiiresti raamatu algusesse või lõppu? 

Victor Reader lisab automaatselt järjehoidja raamatu algusele ja lõpule. Vajutage järjehoidja nuppu kuni 

kuulete teadet, ‚järjehoidjate nimekiri’. Vajutage vasakut noolt kuni kuulete ‚raamatu algus’. Raamatu algus 

on alati kasutaja poolt määratud esimesest järjehoidjast vasakul. Sarnaselt jõuate ka raamatu lõppu. Selleks 

vajutage paremat noolt kuni kuulete ‚raamatu lõpp’ . Raamatu lõpu järjehoidja on alati kasutaja poolt 

määratud viimasest järjehoidjast paremal. Kui te pole järjehoidjaid lisanud, jõuate vasaku noole vajutamisel 

kohe algusesse ja parema noole vajutamisel kohe raamatu lõppu.  

 

8.2 Aku ja laadimine 

1) Kui kaua võtab aku laadimine aega, ja kui kaua see vastu peab? 

Aku täis laadimine võtab 4 tundi ja täis aku peab vastu umbes 10 tundi mängimist. Need tulemused on saadud 

DAISY-raamatu järjestikusel mängimisel. Aku oodatavat 10-tunnist tööaega võivad vähendada järgmised 

asjaolud: 

Kui seadet laeti vähem kui 4 tundi.  

Rohke DAISY-navigeerimise kasutamine. See nõuab CD-seadmelt rohkem tööd ning suurema hulga energia 

kulutamist 

Standard CD-DA tüüpi muusikaplaatide või audioraamatute mängimine 

Mitte-DAISY MP3 muusika või audioraamatute mängimine 

Suur helitugevus vähendab akude kestvust 

Suur lugemiskiirus vähendab akude kestvust 

Keskkonnatemperatuur võib vähendada akude kestvust 

2) Kas ma võin akude laadimise ajal ka raamatut kuulata? 

Jah. Kui ühendate Victor Readeri vooluvõrku, laetakse akut ka sellel ajal kui te kuulate raamatut. Pange 

tähele, et kui seade on ühendatud vooluvõrku ning seade on väljalülitatud, vilgub sisselülitamisnupu kohal 

olev LED-tuli seni kuni aku on täielikult laetud. 

3) Kuidas ma saan veenduda, et ühendasin seadme korrektselt vooluvõrku? 

Asetage Victor Reader enese ette, käepide vasakul. AC/DC adapteri pistikupesa asub tagaküljel, keskkohast 

veidi vasakul. Kui te ühendate seadme vooluvõrku Victor Readeri töötamise ajal, kuulete lühikest heli, mis 

kinnitab et te olete seadme korrektselt ühendanud. Te saate selles veenduda ka vajutades  ‚info’ nuppu (0). 

Kui kuulete teadet: “Töötab vooluvõrgust” töötab Victor Reader võrgutoitel. Akult töötamisel kuulete te selle 

teate asemel „Töötab akult“. Adapterijuhtme lahtiühendamise kinnitab seade uue heliga. 

4) Kas ma saan akude jõudlust vähendada neid vähem või kauem laadides? 
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Victor Reader kasutab kõrgkvaliteetseid NiMd akusid (Nikkel Metallhüdriid), millel pole keemilist mälu nagu 

Nikkel-Kaadmium akudel. NiMH akud ei kaota mahtu kui te neid üle või alalaete.  

5) Kas see kahjustab akusid, kui ma jätan seadme kauaks vooluvõrku? 

Ei. Kuid siiski on soovitav seade vooluvõrgust eemaldada, kui te kavatsete seda pikka aega mitte kasutada, 

näiteks enne puhkusele minekut. Nii väldite elektrikõikumistest põhjustatud kahjustusi. 

6) Kas ma võin seadmel akut vahetada?  

Jah. Asendusaku saab osta Silmalaeka käest. 

7) Mitu korda ma saan akut laadida enne kui see väljavahetamist vajab? 

Prognoositavalt saab akut kasutada 500 tühjenemise-laadimise tsüklit. pärast seda hakkab aku mahtuvus 

vähenema. Kasutustsükli pikkus väheneb kumuleerudes. Kui Aku enam ei tööta korralikult, tuleks see välja 

vahetada.  

8) Mida peaksin ettevaatusabinõuna tegema, kui plaanin Victor Reader’it pikka aega mitte kasutada? 

Aku tuleks alati enne seadme hoiulepanekut täis laadida. Pikema kui kolmekuulise  perioodi puhul 

tuleks aku täis laadida ja seejärel seadmest välja võta. Victor Reader tuleks hoida 

temperatuurivahemikus -20 kuni 35 kraadi Celsiust ning suhteline õhuniiskus peab jääma vahemikku 

5% kuni 90%, ilma kondensatsioonita. 

9)  

8.3 CD-d 

1) Mida ma peaksin tegema, kui CD on seadmesse kinni jäänud ja ei tule sellest välja? 

Esiteks lülitage seade välja ja siis sisse ning vajutage seejärel uuesti väljutusnupule. Kui sisselülitamisnupp 

näib mitte-töötavat (signaalpiikse pole vajutamise ajal kuulda), hoidke sisselülitamisnuppu 10 sekundit all ja 

siis vabastage see. Seejärel hoidke all väljutamisnuppu ning  samal ajal vajutage sisselülitamisnuppu. Jätkake 

Väljutamisnupu allhoidmist, kuni te kuulete Victor Readeri tervitusteadet. Pärast seda peaks Victor Reader 

CD väljutama. 

2) Kas ma kahjustan Victor Reader'it, sisestades CD-plaadi valet pidi seadmesse? 

Ei. Victor Reader väljutab lihtsalt CD ja mingeid kahjustusi seadmele ei teki. 

3) Miks mu Victor Reader undab imelikult iga paari minuti tagant? 

See on normaalne heli, mida tekitab CD-seade CD-lt andmete lugemisel. DAISY formaadis raamatute puhul 

loeb Victor Reader plaadilt andmed mällu ja lülitab ketta välja. Seade on vaikne, kuni alles mitme minuti 

pärast on vaja  uus andmehulk mällu laadida. Navigatsioonikäskude kasutamine või järjehoidja juurde 

minemine põhjustab samuti kettaseadme töölehakkamise, et uuest kohast andmehulk mällu laadida. 

4) Mida ma peaksin tegema kui CD jätab lõike vahele või lõpetab mängimise? 

Kehva kvaliteediga, sõrmejälgedega või kriimustatud CD-plaadid ei mängi tihti kas korralikult või üldse 

mitte. Väljutage CD. Puhastage seda ebemeid mitte-ajava riidega või CD-puhastuslapiga, mida saab osta 

enamikest CD-sid müüvatest kauplustest. Mitte mingil juhul ärge kasutage selleks paber taskurätte või 

salvrätte! Puhastage CD liikudes seestpoolt väljapoole. Ärge puhastage CD-d ringliigutustega.  Kui ka pärast 

puhastamist ei mängi CD korralikult, veenduge et selle pinda pole kriimustatud. Kahjustatud CD-d tuleb 

asendada uuega.  

5) Kas ma pean puhastama kettaseadet või lugemislaseri läätse? 

Ei. Kettaseade, mida Victor Reader kasutab, ei vaja kasutajapoolset eraldi hooldamist ja puhastamist. 

6) Kas ma võin kettale kinnitada punktkirjas silte?? 

Ei. Silt võib viia CD-plaadi seadmes suurel kiirusel pöörlemise ajal  tugevalt tasakaalust välja.  

Lisaks kui silt tuleb seadmes olles CD küljest lahti, kahjustab see väga tõenäoliselt kettaseadet. Kui te saite 

CD-plaadi koos punktkirjas või mõne teise mitte-originaalsildiga, peaksite sellised sildid plaadilt eemaldama.  

7) Miks ma kuulen vahel klahvile vajutades teadet „palun oodake“, isegi siis kui plaat on seadmes? 

See võib juhtuda, kui vajutate nuppe liiga ruttu peale Victor Readeri käima lülitamist või CD sisestamist. 

Victor Reader vajab plaadi lugemiseks ja sellelt DAISY navigatsiooni info saamiseks natuke aega. Oodake 

peale pleieri sisselülitamist või CD sisestamist, kuni Victor Reader teatab teile raamatu pealkirja. 

8) Mida tähendab teade plaadil pole raamatut? 

Victor Reader annab selle teate, kui ta ei suuda CD tüüpi tuvastada. Victor Reader toetab DAISY, mp3 ja 

muusikaplaate. 

9) Mida tähendab teade ‚toetamata audioformaat’? 
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CD-l on audiofailid, mida Victor Reader tunneb, kuid need on vormingus, mis ei ühildu Victor Readeri 

tarkvaraga. Kui selline asi juhtub teavitage asjast Silmalaegast. 

10) Kas kriimustatud CD mängimine rikub Victor Reader’it? 

Ei. Mängimise ajal ei puutu CD pind otseselt kokku lugemisseadmega ja seetõttu  ei kahjusta kriimustatud 

plaat seadet. 

 

8.4 Üldiselt 

1) Mida ma teen kui sisselülitamisnupp ei tööta? 

Kui nupule vajutades ei kuuldu helisignaali, siis veenduge et seadme akud on laetud või et ta on vooluvõrgus. 

Kui sellele vaatamata nupp ei tööta, siis hoidke sisselülitamisnuppu 10 sekundit all. See resetib seadme. Pärast 

seda vajutage nuppu uuesti. Seade peaks jälle korralikult töötama.  

2) Kas Victor Readeri tarkvara saab uuendada? 

Jah. Kui tootele on tootja poolt saadaval tarkvaralised uuendused, saab valmistada spetsiaalsed uuenduse CD-

d.  

Lisainfo Silmalaekast.  

3) Kas ma peaksin kustutama mälumahu hoidmiseks järjehoidjaid? 

Seda pole tarvis teha, kuna Victor Reader salvestab oma mällu kuni 1500 järjehoidjat, mitme raamatu peale 

laiali jaotatud. Isegi kui te peaksite kunagi salvestama rohkem kui 1500 järjehoidjat, kirjutab Victor Reader 

lihtsalt harvemini kasutatavad järjehoidjad uutega üle, ning mingit muret mälumahuga ei teki. Seega on 

soovitav järjehoidjaid kustutada siis, kui teil neid vaja ei ole. 

4) Miks ma ei saa oma kõrvaklappide helitugevust reguleerida? 

Veenduge et olete kõrvaklapid ühendanud kõrvaklapi ja mitte liiniväljundi pistikusse. Helitugevuse 

reguleerimine töötab ainult kõrvaklapipistikus, mis on seadme paremal küljel teile lähim pistik. Liiniväljundi 

pistik on mõeldud selleks et ühendada Victor Reader mõne teise seadmega, näiteks kassettmagnetofoniga. 

 

9 Tehnilised andmed 
Mõõtmed: 23,7 X 20,9 X 5,4 cm 

Kaal (koos akuga): 1,1 kg 

Toetatud DAISY standardid: DAISY 2.0, 2.0.2 ja 3.0 

DAISY NISO Z39.86 2002 

Aku laadimisaeg: 4 tundi 

Akutoitel DAISY raamatu järjestikuse mängimise aeg: 10 tundi 

Keskkonnatingimused: Töötemperatuur: 10 kuni 40 kraadi Celsiust 

Hoiutemperatuur: -20 kuni 35 kraadi Celsiust 

Suhteline õhuniiskus (mitte-kondenseeruv) 5% kuni 90% 

Vooluadapter vastab müügikohamaa standardile. Teiste maade jaoks sobivate alternatiivsete vooluadapterite 

kohta küsige Silmalaekast. 

Toetatud failiformaadid: PCM, ADPCM, MPEG, MP3, OGG (Ogg Vorbis) 

Voolutoitepistikupesa 2.5 mm (sisemine)/ 5.5 mm (väline) 

Liiniväljundi ja kõrvaklapipistikupesa: 3,5 mm 

Kaugjuhtimispistikupesa: 2,5 mm 


	1 Ülevaade
	1.1 Victor Reader’i lahtipakkimine
	1.2 Seadme kirjeldus
	1.2.1 esipaneel
	1.2.2 Vasak pool
	1.2.3 Parem pool
	1.2.4 Esipool
	1.2.5 Tagakülg

	1.3 Victor Reader’i sisse- ja väljalülitamine
	1.4 Akud
	1.5 CD sisestamine ja väljutamine

	2 Põhifunktsioonid
	2.1 juhtfunktsioonid
	2.2 Mängi / stopp
	2.3 Edasi ja tagasi kerimine
	2.4 Nuppude tutvustamisrežiim

	3 Numbriklahvide funktsioonid
	3.1 Klahvistiku kirjeldus
	3.2 Navigatsiooniklahvid
	3.3 Ajahüppe liikumisrežiim
	3.4 Hüpe kümne lehekülje kaupa
	3.5 Vahelejäetavad elemendid
	3.5.1 Kutsu vahele jäätud element välja

	3.6 Raamaturiiul – klahv 1
	3.7 Ajalugu – klahv 3
	3.8 Kus ma asun? – klahv 5
	3.9 Unerežiim - unenupp
	3.10 Kinnitamisnupp trellid (#) ja tühistamisnupp tärn (*)
	3.11 Info – klahv 0
	3.11.1 Etteloetav info


	4 Lisafunktsioonid
	4.1 Mine lehele
	4.2 Mine pealkirjale
	4.3 Järjehoidjad
	4.3.1  Mine järjehoidja juurde
	4.3.2  Järjehoidja sisestamine
	4.3.3  Järjehoidja esiletõstetud tekstile
	4.3.3.1 Esiletõstetud teksti Järjehoidja lõpp
	4.3.3.2 Mine esiletõstetud teksti järjehoidja juurde
	4.3.3.3 Kustuta esiletõstetud teksti järjehoidja

	4.3.4  Järjehoidjate nimekiri
	4.3.5  Järjehoidja eemaldamine


	5 Seadistamismenüü – klahv 7
	5.1 Menüüde ja menüü elementide nimekiri
	5.1.1 Taasesitus
	5.1.1.1 Tavaline
	5.1.1.2 Kordus
	5.1.1.3 Juhuslik

	5.1.2 Jäta vahele


	6 MP3 CD või muusikaplaadi kuulamine
	6.1 Kasutajaliides
	6.2 Funktsioonid

	7 Akude vahetamine
	7.1 Akude eemaldamine
	7.2 Uue aku sisestamine

	8 Seadme kasutamisel tekkida võivad probleemid
	8.1 Raamatus navigeerimine
	8.2 Aku ja laadimine
	8.3 CD-d
	8.4 Üldiselt

	9 Tehnilised andmed

