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Alustamine Victor Reader Stratus12 kasutamisega
12

Teretulemast kasutama Victor Reader Stratus , teie uut digitaalset rääkivat raamatute mängijat.
Victor Reader Stratus‟e esimesel kasutamisel peate te ühendama oma mängija vooluvõrku.
Vooluvõrku ühendamiseks pistke komplekti kuuluva voolujuhtme üks ots seadme toitepistikusse.
See paikneb mängija tagumise külje parempoolses servas. Ühendage juhtme teine ots
vooluvõrgu pistikusse. Seadme esmakordsel saamisel, akude vahetamisel või peale seadme
pikka kasutamata seismist on soovitav jätta mängija vooluvõrku ühendatuks terveks ööks,
tagades nii, et seadme aku on täielikult laetud.
Sisselülitamisnupp võib helendada punaselt või roheliselt. Nupp vilgub punaselt, kui mängija
on väljalülitatud ja ühendatud vooluvõrku. Vilkumine tähistab aku laadimist. Kui vilkumine lõpeb,
on aku täielikult laetud. Kui mängija on sisselülitatud, helendab nupp roheliselt, sõltumata, kas
seade on vooluvõrku ühendatud või mitte. Tavajuhul võtab aku laadimine kuni 4 tundi ja pakub
tavaliste DAISY vormingus raamatute kuulamise jaoks elektritoidet kuni 10 tunniks.
Pange tähele, et te võite jätkata Victor Reader Stratus‟e kasutamist ka aku laadimise ajal.
12

Pakendis on järgmised asjad: Victor Reader Stratus , valikuline nuppude kate (pole kõigi
seadmete puhul komplektis), mille võib eemaldada, et võtta kasutusele laiendatud liikumisnupud,
toitejuhe, kilekott dokumentatsiooni ja käesoleva CD-ga. Sellel CD-l on lühike alustamisjuhend,
mille järel on kasutamisjuhend.
Te saate lugemist peatada ja uuesti jätkata, vajutades lihtsalt Mängi-stopp nuppu. See paikneb
seadme esipaneeli allserva keskel, edasi ja tagasi kerimise nuppude vahel.
Nüüd algab mängijaga tutvumissessioon. .
Asetage mängija enda ette nii, et kandmissang jääks vasakule. Sanga kohal, vasakus ülemises
nurgas on sisseehitatud valjuhääldi.
Seadme ülemise osa keskel on kolm paari üles ja alla nuppe. Vasakult paremale lugedes on
need kõne kõrguse, helitugevuse ning kiiruse nupud.
Kõne kõrguse, helitugevuse ja kiiruse nuppude all on telefonipaigutusega numbrinupud. Number
viiel on reljeefne tähis. Neid numbrinuppe saab kasutada dokumendis liikumiseks ning leheküljening järjehoidjanumbrite sisestamiseks.
Numbreid 2, 4, 6 ja 8 saab kasutada raamatus liikumisel loogiliste noolenuppudena. Vastavalt
nool üles, vasakule, paremale ja alla. 0 nupust vasakul on tärn, ehk Tühistamisnupp, ja paremal
on trellid, ehk Kinnitamisnupp.
Kaheteistkümnest numbrinupust vasakul, seadme keskjoone lähedal, on kolm üksteise kohale
paigutatud nuppu. Ülemine on mine lehele nupp. See võimaldab teil minna otse kas soovitud
leheküljele, pealkirjale või raamatule. Vajutage seda korduvalt, et valida, milleni soovite liikuda.
Vahetult selle all on Järjehoidja nupp. Järjehoidja nupu abiga saab liikuda järjehoidjale, neid
lisada või kustutada. Vajutage seda korduvalt, et valida soovitud järjehoidja funktsioon. Kõige
alumine on väljuta nupp. Selle nupu vajutamisel väljutatakse Stratus‟e CD-seadmest CD-plaat.
Kaheteistkümnest numbrinupust paremal on Sisselülitamisnupp. See on kergelt korpuse sees, et
vältida nupu kogemata vajutamist. Sisselülitamisnupu abil saab Stratu‟st sisse- ja välja lülitada.
Pange tähele, et kui Stratus on välja lülitatud ja te ühendate selle vooluvõrku, kulub mõni hetk,
enne kui Sisselülitamisnupp hakkab uuesti toimima.

i

HumanWare

www.humanware.com
Victor Reader Stratus kasutusjuhend

Kaheteistkümne numbrinupu all on neli nuppu. Neist kolm asuvad seadme esiserva lähedal.
Lugedes vasakult paremale on need kolm: Tagasikerimisnupp, Mängi-stopp nupp ja
Edasikerimisnupp.
Mängi-stopp nupu kohal on Une nupp. See on poolkuu kujuline ja sellest vasakul on oranž LED
indikaatorlamp. Vajutage Une nuppu üks kord, et kuulda hetke aega. Vajutage nuppu korduvalt,
et seada erinevaid intervalle, mille järel Stratus automaatselt välja lülitub.
Seadme paremal küljel, külje keskosa lähedal, on kõrvaklappide pistik. Seda saab kasutada ka
kõlarite ühendamiseks.
Victor Reader Stratus‟e tagaküljelt, veidi keskkohast paremal, leiate te voolutoite pistikupesa. Te
saate kasutada seda seadme ühendamiseks vooluvõrku.
Seadme kitsal esiküljel leiate CD-seadme ava.

Uue raamatu sisestamine ja ettemängimine
Lülitage seade sisse. Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all Sisselülitamisnuppu. 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 Stratus teile raamatu pealkirja. Kui soovite alustada raamatu
lugemist, vajutage Mängi-stopp nuppu. Kui te panite CD kogemata seadmesse valetpidi,
väljutatakse CD-plaat 15 sekundi jooksul, ilma seda 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 lugemist tavalisel
kiirusel.
Lugemise peatamiseks vajutage lihtsalt Mängi-stopp nuppu. Kui soovite jätkata pooleli jäänud
kohast 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.
Lugemise lõpetamiseks lülitage seade lihtsalt välja. Selleks vajutage ning hoidke all
Sisselulitamisnuppu, seni kuni seade teatab, et see lülitub välja. Victor Reader Stratus mäletab
järgmise lugemise ajal, kus teil lugemine pooleli jäi.
Samas raamatus uue lugemissessiooni alustamiseks vajutage Sisselülitamisnuppu ja hoidke
seda all. Mõne hetke pärast kuulete helisignaali ja seade loeb teile raamatu pealkirja ette.
Vajutage Mängi-stopp nuppu ja lugemine jätkub samast kohast, kus see eelmine kord pooleli jäi.
Seadmest CD väljutamiseks vajutage CD-Väljutamisnuppu. Victor Reader teavitab teid plaadi
väljutamisest ja mõne sekundi pärast väljutab mootoriga väljutusmehhanism sujuvalt CD
Nuppude tutvustusrežiim
Kui Victor Reader Stratus‟es ei ole plaati, läheb seade automaatselt nuppude tutvustusrežiimi.
Selles režiimis teatab seade lühidalt iga vajutuse peale, mida antud nupp teeb. See on kasulik
seadme funktsioonide tundma õppimisel. Te saate nuppude tutvustusrežiimi kasutada ka siis, kui
seadmes on CD-plaat. Selleks vajutage ja hoidke all Info nuppu (number 0). Vajutage ja hoidke
uuesti Info nuppu (number 0), et nuppude tutvustusrežiimist väljuda.
Sellega olete te tutvunud Victor Reader Stratus olulisemate oskustega. Kasutusjuhend algab
koheselt peale seda.
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Victor Reader Stratus12 kohta
12

HumanWare on uhke teile tutvustama Victor Reader Stratus , lihtsat ja kasutajasõbralikku
rääkivat digitaalsete audioraamatute mängijat.
12

Victor Reader Stratus on disainitud sobima kõigi lugemisvajadustega, alates meelelahutuslikust
lugemisest nagu bestsellerid, romaanid ja ajakirjad kuni keerukama struktuuriga raamatuteni
nagu käsiraamatud. Stratus võimaldab teil hõlpsalt liikuda raamatu struktuuris ning kiiresti minna
soovitud info juurde.
Lihtsalt kasutatavate käskude abil saate te uurida sisukorda, minna soovitud osa juurde või
naasta järjehoidja juurde.
Me loodame, et te kasutate oma uut rääkivat digitaalsete raamatute mängijat palju tunde
rõõmuga!
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Olulised ohutusjuhised
Järgige kõiki tootel olevaid märkusi, hoiatusi ja instruktsioone.
Lugege hoolikalt käesolevas kasutusjuhendis toodut, enne kui asute kasutama audioraamatute
mängijat Stratus.
Kasutage või ladustage seadet siledal ja kindlal pinnal.
Hoidke seadet vee ja kõrge niiskuse eest.
Kasutage ainult Stratus‟ega kaasas olnud kaableid.
Vooluvõrgu pistik peaks olema seadme lähedal, kergesti ligipääsetavas kohas.
Seda seadet peab kasutama sildil tähistatud näitajatega vooluvõrgust. Kui te pole kindel, milline
elektritoide on saadaval, konsulteerige oma edasimüüja või elektrifirmaga.
Laske kõik seadme remonditööd teha kvalifitseeritud teenindustöötajal. Ärge proovige ise seadet
ise parandada, sest seadme korpuse avamine või eemaldamine võib ohustada teid ohtliku
elektripingega või teiste riskidega.

Ülal toodud võrdkülgses kolmnurgas olev hüüumärk on mõeldud kasutajat informeerima
seadmega kaasasolevas kasutusjuhendis olevast instruktsioonist.

Aku ohutu kasutamine












Ärge kasutage või jätke akut kuumaallika või lahtise tule läheduses. Ärge ladustage akut
kõrges kuumuses.
Kasutage aku laadimiseks vaid Stratus‟e vooluadapterit.
Ärge avage või muutke akut.
Ärge lühistage klemme
Ärge asetage akut vette, ärge laske akul saada märjaks.
Ärge lööge või visake akut.
Ärge jootke akut.
Ärge ajage vahetusse positiivset ja negatiivset klemmi.
Ärge kasutage akut tootja poolt mitte ettenähtud otstarvetel.
Kui aku peaks lekkimaja aku sisu satub silma, ärge hõõruge silmi. Selle asemel loputage
silmi puhta veega ja otsige kahjustuste vältimiseks viivitamatult meditsiinilist abi.
Kui aku peaks lekkima ja selle sisu satub nahale, loputage piirkonda puhta voolava
veega.

Jäätmekäitlus
Victor Reader Stratus‟e osade utiliseerimisel peab järgima kohaliku omavalitsuse reegleid.
Victor Reader Stratus ei sisalda ohtlikke aineid.
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1. Victor Reader Stratus12 ülevaade
1.1 Seadme lahtipakkimine
12

Pakend sisaldab järgmisi esemeid: Victor Reader Stratus , valikuline nuppude kate (ainult koos
mõne mudeliga), mille võib eemaldada, et võtta kasutusele navigeerimisnupud, voolujuhe, kilekott
dokumentatsiooniga ja käesolev CD. Sellel CD-l on lühike alustamisjuhend, mille järel on
kasutusjuhend. Te võite soovi korral kasutusjuhendi või alustamisjuhendi välja printida.
Enne esimest Stratus‟e kasutamist peate te ühendama seadme vooluvõrku, et akut laadida. Te
võite kasutada Victor Reader Stratus mängijat ka aku laadimise ajal.
Kui mõni ülalnimetatud esemetest on pakendist puudu, võtke ühendust Silmalaekaga:
telefon 5383 8129.
Veebileht: www.silmalaegas.ee

1.2 Valikuline nuppude kate
Teie mängijale võib olla paigaldatud valikuline nuppude kate. Kate varjab liikumisnuppe, muutes
nende kasutajate jaoks, kes neid nuppe ei vaja, seadme kasutamise lihtsamaks. Kui te soovite
kasutada oma Victor Reader Stratus raamatus liikumise käske täies ulatuses, siis saate te katte
eemaldada.
Nuppude kate on kinnitatud korpuse külge seadme neljas nurgas saki abil.
Kate varjab järgmisi nuppe: Mine, Järjehoidja ning numbri nuppud.
Kui te soovite katte eemaldada:
-Hoidke seadet vasaku käega kandmissangast.
- Leidke parema käega katte parem ülemine nurk. Sälk on nurga keskel.
-Asetage parema käe nimetissõrme külg sälgu alla.
- Kasutades seadme küljel oma parema käe pöialt kangina, vajutage, et sälku tõsta.
- Samal meetodil tõstke ka paremat alumist sälku.
- Nüüd kui kaks nurka on tõstetud, peaksite te saama kaane eemaldada. Kui peaks olema vajalik,
tõstke vasakut alumist nurka ja eemaldage nuppude kate.
Kui te soovite panna nuppude katte tagasi, peate te paigutama katte õigesti Stratus‟e peale,
veendudes, et Stratus‟e ja katte sang on kohakuti.
Seejärel vajutage kõik neli nurka alla, kuni need klõpsatavad paigale.
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1.3 Victor Reader Stratus12 välimuse kirjeldus
1.3.1 Seadme pealmine külg

Joonis 1: Stratus’e nupud
Stratus’e nupud ja oskused:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tämber
Helitugevus
Kiirus
Numbri nupud
Mine
Järjehoidja
Väljuta

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sisse-välja lülitamine
Tagasi
Mängi-stopp
Edasi
Uni
Kõrvaklappide pistik
Voolutoite pistik
CD pilu
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Sisseehitatud valjuhääldi asub esikülje vasakus ülanurgas.
Ülal keskel on kolm paari nuppe. Vasakult paremale lugedes on need -Tämbri, Helitugevuse ja
Kiiruse nupud.
Tämbri, Helitugevuse ja Kiiruse nuppude all leiate te kaksteist numbrinuppu, mille abil saate
hõlpsalt raamatu struktuuris liikuda.
Kaheteistkümnest numbrinupust vasakul, umbes seadme keskjoone lähedal, on veel kolm
üksteise kohal paiknevat nuppu. Kõige ülemine on Mine nupp, mis võimaldab teil minna otse
soovitud leheküljele. Kohe Mine nupu all on Järjehoidja nupp. Järjehoidja nuppu saab kasutada
teksti osade esiletõstmiseks või raamatus oluliste osade tähistamiseks. Vajutage Järjehoidja
nuppu korduvalt, et valida kas Lisa, Mine või Eemalda järjehoidja käsk. Kolmas, kõige all olev
nupp on Väljuta nupp. Selle nupu abil saab väljutada CD-plaadi.
Kaheteistkümnest numbri nupust paremal on Sisse-väljalülitamise nupp. See on paigutatud
kergelt seadme sisse, et vältida nupu juhuslikku vajutamist. Sisse-väljalülitamise nupu abil saab
Stratus‟t sisse ja välja lülitada.
Kaheteistkümne numbrinupu all on neli nuppu. Neist kolm asuvad seadme esiserva lähedal.
Lugedes vasakult paremale on need kolm: Tagasikerimisnupp, Mängi-stopp nupp ja
Edasikerimisnupp.
Mängi-stopp nupu kohal on Une nupp. See on poolkuu kujuline ja sellest vasakul on oranž LED
indikaatorlamp. Vajutage Une nuppu üks kord, et kuulda hetke aega. Vajutage nuppu korduvalt,
et seada erinevaid intervalle, mille järel Stratus automaatselt välja lülitub.

1.3.2 Seadme vasak külg
Seadme vasakult küljelt leiate te kandmissanga ja valjuhääldi.

1.3.3 Seadme parem külg
Seadme paremal küljel, külje keskosa lähedal, on kõrvaklappide pistik. Seda saab kasutada ka
kõlarite jaoks.

1.3.4 Seadme esikülg
Seadme kitsal esiküljel leiate CD-seadme ava.

1.3.5 Seadme tagumine külg
Seadme tagumise külje keskosast veidi paremalt leiate te voolutoite pistiku. Seda kasutatakse
Stratus‟e vooluvõrku ühendamiseks, et akut laadida.

1.4 Aku laadimine
Aku on arvestatud umbes 300 laadimise-töö tsükli jaoks. Tavatingimustel jätkub täislaetud akust
kuni 10 tunniks DAISY formaadis raamatu järjestikuliseks kuulamiseks. Siiski võib aku kestus
väheneda järgmistel põhjustel:
Kui akut laeti vähem kui 4 tundi
Raamatus liikumise käskude rohke kasutamine
Mitte-DAISY formaadis raamatud võtavad rohkem voolu ja neid saab mängida akult kuni 3 tundi.
Suure helitugevuse või kiirusega kuulamine
Akut laetakse automaatselt kohe seadme vooluvõrku ühendamisel. Seadet saab aku laadimise
ajal kasutada. Aku laadimiseks ühendage Stratus lihtsalt vooluvõrku. Kui seade on vooluvõrku
lülitamise ajal sisselülitatud, kuulete te lühikest helisignaali, mis kinnitab vooluvõrku kinnitamist.
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Vooluvõrgust lahtiühendamisel kuulete te uuesti helisignaali. Akut laetakse sõltumata sellest, kas
seade on sisse lülitatud või mitte.
Seda, kuidas vahetada akut, lugege käesoleva kasutusjuhendi osast „Aku vahetamine“.
Märkus: Kui seade ei ole vooluvõrku ühendatud ja jääb rohkemaks kui 30 minutiks peatatud
olekus seisma, lülitub see akude säästmiseks välja.

1.5 Sisse- ja väljalülitamine
Seadme sisselülitamiseks vajutage ning hoidke all Sisselülitamisnuppu. Te kuulete helisignaali
ning kuulete tervitust.
Seadme väljalülitamiseks vajutage uuesti Sisselülitamisnuppu ja hoidke seda all. Te kuulete
kahte piiksu, mis annavad märku seadme väljalülitumisest. Pange tähele, et kui Stratus on
väljalülitatud ja te ühendate selle vooluvõrku, läheb mõni hetk enne kui Sisselülitamisnupp
muutub kasutatavaks.
Sisselülitamisnupu signaaltule tähendused on järgmised:
-

Seade on aktiivne. Nupp on roheline, sõltumata sellest, kas aku laeb või ei.

-

Seade on väljalülitatud ja ühendatud vooluvõrku, akut laetakse. Sisselülitamisnupp on
tuhmpunane ja vilgub.

Seade on väljalülitatud ning ühendatud vooluvõrku ja akut ei laeta. Sisselülitamisnupp on
tuhmpunane ja ei vilgu.
-

Seade on väljalülitatud ja ei ole vooluvõrku ühendatud. Sisselülitamisnupp ei põle.

1.6 CD sisestamine ja väljutamine
Pange CD seadme esiküljel olevasse pilusse ja lükake õrnalt edasi. Motoriseeritud mehhanism
libistab CD seadmesse. Mõne sekundi pärast teatab Stratus raamatu pealkirja. Mängi-stopp nupu
vajutamisel alustatakse raamatu mängimist. Kui te sisestasite CD kogemata alumine pool ülesse
poole, väljutatakse plaat lühikese aja pärast ilma kahjustusi tekitamata.
CD väljutamiseks vajutage lihtsalt Väljutamisnuppu, mis asub vasakus alumises nurgas.
Motoriseeritud mehhanism väljutab CD sujuvalt seamest.
Märkus: Väljutamisnuppu saab kasutada vaid siis kui Stratus on sisselülitatud.
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2. Põhifunktsioonid
2.1 Audio juhtnupud
Tämbri, helitugevuse ja kiiruse reguleerimise jaoks on üles ning alla nupp. Piiks märgib
reguleerimise ülemist ja alumist piiri. Kui hetkel ei mängita raamatut, teatab Stratus seadistuse
väärtuse. Tämbri ja kiiruse jaoks on ka helisignaal, mis märgib normaal ehk 0-positsiooni. See
tähendab muutmata tämbrit või normaalkiirust.

2.2 Mängi-stopp
Raamatu lugemise alustamiseks vajutage Mängi-stopp nuppu.
Raamatu mängimise lõpetamiseks vajutage uuesti Mängi-stopp nuppu.

2.3 Edasi ja tagasi nupud
Need nupud võimaldavad teil liikuda raamatus kiiresti tagasi ja edasi. Te kuulete kerimise ajal
salvestust suuremal kiirusel.
Vajutage ja hoidke all Tagasi või Edasi kerimise nuppe kuni jõuate soovitud kohta. Liikumine
raamatus on seda kiirem, mida kauem te Tagasi või Edasi nuppu all hoiate. Iga paari sekundi
tagasi või edasi nupu allhoidmise kohta liigute te raamatus 1 minuti, 2minuti, 5 minuti, 10 minuti,
15 minuti ja nii edasi kaugusele. Ühe hüppe pikim pikkus on 5 minutit. Stratus teatab iga hüppe
järel möödunud aja ning mängib mõne sekundit heli normaalkiirusel. Te võite vajutada ka Edasi
või Tagasi nuppu vaid korra, et liikuda edasi või tagasi 5 sekundit.

2.4 Kinnita ja Tühista — trellid ja tärn nupud
Trellid nupp võimaldab teil kinnitada tegevuse või lõpetada numbrite sisestamise, näiteks
lehekülje numbri või siis teksti sisestamise, näiteks otsitav tekst.
Tärn nupp võimaldab teil tühistada tegevuse.
Trellid ja tärn nupud paiknevad numbri nuppude viimases reas, nullist paremal ja vasakul.

2.5 Mine
Mine nuppu saab kasutada kindla asja juurde hüppamiseks, näiteks lehekülg, pealkiri, kaust, fail,
protsent, või raamat.
Vajutage Mine nuppu mitu korda, et valida asi, mille juurde soovite minna ning sisestage vastav
arv. Vajutage seejärel Kinnita (trellid), et soovitud kohani hüpata, või vajutage Mängi, et minna
soovitud kohta ja alustada koheselt sealt lugemist.
Märkus: Kui küsitakse arvu, vajutage 0 või Tagasi, et hüpata raamatu algusesse või vajutage
Edasi, et minna raamatu lõppu.

2.6 Nupuabi režiim
Nupuabi režiimi abil saate te tundma õppida iga Stratus‟e nupuga seotud funktsiooni. See on eriti
kasulik, kui te õpite seadet kasutama.
Kui seadmes pole CD-plaati, on nupuabi režiim automaatselt aktiveeritud. Kui CD-plaat on
seadmes, saate te nupuabi režiimi sisse lülitada, kui vajutate ja hoiate all Info nuppu (vajutate ja
hoiate all number 0 nuppu). Vajutage ja hoidke uuesti Info nuppu (number 0 nuppu), et nupuabi
režiimist väljuda. Nupuabi režiimis võite te vajutada igat nuppu, et kuulda selle funktsiooni.
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3. Numbrinuppude funktsioonid
3.1 Nuppude kirjeldus

1

2

Raamaturiiul

Liikumiselement

4

5

6

Tagasi

Where am I?

Edasi

7

8

9

Menüü

Liikumiselement

#

0

*

Info

Tühista














3

Kinnita

1: Raamaturiiul
2: Üles, liikumiselement
3: teisi funktsioone pole
4: Vasakule, Tagasi
5: Kus ma olen?
6: Paremale, Edasi
7: Menüü
8: Alla, liikumiselement
9: Juhurežiim (Muusika)
Tärn: Tühista
0: lühike vajutus on Info, vajutus ja all hoida on Nupuabi režiim
Trellid: Kinnita
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3.2 Liikumisnupud

2
Üles/Liikumise
lement

4

6

Vasak

Parem

8
Alla/Liigu.
Element

2, 4, 6 ja 8 nuppudel on reljeefne nool, mis näitab, mis suuna noole funktsioon antud nupul on:
vastavalt üles, vasakule, paremale ja alla. Need nupud on liikumisnupud, mis võimaldavad teil
hõlpsalt minna struktuuri ühe elemendi juurest teise juurde, et leida soovitud info. Raamatu
struktuuri elemente nimetatakse ka liikumistasemeteks.
Kasutage nuppe 2 ja 8, et valida liikumistase. Need erinevad raamatuti, kuid tavaliselt
tähistab „tase 1“peatükki, „tase 2“ tähistab osa ja „tase 3“ tähistab alamosa ja nii edasi.
Lehekülje taset kõikides raamatutes ei ole. Fraas on tavaliselt väikseim liikumisühik, kuid selle
tähendus sõltub raamatu väljaandjast. Stratus piirab fraasi hüppe pikkuse ühe minutiga.
Kõigepealt valige nuppude 2 ja 8 abil liikumistase, näiteks peatükk, osa või muud. Seejärel
kasutage nuppe 4 ja 6, et liikuda valitud tasemel vastavalt kas edasi või tagasi. 2 ja 8 nuppudega
saate valida vaid antud raamatus saadaolevaid tasemeid. Fraasi tase on alati olemas, kuid selle
sisu sõltub raamatu väljaandjast.

3.2.1 Tühista liikumine
Kui te vajutate 10 sekundi jooksul peale ühekordset nuppude 4 või 6 abil edasi või tagasi liikumist
või Mine lehele käsu kasutamist Tühistamisnuppu tärn, jõuate te tagasi kohta, kus te enne
liikumiskäsu kasutamist olite. Liikumise tühistamise käsk ei toimi kiirelt edasi või tagasi kerimise
nuppude kasutamise tühistamiseks. Pange tähele, et nupud 4 ja 6 tühistavad teineteise
kasutamise. Näiteks kui te vajutate kogemata 6 nuppu, võite te 10 sekundi jooksul vajutada 4, et
ekslikult antud käsku tühistada.

3.3 Raamaturiiul
Kui CD-l on mitu raamatut, võite te vajutada number 1 nuppu, et avada raamatute loetelu.
Vasakule ja paremale noolte (nupud 4 ja 6) abil saate te liikuda ühe tiitli juurest teise juurde, et
soovitut raamatut valida. Te võite vajutada Mine nuppu, et sisestada suhteline raamatu
number. Lõpetage raamatu numbri sisestamine Kinnita nupu (trellid) vajutamisega, et minna
raamaturiiulil valitud raamatu juurde ning jääda raamatute loetellu. Kui olete jõudnud soovitud
raamatuni, vajutage Kinnita või Mängi nuppu, et raamat avada. Mängi nupu vajutamisel alustab
Stratus valitud raamatu mängimist kohast, kus see teil viimati pooleli jäi.
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3.4 Ajahüppe režiim
Ajahüppega navigeerimise saab valida 2 ja 8 nuppude abil.
Vajutage 4, et liikuda määratud aja võrra tagasi, või 6, et liikuda samavõrra edasi.
Ajahüppe pikkuse saab määrata kas 1, 5, 10 või 30 minuti peale, seda Häälestusmenüü (nupp 7)
Liikumise ja taasesituse osas.

3.5 Hüpe kümne lehe võrra
Nupud 4 (Vasakule) ja 6 (Paremale) võimaldavad teil liikuda raamatus kümne leheküljeliste
hüpetega, pakkudes nii võimalust jõuda raamatus kiiresti soovitud leheküljele.
Valige kas nupu 2 (Üles) või 8 (Alla) abil liikumistasemeks „lehekülg“.
Seejärel vajutage ja hoidke all 4 (Vasakule) või 6 (Paremale) nuppu. Te kuulete kuidas Victor
Reader Stratus liigub raamatus kümne leheküljekaupa edasi või tagasi.
Vabastage nupp, kui olete soovitud lehekülje lähedal. Edasi liikuge ühe lehe kaupa, vajutades
kas 4 (Vasakule) või 6 (Paremale) nuppe, kuni jõuate soovitud leheküljele. Kui raamat ei paku
lehekülje navigeerimistasandit, ei kuule te 2 (Üles) või 8 (Alla) nuppude vajutamisel valikut
„Lehekülg“.

3.6 Vahelejäetavad osad
Stratus toetab järgmisi vahelejäetavaid osi: allmärkus, lehekülje number, väljaandja märkus ja
ääremärkus.
Vahelejäetavad osad võib määrata kas ettemängitavaks, vahelejäetavaks või nõudmisel
mängitavaks. Vaadake täpsemat infot peatükis Häälestusmenüü. Kui raamatu mängimise käigus
kohatakse vahelejäetavat osa, teeb Stratus järgmist:
Mängi: osa mängitakse alati
Jäta vahele: osa ei mängita kunagi
Mängi nõudmisel: osa ei mängita, kuid see lisatakse väljakutsutavate elementide loetellu ja
öeldakse osa nimi. Pange tähele, et lehekülje ja rea numbrite jaoks ei ole „Mängi nõudmisel“ valik
saadaval.

3.6.1 Kutsu vahelejäetud osa välja
Nõudmisel vahelejäetavaid osi saab välja kutsuda, vajutades selleks trellid nuppu.
Stratus mäletab viit viimast nõudmisel vahelejäetud osa. Viimane selline osa loetakse trellid nupu
vajutamisel esimesena ette. Kui te vajutate trellid nuppu mitu korda, kutsutakse nimekirjast välja
järgmine osa. Osa ettelugemise ees ütleb Stratus selle nime ja seejärel mängitakse osa sisu
alates algusest. Kui jõutakse mängimisega lõpuni, teavitatakse põhidokumenti naasmisest ja
raamatu järg läheb kohta, kus see oli trellid nupu vajutamise ajal.
Väljakutsutud osa mängimise ajal võite te vajutada Tühista nuppu (tärn), et lõpetada
väljakutsutud osa mängimise ja naasta raamatu põhiteksti.

3.7 Kus ma olen? — nupp 5
Kus ma olen nupp teatab hetke lugemisasukoha ilma lugemist lõpetamata. Sõltuvalt raamatust
teatab Stratus ühe või mitu numbrit: lehekülje ja pealkirja numbri, osa pealkirja või faili nime.
Muusika või muu audio formaadi puhul teatab Stratus hetke kausta ja faili nime ning faili kestuse.
Rääkivate raamatute, Muu raamatu, Audible või Podcastide puhul teatab Stratus raamatust
mängitud protsendi ja faili ajalise pikkuse. Teksti failide puhul öeldakse mängitud faili protsent.
Lugemine jätkub kohe peale selle info teatamist.
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3.8 Muusika juhuesituse režiim — nupp 9
Muusika kuulamisel võite te vajutada nupp 9, et sisse lülitada juhuslikus järjekorras
mängimine. Vajutage uuesti nupp 9, et lõpetada juhuslikus järjekorras mängimine. Kui te
mängite püsivat või ajutist pleilisti, viiakse ainult see pleilist juhuslikku järjekorda. Pange tähele, et
juhuesitus on saadaval vaid siis, kui teie muusika on kaustas nimega $VRmusic.

3.9 Info — nupp 0
Info (0) nupp annab infot raamatu, seadme ja aku kohta. On kaks võimalust, kuidas kasutada
Info nuppu.
Vajutage Info (0) nuppu. Kogu info loetakse ette. Või vajutage Info (0) nuppu ja vajutage seejärel
4 või 6 nuppu, et liikuda infos tagasi või edasi. Te võite vajutada ka Info (0) nuppu korduvalt, et
ükshaaval läbi kogu info liikuda.
Info lugemise tühistamiseks vajutage tärn või Mängi nuppu.
Te võite ka vajutada ning hoida all Info (0) nuppu, et siseneda nupuabi režiimi või sellest väljuda.

3.9.1 Saadaolev info
Raamatu tiitel
Kaustade ja failide arv (ainult muusika riiul)
Lehekülgede arv ja kogukestus
Raamatus olevate pealkirjade arv
Mängitud ja veel mängida jäänud aeg
Raamatus olevate järjehoidjate arv
Raamatute arv
Kas seade mängib vooluvõrgu või akutoitelt. Kui vooluvõrgust, siis kas akut laetakse.
Aku laetuse protsent
VICTOR READER Stratus tarkvara versiooni number, Stratus’e mudeli nimi, kasutajate arv
Autoriseerimisvõtmed (kui on olemas) ja seerianumber
Pange tähele, et seerianumber on kirjas ka aku pesas.
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4. Lisafunktsioonid
4.1 Unerežiim ja aja ütlemine
Une nupp võimaldab teil kuulda hetke aega ja häälestada unetaimerit.
Vajutage korra, et kuulda kellaaega ning kuupäeva.
Unetaimer võimaldab teil määrata, et Stratus lülituks automaatselt välja. Te saate väljalülitumise
ajaks määrata erinevaid aegu: 15 minutit, 30 minutit, 45 minutit, 60 minutit, kohandatud. Valik
kohandatud võimaldab teil sisestada numbrinuppude abil teile sobiv minutite arv. Lõpetage
sisestamine Kinnita või Mängi nupuga.
Vajutage Une nuppu mitu korda, et valida teile sobiv unetaimeri aeg. Unetaimeri väljalülitamiseks,
vajutage korduvalt Une nuppu kuni jõuate valikuni väljas.
Kui unetaimer on sisse lülitatud, põleb unenupust vasakul oranž tuli. Üks minut enne Stratus‟e
välja lülitumist hakkab tuli vilkuma ning kuulete teadet, mis informeerib teid, et ühe minuti pärast
lülitub seade välja. Kui taimeri aeg saab täis, teatab seade, et see lülitub välja ning pärast seda
lülitub Stratus välja ilma piikse tegemata.

4.2 Kuupäeva ja kellaaja määramine
Kuupäeva ja kellaaja määramiseks vajutage ja hoidke all unerežiimi nuppu. Kasutage menüüs
liikumiseks 2 (Üles) ja 8 (Alla) nuppe. Kuupäeva ja kellaaja menüüs on järgmised valikud: Määra
kellaaeg, Määra kuupäev ja Täpsemad ajaseaded. Kui olete soovitud valikul, vajutage 6, Kinnita
(trellid) või Mängi, et valitud menüüvalik avada. Selles menüüs on mitmeid alammenüü valikuid.
Sisestage numbrinuppude abil iga valiku jaoks korrektne väärtus. Vajutage Kinnita (trellid) või
Mängi, et liikuda alammenüü järgmise valiku juurde või vajutage Tühista (tärn), et naasta
menüüsse. Pange tähele, et kui te sisestate sobimatu väärtuse, palutakse teil sisestada uus
väärtus. Kui jõuate viimase valikuni, vajutage Kinnita (trellid) või Mängi, et seadistus kinnitada ja
naasta Kuupäeva ja kellaaja seadistamise menüüsse.
Te saate igal hetkel menüüst väljuda, vajutades selleks Une nuppu.
Menüüde ja alammenüüde loetelu
Määra kellaaeg: tund, EL või PL (kui on 12-tunni vorming), minutid
Määra kuupäev: Aasta, kuu, päev
Täpsemad ajaseaded: 12 või 24 tunni vorming, Suveaeg
Pange tähele, et täpsemaid ajaseadeid muudetakse nool üles ja alla (2 ja 8) nuppude abiga.
Suveaja seade on hõlbus võimalus käsitsi nihutada aega tunni võrra edasi või tagasi. Te võite
Täpsemate ajaseadete alammenüüs valida kas talve- või suveaja.
Tähelepanu: See seade ei määra automaatset üleminekut talveajalt suveajale ja vastupidi.
Näide:
Kui te soovite muuta kuud:
Vajutage Une nuppu ja hoidke seda all kuni kuulete teadet menüü kohta.
Vajutage ühe korra 8, et jõuda valikuni Määra kuupäev.
Vajutage kaks korda Kinnita (trellid), et jõuda kuu alammenüüni
Sisestage kuu number, 1 kuni 12, kasutades selleks numbrinuppe.
Vajutage Kinnita (trellid), et jõuda järgmise valikuni (päev).
Kui te ei soovi päeva muuta, vajutage uuesti Kinnita (trellid), et jõuda Määra kuupäev menüü
lõpuni, pärast mida salvestatakse kõik tehtud muudatused.
Vajutage üks kord Une nuppu, et väljuda Kuupäeva ja kellaaja seadistamise menüüst.
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4.3 Järjehoidjad
Järjehoidjatega saab raamatus märkida kohti, et te saaksite nende juurde hiljem naasta.
Märkus: Järjehoidjad ja hetke asukoht salvestatakse iga raamatu jaoks eraldi
Vajutage ühe korra Järjehoidja nuppu või kuni te kuulete „Mine järjehoidjale’. Sisestage järjehoidja
number , mille juurde te soovite minna. Vajutage trellid nuppu. Stratus läheb järjehoidja juurde ja
ütleb selle numbri. Võite vajutada ka Mängi-stopp nuppu. Sellisel juhul läheb Stratus soovitud
järjehoidja juurde ja alustab mängimist.

4.3.1 Sisesta järjehoidja
Vajutage kaks korda Järjehoidja nuppu või kuni te kuulete „Sisesta järjehoidja‟. Te võite selle
valiku avamiseks ka Järjehoidja nuppu all hoida. Sisestage järjehoidja jaoks määratav arv
vahemikust 1 kuni 99998. Vajutage kinnitamiseks trellid nuppu või Mängi-stopp nuppu, et
kinnitada ja jätkata mängimist. Järjehoidja hoitakse mälus.
Märkus: Kui te kinnitate järjehoidja sisestamise ilma numbrit sisestamata, annab Stratus
järjehoidjale esimese vaba numbri.
Märkus: Kui te sisestate järjehoidja numbriks 99999, antakse veateade ning sisestamine
katkestatakse, sest see number on reserveeritud järjehoidjate kustutamiseks. Vaadake osa
Järjehoidja eemaldamine.

4.3.2 Järjehoidja esiletõstetud tekstile
Te saate kasutada valikut tekstijärjehoidja, et määrata teksti algus- ja lõpukohta, mida hiljem ette
mängida. Tekstijärjehoidja on suurepärane viis uurida raamatutes olulisi lõike.
4.3.2.1

Tekstijärjehoidja algus

Vajutage Järjehoidja nuppu kolm korda või kuni te kuulete “Tekstijärjehoidja algus ”.
Sisestage järjehoidja number ning seejärel kas trellid või Mängi-stopp nuppu.
Märkus: Te võite numbri jätta sisestamata. Sellisel juhul määrab Stratus järjehoidjale esimese
vaba numbri.
4.3.2.2

Tekstijärjehoidja lõpp

Pärast alguskoha määramist, liikuge kohta, kus te soovite esiletõstmise lõpetada.
Vajutage üks kord Järjehoidja nuppu. Te kuulete “Tekstijärjehoidja lõpp ”. Vajutage kinnitamiseks
trellid või Mängi-stopp nuppu. Hetke koht märgitakse lõpukohana. Kui lõpukoht on enne
alguskohta, vahetatakse algus ja lõpp automaatselt. Seejärel kuulete teadet "Järjehoidja tekstile
X" lisatud". Te saate tühistada tekstijärjehoidja määramise, vajutades selleks Tühistamisnuppu.
Mõlemal juhul saab uueks olekuks Algus. .
Märkus: Kui tekstijärjehoidja algus on määratud kuid lõpukoht veel ei ole, on sellele järjehoidjale
määratud number reserveeritud. Stratus teatab: “Järjehoidja "X" on juba olemas”, kui kasutaja
sisestab tavalise järjehoidja jaoks sama numbri.
Märkus: Kui te väljutate raamatu või lülitate Stratus‟e välja enne kui lõpetate tekstijärjehoidja
määramise, lõpetatakse tekstijärjehoidja automaatselt. Automaatse lõpetamise puhul määratakse
tekstijärjehoidja lõpuks hetke asukoht.
4.3.2.3

Mine tekstijärjehoidja juurde

Kui te lähete tekstijärjehoidja juurde, lõpetades numbri sisestamise Mängi-stopp nupu
vajutamisega, alustatakse mängimist tekstijärjehoidja alguskohast ning lõpeb selle lõpukohas. Kui
te kasutasite Kinnitamisnuppu, siirdub Stratus järjehoidja alguskohta, kuid ettemängimist ei
alustata. Esiletõstetud osa mängimise ajal saate te liikuda esiletõstetud teksti algusesse,
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vajutades selleks Tagasi nuppu. Olles esiletõstetud osa lõpus, saate te mängida selle osa uuesti,
vajutades Tagasi nuppu.
4.3.2.4

Tekstijärjehoidjate loetelu

Kui tekstijärjehoidjani jõuti järjehoidjate loetelu kaudu, lõpetatakse ettemängimine esiletõstetud
osa lõpus. Tekstijärjehoidja, mis on alustatud, kuid pole veel lõpetatud, ei ole loetelus.
4.3.2.5

Eemalda tekstijärjehoidja

Tekstijärjehoidja kustutamisel kuulete te teadet: "Tekstijärjehoidja "X" kustutatud". Ka juba
alustatud kuid veel lõpetamata tekstijärjehoidjat saab kustutada. See seab tekstijärjehoidja uueks
olekuks Algus.

4.3.3 Järjehoidjate loetelu
Vajutage Järjehoidja nuppu neli korda või kuni kuulete „Järjehoidjate loetelu“.
Vajutage ühe järjehoidja juurest teise juurde liikumiseks 4 või 6. Iga nupu vajutamise järel kuulete
te järjehoidja numbrit ning taasesitamine algab. Vajutage kinnitamiseks ja valitud kohast
mängimise jätkamiseks trellid nuppu.
Vajutage tärn nuppu, et järjehoidjate loetelust väljuda.
Märkus: Järjehoidjate loetelus on alati järjehoidja raamatu alguse ja lõpu jaoks. Järjehoidjad on
sorteeritud asukoha järgi raamatus ja mitte järjekorranumbri järgi.

4.3.4 Järjehoidja eemaldamine
Vajutage viis korda Järjehoidja nuppu või kuni kuulete „eemalda järjehoidja. Sisestage järjehoidja
number, mida soovite eemaldada. Vajutage kinnitamiseks trellid nuppu.
Kõigi raamatus olevate järjehoidjate eemaldamiseks vajutage kõigepealt viis korda Järjehoidja
nuppu või kuni te kuulete „eemalda järjehoidja. Seejärel vajutage viis korda number 9 nuppu
(sisestage arv 99999). Kinnitamiseks vajutage trellid nuppu.

4.3.5 Järjehoidjast teatamine
Raamatu kuulamise ajal võib Stratus anda märku, kui jõuate varem määratud järjehoidjani.
Vaikimisi on järjehoidjatest teatamine välja lülitatud.
Järjehoidjatest teatamist saab sisse ja välja lülitada. Lugege täpsemalt Häälestusmenüü osast.
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5. Muusika või MP3 CD kuulamine
Victor Reader Stratus ei ole ainult rääkiv raamatute mängija. Te saate sellega kuulata ka
standardseid audio ja MP3 plaate, saades nii kuulata oma lemmikmuusikat või kommerts
audioraamatuid. Seda tüüpi plaadid tuvastatakse kui „Muu audio“.
Märkus: Kaustad ja failid on kasutusel vaid MP3 plaatide puhul. CDDA formaadis
muusikaplaatide puhul saab liikuda vaid rajalt rajale.

5.1 Funktsioonid
Liikumine: Nuppe 4 ja 6 (Vasak ja parem) kasutatakse samas kaustas eelmise või järgmise faili
juurde liikumiseks. Kui hetke fail ongi juba kas esimene või viimane fail, viib nool Vasakule või
Paremale vastavalt kas eelmise kausta viimase või järgmise kausta esimese faili juurde.
Taasesitus: Taasesitus on jätkuv. Hetke faili lõppemisel liigutakse järgmise faili juurde ning
taasesitus lõpeb loetelu viimase faili lõpus.
Nupp 0 (Info) võimaldab ligipääsu mitmesuguse info juurde, näiteks:
failide ja kaustade arv (kui on MP3 CD)
Radade arv (kui on ainult CDDA muusikaplaat)
Kogu esitusaeg
Kulunud aeg
Järelejäänud esitusaeg
Järjehoidjate arv
Töötamine kas Akult või voolutoitelt
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6. Häälestusmenüü – Nupp 7
Stratus‟t saab kohandada Häälestusmenüü kaudu.
Menüü avamiseks vajutage 7 (Menüü) nuppu. Vajutades uuesti 7 (Menüü) nuppu, liigutakse
järgmisesse Menüüsse. Lehitsege Menüü valikuid 2 ja 8 (Üles või Alla) nuppudega. Kasutage
väärtuste valimiseks 4 ja 6 nuppe (Vasak või Parem), ja vajutage kinnitamiseks trellid nuppu.
Vajutage menüüst väljumiseks tärn (Tühista) või ükskõik millist teist nuppu.

6.1 Menüüd ja Menüü valikute loetelu
Allpool on toodud olemasolevate menüüde, menüüvalikute ja nende väärtuste loetelu, nende
esinemise järjekorras. Pange tähele, et esimesena toodud väärtus on häälestuse vaikeväärtus.
Menüü: Liikumine ja taasesitus
Valik: Taasesitus.
Väärtused: Silmus (keela või luba).
Valik: Ajahüpe.
Väärtused: 1, 5, 10 või 30 minutit. liikumisnuppude 2 või 8 (Üles ja Alla) nuppude ajahüppe
jaoks.
Valik: Klahvitoonid
Väärtused: luba, keela
Valik: uneteated
Väärtused: luba, keela
Valik: Järjehoidjast teatamine
Väärtused: luba, keela
Menüü: Jäta vahele.
Valik: Kõik.
Väärtused: Mängi, Jäta vahele, Nõudmisel, Kohandatud.
Valik: Allmärkus.
Väärtused: Mängi, Jäta vahele, Nõudmisel.
Valik: leheküljenumber.
Väärtused: Mängi, Jäta vahele.
Valik: Väljaandja märkus.
Väärtused: Mängi, Jäta vahele, Nõudmisel.
Valik: Ääremärkus.
Väärtused: Mängi, Jäta vahele, Nõudmisel.

6.1.1 Taasesitus
6.1.1.1

Silmus

Kui valida silmuse režiim, jätkub Taasesitus raamatu lõppemisel automaatselt algusest.
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6.1.1.2

Nuputoonid

Te saate lubada või keelata nuppude vajutamisel signaali. Selle valiku keelamisel ei mängita
taasesituse alustamisel teist signaali. Nuputoonid on vaikimisi lubatud. Tämbri, helitugevuse ja
kiiruse nupud annavad signaali nende miinimum-, tava- ja maksimumväärtuste puhul sõltumata
antud menüüvaliku häälestusest.

6.1.1.3

Uneteated

Unetaimeri ühe minuti hoiatuse ja väljalülitumisteate saab lubada ja keelata. Need on vaikimisi
lubatud.

6.1.2 Jäta vahele
Jäta vahele menüüs on valikud vahelejäetavate osade kohta. Mängi on vaikeväärtus. Siin on
loetelu menüüvalikutest ja nende väärtustest:
Kõik.
Väärtused: Mängi, Jäta vahele, Nõudmisel, Kohandatud.
Märkus: Te ei saa valida Kohandatud. See valitakse automaatselt, kui te muudate ükskõik millist
vahelejäetavat osa.
Allmärkus
Väärtused: Mängi, Jäta vahele, Nõudmisel.
Leheküljenumber
Väärtused: Mängi, Jäta vahele.
Väljaandja märkus
Väärtused: Mängi, Jäta vahele, Nõudmisel.
Ääremärkus
Väärtused: Mängi, Jäta vahele, Nõudmisel.
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7. Aku vahetamine
Vahetusaku saamiseks pöörduge oma edasimüüja poole.

7.1

Vana aku eemaldamine
Asetage Victor Reader Stratus enda ette lauale või mõnele siledale pinnale.
Pöörake Victor Reader Stratus põhi ülespoole, nii et seadme põhi on teie poole. Asetage
seade nii, et sang on teist eemale.
Leidke aku pesa kaas. See on sanga lähedal. Seal on 2 libistatavat sakki. Neil sakkidel on 3
kombatavat ribi. Aku pesa kaas on just nende lükatavate sakkide all. Aku pesa kaane
avamiseks lükake pöialdega samaaegselt mõlemat sakki üksteisest eemale. Aku kaas peaks
avanema, võimaldades teil aku välja võtta.

7.2 Uue aku sisestamine
Victor Reader Stratus akud on disainitud vigadekindlana, ehk neid saab sisestada vaid
ühtepidi.
Aku õigeks pessa sisestamiseks asetage aku lapiti enda ette.
Aku on ristkülikukujuline. Ühel kahest suuremast küljest on silt. See on alumine külg. Kaks
neljast kitsast küljest on täiesti siledad. Ülejäänud kahel on sakid ja kontaktid.
Ühel on sakk, mis paikneb külje keskel ja ulatub üle aku pealmise külje. Vastaskülje keskel
on kontaktid ja kaks sakki kummalgi pool neid.
Aku paigaldamiseks, sisestage külg kontaktide ja kahe sakiga. Sakid ja kontaktid peaksid
sobima vastavatesse avadesse. Seejärel vajutage alla, et lukustada aku oma kohale.
Pange tähele, et tavaliselt on uus aku laetud 50% oma täismahust ja vajab laadimist, et aku
oleks täielikult laetud. Ühendage selleks Stratus vooluvõrku.
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8. Stratus tarkvara uuendamine
HumanWare võib aeg-ajalt pakkuda Stratus tarkvara uusi versioone.
Tarkvara uuendus on .UPG formaadis fail, mille saab allalaadida HumanWare kodulehelt.
Tarkvara uuendamiseks:
- Kirjutage .UPG fail CD-le.
- Ühendage Stratus vooluvõrku.
- Lülitage seade sisse ja sisestage CD
- Uuendamine algab. Teile teatatakse installeeritava versiooni number. Iga 10 sekundi
tagant kuulete teadet installeerimise protsessist.
- Pärast uuendamist lülitub seade välja.
- CD väljutatakse seadme uuel sisselülitamisel automaatselt.
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9. Probleemide lahendamine
9.1 Raamatus liikumine
1. Miks ei teata Stratus alati samu DAISY liikumistasemeid, kui ma liigun 2 ja 8 nuppudega?
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 liikumistasemeid . 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 liikumistähiseid 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 DAISY liikumistasemed on raamatus saadaval?
Victor Reader Stratus‟e Üles ja Alla nupud liiguvad raamatus saadaolevate
liikumistasemete vahel. Paljud väljaandjad lisavad raamatu algusesse osa, milles
kirjeldatakse raamatus saadaolevaid DAISY liikumistasemeid. Võtke ühendust raamatu
väljaandjaga, kui te pole kindel, milline liikumistase millisele raamatu osale vastab.
3. Kuidas ma liigun kiiresti kas raamatu algusesse või lõppu?
Victor Reader Stratus paneb automaatselt järjehoidja nii raamatu algusesse kui lõppu.
Vajutage Järjehoidja nuppu kuni kuulete teadet: "Järjehoidjate loetelu". Nüüd vajutage
Nool vasakule (number 4), kuni kuulete „Raamatu algus“. Raamatu algus on alati
esimesest kasutaja määratud järjehoidjast vasakul. Raamatu lõppu minemine toimub
sarnaselt. Vajutage järjehoidjate loetelus nool paremale (number 6), kuni kuulete
„Raamatu lõpp“. Raamatu lõpp on alati viimasest kasutaja määratud järjehoidjast
paremal. Kui te ei ole raamatus määranud ühtegi järjehoidjat, peate te järjehoidjate
loetelus vajutama vaid ühe korra nool vasakule, et jõuda raamatu algusesse või vajutada
vaid korra nool paremale, et jõuda raamatu lõppu.

9.2 Aku ja laadimine
1. Kas see kahjustab akut, kui ma jätan seadme pikaks ajaks vooluvõrku?
Ei. Kuid kui te plaanite oma Victor Reader Stratus‟t pikemat aega mitte kasutada, näiteks
puhkuse ajal, on soovitav see vooluvõrgust lahti ühendada, et vältida voolukõikumistest
põhjustatud kahjustusi.
2. Kas ma saan vahetada Stratus‟e akut?
Jah. Asendusaku saab osta Silmalaekast või oma edasimüüjalt.
3. Mitu korda saan ma akut laadida, enne kui see vajab väljavahetamist?
Aku on arvestatud 300 laadimise-tühjenemise tsükliks. Pärast seda saab akut laadida,
kuid selle mahtuvus väheneb. Kui aku ei säilita enam energiat, tuleb see välja vahetada.
4. Milliseid ettevaatusabinõusid peaksin ma rakendama, kui ma plaanin seadet pikka aega
mitte kasutada?
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Pikema kui kolme kuu puhul on soovitav seadmest aku eemaldada. Seade ja aku
säilitamisel peaks temperatuur olema vahemikus -20 ja 35 Celsiust ning suhtelise
niiskuse tase 5 ja 90% vahel, ilma kondensatsioonita.

9.3 CD
1. Mida ma peaksin tegema, kui CD jääb seadmesse kinni ja ei väljutu?
Esimeseks proovige Victor Reader Stratus välja lülitada ja uuesti sisse lülitada. Pärast
seda proovige plaati väljutada. Kui Sisselülitamisnupp näib mitte töötavat, te ei kuule
selle vajutamisel piiksu, vajutage ning hoidke seda 10 sekundit all. Seejärel vabastage
see. Pärast seda hoidke all Väljutamisnuppu ning samaaegselt vajutage uuesti
Sisselülitamisnuppu. Hoidke väljutamisnuppu all kuni te kuulete tervitusteadet "Tere
tulemast Victor Readerisse". Victor Reader Stratus peaks pärast seda CD väljutama.
2. Kas ma kahjustan oma Victor Reader Stratus‟t, kui sisestan CD alumise külje ülespoole?
Ei. Victor Reader väljutab lihtsalt CD.
3. Miks minu Victor Reader Stratus teeb iga mõne minuti järel veidrat kriuksuvat häält?
See on normaalne CD seadme hääl, kui seade loeb plaadilt infot. DAISY CD raamatute
puhul loetakse sisse mõne minuti info, pärast mida lülitub CD-seade energia
kokkuhoidmiseks välja, seda seniks kuni on vaja uus info kogus sisse lugeda. Ka
liikumiskäskude kasutamisel või järjehoidja juurde liikumisel lülitub CD-seade uuesti
sisse, et liikuda uue koha juurde.
4. Mida ma peaksin tegema, kui CD-l jääb osa mängimata või seade lõpetab selle
mängimise?
Halva kvaliteediga, sõrmejälgedega või kriimustustega CD võib mängida halvasti või
üldse mitte. Väljutage CD. Puhastage seda ebemevaba riide või CD-puhastuslapiga.
Ärge kasutage paberist salvrätikuid või puhastuslappe. Puhastage plaati suunaga keskelt
väljapoole. Ärge kasutage ringliigutusi. Kui CD ei mängi ikkagi, peaks seda kontrollima
kriimustuste suhtes. Kriimustatud plaadid tuleb asendada.
5. Kas ma peaksin puhastama CD-seadet või lugemislaserit?
Ei. Victor Stratus‟es on kasutusel CD-seade, mis ei vaja puhastamist.
6. Kas ma võin kleepida CD-plaadile punktkirjas või muid silte?
Ei. Silt võib mõjuda halvasti CD tasakaalule, kui see pöörleb suurel kiirusel. Samuti võib
silt tulla CD küljest lahti ning suure tõenäosusega kahjustada seadme sisu. Kui te
peaksite saama CD-plaadi, millel on mitte tootja silt, siis peaksite te selle eemaldama.
7. Miks ma kuulen nuppudele vajutades mõnikord teadet "Palun oodake ",, kuigi plaat on
seadmes?
See võib juhtuda, kui te vajutate liiga ruttu peale CD sisestamist või seadme
sisselülitamist nuppudele. Victor Reader Stratus vajab veidi aega CD lugemiseks ja
DAISY navigeerimisinfo laadimiseks. Pärast CD sisestamist või seadme sisselülitamist
peaksite te nuppude vajutamisega ootama kuni Stratus teatab raamatu tiitli.
8. Mida tähendab teade: "Meedial pole raamatut "?
Victor Reader Stratus annab selle teate, kui seade ei tuvasta CD vormingut. Stratus
oskab mängida vaid DAISY, MP3 või audio CD-sid.
9. Mida tähendab teade: "Toetamata audioformaat "?
CD-l on audiofailid, mida Victor Reader Stratus tunneb, kuid failid on seadme tarkvara
jaoks kokkusobimatus vormingus. Te peaksite teatama sellest Silmalaekale.
10. Kas ma vigastan oma Victor Reader Stratus‟t kasutades kriibitud CD-plaate?
Ei. CD lugemislaser ei puutu vastu CD pinda, nii ei vigasta kriibitud CD-plaadid seda.
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9.4 Üldine
1. Mis ma peaksin tegema, kui Sisselülitamisnupp ei tööta?
Kui te ei kuule Sisselülitamisnupu vajutamisel piiksu, veenduge kõigepealt, et seade on
ühendatud vooluvõrku. Kui Sisselülitamisnupp ei tööta ikka, vajutage Sisselülitamisnuppu
ja hoidke seda 10 sekundit all. See resetib seade. Vabastage Sisselülitamisnupp ja
vajutage seda tavalisel moel uuesti. Seade peaks andma piiksu ja sisse lülituma.
2. Kas Victor Reader Stratus sisemist tarkvara saab uuendada?
Jah. Täpsemat infot küsige Silmalaekast.
3. Kas ma peaksin mälu kokkuhoidmiseks järjehoidjaid kustutama?
Ei. Victor Reader Stratus võib salvestada üle 1500 järjehoidjat, jaotatuna üle mitme
raamatu. Isegi siis kui te ületate selle suure arvu, asendab Stratus järjehoidjad, mida on
kõige harvemalt kasutatud. Nii et te peate kustutama järjehoidjaid vaid siis kui te neid
enam ei vaja.
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10. Tehnilised andmed


Mõõtmed ilma katteta:









Mõõtmed koos kattega
22.8 X 22.2 X 5.1 cm
Kaal:
0.95 kg koos akuga
Toetatud DAISY vormingud:
DAISY 2.0 ja 2.0.2
DAISY NISO Z39.86 2002 ja Z39.86 2005
Aku tüüp:
laetav Li-Polümeer aku. 8.4 volti 1650 mAh
Laadimisaeg:
4 tundi
Tööaeg:
10 tundi järjestikulist MP3 DAISY formaadis raamatu kuulamist
Voolutoide:
Komplekti kuuluv adapter vastab ainult müügimaa toitepinge
nõuetele.
Võtke ühendust Silmalaekaga, kui vajate adapterit teiste maade
jaoks.
Toetatud kodeeringud:
AAC, AMR-WB+, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, Speex, WAV
Voolupistik
2.5 mm (sisemine), 5.5 mm (väline)
Kõrvaklapipistik
3.5 mm




Seadme klassifikatsioon (IEC 601-1)
Kaitse tüüp: Class 1






22. X 21.6 X 4.8. cm

Keskkond
 Töötemperatuur 10 kuni 40 kraadi C
 Transportimis- ja ladustamistemperatuur -20 kuni 60 kraadi C
 Suhteline õhuniiskus töötamise ajal 20% kuni 80%
 Õhuniiskus transportimise ja ladustamise ajal 10% kuni 95%
 Töökõrgus -200 kuni 2000 m
 Kõrgus transportimise ja ladustamise ajal -200 kuni 12 000 m
 Õhurõhk transportimise ja ladustamise ajal 70 kuni 103 kPa

Lisainfo jaoks pöörduge Silmalaeka poole:
Telefon: 53838129
Koduleht: www.silmalaegas.ee
Tootja koduleht
www.humanware.com
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11. Tootja garantii
See seade on kõrgekvaliteediline toode, toodetud ja pakendatud hoolikusega. Kõigil seadmetel ja
komponentidel on järgmine garantii:
USA ja Kanada: üks (1) aasta
Euroopa: kaks (2) aastat
Austraalia ja Uus Meremaa: üks (1) aasta
Muud piirkonnad: üks (1) aasta
Garantii katab kõiki osi, (väljaarvatud aku) ja töid. Kui esineb mõni defekt, võtke ühendust oma
edasimüüjaga.
Tingimused ja piirangud
Seadme garantiikorras vahetamist või remonti ei tehta, kui seadmega koos ei ole
originaalostuarvet. Hoidke ostuarve alles. Kui seade tuleb tagastada, kasutage originaalpakendit.
Garantii kehtib, kui defektid pole põhjustatud seadme valest kasutamisest, ebaõigest
hooldamisest, hooletusest või õnnetusjuhtumitest.
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12. Lisa1 – Oleku veateated
Süsteemi viga 1: CDROM, Viga CD-le ligipääsemisel.
Süsteemi viga 2: MEMORY, probleem mälu jaotamisel.
Süsteemi viga 3: BATTERY, Viga aku tuvastamisel
Süsteemi viga 4: INT_STOR_FAIL, Viga sisehoidla tuvastamisel
Süsteemi viga 5: INT_STOR_CORRUPT, rikutud sisehoidla
Meedia viga 1: READ, Viga ketta sektori lugemisel.
Meedia viga 2: FORMAT, toetamata failisüsteem.
Meedia viga 3: MOUNT, Viga seadme sidumisel.
Meedia viga 4: AUDIO, ei saa rakendada.
Meedia viga 5: FILE, Viga audiofailile ligipääsemisel.
Meedia viga 6: WAV, Viga uue wav struktuuri loomisel.
Meedia viga 7: MPEG, Viga mpeg faili käsitlemisel.
Meedia viga 8: VORBIS, Viga vorbis faili käsitlemisel.
Meedia viga 9: NO AUDIO, audioväljund pole saadaval.
Meedia viga 10: AMR-WB+, Viga AMR-WB+ faili käsitlemisel.
Meedia viga 11: MP4-AAC, Viga MP4-AAC faili käsitlemisel.
Meedia viga 12: WRITE, ei saa kirjutamiseks faili avada.
Meedia viga 13: SDLOST, kaart kirjutamise ajal eemaldatud.
Meedia viga 14: USBLOST, USB seade kirjutamise ajal eemaldatud.
Raamatu viga 1: GENERIC, täpsustamata.
Raamatu viga 2: MP3, Viga mp3 dekoodriga.
Raamatu viga 3: VORBIS, Viga ogg vorbis dekoodriga.
Raamatu viga 4: WAV, Viga wav dekoodriga.
Raamatu viga 5: NO FILE NAME, Faili nimi pole saadaval.
Raamatu viga 6: NO CUR POS, Hetke asukoht on määramata.
Raamatu viga 7: FILE NOT FOUND, ei leidnud MCART peal faili.
Raamatu viga 8: AMR-WB+, Viga AMR-WB+ dekoodriga.
Raamatu viga 9: Audible.com DRM, seade ei ole DRM tõttu autoriseeritud raamatut mängima.
Raamatu viga 10: VRTEXT, viga tekstifaili parsimisel
Raamatu viga 11: TEXT SIZE, tekstifail on liiga suur
Raamatu viga 12: punktkirja tõlkimise viga
Raamatu viga 13: MP4-AAC, Viga MP4-AAC dekoodriga.
Raamatu viga 14: Re-parse text, viga tekstifaili taasparsimisel
Raamatu viga 15: STRUCT_SIZE, tekstiraamatu struktuur on liiga suur.
Märkus: Mõned teated ei ole kõigis mudelites olemas.

23

