
Toetsen Daisy-spelerAlgemene regels

Bij eerste gebruik:
De Daisy-speler 12 uur op stroom aansluiten om  • 
de batterij volledig op te laden.
Dan de speler op batterij gebruiken tot  • 
die volledig leeg is.

Bij verder gebruik:
De Daisy-speler regelmatig op batterij gebruiken.• 
De speler niet rechtop gebruiken.• 

Aandachtspunten:
De Daisy-speler gebruikt u best met ge   duld:  • 
de toetsen “laten uitspreken” vooraleer op een 
andere toets te drukken. 
De schijfjes bevatten geen beschermlaag, u houdt • 
best de schijfjes vast met 2 vingers aan de rand 
van het schijfje en tracht krasjes te vermijden.

Navigeren
 
Met de structuur- of navigatietoetsen kunt u door 
een Daisy-boek bladeren.

Met de toetsen omhoog en omlaag kiest u tussen •	
de verschillende navigatiemogelijkheden van een 
boek of tijdschrift (bijvoorbeeld tijd, hoofdstuk, 
pagina, zin, bladwijzer, begin of einde).
Gebruik nu de toets links om 1 onderdeel terug  •	
te gaan en de toets rechts om een onderdeel 
verder te gaan.

Voorbeelden:
U selecteert ‘pagina’ met de bovenste verticale •	
toets (pijltje omhoog), u drukt 1x op de rechtse 
horizontale toets: u springt één pagina vooruit.
U hoort ‘begin of einde van het boek’ met de •	
bovenste verticale toets: dit wil zeggen dat u in 
één ruk naar het begin van het boek kunt gaan 
(u drukt op de linkse horizontale toets) of naar 
het einde van het boek (door op de rechtse 
horizontale toets te drukken).
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1   Aan/uit.
2   Start en stop.
3   Informatie over het toestel of het boek 
     dat in het toestel zit .
4   Volume regelen luider/stiller.
5   Toonhoogte regelen.
6   afspeelsnelheid regelen: trager of sneller.
7   Eject om cd uit te werpen
8   Indoezeltoets: hiermee kan je instellen na 
      hoeveel tijd het toestel zichzelf 
      moet uitschakelen.
      druk meerdere malen om de gewenste tijd in 
      te stellen.
9   Navigatietoetsen om door het boek te bladeren.

10    Snel voor/achteruit.
11    Bladwijzer.
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1. Aan/uit
Ingedrukt houden om de speler 
aan of uit te schakelen. Het duurt 
enkele seconden voor het lichtje 
gaat branden of uitgaat.

2. Eject
Druk op deze toets om een cd  
uit de speler te halen.

3. Indoezeltoets
Hiermee kunt u de tijd instellen 
waarna de Daisy-speler 
automatisch zal stilvallen na 30, 
60, 90 of 120 minuten.
Druk er meermaals op tot u  
de juiste tijdsinstelling hoort. 
 Om het afspelen te hervatten: 
druk op de aan/uit-toets.

4. Toonhoogtetoetsen
Met de bovenste toets kunt u de 
toonhoogte verhogen (scherper). 
Met de onderste toets kunt u de 
toonhoogte verlagen (zachter).

5. Volumetoetsen
Met de bovenste toets kunt u  
het volume verhogen. 
Met de onderste toets kunt u  
het volume verlagen.

6. Afspeelsnelheid (of 
voorleessnelheid)

Met de bovenste toets kunt u  
de afspeelsnelheid verhogen.
Met de onderste toets kunt u  
de afspeelsnelheid verlagen.

Daisy-bijsluiter



de start/stop-toets te drukken. U hoort  
een bericht dat de bladwijzer is ingesteld en  
het nummer ervan.

b) Naar een bladwijzer gaan: druk op  
de structuurtoets (7). Als u het bericht  
‘bladwijzer’ hoort, drukt u op de toets links  
of rechts om de gewenste bladwijzer te kiezen.  
Het lezen begint automatisch.

c) Bladwijzers verwijderen: druk tweemaal op  
de toets ‘bladwijzer’. Bevestig met “start/stop”.

Elke Daisy-speler onthoudt per Daisy-boek waar u 
het laatst bent gestopt. Hiervoor moet u dus geen 
bladwijzer instellen.

10. Terugspoelen/ 
vooruitspoelen

Met deze toetsen kunt u snel 
terug- of vooruitspoelen zolang u 
de toets ingedrukt houdt.

11. Start/stop
Met deze toets kunt u het lezen 
onderbreken en terug laten 
beginnen. (Deze toets gebruikt 
u ook als u bladwijzers wilt 
verwijderen – zie punt 9.)

12. Aansluiting voor netstroom

13. Aansluiting voor hoofd
telefoon en aansluiting voor  
externe installatie

Met deze aansluiting kunt u 
de Daisy-speler verbinden met 
een versterker of een stereo-
installatie.

7. Structuur of  
navigatietoetsen

U verplaatst zich per hoofdstuk, 
pagina of zin volgens de structuur 
van het boek. Niet alle Daisy-

boeken hebben evenveel mogelijkheden.

a) Eerst kiest u een boekelement (tijd, hoofdstuk, 
pagina, bladwijzer) met de onderste of  
de bovenste toets.  Druk meermaals op de toets  
tot u het gewenste element hoort. Bij het element 
‘tijd’ wordt u 30 minuten verder (of terug) in  
het boek gezet.

b) Gebruik nu de linkse toets om naar het vorige 
tekstelement (bv. begin) te gaan en de rechtse 
toets om naar het volgende element (bv. einde) 
te gaan. Het lezen start automatisch.

Aandacht: U wilt een nieuw Daisy-boek 
beluisteren maar de Daisy-speler start niet  
vanaf het begin.

Daisy-spelers slaan de laatst beluisterde  •	
positie van elk schijfje op in hun geheugen. 
Mogelijk hebt u dit boek al eens beluisterd of 
heeft een vorige lezer hetzelfde Daisy-boek  
op hetzelfde toestel beluisterd.
Druk op de bovenste of onderste structuurtoets •	
tot u “begin of einde” hoort. Druk op de linkse 
structuurtoets om naar het begin te gaan.

8. Info
Deze toets laat u kiezen tussen 
‘huidige positie’ en ‘boekinfo’.

a) Huidige positie geeft u  
het nummer van de huidige pagina in het boek,  
de verstreken tijd, de resterende tijd tot het 
einde van het boek.

b) Boekinfo leest welk boek er op de cd staat,  
het aantal pagina’s en de totale speelduur.

9. Bladwijzer
Met de bladwijzertoets plaatst 
u bladwijzers om pagina’s later 
gemakkelijker terug te vinden.

a) Bladwijzers invoegen: druk op de gewenste 
plaats op de bladwijzertoets. Bevestig het 
inbrengen van deze bladwijzer door 1X op  
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Meer weten? 

070 246 070 - 02 423 04 31

info@luisterpuntbibliotheek.be  
www.luisterpuntbibliotheek.be


