Daisy doet je lachen!
Daisy-brochure

Een luisterboek, dat spreekt voor zich!
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Daisy verbaast je!

… en Daisy brengt plezier, spanning en ontspanning in
je leven. Verbazingwekkend hoe Daisy je vrije tijd vult
met leesplezier. Een heerlijk meeslepende roman of een
interessant historisch werk. Alles kan.
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Daisy-boeken, verhalen met emoties
Daisy-boeken zijn luisterboeken, bestemd voor mensen voor wie
lezen moeilijk is of moeilijk wordt. Door het Daisy-formaat op cd-rom
bieden zij meer mogelijkheden dan gewone boeken.
Daisy-boeken zijn er net zoals andere
boeken in alle soorten en genres. Net
zoals in andere openbare bibliotheken
worden boeken – op juist dezelfde manier trouwens – ingedeeld in genres
(voor romans) en onderwerpen (voor
informatieve boeken).

De meest gelezen genres zijn: thrillers,
detectives, psychologische literatuur,
streek- en familieromans, historische
literatuur, romantische literatuur, ver
halenbundels, humoristische literatuur
en autobiografische literatuur.
Bij de informatieve boeken worden
vooral geschiedenisboeken en boeken
over het koningshuis uitgeleend.

Daisy-collectie
Luisterpuntbibliotheek beschikt mo
menteel over 14.000 boeken. Jaarlijks
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groeit de collectie met meer dan 1.000
titels. Van Pieter Aspe tot Khaled Hosseini,
van Rik Coolsaet tot Herman De Coninck,
van Danielle Steel tot Jef Geeraerts, …
voor elk wat wils.
U kunt voor uw rusthuis, kortverblijfcentrum, dagverzorgingscentrum, lokaal  
dienstencentrum een gratis bruikleencollectie van 100 Daisy-boeken vragen
bij Luisterpunt. U kunt titels kiezen uit
de online catalogus (http://daisybraille.bibliotheek.be), of u kunt de Luisterpuntbibliotheek voor u een gevarieerd
pakket laten samenstellen. De keuze is
aan u.
Ook vele openbare bibliotheken hebben een Daisy-collectie en- speler in huis.
U kunt met hen lokaal samenwerken. Een
actuele lijst van bibliotheken met een
Daisy-collectie vindt u op onze website:
www.luisterpuntbibliotheek.be.
Noot: we vermelden uitdrukkelijk dat
voor Daisy-boeken het auteursrecht is
geregeld. Reprobel en Sabam kunnen
hiervoor geen vergoeding aanrekenen.
Deze regeling geldt voor aangepaste
lectuur voor de doelgroep van personen
met een leesbeperking.

Wie of wat is Daisy
eigenlijk?
Een luisterboek wordt in een studio
voorgelezen en op cd-rom gezet in het
Daisy-formaat.

Daisy is de naam van het standaardformaat voor luisterboeken op cd-rom en
staat voor Digital Accessible Information
SYstem. Overal ter wereld worden de
luisterboeken in de speciale bibliotheken voor mensen met een leesbeperking
in dit formaat ter beschikking gesteld.
In de Daisy-boeken is een navigatie
structuur aangebracht. Dankzij die struc
tuur kunt u door het boek bladeren, van
zin naar zin, van bladzijde naar blad
zijde en van hoofdstuk naar hoofdstuk.
Zo kunt u stukken opnieuw beluisteren
of stiekem vooruit lezen. Het Daisy-boek
wordt gebrand op een cd-rom en is het
best beluisterbaar op de speciale Daisyspeler of via de Daisy-software (= gratis
verkrijgbaar) op een pc (niet compatibel
met Mac – Apple).
Alleen op deze wijze kan de lezer van
alle navigatiefunctionaliteiten genieten.
Deze uitgebreide navigatiestructuur en
de hogere comprimeermogelijkheid (tot

22 uur speelduur op één cd-rom) bieden
een grote meerwaarde tegenover het gewone luisterboek. Bovendien zijn er extra
functionaliteiten, zoals: pauzes inlassen,
erin bladeren of grasduinen, bladwijzers
plaatsen en de favoriete passages herlezen, het geluid en de snelheid van het
voorlezen regelen, ergens stoppen met
lezen en automatisch herbeginnen op
die plaats, een indoezeltoets instellen
waarbij de Daisy-speler zichzelf na een
bepaalde tijd uitschakelt.

Daisy-speler
Een Daisy-boek beluister je met een
heel gemakkelijk toestel, de Daisy-speler.

Elk rusthuis, dagverzorgingscentrum
en lokaal dienstencentrum ontvangt
van de Vlaamse overheid (Agentschap
Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en
Volwassenen) een Daisy-speler.
De Daisy-spelers zijn perfect afgestemd op de behoeften van ouderen:
ze hebben grote, duidelijke, sprekende knoppen en elke knop heeft slechts
één functie. Ze worden geleverd met een
duidelijke gebruiksaanwijzing, waarin
de mogelijkheden van het toestel nauwkeurig worden uitgelegd.
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Voor mensen met een leesbeperking
zijn dit de handigste toestellen. Er is een
infotoets op het toestel zelf.
Bijkomend belangrijk voordeel van
een Daisy-speler voor oudere mensen:
een familielid of verzorger kan alles
instellen zodat de gebruiker enkel de
aan/uit-knop moet bedienen.
In een apart luik achteraan in deze
brochure vindt u alles over het gebruik
van een Daisy-speler. In de doos van de
Daisy-speler vindt u ook een gesproken en
een gedrukte handleiding voor de speler.

Luisterpunt
bibliotheek
Luisterpuntbibliotheek is de Vlaamse
bibliotheek voor blinden, slechtzienden
en personen met een andere lees
beperking.
Het is een openbare bibliotheek die
een specifieke werking uitbouwt. Haar
opdracht bestaat erin om alle mensen
die geen gewone, gedrukte boeken kunnen lezen lectuur in een aangepaste
vorm te verschaffen. Blinden, slechtziende ouderen, bedlegerige personen,
mensen met gewrichts- of spierziekten,
dyslectische kinderen, en alle andere
mensen die niet of moeilijk gewone
boeken kunnen lezen, kunnen er terecht.
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De boeken zijn beschikbaar in twee
speciale vormen: luisterboeken en braille-
boeken. U vindt het volledige boeken
aanbod in de catalogus, online raadpleegbaar op http://daisybraille.bibliotheek.be.
Om de bijzondere doelgroep van lees
beperkte personen optimaal te bereiken,
werkt Luisterpunt als verzendbibliotheek.
Dit wil zeggen dat de lezers de gewenste
boeken thuis opgestuurd krijgen in een
aangepaste verpakking. De lezer stuurt
de boeken in de verpakking achteraf
terug. Frankeren hoeft niet.
Lidmaatschap van de bibliotheek, uitlening en verzending van de boeken zijn
volledig gratis.
Aan scholen, rusthuizen, openbare
bibliotheken en andere organisaties kan
op eenvoudige vraag een wisselcollectie
van 100 luisterboeken of meer worden
bezorgd.
Meer info en contact:
070 246 070
info@luisterpuntbibliotheek.be
www.luisterpuntbibliotheek.be
catalogus:
http://daisybraille.bibliotheek.be
In de doos van de Daisy-speler vindt
u een welkomst-cd van Luisterpunt, met
een woordje uitleg en een aantal luister
fragmenten.

Daisy ontroert je!
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Tips voor Daisy-gebruik
• Geef het bestaan en de mogelijkheden
van Daisy-boeken en Daisy-speler door
aan bewoners of bezoekers die graag
lezen of lazen.
• Als u in uw verzorgingsinstelling of
dienstencentrum over een bibliotheek
of boekenhoek beschikt, plaats hier
dan een aantal Daisy-boeken bij. Zorg
er ook voor dat u over een lijst beschikt
met de titels die u bezit, eventueel
met een korte beschrijving erbij.
• Zorg ervoor dat de Daisy-bijsluiter
steeds bij de Daisy-speler ligt, zodat
een medewerker of vrijwilliger snel
aan de slag kan met de speler.
• Geef infosessies aan medewerkers en
vrijwilligers, zodat zoveel mogelijk
personen binnen de organisatie op de
hoogte zijn van Daisy-boeken en de
basiswerking van de speler.
• Voor zeer slechtziende personen of
mensen die moeilijk een toestel kunnen bedienen, kan de Daisy-speler
volledig door het personeelslid, een
vrijwilliger of medebewoner worden
klaargezet. U kunt ook instellen na
hoeveel tijd het toestel automatisch
stopt met spelen (met gebruik van
de slaaptoets). Het toestel herbegint
de volgende keer waar het de vorige
sessie is gestopt.
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• Het hebben van een Daisy-speler
biedt ook de mogelijkheid voor het
beluisteren van de Audiokrant en van
Daisy-tijdschriften. Kamelego vzw
zet dagelijks De Standaard en Het  
Nieuwsblad om in Daisy-formaat.
Dagvers. Voor meer informatie en
een proefexemplaar kunt u Kamelego
contacteren via info@kamelego.be of
www.kamelego.be.
• Vzw Progebraille Helen Keller (PHK)
geeft verschillende tijdschriften uit.
Een aantal van deze tijdschriften
bevatten een selectie van artikels uit
verschenen gedrukte tijdschriften,
gebundeld per thema.
Zo verschijnt er een vierwekelijks Daisytijdschrift met hoorspelen, Hoorzaak.
Dit is een gesproken tijdschrift met
luisterspelen die vanaf de jaren 60
op de radio werden uitgezonden in
Vlaanderen en Nederland. Een nummer
duurt 4 tot 5 uren (kostprijs 9 euro per
jaar).
Misschien ook populair bij uw lezers is
Cursief, een tweewekelijks tijdschrift
dat op bezoek gaat bij koningen, prinsen, vedetten en groten uit de showwereld. Een nummer duurt ongeveer
90 minuten (kostprijs 8 euro per jaar).

Voor meer informatie of een proefexemplaar van Hoorzaak en/of Cursief kunt
u terecht bij info@phk of www.phk.be.
Hier vindt u ook meer informatie over de
andere beschikbare tijdschriften.

• U kunt samenwerken met de plaatselijke openbare bibliotheek, zo hebben
zij bijvoorbeeld knowhow in huis over
werken met leesgroepen, presentatie
van de collectie, enz. …

• U kunt ook in groepsverband Daisyluisterlezen. Zo kunt u bijvoorbeeld
grasduinen in de dagverse audiokrant
of samen naar een kortverhaal of
hoorspel luisteren. Met het tijdschrift
Cursief kunt u zelfs uw eigen Rode
Loper-activiteit organiseren …

• Als u bij een bepaalde activiteit het
Daisy-lezen in de kijker wilt plaatsen,
kunt u een van onze Daisy-luisterzuilen
(met 4 hoofdtelefoons) vragen. Deze
zijn snel op te bouwen en zetten op
een opvallende en fijne manier Daisyluisterlezen in de kijker.
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Overzicht Daisy-speler
1. aan/uit toets
2. eject of uitwerptoets
3. indoezeltoets
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4. toetsen voor toonhoogte
5. toetsen voor volume
6. toetsen voor afspeelsnelheid
7. structuurtoesten
8. info
9. bladwijzer
10. terugspoelen - vooruitspoelen
11. start/stop
12. aansluiting voor netstroom
13. aansluiting voor hoofd
telefoon en aansluiting voor
externe installatie
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Gebruik van de Daisy-speler
In de doos van de Daisy-speler vindt u ook een gesproken en een
gedrukte handleiding van de speler.

Algemene regels

Toetsen Daisy-speler
1. Aan/uit
Ingedrukt houden om de speler aan of uit
te schakelen. Het duurt enkele seconden
voor het lichtje gaat branden of uitgaat.

Bij eerste gebruik:
• De Daisy-speler 12 uur op stroom aan
sluiten om de batterij volledig op te laden.
1
• Dan de speler op23 batterij gebruiken
4
tot die volledig leeg
is.
5
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7
8

estel of het boek

r/stiller.
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en: trager of sneller.
pen
e kan je instellen na
el zichzelf

Aan/uit.
Start en stop.
Informatie over het toestel of het boek
dat in het toestel zit .
Volume regelen luider/stiller.
Toonhoogte regelen.
afspeelsnelheid regelen: trager of sneller.
Eject om cd uit te werpen
Indoezeltoets: hiermee kan je instellen na
hoeveel tijd het toestel zichzelf
moet uitschakelen.
druk meerdere malen om de gewenste tijd in
te stellen.
Navigatietoetsen om door het boek te bladeren.
Snel voor/achteruit.
Bladwijzer.
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Bij verder gebruik:
• De Daisy-speler regelmatig
op batterij
9
10
11
gebruiken.
• De speler niet rechtop gebruiken.
2

door het boek te bladeren.
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2. Eject
Druk op deze toets om een cd uit de
speler te halen.

Aandachtspunten:
• De Daisy-speler gebruikt u best met
geduld: de toetsen “laten uitspreken”
vooraleer op een andere toets te drukken.
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1 Aan/uit.
2 Start en stop.
3 Informatie over het toestel of het boek

• De schijfjes bevatten geen bescherm- 4
laag, u houdt best de schijfjes vast met 567
2 vingers aan de rand van het schijfje 8
en tracht krasjes te vermijden.
9
10

9

dat in het toestel zit .
Volume regelen luider/stiller.
Toonhoogte regelen.
afspeelsnelheid regelen: trager of sneller.
Eject om cd uit te werpen
11Indoezeltoets: hiermee kan je instellen na
hoeveel tijd het toestel zichzelf
moet uitschakelen.
druk meerdere malen om de gewenste tijd in
te stellen.
Navigatietoetsen om door het boek te bladeren.
10 Snel voor/achteruit.
11 Bladwijzer.
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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.
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4. Toonhoogte toetsen
Met de bovenste toets kunt u de toonhoogte verhogen (scherper).
Met de onderste toets kunt u de toonhoogte verlagen (zachter).
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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.
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1 Aan/uit.
9
2 Start en stop.
3 Informatie over het toestel of het boek

U verplaatst zich per hoofdstuk, pagina
of zin volgens de structuur van het boek.
Niet alle Daisy-boeken hebben evenveel
mogelijkheden.
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dat in het toestel zit .
Volume regelen luider/stiller.
Toonhoogte regelen.
afspeelsnelheid regelen: trager of sneller.
Eject om cd uit te werpen
Indoezeltoets: hiermee kan je instellen na
hoeveel tijd het toestel zichzelf
moet uitschakelen.
druk meerdere malen om de gewenste tijd in
te stellen.
Navigatietoetsen om door het boek te bladeren.
Snel voor/achteruit.
Bladwijzer.

5. Volumetoetsen
Met de bovenste toets kunt u het volume
verhogen.
Met de onderste toets kunt u het volume
verlagen.
1
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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.
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6. Afspeelsnelheid (of voorlees
snelheid)
Met de bovenste toets kunt u de afspeelsnelheid verhogen.
Met de onderste toets kunt u de afspeelsnelheid verlagen.
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8. Info
Deze toets laat u kiezen tussen ‘huidige
positie’ en ‘boekinfo’.
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7. Structuur- of navigatietoetsen
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Volume regelen luider/stiller.
Toonhoogte regelen.
afspeelsnelheid regelen: trager of sneller.
Eject om cd uit te werpen
Indoezeltoets: hiermee kan je instellen na
hoeveel tijd het toestel zichzelf
moet uitschakelen.
druk meerdere malen om de gewenste tijd in
te stellen.
Navigatietoetsen om door het boek te bladeren.
Snel voor/achteruit.
Bladwijzer.
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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.
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9. Bladwijzer
Met de bladwijzertoets plaatst u bladwijzers om pagina’s later gemakkelijker
terug te vinden.

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.)
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1 Aan/uit.
2 Start en stop.
3 Informatie over het toestel of het boek
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dat in het toestel zit .
Volume regelen luider/stiller.
Toonhoogte regelen.
afspeelsnelheid regelen: trager of sneller.
Eject om cd uit te werpen
Indoezeltoets: hiermee kan je instellen na
hoeveel tijd het toestel zichzelf
moet uitschakelen.
druk meerdere malen om de gewenste tijd in
te stellen.
Navigatietoetsen om door het boek te bladeren.
Snel voor/achteruit.
Bladwijzer.
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10. Terugspoelen/vooruitspoelen
Met deze toetsen kunt u snel terug- of
vooruitspoelen zolang u de toets ingedrukt houdt.
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a) Bladwijzers invoegen: druk op de gewenste plaats op de bladwijzertoets.
Bevestig het inbrengen van deze
bladwijzer door 1 x op de start/stoptoets 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.
5

3

7

6

12. Aansluiting voor netstroom
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c) Bladwijzers verwijderen: druk twee
maal op de toets ‘bladwijzer’. Bevestig met “start/stop”.
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Elke Daisy-speler onthoudt per Daisy-boek
waar u het laatst bent gestopt. Hiervoor
moet u dus geen bladwijzer instellen.
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12
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13. Aansluiting voor hoofdtelefoon en
aansluiting voor externe installatie
Met deze aansluiting kunt u de Daisyspeler verbinden met een versterker of
een stereo-installatie.

Tips
• De aan/uit-toets lang genoeg ingedrukt
houden tot het lichtje brandt of uitgaat.
• Het cd-schijfje zachtjes in de gleuf
steken tot ongeveer 1 cm zichtbaar
is en de Daisy-speler het schijfje zelf
naar binnentrekt.
• Wacht enkele seconden nadat u een
Daisy-schijf in uw Daisy-toestel hebt
gestoken. Als u te snel op een toets
drukt, zal het toestel zeggen dat er
geen cd in zit.
• Bij een bevuilde cd zal de speler het
schijfje niet herkennen. Cd’s reinigt
u met een zachte, licht bevochtigde
doek, of door erop te ademen en met
een zachte, niet-pluizende doek de
plekjes weg te wrijven. Wrijf steeds
van het midden naar de rand toe of om
gekeerd. Nooit rondwrijven. Bij hardnekkige vlekken kunt u de cd wassen
in lauw water, met een beetje afwasmiddel. Afdrogen en niet rondwrijven.
• Wees geduldig: als u te snel op verschillende toetsen drukt, blokkeert
het toestel (gedurende 1 uur).
• De Daisy-speler geeft zelf aan wanneer de batterij leeg is. Om de batterij
opnieuw op te laden steekt u de stekker van de speler in het stopcontact.
Tijdens het opladen kunt u het Daisyboek verder beluisteren. Het opladen
duurt 12 uren.

• Het batterijluikje openen is gevaarlijk!
Dit mag enkel door een erkende vakman gebeuren.
• Met de Daisy-speler kunt u ook cd’s en
gewone luisterboeken beluisteren.
Voor al uw algemene of gedetailleerde
vragen in verband met Daisy-spelers kunt
u terecht op het nummer 02 423 04 31 of
070 246 070.

Problemen?
U steekt een cd-schijfje in de Daisyspeler en u hoort “geen cd”. Druk op de
eject-toets.
• Zat de cd juist in het toestel? Voel met
uw vinger vanaf het middengaatje tot
halverwege het schijfje: de gladde kant
is de tekstzijde en dus bovenzijde.
• Is de cd proper? Reinig de cd en probeer
opnieuw.
• Lukt het niet, bezorg het schijfje dan
terug aan Luisterpunt en vraag een
nieuw exemplaar.
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.
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• Druk op de bovenste of onderste
structuurtoets tot u “begin of einde”
hoort. Druk op de linkse structuurtoets om naar het begin te gaan.

Gebruik van
Daisy-speler zonder
bediening door
de lezer.
Helper:
• zet het toestel aan
• breng het Daisy-boek in het toestel
langs de gleuf vooraan
• regel volume, afspeelsnelheid en
eventueel de toon, en stel de indoezel
tijd in (telkens u op de indoezeltoets
drukt wordt de speelduur verlengd
met 30 minuten)
• als u bij het ontwaken op de aan/uit
toets drukt herbegint het verhaal waar
het is gestopt, zelfs als het schijfje
eruit is genomen (geheugen voor
meer dan 100 boeken door elkaar)

Gebruik van
Daisy-speler met
minimale bediening
door de lezer.
• zet het toestel aan
• breng het Daisy-boek in het toestel
langs de gleuf vooraan
• regel volume, afspeelsnelheid en
eventueel de toon
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• stel eventueel de indoezeltijd in
(telkens u op de indoezeltoets drukt
wordt de speelduur verlengd met 30
minuten) – als het spelen stopt kunt
u met de aan/uit-toets het lezen
terug laten beginnen
• om te stoppen met lezen drukt u op de
aan/uit-toets om af te sluiten, of op
de speel/stop-toets/speel om even
te stoppen met lezen

Gebruik van
Daisy-speler met
alle toetsen
1. Gebruik van de STRUCTUUR- of NAVIGATIETOETSEN: dit zijn de vier
toetsen in het midden van het toestel.
Wanneer u door een Daisy-boek of Daisytijdschrift wilt bladeren of een hoofdstuk
of een artikel wilt opzoeken, gebruikt
u de navigatietoetsen. Aan het begin
van een boek of een tijdschrift wordt
vermeld hoeveel niveaus er zijn. Op
niveau 1 kunt u van het ene item naar
het andere navigeren. Op niveau 2 kunt
u binnen één item navigeren van onderdeel naar onderdeel.
De twee verticale toetsen (pijltjestoetsen omhoog en omlaag) hebben dezelfde
functie: de navigatiemogelijkheden van
het boek geven en een niveau selecteren.
• u drukt op de bovenste (of onderste)
toets: u hoort welk niveau u hebt
geselecteerd

• u drukt verschillende keren na elkaar
op deze toets tot u op het eerste niveau
terugkomt
• u weet dan welke niveaus u kunt
selecteren in dit boek

• drukt u op geen enkele toets als u in
een niveau bent, dan leest het toestel
gewoon verder
• wenst u terug te gaan naar een vorig
onderdeel in hetzelfde niveau, druk
dan op de horizontale toets links

Elk boek bevat een andere structuur.
De twee horizontale toetsen (pijltjestoetsen links en rechts):
• met de horizontale toets links gaat u
per item achteruit
• met de horizontale toets rechts gaat
u per item vooruit
Voorbeelden: u selecteert ZIN met de
bovenste verticale toets
• u drukt 3 x op de linkse horizontale
toets
• het toestel gaat 3 zinnen achteruit in
het boek
u selecteert PAGINA met de bovenste
verticale toets
• u drukt 1 x op de rechtse horizontale
toets
• het toestel gaat 1 pagina vooruit
u selecteert NIVEAU 1 (= boekdeel) met
de bovenste verticale toets
• u drukt 1 x op de rechtse horizontale
toets
• het toestel gaat naar het volgende
onderdeel in niveau 1
• u drukt telkens 1 x op de rechtse horizontale toets om te verspringen naar
de volgende onderdelen in niveau 1

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).
2. Gebruik van de BLADWIJZERTOETS
Om bladwijzers aan te leggen:
• u drukt 1 x op de bladwijzertoets
• bladwijzer 1 is aangevraagd
• u drukt op de start/stop-toets om te
bevestigen, bladwijzer 1 wordt aangebracht.
• u kunt enkele honderden bladwijzers
aanbrengen in één boek.
Om terug te gaan naar uw ingebrachte
bladwijzers:
• u drukt op de bovenste verticale navigatietoets tot u bladwijzer hoort
• u drukt op de linkse of de rechtse horizontale toets om naar uw verschillende
bladwijzers te gaan (om te navigeren)
Om bladwijzer(s) te verwijderen:
• u drukt op de bladwijzertoets
• u houdt de toets ingedrukt tot u “bladwijzers verwijderen, bent u zeker?”
hoort
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• wilt u de bladwijzer(s) verwijderen:
druk op de start/stop-toets om te
bevestigen
3. Gebruik van de INFOTOETS
• Indien er geen schijfje in het toestel
zit hoort u de technische gegevens
van het toestel.
• Indien er een Daisy-boek in het toestel
zit hoort u de titel, de gebruikte leestijd, de resterende leestijd en de totale
leestijd.
4. Gebruik van de INDOEZELTOETS
• u drukt 1 x op de indoezeltoets: 30 min.
indoezeltijd is ingesteld
• u drukt nog eens op deze indoezeltoets: 60 min. indoezeltijd ingesteld
• zo kunt u tot 120 min. indoezeltijd
instellen
• na de afgelopen tijd stopt het lezen
en schakelt het toestel zich automatisch uit
• om het lezen te hervatten drukt u op
de aan/uit-toets
5. Gebruik van de SPOELTOETSEN
• deze toetsen dienen om willekeurig
terug te spoelen (pijltjestoets links)
of willekeurig vooruit te spoelen (pijltjestoets rechts)
• zolang u de toets ingedrukt houdt
spoelt het apparaat vooruit of achteruit
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Contact en info
Luisterpuntbibliotheek
070 246 070
www.luisterpuntbibliotheek.be
info@luisterpuntbibliotheek.be
uitleen@luisterpuntbibliotheek

Daisy bezorgt je rillingen!
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Meer weten? 070 246 070

www.luisterpuntbibliotheek.be
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