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55200 | Inspelningsbar microfon 

 

Lär känna Easi-Speak 

 

Innehåll: 

Inbyggd högtalare 

Mikrofon 

Volymknappar 

Hörlursuttag 

På-/av-knapp 

Statuslampa 

Röd inspelningsknapp 

Grön uppspelningsknapp 

USB-anslutning 

Föregående spår 

Lägesändring 

Nästa spår 

 

Easi-Speaks kontroller 

Du behöver använda tre olika knappgrupper för att hantera Easi-Speak. 

 

Uppspelning/Paus (grön) 

Inspelning (röd) 

Föregående spår 

Lägesändring 

Nästa spår 

Höj/sänk volymen 

 

Läs alla instruktioner noga före användning! 

 

VARNING! KVÄVNINGSRISK – innehåller små delar. Ej lämplig för barn under 3 år. 



 

Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 

Easi-Speak innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. 

Försök inte att ta loss batteriet. 

Håll din Easi-Speak borta från vatten och andra vätskor. 

Om den råkar ut för en elektrostatisk urladdning, kan din Easi-Speak börja krångla. Om det händer, 

stänger du av den och sätter sedan på den igen. 

Om höljet öppnas, oavsett orsak, slutar garantin att gälla. 

Garantin täcker inga dataförluster eller informationsförluster som orsakats av att enheten går sönder 

eller krånglar. 

Easi-Speak finns i olika färger, i denna handbok visas den gula modellen. 

 

Enheten uppfyller Federal Communications Commissions krav för kommunikationsutrustning. 

 

OBS! 

TILLVERKAREN ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA SOM HELST RADIO- ELLER TV-STÖRNINGAR 

SOM ORSAKATS AV ICKE-GODKÄNDA ÄNDRINGAR AV DENNA UTRUSTNING. SÅDANA 

ÄNDRINGAR KAN UPPHÄVA ANVÄNDARENS RÄTT ATT HANTERA UTRUSTNINGEN. 

 

Obs! Denna utrustning har testats och godkänts som digital utrustning av klass B enligt del 15 i FCC:s 

bestämmelser. Dessa bestämmelser har formulerats för att ge rimligt skydd mot skadlig störning vid 

montering i bostäder. Utrustningen skapar, använder och kan utstråla radiovågor och kan, om den inte 

har installerats och använts enligt instruktionerna, orsaka skadlig störning av radiokommunikationer. 

Det finns aldrig någon garanti för att det inte ska uppstå störningar i en viss installation. 

Om utrustningen skadligt stör radio- eller televisionsmottagning, vilket kan avgöras genom att 

utrustningen slås på och av, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom någon av 

följande åtgärder: 

 

Rikta om eller flytta mottagarantennen. 

Öka avståndet mellan utrustning och mottagare. 

Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är kopplad till. 

Be återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker om hjälp. 

 

Pausa eller stoppa ett spår 

• Tryck på den gröna uppspelningsknappen när du vill lyssna på ett spår. Statuslampan ska då lysa 

grön med ett fast sken. 

• Tryck på den gröna uppspelningsknappen igen för att pausa spåret på aktuellt ställe. Statuslampan 

blinkar då grönt. 

• Tryck på den gröna uppspelningsknappen igen för att fortsätta att lyssna. 



• För att stoppa ett spår helt, tryck ner den gröna uppspelningsknappen och håll den inne i två 

sekunder. 

 

Snabbframspolning och återspolning 

• … medan ett spår spelas eller är pausat: 

• Tryck och håll inne knappen för föregående eller nästa spår. 

• Statuslampan blinkar då grönt och snabbspolningen görs i det aktuella spåret. 

• När du släpper knappen, fortsätter den att spela eller ligga i pausläge vid den plats i spåret där du 

slutade spola. 

• Om du höll på att spela upp ett spår när du började spola, kommer Easi-Speak att stanna när det 

aktuella spåret börjar (framspolning) eller slutar (återspolning). 

 

Byta spår 

• … medan ett spår spelas eller är pausat: 

• Tryck in knappen för föregående eller nästa spår, så flyttas uppspelningen till det spår du väljer. 

• Det går inte att byta spår när enheten står i viloläge (stand-by). 

 

Radera spår 

• … medan ett spår är pausat: 

• Tryck och håll inne den röda inspelningsknappen. 

• Statuslampan blinkar då till, och lyser sedan orange. 

• Spåret raderas från enhetens minne. 

• Obs! Radera aldrig filer när batteriladdningen är svag. 

 

Ladda batteriet 

Easi-Speak levereras med ett delvis uppladdat batteri, och kan användas direkt, utan att det måste 

laddas först. Batteriet kan laddas genom att det ansluts antingen till USB-ingången på en igångsatt 

dator eller till sin laddare. Du behöver ingen mjukvara. 

• Anslut Easi-Speak till USB-ingången eller batteriladdaren. 

• Statuslampan blinkar då rött och grönt (eller orange, om enheten är ansluten till en separat laddare). 

• När Easi-Speak har laddats helt, kommer statuslampan att börja lysa med ett fast, grönt sken. 

• Det tar cirka fyra timmar att ladda ett helt tomt batteri tills det är fulladdat. 

 

Anslutning till en Windows- eller Mac-dator 

Dra bort hylsan från USB-kontakten och stäng av din Easi-Speak. 

Stoppa in din Easi-Speak i en ledig USB-ingång. 



Första gången din Easi-Speak ansluts till datorn, kommer den att installera sina drivrutiner och 

eventuellt behöver din dator startas om. 

Om det blir för trångt, kan du använda den USB-kabel som medföljer enheten. 

Datorn kommer att visa enheten som en USB-disk och den kommer att dyka upp som en extern disk i 

Utforskaren/Finder. 

De spår du har spelat in finns i en folder som heter MIC_REC. Lägg även de MP3- eller WAV-filer som 

du vill spela upp på din Easi-Speak i den foldern. 

Om du vill kan du använda din dator för att radera eller lägga till filer direkt på din Easi-Speak. Vill du 

formatera om den kan du även göra det inifrån din dator. 

 

Audacity – installering och användning 

• Audacity är en gratis mjukvara med öppen källkod som du kan använda för att spela in och redigera 

inspelningar. Programmet fungerar på Mac OS X, Microsoft Windows, GNU/Linux och andra 

operativsystem. 

• Anslut din Easi-Speak till datorn och gå till Audacitys folder (den som medföljer innehåller version 

1.2.6). 

• Om du kör Windows, öppnar du filen som heter audacitywin.exe. 

• Om du kör Mac OS X, öppnar du istället audacitymac.dmg. 

• Det bästa är att kopiera foldern till din dator innan du installerar programmet. 

• På adressen http://audacity.sourceforge.net hittar du instruktioner, de senaste versionerna för alla 

operativsystem och licensinformation för Audacity. 

 

Tekniska specifikationer 

• Spelar in direkt till MP3- eller WAV-filformat. 

• 128 MB flashminne, klarar upp till fyra timmars inspelning. 

• MP3: bithastighet på 128 kbps (44 kHz-sampling). 

 längsta tid: cirka två timmar. 

• WAV:  lMAADPCM-format, 

 bithastighet på 64 kbps (4 bitar per sampling) 

 längsta tid: cirka fyra timmar. 

• För att få så mycket plats som möjligt, bör du radera användarhandboken och Audacity-handboken 

från enheten, efter det att du har läst dem och kopierat över dem till din dator. 

• Inbyggt litiumjonpolymerbatteri, 200 mAH. 

• Batteriet levereras delvis laddat (till mellan 50 och 90 %). 

• 28 mm högtalare och mikrofon längst upp. 

• 3,5 mm hörlursuttag. 

• Strömförbrukning: 

60 mA i viloläge 



70–80 mA under inspelning 

70–120 mA under uppspelning (beroende på volymen). 

• Batteritid: cirka tre timmars inspelning eller uppspelning. 

• Storlek: 130 mm lång, 40 mm i diameter som bredast. 

 

Felsökning 

Easi-Speak är utformad för att fungera stabilt och förutsägbart under alla normala förutsättningar. 

Givetvis kan problem ändå uppstå. Vänligen kontrollera följande åtgärder innan du kontaktar teknisk 

support: 

Problem Statuslampan verkar blinka 
slumpmässigt. 

Lösning Batteriladdningen är för svag. 
Ladda batteriet. 

Problem Början eller slutet på en inspelning 
saknas. 

Lösning Easi-Speak tonar automatiskt in 
och tonar bort vid inspelning och 
uppspelning. Se till att låta en eller 
två sekunder före och efter 
inspelning vara tysta. 

Problem Filerna är skadade, eller knapparna 
fungerar inte. 

Lösning Formatera disken i Windows 
(använd FAT-formatet, inte FAT32). 

Problem Lampan blinkar rött under 
inspelning. 

Lösning Minnet är fullt. Radera några filer. 

Problem Visa spår går inte att spela. 

Lösning Antagligen är de inspelade i ett 
annat format. Försök att välja 
antingen MP3- eller WAV-format. 
Fungerar inte det ena, så fungerar 
kanske det andra. 

Problem Statuslampan lyser inte alls. 

Lösning Batteriet är helt urladdat. Ladda 
batteriet. 

 

 

 


