Aan de slag met de Easi-Speak

Zing de sterren van de hemel of neem interessante interviews af!
Door het microfoonontwerp is het product erg aantrekkelijk voor kinderen om te gebruiken.
Laat uw leerlingen zich als artiest of reporter wanen terwijl ze op een speelse wijze leren.
Met een capaciteit van 4 uur geluid van hoge kwaliteit, kunt u met Easi-Speak op afstand
opnemen en afspelen of uw bestanden door middel van de USB-aansluiting rechtstreeks
downloaden naar uw pc.
Neemt direct op MP3-formaat op. De ingebouwde batterij wordt opgeladen via de USBaansluiting. Software voor muziekbewerking wordt meegeleverd.

Opnemen en afspelen











Schakel de Easi-Speak in door de aan/uit-schakelaar te verschuiven totdat het
statuslampje oranje oplicht (permanent of knipperend), wat aanduidt dat het
apparaat in standbymodus staat.
Druk op de rode record-toets en laat hem los en het statuslampje zal rood worden,
wat aanduidt dat het apparaat aan het opnemen is.
Spreek of zing duidelijk in de bovenkant van de microfoon, ongeveer op 15 tot 30
cm en gedurende minstens 2 seconden.
Als u klaar bent, drukt u nogmaals op de rode opnameknop om de opname te
stoppen, dit zal uw opname opslaan als de laatste track. Het statuslampje zal weer
oranje worden (stabiel of knipperend).
Als alternatief kunt u de rode opnameknop ingedrukt houden tijdens de hele
opname en loslaten als u klaar bent met opnemen.
Druk op de groene play-knop om uw opname te beluisteren. Het statuslampje zal
groen oplichten, terwijl de opname wordt afgespeeld.
Als de opname gedaan is, zal Easi-Speak terug in de standbymodus gaan en zal het
statuslampje oranje worden.
De Easi-Speak zal geen opnames van minder dan 2 seconden opslaan, zorg er dus
voor dat u langer dan dit opneemt.

Easi-Speak kan bestanden opnemen en afspelen in twee formaten: MP3-of WAV-bestanden.
Houd de modetoets ingedrukt om te wisselen tussen de twee modi.

Statuslamp
Het statuslampje geeft u een duidelijke indicatie van wat er gebeurt met uw Easi-Speak.
Knipperend oranje:
Permanent oranje:
Permanent groen:
Knipperend groen:
Permanent rood:
Knipperend rood:
Knipperend rood/groen:
Knipperend oranje/groen:

Klaar om af te spelen/WAV-bestand op te
nemen
Klaar om af te spelen/MP3-bestand op te
nemen
Speelt af (of volledig opgeladen)
Gepauzeerd
Opname
Geheugen bijna vol
Laadt op
Batterij bijna leeg

Pauzeren of stoppen van een track





Druk op de groene playtoets om uw opname af te spelen. Het statuslampje zal groen
branden
Druk nogmaals op de groene playtoets om de track op de huidige plek te pauzeren.
Het statuslampje zal groen knipperen
Druk nogmaals op de groene playtoets om het afspelen te hervatten
Om een lopende track volledig te stoppen houdt u de groene playtoets 2 seconden
ingedrukt

Door- & Terugspoelen
Terwijl er een track wordt afgespeeld of gepauzeerd





Houd de toets "Vorige track" of "Volgende track" ingedrukt
Het statuslampje zal groen knipperen en de huidige track zal met een versneld tempo
afgespeeld worden.
Als de toets wordt losgelaten zal het afspelen of pauzeren hervat worden op de
nieuwe positie binnen de track.
De afspeelpositie zal niet voorbij het begin of het einde van de huidige track gaan.

Van het ene nummer naar het andere
Terwijl er een track wordt afgespeeld of gepauzeerd
Drukt op de toets "Vorige track" of "Volgende track" om naar het gekozen nummer te gaan.
U kunt de track niet veranderen, wanneer het apparaat in standby staat

Een track verwijderen
Terwijl er een track wordt gepauzeerd ...





Houd de rode Record-toets ingedrukt
Het statuslampje knippert en wordt dan opnieuw oranje
De track zal uit het geheugen worden gewist
Verwijder geen bestanden wanneer de batterij bijna leeg is

Opladen van de batterij


De Easi-Speak wordt geleverd met een gedeeltelijk opgeladen batterij en kan
onmiddellijk gebruikt worden zonder eerst op te laden. De batterij kan worden
opgeladen door het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van een actieve
computer of op de oplader. Er is geen software vereist:




Sluit Easi-Speak aan op de USB-poort of oplader
Het statuslampje knippert rood en groen (of oranje indien aangesloten op de aparte
oplader)
Wanneer de Easi-Speak volledig opgeladen is, verandert het statuslampje naar groen.
Het duurt ongeveer 4 uur om een volledig lege batterij volledig op te laden.




Aansluiten op een pc of Apple Mac










Verwijder het dekseltje dat de USB-aansluiting bedekt en schakel de Easi-Speak uit.
Steek de Easi-Speak in een beschikbare USB-poort.
De eerste keer dat de Easi-Speak aangesloten is op de pc, zal hij de drivers installeren
en kan de pc opnieuw opgestart moeten worden, afhankelijk van uw
besturingssysteem.
Als er niet voldoende ruimte is rond het USB-contact, gebruik dan de meegeleverde
USB-verlengkabel
De pc of Mac zal het apparaat herkennen als een USB-apparaat voor massaopslag en
het zal verschijnen als een verwijderbare schijf.
De tracks die u hebt opgenomen verschijnen in de map MIC_REC. Gebruik dezelfde
map om er MP3-of WAV-bestanden in te kopiëren en om af te spelen op de EasiSpeak.
U kunt via de pc direct bestanden verwijderen of toevoegen of de Easi-Speak
formatteren, als u dat wenst.

Audacity installeren en gebruiken







Audacity is gratis beschikbare software voor het opnemen en bewerken van
geluiden.
Hij is beschikbaar voor Mac OS/X, Microsoft Windows, GNU/Linux en andere
besturingssystemen
Sluit de Easi-Speak aan op de pc of Mac en blader door de Audacity-map (bevat
versie 1.2.6)
Voor Windows voert u het bestand audacitywin.exe uit
Voor Mac OS/X (PPC) voert u audacitymac.dmg uit
Instructies, de nieuwste versies voor alle besturingssystemen en licentie-informatie
voor Audacity zijn te vinden op http://audacity.sourceforge.net

Technische specificatie
Specificaties
Geheugen
Batterij
Batterij duur
Stroomverbruik:
Standby
Opname
Weergave
Opname formaat

Flashgeheugen van 128 MB +/- 4 uur
opnemen
Ingebouwde lithium-ionpolymeerbatterij
van 200mAH
+/- 3 uur bij normaal gebruik
60mA
70-80mA
70-120mA ( afhankelijk van het volume )
MP3- of WAV-formaat

Probleemoplossingen
Probleem
Status lampje knippert willekeurig
Begin of einde van de opname ontbreekt
Het lampje knippert rood tijdens opname
Sommige tracks willen niet afspelen
Status lampje brandt niet

Oplossing
Batterij is bijna leeg, laad de batterij op
Begin later te spreken, de Easi-Speak doet
automatisch aan fade in en out.
Het geheugen is vol, wis enkele bestanden
Wissel tussen het MP3 of WAV formaat
De batterij is volledig leeg, laad deze op.

