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Przegląd odtwarzacza Orion Plus

Opis przycisków
Najważniejsze cechy konstrukcyjne odtwarzacza:





przyciski wyposażone w dotykowe oznaczenia dla lepszego wyczuwania dotykiem,
gniazdo kart SD,
układ głośników na przednim panelu,
kolorystyka o wysokim kontraście.
Przycisk nagrywania - w prawym, górnym rogu przedniego panelu
Przycisk włączania / wyłączania - w lewym, górnym rogu przedniego panelu
Przycisk strzałka w górę - centralnie, między przyciskiem nagrywania,
a przyciskiem włączania / wyłączania
Przycisk strzałka w lewo - na dole, poniżej przycisku włączania / wyłączania
Przycisk potwierdzania - z prawej strony przycisku strzałka w lewo
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Przycisk strzałka w prawo - z prawej strony przycisku potwierdzania
Przycisk strzałka w dół - na dole, poniżej przycisku potwierdzania
Przycisk wyjścia - na dole, poniżej przycisku strzałka w prawo
Przycisk menu - na dole, poniżej przycisku strzałka w lewo
Przycisk zmniejszania głośności - na dole, poniżej przycisku menu
Przycisk zwiększania głośności - na dole, poniżej przycisku wyjścia
Przycisk informacje - centralnie, między przyciskami zwiększania i zmniejszania
głośności
Przycisk muzyka - poniżej przycisku zmniejszanie głośności, służy jako przycisk
skrótu 1
Przycisk radio - na dole, pod przyciskiem informacji, służy też jako przycisk
skrótu 2
Przycisk zakładka - poniżej przycisku zwiększania głośności
Ikona interfejsu słuchawek
Ikona interfejsu mikrofonu
Ikona portu USB
ISTOTNA UWAGA! Reset odtwarzacza Orion Plus
By włączyć odtwarzacz Orion Plus, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez
3 sekundy. Wymuszenie resetu Orion Plus wykonuje się wciskając i jednocześnie
przytrzymując przycisk zasilania i przycisk wyjścia. Częsty reset Orion Plus nie jest
zalecany, należy go wykonywać jedynie w przypadku awarii.
Po włączeniu zasilania nie należy wkładać do urządzenia Orion Plus karty SD, ani jej
wyjmować, bowiem może to spowodować utratę danych i uszkodzenie sprzętu.
Przydatne wskazówki dotyczące przycisków





Przycisk menu:
Wskazówki:
- Wciśnięcie przycisku menu umożliwia przejście do ustawień menu.
- Dwukrotne wciśnięcie przycisku menu umożliwia dostęp do zarządzania plikami.
- Wciśnięcie przycisku menu podczas odtwarzania umożliwia ustawianie
parametrów czytania / odtwarzania.
Przycisk OK: Uzyskiwanie dostępu do wybranej opcji lub do zapisywania ustawień.
Przycisk wyjścia: Przycisk ten umożliwia powrót do poprzedniego poziomu lub
anulowanie ustawienia.
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Przycisk zasilania: Wciśnięcie przycisku zasilania, gdy urządzenie nie znajduje się
w trybie pracy umożliwia bezpośredni dostęp do menu ustawień "Automatycznego
wyłączania".
Przycisk nagrywania: Wciśnięcie tego przycisku podczas słuchania radia FM
umożliwia rozpoczęcie nagrywanie stacji radiowej. Wciśnięcie dowolnego, innego
przycisku (poza przyciskiem OK) zatrzymuje nagrywanie, zapisując plik w katalogu
Nagrane.
Wyłączenie Orion Plus, a następnie ponownie włączenie urządzenia, wznawia
odtwarzanie od miejsca, w którym Orion Plus został wyłączony.

Synchronizacja czasu z sieci - automatyczne dostosowanie czasu i daty (warunkiem
jest podłączenie do Wi-Fi)



Należy się upewnić, że Orion Plus jest podłączony do routera Wi-Fi lub punktu
dostępowego.
Upewnić się, że została wybrana odpowiednia strefa czasowa. Jeśli strefa czasowa jest
nieprawidłowa, lokalny czas i data mogą być nieprawidłowe.
-



Wskazówki dotyczące działania: Włącz Orion Plus  Wciśnij przycisk Menu
 Wciśnij przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół i wybierz "Ustawienia
czasu" Wciśnij przycisk OK  Wciśnij przycisk strzałka w górę lub strzałka
w dół i wybierz "Strefa czasowa"  Wciśnij Przycisk OK  Wciśnij przycisk
strzałka w górę lub strzałka w dół i wybierz strefę czasową  Wciśnij przycisk
OK i zapisz ustawienia.

Należy ustawić "Synchronizację czasu z sieci" w celu jej uaktywnienia.
-

Wskazówki dotyczące działania: Włącz Orion Plus  Wciśnij przycisk Menu
 Wciśnij przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół i wybierz "Ustawienia
czasu"  Wciśnij przycisk OK  Wciśnij przycisk strzałka w górę lub strzałka
w dół i wybierz "Strefa czasowa" Wciśnij Przycisk OK  Wciśnij przycisk
strzałka w górę lub strzałka w dół i wybierz strefę czasową  Wciśnij przycisk
OK i zapisz ustawienia.

Czas letni
Jeśli w regionie lub kraju użytkownika obowiązuje czas letni, należy go ustawić.
-

Wskazówki dotyczące działania: Włącz Orion Plus  Wciśnij przycisk Menu
 Wciśnij przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół i wybierz "Ustawienia
czasu"  Wciśnij przycisk OK  Wciśnij przycisk strzałka w górę lub strzałka
w dół i wybierz "Strefa czasowa"  Wciśnij Przycisk OK  Wciśnij przycisk
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strzałka w górę lub strzałka w dół i wybierz strefę czasową  Wciśnij przycisk
OK i zapisz ustawienia.
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Pierwsze kroki
Wkładanie i wyjmowanie karty SD
W celu włożenia i wyjęcia karty SD należy zapoznać się z poniższą instrukcją







Gdy Orion Plus umieszczony jest naprzeciw użytkownika, gniazdo kart SD znajduje
się na górnej krawędzi odtwarzacza
Jeden z rogów karty SD jest przycięty pod kątem 45 stopni.
Po włożeniu karty SD do gniazda karty znajdującego się w odtwarzaczu przycięty róg
karty powinien się znajdować w prawym dolnym rogu. Nieprawidłowo ułożona karta
SD będzie stawiała opór podczas wkładania.
Kartę należy delikatnie wcisnąć do gniazda, słyszalne będzie kliknięcie.
Wyjęcie karty SD stanie się możliwe po jej uwolnieniu poprzez naciśnięcie górnej
krawędzi.

Włączanie i wyłączanie Orion Plus



By włączyć odtwarzacz Orion Plus Daisy, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk
zasilania przez 3 sekundy.
By wyłączyć odtwarzacz Orion Plus Daisy, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk
zasilania przez 5 sekund.

Uwaga: Do ładowania baterii odtwarzacza można skorzystać z komputera. Odtwarzacza
można używać podczas ładowania. By naładować baterię Orion Plus można podłączyć
jeden koniec kabla USB do Orion Plus, zaś drugi do komputera. Orion Plus zostanie
zidentyfikowany przez komputer jako urządzenie pamięci masowej. Jeśli zamierza się
korzystać z odtwarzacza Orion Plus, należy wybrać opcję bezpiecznego usuwania
urządzenia z komputera, ale nie odłączać kabla USB między Orion Plus i komputerem.

Funkcje dodane












Wysokiej jakości rejestrator
Mówiący kalkulator
Mówiący kompas
Mówiący zegar
Przypomnienia głosowe
Notatki głosowe
Mówiący budzik z trybem przypomnień wibracyjnych
Oznajmianie czasu i daty
Odbiornik radia FM
Nagrywanie radia FM
Funkcja DODP
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Radio internetowe z możliwością nagrywania
Podcasty z możliwością nagrywania epizodów
Odtwarzanie ścieżki dźwiękowej plików wideo
Zakładka głosowa

Uwaga: Jeśli podczas odtwarzania E-booków i muzyki zachodzi potrzeba wstawienia
zakładki głosowej, należy wcisnąć przycisk zakładki aż do usłyszenia komunikatu o jej
dodawaniu. Należy wówczas wcisnąć i przytrzymać przycisk nagrywania w celu dodania
zakładki. 3 - 4 sekundy po zwolnieniu przycisku nagrywania słyszalny będzie komunikat
głosowy "dodany do zakładki".

Funkcja blokady klawiatury



W celu zablokowania klawiatury należy wcisnąć przycisk zasilania, po czym
przycisk Muzyka.
W celu odblokowania klawiatury należy powtórzyć powyższą procedurę.

Uwaga: Po zablokowaniu klawiatury słyszalny będzie komunikat "Klawiatura
zablokowana. w celu odblokowania proszę wcisnąć przycisk zasilania, po czym klawisz
Muzyka". Jeśli klawisze są zablokowane, należy wcisnąć przycisk Informacje, słyszalny
będzie wówczas komunikat "Klawiatura zablokowana. w celu odblokowania proszę
wcisnąć przycisk zasilania, po czym klawisz Muzyka". Słyszalne będzie także
przypomnienie w jaki sposób odblokować klawiaturę. Gdy klawisze są zablokowane,
wciśnięcie dowolnego przycisku z wyjątkiem przycisku Informacje, spowoduje, że
słyszalny będzie dźwięk przypominający DI, co będzie oznaczało, że klawisze zostały
zablokowane. Aktywowanie funkcji przycisków nastąpi po wykonaniu procedury
identycznej z opisaną powyżej procedurą blokowania klawiatury. Komunikat "Klawiatura
odblokowana" oznacza, że możliwa jest normalna obsługa Orion Plus.

Wkładanie i wyjmowanie karty SD





Na początek należy zlokalizować podłużny, prostokątny otwór u góry odtwarzacza
Orion Plus.
By włożyć kartę SD, należy się upewnić, że jej krawędź obcięta pod kątem
45 stopni znajduje się w prawym rogu, co oznacza, że powierzchnia karty z logo
jest skierowana w stronę panelu tylnego Orion Plus. Wkładając kartę nie należy
używać nadmiernej siły.
W celu wyjęcia karty trzeba wcisnąć ją do środka aż wysunie się ona z gniazda.

Typy plików obsługiwane przez Orion Plus


Formaty Daisy: Daisy 2.0.2, Daisy 3.0
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Formaty plików tekstowych: txt, doc/docx, HTML, HTM, EPUB, PDF. MOBI,
RTF
Formaty plików audio: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, ACC, OGG, RA, M4A,
etc.
Formaty plików wideo: RM, RMVB, AVI, MP4, 3GP, MOV, WMV, FLV, MPG,
MPEG, DAT, etc.
Protokół Daisy online
Protokół API Bookshare (opcjonalnie, dla określonego rynku lub regionu)

Menu główne
Po włączeniu odtwarzacza Orion Plus Daisy należy wcisnąć przycisk Menu, po czym
przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by usłyszeć kolejno: "Sieć", "Informacje
o wersji", "Informacje o urządzeniu", "Ustawienia czasu", "Głos systemowy", "Alarmy",
"Wznów ustawienia odtwarzania", "Ustawienia klawiszy skrótów", "Ustawienia
nagrywania", "Uruchom dźwięk i wibracje", "Narzędzia", "Język (odtwarzacz z wieloma
językami TTS)", "Sprawdź aktualizację" i "Domyślne ustawienia fabryczne".
Uwaga: Podmenu zostały zaprojektowane w postaci pętli. Po wciśnięciu przycisku menu,
po czym wciskaniu raz za razem przycisku strzałka w górę lub strzałka w dół można
usłyszeć elementy podmenu oznajmiane jeden po drugim w pętli.

Dostęp do Menu i nawigacja po nim
Uwaga: By wybrać jeden z elementów podmenu, np. "Wznów ustawienia odtwarzania",
po usłyszeniu tego komunikatu należy wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do tego
elementu.
Niektóre pozycje podmenu zawierają różne opcje ustawień. By ustawić każdą z tych opcji,
należy wcisnąć przycisk OK po usłyszeniu komunikatu "opcja ustawień". w efekcie pojawi
się komunikat "ustawienie wykonane".
Podmenu opcji ustawień zostało także zaprojektowane w pętli.

Informacje o wersji
Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu przycisku menu, należy wciskać raz za razem
przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Informacje
o wersji", a następnie wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do informacji o niej.
Oznajmiony zostanie komunikat o numerze seryjnym urządzenia, wersji oprogramowania
oraz o dacie i godzinie jego wydania. Wciśnięcie przycisku Wyjście umożliwia powrót do
poprzedniego menu.
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Informacje o urządzeniu
Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu przycisku menu, należy wciskać raz za razem
przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Informacja
o urządzeniu", a następnie wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do informacji o nim.
Oznajmiona zostanie pojemność pamięci wewnętrznej oraz jej pojemność pozostała do
zapełnienia. Jeśli w urządzeniu znajduje się karta SD oznajmiona zostanie ponadto
całkowita pojemność karty SD oraz jej pojemność pozostała do zapełnienia. Wciśnięcie
przycisku Wyjście umożliwia powrót do poprzedniego menu.

Ustawienia czasu
Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu przycisku menu, należy raz za razem wciskać
przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Ustawienia
czasu", a następnie wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do ustawień czasu, wśród
których znajdują się: wyłączanie zasilania podczas bezczynności, automatyczne
wyłączanie zasilania, ustawianie daty i godziny, automatyczne włączanie, automatyczne
oznajmianie czasu, format czasu, synchronizacja czasu z sieci, strefa czasu, czas letni.
Wciskając przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół można wybrać jedno z ustawień
menu i wejść w nie wciskając przycisk OK. Po wykonaniu ustawień należy ponownie
wcisnąć przycisk OK, by je zapisać. Słyszalny będzie wówczas komunikat "ustawienie
wykonane" i nastąpi powrót do poprzedniego menu wraz z odpowiednim
powiadomieniem.
Uwaga: Ustawienia te są oznajmiane w pętli, jeśli poszczególne elementy są wciskane raz
za razem przy użyciu przycisku strzałka w górę lub strzałka w dół.






Każdy z elementów menu ustawień jest oznajmiany po jego wybraniu. Wciśnięcie
przycisku OK umożliwia wejście do menu ustawień, zaś wciśnięcie przycisku strzałka
w górę / strzałka w dół, lub strzałka w lewo / strzałka w prawo, pozwala na ustawienie
preferowanej opcji.
Wciśnięcie przycisku OK umożliwia zapisanie ustawienia. Pojawia się wówczas
komunikat "ustawienie wykonane". Wciśnięcie przycisku Wyjście umożliwia powrót
do poprzedniego menu wraz z odpowiednią zapowiedzią.
Przed wciśnięciem przycisku OK w celu zapisania ustawienia, można wcisnąć przycisk
Wyjście, by anulować ustawienie. Słyszalny będzie komunikat "ustawienie
anulowane". Ponowne wciśnięcie przycisku Wyjście umożliwi powrót do
poprzedniego menu wraz z odpowiednim komunikatem menu.

Głos systemowy
Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu przycisku menu, należy wciskać raz za razem
przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu Głos systemowy,
a następnie wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do Głosu systemowego, na który
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składają się elementy Głos i Ustawienia prędkości oraz wysokości tonu. Wciskając
przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół można wybrać jedno z ustawień menu i wejść
w nie wciskając przycisk OK. Po wykonaniu ustawień należy ponownie wcisnąć przycisk
OK, by je zapisać. Słyszalny będzie wówczas komunikat "ustawienie wykonane" i nastąpi
powrót do poprzedniego menu wraz z odpowiednim powiadomieniem.
Uwaga: Przed wciśnięciem przycisku OK w celu zapisania ustawienia, można wcisnąć
przycisk Wyjście, by anulować ustawienie. Słyszalny będzie komunikat "ustawienie
anulowane". Ponowne wciśnięcie przycisku Wyjście umożliwi powrót do poprzedniego
menu wraz z odpowiednim komunikatem menu.

Alarmy
Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu przycisku menu, należy wciskać raz za razem
przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu Alarmy,
a następnie wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do alarmów, na które składa się
5 ustawień: Alarm 1, Alarm 2, Alarm 3, Alarm 4 i Alarm 5. w celu wybrania jednego
z alarmów należy wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, po czym wcisnąć
przycisk OK, by go otworzyć. Po kolejnym wciśnięciu przycisku strzałka w górę lub
strzałka w dół, słyszalne będą oznajmiane w pętli komunikaty "godzina", "minuta",
"wyłącz / włącz", "powtarzanie", "alarm" sygnał "," tryb przypominania o alarmie ".
Należy wybrać jedną z opcji ustawień, np. po usłyszeniu komunikatu "powtarzanie"
wciskać przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo w celu ustawienia preferowanej
opcji, po czym wcisnąć przycisk OK i zapisać ustawienia. Słyszalny będzie wówczas
komunikat "ustawienia" i nastąpi powrót do poprzedniego menu, które także zostanie
oznajmione.
Uwaga:




By zatrzymać przypominanie o alarmie i przejść do trybu drzemki, w trakcie jego
trwania należy wcisnąć dowolny przycisk (z wyjątkiem przycisku Wyjście). Po
10 minutach alarm wznowi przypominanie.
By zatrzymać przypominanie o alarmie należy wcisnąć przycisk Wyjście w trakcie
trwania przypominania.

Ustawienia wznawiania odtwarzania
Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu przycisku menu, należy wciskać raz za razem
przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Ustawienia
wznawiania odtwarzania", po czym wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do menu
"Ustawienia wznawiania odtwarzania", na które składają się elementy "Wznawianie
odtwarzania Ebooków", "Wznawianie odtwarzania muzyki" i "Wznawianie odtwarzania
Daisy". Wciskając przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół można wybrać jedną
z pozycji, np. "Wznawianie odtwarzania Ebooków" i po usłyszeniu komunikatu, wciskając
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przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo ustawiać preferowane opcje, wznawiać lub
zatrzymywać odtwarzanie, po czym zapisywać ustawienia przy pomocy przycisku OK. Po
usłyszeniu komunikatu "ustawienie wykonane" i po powrocie do poprzedniego menu
słyszalny będzie odpowiedni komunikat.
Uwaga: Jeśli np. uzyska się dostęp do menu "Wznawianie odtwarzania Ebook", trzeba
wcisnąć przycisk Wyjście, w celu anulowania ustawienia. Słyszalny będzie wówczas
komunikat "ustawienie anulowane" i nastąpi powrót do poprzedniego menu
z odpowiednim powiadomieniem.

Ustawienia klawiszy skrótów
Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu menu należy wcisnąć przycisk menu, po czym
wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia
komunikatu "Ustawienia klawiszy skrótów", a następnie wcisnąć przycisk OK, by uzyskać
dostęp do "Ustawień klawiszy skrótów", na które składają się ustawienia "Klawisza skrótu
1" i "Klawisza skrótu 2". Domyślną funkcją klawisza skrótu 1 jest Muzyka, zaś domyślną
funkcją klawisza skrótu 2 jest radio FM. Wciskając raz za razem przycisk strzałka w lewo
lub strzałka w prawo wybrać spośród aplikacji "Muzyka", "Radio", "Przełącznik sieci
bezprzewodowej", "Automatyczne wyłączanie zasilania", "Alarmy", "Notatka głosowa",
"Przypomnienie głosowe", "Radio internetowe i Podcast", przypisać do jednej z nich
klawisz skrótu, po czym zapisać ustawienia wciskając przycisk OK. Słyszalny będzie
wówczas komunikat "ustawienie wykonane" i nastąpi powrót do poprzedniego menu wraz
z odpowiednią zapowiedzią.

Ustawienia nagrywania
Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu przycisku menu, należy wciskać raz za razem
przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Ustawienia
nagrywania", po czym wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do "Ustawień
nagrywania", na które składają się "Pozycja nagrywania w pliku", "Głośność nagrywania",
"Wybór formatu nagrywania pliku: MP3 16 Khz 32 kbps, MP3 22,5 Khz 64 kpbs, MP3
44,1 Khz 128 kbps, PCM 16 Khz, PCM 22,5 Khz, PCM 44,1 Khz" , "Ustawienia
zewnętrzne nagrywania: mikrofon zewnętrzny, liniowo" oraz "Ustawienia usuwania
szumów: włączone, wyłączone. Wciskając przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół
można wybrać jedno z ustawień i wejść w nie wciskając przycisk OK. Po wykonaniu
ustawień należy ponownie wcisnąć przycisk OK, by je zapisać. Słyszalny będzie wówczas
komunikat "ustawienie wykonane" i nastąpi powrót do poprzedniego menu wraz
z odpowiednim powiadomieniem.

Dźwięk i wibracja na rozpoczęcie
Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu przycisku menu, należy wciskać raz za razem
przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "dźwięk
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i wibracja na rozpoczęcie", po czym wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do menu
"dźwięk i wibracja na rozpoczęcie", na które składają się elementy "łącznie", "tylko
dźwięk" i "tylko wibracja". Wciskając przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo,
należy ustawić preferowaną opcję, wcisnąć przycisk OK i zapisać ustawienia. Słyszalny
będzie wówczas komunikat "ustawienie wykonane" i nastąpi powrót do poprzedniego
menu wraz z odpowiednim powiadomieniem.

Narzędzia
Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu przycisku menu, należy wciskać raz za razem
przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Narzędzia", po
czym wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do "Narzędzi", na który składają się
elementy "Przypomnienie głosowe", "Notatka głosowa", "Kalkulator", "minutnik",
"Kompas", "Zarządzanie dyskiem" i "Radio". Ponownie wciskając przycisk strzałka
w górę lub strzałka w dół można wybrać jedną z aplikacji, po czym uzyskać do niej dostęp
wciskając przycisk OK. Po uzyskaniu dostępu do aplikacji i wciśnięciu przycisku Wyjście
następuje powrót do poprzedniego menu i słyszalne będzie odpowiednie powiadomienie.

Język
Podmenu Język będzie dostępne tylko wówczas, gdy Orion Plus zostanie zintegrowany
z ponad dwoma językami.
Uwaga: Jeśli domyślnym językiem Orion Plus nie jest polski TTS, należy wcisnąć przycisk
menu, nawet wówczas jeśli nie wiadomo co oznacza komunikat, trzykrotnie wcisnąć
przycisk strzałka w górę, po czym przejść do podmenu Język wciskając przycisk OK.
Przyciskami strzałka w lewo lub strzałka w prawo wybrać żądany język i zapisać
ustawienia przy pomocy przycisku OK. Słyszalny będzie wówczas komunikat "język".

Sprawdzanie aktualizacji
Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu przycisku menu, należy wciskać raz za razem
przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Sprawdzanie
aktualizacji", po czym wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do menu "Sprawdzanie
aktualizacji".
Uwaga:
 Jeśli połączenie Wi-Fi nie jest dostępne, słyszalny będzie komunikat: sprawdzanie
aktualizacji, połączenie nieudane.
 Jeśli sieć Wi-Fi będzie dostępna, słyszalny będzie komunikat: "sprawdzanie
aktualizacji, proszę czekać, obecnie żadna aktualizacja nie jest dostępna".
 Jeśli połączenie Wi-Fi będzie dostępne i dostępna będzie najnowsza aktualizacja
oprogramowania, pojawi się komunikat: "dostępna jest wersja xxx, czy chcesz
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zaktualizować urządzenie?" By zaktualizować Orion Plus do najnowszej wersji
oprogramowania należy wcisnąć przycisk OK.
Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania i ponownym sprawdzeniu
aktualizacji, słyszalny będzie komunikat "obecnie brak aktualizacji". Jeśli jest
dostępna nowa wersja aktualizacji oprogramowania, można ponownie
zaktualizować Orion Plus.

Domyślne ustawienia fabryczne
Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu przycisku menu należy wciskać raz za razem przycisk
strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Domyślne ustawienia
fabryczne", po czym wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do "Domyślnych ustawień
fabrycznych". Słyszalny będzie wówczas komunikat z pytaniem "Przywrócić domyślne
ustawienia fabryczne?". Należy wcisnąć przycisk OK, by je przywrócić.

Sieć
Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu przycisku menu, należy wciskać raz za razem
przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Sieć", po czym
wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do "Ustawień sieci". Po uzyskaniu dostępu do
nich wcisnąć przycisk OK. Słyszalny będzie komunikat "sieć bezprzewodowa aktywna"
lub "sieć bezprzewodowa nieaktywna". Jeśli pojawi się komunikat "sieć bezprzewodowa
aktywna", odtwarzacz automatycznie odnajdzie dostępne routery Wi-Fi. Po zakończeniu
wyszukiwania słyszalny będzie komunikat "zakończono skanowanie", wówczas można
będzie zlokalizować docelowy router Wi-Fi, wciskając przycisk strzałka w górę lub
strzałka w dół. Jeśli np. nazwa routera Wi-Fi brzmi "ABC", po usłyszeniu komunikatu
"ABC", należy wcisnąć przycisk OK, po czym pojawi się monit o wpisanie hasła dla
routera Wi-Fi. Istnieją dwa sposoby wprowadzania hasła. Jeśli zostanie wybrane jego
ręczne wprowadzanie, po wpisaniu hasła należy wcisnąć przycisk OK, w celu wykonania
połączenia z siecią Wi-Fi. Jeśli połączenie się powiedzie, słyszalny będzie komunikat
"podłączony do ABC".
Uwaga: Obsługiwane protokoły bezpieczeństwa routera WIFI to: WAP / WAP2, WEP.
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Przygotowanie do korzystania z Orion Plus
Ustawianie czasu i daty





Po włączeniu zasilania Orion Plus należy wcisnąć przycisk menu, by przejść do
menu głównego wcisnąć strzałkę w górę lub strzałkę w dół,
Po usłyszeniu komunikatu "Ustawienia czasu" po czym wcisnąć przycisk OK, by
uzyskać do nich dostęp
Po usłyszeniu komunikatu "Ustaw czas i datę" wcisnąć strzałkę w górę lub strzałkę
w dół, po czym wcisnąć przycisk OK
Wciskać przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół raz za razem, by wysłuchać
komunikatów "rok", "miesiąc", "dzień", "godzina", "minuta". Jeśli np. pojawi się
komunikat "rok" należy wcisnąć przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, by
ustawić preferowaną opcję.

Uwaga: w celu zapisania ustawień należy pamiętać o wciśnięciu przycisku OK. Słyszalny
będzie wówczas komunikat "ustawienie wykonane".
By usłyszeć aktualny czas i datę, należy dwukrotnie wcisnąć przycisk Informacje.

Ustawienia sieci: podłączanie Orion Plus do routera Wi-Fi
Ręczne wprowadzanie hasła do routera Wi-Fi






Należy włączyć Orion Plus, wcisnąć przycisk menu, po czym przycisk strzałka
w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Sieć". Wcisnąć przycisk
OK, by uzyskać dostęp do "ustawień sieci bezprzewodowej". Słyszalny będzie
wówczas komunikat "Ustawienia sieci bezprzewodowej".
Po raz kolejny wcisnąć przycisk OK, po czym przycisk strzałka w lewo lub strzałka
w prawo, aż do usłyszenia komunikatu "sieć bezprzewodowa aktywna" lub "sieć
bezprzewodowa nieaktywna". By połączyć się z routerem Wi-Fi, należy wybrać
"sieć bezprzewodowa aktywna". Orion Plus wyszuka dostępne routery Wi-Fi. Po
ukończeniu wyszukiwania słyszalny będzie komunikat "skanowanie zakończone".
Wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół. Po usłyszeniu docelowego
komunikatu routera Wi-Fi wcisnąć przycisk OK. Słyszalny będzie wówczas
komunikat "wprowadź hasło". Hasło może zawierać cyfry, wielkie litery, małe
litery i symbole, przycisk zakładki służy do przełączania się między rodzajami
znaków. Jeśli np. pierwszym domyślnym znakiem jest cyfra "0", natomiast
pierwszym znakiem hasła jest wielka litera "Y", należy wciskać przycisk zakładki
raz za razem aż do pojawienia się komunikatu "Wielka litera A", co oznacza
oznajmienie uzyskania dostępu do trybu wprowadzania wielkich liter. Należy
wówczas wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do pojawienia się
komunikatu "Y". Podobnie, jeśli pierwszym znakiem hasła jest symbol, na przykład
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symbol "#" (krzyżyk), należy wciskać przycisk zakładki raz za razem, aż do
pojawienia się komunikatu "Przestrzeń symbolu" (Symbol spacja), co oznacza
uzyskanie dostępu do trybu wprowadzania symboli. Następnie należy wciskać raz
za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do pojawienia się
zapowiedzi "symbol kwaśnej miny" (pout sign).
 Jeśli np. hasło routera Wi-Fi to "Yr18 #", po usłyszeniu komunikatu "wprowadź
hasło", konieczne będzie wprowadzenie pierwszego znaku "Y". By wprowadzić
dużą literę należy wcisnąć przycisk zakładki, po czym wcisnąć i przytrzymać
przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, wybrać wielką literę "Y", następnie
wcisnąć przycisk strzałka w prawo, by przejść do następnej litery. w tym
przykładzie drugą literą jest "r". By ją wybrać trzeba najpierw wcisnąć przycisk
zakładki w celu przełączenia na małą literę, a następnie wciskać przycisk strzałka
w górę lub strzałka w dół, aż do pojawienia się komunikatu "mała litera r ". Zgodnie
z powyższymi zasadami należy wprowadzać kolejne znaki hasła. Na ostatniej
wcisnąć przycisk OK, by uzyskać połączenie Wi-Fi.
Uwaga: Jeśli jakiś znak hasła został wprowadzony niepoprawnie i nastąpiło przesunięcie
do miejsca wprowadzania kolejnego znaku, należy wcisnąć przycisk strzałka w lewo, by
anulować wprowadzanie bieżącego znaku i powrócić do poprzedniego znaku, by wpisać
go ponownie, tym razem poprawnie. Jeśli np. hasło Wi-Fi to "123" i poprawnie zostało
wprowadzone "1", zaś pomyłkowo zamiast "2" wprowadzono "5" i został wciśnięty
przycisk strzałka w prawo w celu przygotowania do wprowadzania kolejnego znaku,
należy wcisnąć przycisk strzałka w lewo, wrócić do poprzedniego znaku i ponownie go
wprowadzić, tym razem poprawnie.
Importowanie hasła Wi-Fi
Uwaga: Należy podłączyć Orion Plus do komputera przez kabel USB. Orion Plus należy
zidentyfikować jako urządzenie pamięci masowej. w pamięci wewnętrznej Orion Plus
znajduje się plik pod nazwą ".wifi_password.txt". Plik ten służy do zapisywania haseł
routerów Wi-Fi.
Jeśli np. dostępne są dwa routery Wi-Fi, każdy z innym hasłem, należy otworzyć plik
".wifi_password.txt" na komputerze, wprowadzić hasło do jednego z routerów Wi-Fi
w pierwszym wierszu, zaś do drugiego - w drugim wierszu. Jeśli routerów jest więcej,
kolejne hasła należy wprowadzać w następnych, osobnych wierszach. Po zapisaniu pliku
należy odłączyć Orion Plus od komputera stosując procedurę bezpiecznego usuwania
sprzętu.




Należy wcisnąć przycisk menu, po czym przycisk strzałka w górę lub strzałka
w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Sieć". Następnie trzeba wcisnąć przycisk OK,
by uzyskać dostęp do "ustawień sieci bezprzewodowej". Słyszalny będzie wówczas
komunikat "Ustawienia sieci bezprzewodowej".
Po raz kolejny wcisnąć przycisk OK, po czym przycisk strzałka w lewo lub strzałka
w prawo, aż do usłyszenia komunikatu "sieć bezprzewodowa aktywna" lub "sieć
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bezprzewodowa nieaktywna". By połączyć się z routerem Wi-Fi, należy wybrać
"sieć bezprzewodowa aktywna". Orion Plus wyszuka dostępne routery Wi-Fi. Po
ukończeniu wyszukiwania słyszalny będzie komunikat "skanowanie zakończone".
Po usłyszeniu komunikatu o docelowym routerze, wciskać raz za razem przycisk
strzałka w górę lub strzałka w dół, po czym wcisnąć przycisk OK i słyszalny będzie
komunikat "proszę wprowadzić hasło". Następnie należy wcisnąć przycisk menu,
by zaimportować hasło. Słyszalny będzie wówczas komunikat "wybierz hasło".
Hasło zostanie wyświetlone wraz z odpowiednią zapowiedzią. Jeśli hasło nie
będzie zgodne z hasłem docelowego routera Wi-Fi, należy wciskać raz za razem
przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia zapowiedzi
z odpowiednim hasłem, po czym wcisnąć przycisk OK, by połączyć Orion Plus
z Wi-Fi. Jeśli połączenie się powiedzie, słyszalny będzie komunikat "nawiązano
połączenie z xxx".
Po uzyskaniu połączenia można korzystać z aplikacji związanych z WIFI, w tym
z radia internetowego, podcastów, DODP i synchronizacji czasu z sieci.

Ustawianie czasu i daty przy pomocy synchronizacji czasu z sieci







Na początek należy się upewnić, że nawiązano połączenie z Wi-Fi
Włączyć Orion Plus, wcisnąć przycisk menu, po czym wciskać raz za razem
przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu
"Ustawienia czasu", wcisnąć przycisk OK, po czym ponownie wciskać przycisk
strzałka w górę lub strzałka w dół, aż pojawi się komunikat "Strefa czasowa".
Następnie należy po raz kolejny wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do menu
ustawień "Strefy czasowej". Wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub
strzałka w dół i wybrać lokalną strefę czasową. Wcisnąć przycisk Zapisz. Słyszalne
będą wówczas komunikaty: "ustawienie wykonane" i "Strefa czasowa".
Kontynuować wciskanie przycisku strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do
pojawienia się komunikatu "Synchronizacja czasu z sieci", po czym wcisnąć
przycisk OK. Następnie wcisnąć przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo,
wybrać "Synchronizację czasu z sieci", włączyć ją i wcisnąć przycisk OK, by
zapisać ustawienia. Słyszalne będą komunikaty: "ustawienie wykonane" oraz "
synchronizacja czasu z sieci".
Systemowa data i czas zostaną zaktualizowane automatycznie.

Ustawianie preferowanego głosu, prędkość i wysokości głosu


Na początek należy włączyć Orion Plus. Wcisnąć przycisk Menu, po czym wciskać
przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "Głos
systemowy", po czym wcisnąć przycisk OK, by wejść do menu ustawień "Głosu
systemowego".
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Słyszalne będzie domyślne powiadomienie "Głos". Przy pomocy przycisku strzałka
w lewo lub strzałka w prawo można ustawiać preferowany głos. w tym momencie
zbędne jest wciskanie przycisku OK.
Kontynuować wciskanie przycisku strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do
pojawienia się domyślnego powiadomienia o prędkości głosu. Następnie należy
wciskać raz za razem przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, by ustawić
preferowaną prędkość. w dalszym ciągu zbędne jest wciskanie przycisku OK.
Kontynuować wciskanie przycisku strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do
pojawienia się powiadomienie o domyślnej wysokości głosu. Następnie należy
wcisnąć przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo i ustawić wysokość głosu
preferowaną przez użytkownika. Wcisnąć przycisk OK, by zapisać ustawienie.
Słyszalne będą wówczas komunikaty "ustawienie gotowe" oraz "Głos systemowy".

Uwaga:




Prędkość głosu mieści się w zakresie od minus 10 do plus 20, domyślna prędkość
to 0.
Ustawiona w tym menu prędkość czytania dotyczy prędkości czytania głosem
systemowym, nie zaś prędkości czytania książki, tonu czytania lub jego wysokości
Ustawiona prędkość odczytu utrzymuje się po ponownym włączeniu urządzenia
Orion Plus.

Ustawianie głośności
By wyregulować poziom głośności, należy wcisnąć przycisk zmniejszania lub zwiększania
głośności
Uwaga:





Głośność zawiera się w zakresie wartości od 0 do 16
Po włożeniu słuchawek zalecane jest ustawienie głośności na niskim poziomie
By usłyszeć komunikat o poziomie głośności, należy wcisnąć przycisk
zmniejszania lub zwiększania głośności, gdy zawartość nie jest odtwarzana.
Podczas odtwarzania plików, słuchania radia, radia internetowego lub podcastu,
wciśnięcie przycisku zmniejszania lub zmniejszania głośności nie skutkuje
powiadomieniem o poziomie głośności ze względu na płynny odczyt zawartości.

Ustawianie parametrów nagrywania


Na początek należy włączyć Orion Plus. Wcisnąć przycisk Menu, po czym wciskać
przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu
"ustawienie nagrywania", po czym wcisnąć przycisk OK, by wejść do menu
ustawień "nagrywania".
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Wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by uzyskać dostęp do pozycji
pliku nagrania, głośności nagrywania, formatu nagrywania, zewnętrznych ustawień
nagrywania, lub do usuwania szumów
Gdy np. słyszalny będzie komunikat "nagrywanie pozycji pliku", należy wcisnąć
przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, by usłyszeć "nagrywanie pozycji
pliku: karta SD" lub "nagrywanie pozycji pliku: Pamięć wewnętrzna". Należy
wówczas ustawić preferowaną opcję, wcisnąć przycisk OK i zapisać ustawienia.
Słyszalny będzie wówczas komunikat "ustawienie wykonane" i nastąpi powrót do
poprzedniego menu wraz z odpowiednim oznajmieniem.
Następnie należy ustawić inne funkcje nagrywania, kierując się powyższym
przykładem.

Wskazówki:



Zalecane jest włączanie usuwania szumów gwarantującego lepszą jakość
nagrywania.
Zalecane jest ustawienie wszystkich funkcji nagrywania, po czym wciśnięcie
przycisku OK, w celu zapisania ich wszystkich razem. Gdy np. słyszalny będzie
komunikat "nagrywanie pozycji pliku: karta SD" i jeśli jest to opcja preferowana
przez użytkownika, należy ponownie wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka
w dół, w celu przejścia do następnej funkcji nagrywania. Słyszalne będzie
odpowiednie powiadomienie o funkcji. Należy wówczas wcisnąć przycisk strzałka
w lewo lub strzałka w prawo i ustawić preferowaną opcję. Gdy wszystkie
ustawienia funkcji zostaną wykonane wcisnąć przycisk OK, by zapisać wszystkie
ustawienia i powrócić do poprzedniego menu.
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Podstawowe funkcje
Radio internetowe
Na początek należy włączyć zasilanie Orion Plus. w katalogu głównym urządzenia
znajduje się katalog "Radio internetowe". By go wybrać należy wciskać przycisk strzałka
w górę lub strzałka w dół, aż do pojawienia się komunikatu "radio internetowe", po czym
wcisnąć przycisk OK, by uzyskać do niego dostęp.
Uwaga: Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji radia internetowego należy utworzyć
plik .m3u, który zawiera adres transmisji strumieniowej radia internetowego i kanał stacji
radiowej (np. BBC World Service). Utworzony plik .m3u należy zapisać za pośrednictwem
komputera w katalogu "Radio internetowe" na Orion Plus.
By utworzyć plik .m3u, trzeba się posłużyć oprogramowaniem do tworzenia plików .m3u.
w celu uzyskania tego oprogramowania należy zapoznać się z Dodatkiem do niniejszego
podręcznika użytkownika, gdzie znajduje się łącze do strony pobierania. Oprogramowanie
to służy do edycji stacji radiowych oraz do zarządzania nimi.
 W katalogu "Radio internetowe" można tworzyć podkatalogi w celu przypisywania
stacji radiowych do kategorii, np. Sport, Wiadomości, Muzyka itd.
 Przy pomocy oprogramowania do tworzenia plików .m3u można edytować,
dodawać, usuwać i kategoryzować stacje radiowe, a także zmieniać nazwę pliku
.m3u.
 Zarządzanie "Radiem internetowym".
Po wciśnięciu przycisku strzałka w lewo lub strzałka w prawo w katalogu "Radio
internetowe" słyszalny będzie komunikat "Moje stacje" lub "Zapamiętane stacje".
Wszystkie stacje radiowe są domyślnie zapisywane w katalogu "Wstępnie zapisane stacje".
Ulubione stacje są zapisywane w Katalogu "Moje stacje".
Wskazówki:
Dodawanie stacji radiowej do "Moich stacji": Po usłyszeniu komunikat "radio
internetowe", należy wcisnąć przycisk OK, po czym wcisnąć przycisk strzałka w górę lub
strzałka w dół, by wybrać jedną ze stacji, np. "BBC World Service". Słyszalny będzie
wówczas komunikat "BBC World Service". Jeśli jest to stacja preferowana przez
użytkownika, należy wcisnąć przycisk Menu. Słyszalny będzie komunikat "dodaj do moich
stacji". Należy wówczas wcisnąć przycisk OK. Słyszalny będzie kolejny komunikat "czy
chcesz dodać tę stację do moich stacji?" Ponownie trzeba wcisnąć przycisk OK. Kolejnymi
komunikatami będą "stacja została dodana do moich stacji" oraz "BBC World Service".
Uwaga: Jeśli podczas słuchania jakiejś stacji, np. "BBC World Service", zamierza się
dodać ją jako ulubioną podczas jej słuchania, należy wcisnąć przycisk menu. Po usłyszeniu
komunikatu "dodaj do moich stacji", wcisnąć przycisk OK. Pojawi się kolejny komunikat
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"czy chcesz dodać tę stację do moich stacji?" Ponownie trzeba wcisnąć przycisk OK.
Słyszalne będą wówczas komunikaty "stacja została dodana do moich stacji" oraz "BBC
World Service". Odtwarzanie stacji zostanie wznowione.
Zarządzanie stacjami radiowymi z poziomu "Moje stacje":





Jeśli np. do "Moich stacji" zostało już dodanych kilka stacji radiowych (jako
ulubione stacje) można nimi zarządzać wykonując poniższe instrukcje.
Po uzyskaniu dostępu do aplikacji Radio internetowe, należy wciskać przycisk
strzałka w lewo lub strzałka w prawo, aż do usłyszenia komunikatu "Moje stacje",
po czym wciskać przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by szybko przejrzeć
ulubione stacje radiowe. Słyszalne będą wówczas nazwy stacji radiowych.
Należy wybrać jedną ze stacji radiowych i wcisnąć przycisk menu. Domyślną opcją
jest "usuń moje stacje". Po usłyszeniu tego komunikatu trzeba wcisnąć przycisk
strzałka w górę lub strzałka w dół, by odsłuchać kolejne opcje "wyczyść wszystkie
stacje", "w górę", "w dół", "import" i "eksport". By zarządzać stacjami radiowymi
należy wybrać jedną z tych opcji.

Uwaga:
-

-

-

By usłyszeć nazwę bieżącej stacji, w trakcie odtwarzania radia internetowego
należy wcisnąć przycisk Informacje.
Jeśli po wybraniu stacji radiowej pojawia się komunikat "połączenie nieudane", co
jest prawdopodobnie spowodowane zmianą adresu łącza transmisji strumieniowej,
należy wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by przejść do następnej
lub poprzedniej stacji radiowej.
By nagrać radio internetowe należy wcisnąć przycisk nagrywania podczas
odtwarzania stacji radiowej, zaś by zakończyć nagrywanie należy wcisnąć dowolny
przycisk, z wyjątkiem przycisku OK. Przycisk ten służy do wstrzymywania
/ kontynuowania nagrywania oraz zapisywania pliku w katalogu Nagrane.
Wyeksportowany plik stacji radiowej można udostępniać innym użytkownikom
odtwarzaczy Orion Plus.

Podcasty internetowe


Na początek należy włączyć zasilanie Orion Plus. w katalogu głównym urządzenia
znajduje się folder "PodcastReader". By go wybrać należy wciskać przycisk
strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do pojawienia się komunikatu "Podcast", po
czym wcisnąć przycisk OK, by uzyskać do niego dostęp.
Uwaga: Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Podcasty należy utworzyć plik .m3u,
który zawiera adres transmisji strumieniowej źródła podcastów i kanał źródła podcastów
(np. Ted Radio Hour). Utworzony plik .m3u należy zapisać za pośrednictwem komputera
w podkatalogu "Wstępnie zapisane" katalogu "PodcastReader".
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By utworzyć plik .m3u, trzeba się posłużyć oprogramowaniem do tworzenia plików
.m3u. w celu uzyskania tego oprogramowania należy zapoznać się z Dodatkiem do
niniejszego podręcznika użytkownika, gdzie znajduje się łącze do strony
pobierania. Oprogramowanie to służy do edycji podcastów i zarządzania nimi.
Po uzyskaniu dostępu do podcastu domyślną ścieżką jest podkatalog "Wstępnie
zapisane podcasty", który zawiera wszystkie dodane kanały podcastów. Należy
wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół i ponownie przejrzeć kanały
podcastów. Słyszalne będzie powiadomienie o każdym z kanałów. Należy
następnie wybrać jedno ze źródeł podcastu, np. "Ted Radio Hour", co zasygnalizuje
komunikat "Ted Radio Hour". By uzyskać dostęp do kanału trzeba wcisnąć
przycisk OK, po czym przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, w celu
ponownego wybrania preferowanego odcinka podcastu. By go odsłuchać trzeba
wcisnąć przycisk OK.

Wskazówki:
Dodawanie kanału ulubionego podcastu do "Moje podcasty":
Po usłyszeniu komunikatu "Podcast" należy wcisnąć przycisk OK, po czym wciskać raz za
razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół i ponownie szybko przeglądać podcasty.
Po usłyszeniu komunikatu "Ted Radio Hour" wcisnąć przycisk menu. Słyszalny będzie
komunikat "Dodaj do Moich podcastów". Należy wówczas wcisnąć przycisk OK. Po
usłyszeniu pytania "Dodać do Moich podcastów?", ponownie wcisnąć przycisk OK.
Słyszalny będzie komunikat "podcast dodany", co będzie oznaczało, że ulubiony kanał
został dodany do "Moich podcastów".
Zarządzanie podcastami z poziomu "Moje podcasty"




Po usłyszeniu komunikatu "Podcast", należy wcisnąć przycisk OK, po czym raz za
razem wciskać przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by szybko przejrzeć
podcasty i usłyszeć odpowiednie powiadomienie.
Wciskać przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, aż do usłyszenia
komunikatu "Moje podcasty", po czym wcisnąć i przytrzymać przycisk strzałka
w górę lub strzałka w dół, w celu szybkiego przejrzenia ulubionych kanałów
z podcastami. Po usłyszeniu komunikatu np. "Ted Radio Hour", wcisnąć przycisk
menu, po czym wciskać przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół. Słyszalne będą
kolejno zapowiedzi opcji: "usuń z Moich podcastów", "usuń wszystkie podcasty",
"przesuń w górę" i "przesuń w dół". Należy wybrać żądaną opcję, wcisnąć przycisk
OK i przesunąć epizod w górę.
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Obsługa plików .opml:


Aplikacja Podcasty obsługuje pliki w formacie .opml. Można wyeksportować plik
.opml bezpośrednio z iTunes i zapisać go w katalogu "Wstępnie zapisane". Ścieżka
zapisu: Główny katalog Orion Plus, katalog PodcastReader, podkatalog Wstępnie
zapisane.

Zarządzanie pobieraniem






Po usłyszeniu komunikatu "Podcast" należy wcisnąć przycisk OK, po czym raz za
razem wciskać przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, aż do usłyszenia
komunikatu "Moje podcasty". Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku strzałka
w górę lub strzałka w dół umożliwia szybkie przeglądanie ulubionych źródeł
podcastów. Po usłyszeniu komunikatu, np. "Ted Radio Hour" wcisnąć przycisk OK,
po czym raz za razem wciskać przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół , by
szybko przejrzeć odcinek podcastu. Następnie wybrać jeden z odcinków, wcisnąć
przycisk menu, po czym po raz kolejny wciskać raz za razem przycisk strzałka
w górę lub strzałka w dół, aż do pojawienia się komunikatu "pobierz odcinek
podcastu". Należy wówczas wcisnąć przycisk OK, by pobrać ten odcinek. By
anulować pobieranie odcinka podcastu należy wcisnąć przycisk menu podczas jego
pobierania, po czym raz za razem wciskać przycisk strzałka w górę lub strzałka
w dół, aż do usłyszenia komunikatu "anuluj pobieranie". Następnie należy wcisnąć
przycisk OK, by anulować pobieranie odcinka. Słyszalny będzie wówczas
komunikat "pobieranie anulowane" oraz komunikat na temat bieżącego odcinka
podcastu.
Ponadto można wybrać jeden z odcinków podcastu, wcisnąć przycisk menu,
a następnie raz za razem wciskać przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do
usłyszenia komunikatu "oznacz jako odtworzony" lub "oznacz jako
nieodtworzony", po czym wybrać, czy oznaczyć odcinek jako "odtworzony" czy
jako "nieodtworzony".
Po usłyszeniu komunikatu "Podcast", należy wcisnąć przycisk OK, po czym
wciskać raz za razem przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, aż do
usłyszenia komunikatu "Zarządzanie pobieraniem". Wciskać raz za razem przycisk
strzałka w górę lub strzałka w dół, by dokonać szybkiego przeglądu pobranych
odcinków podcastów.

Ustawianie parametrów odtwarzania podcastu


Po usłyszeniu komunikatu "Podcast", należy wcisnąć przycisk OK, po czym
przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by wybrać jedno ze źródeł podcastu,
np. "Ted Radio Hour". Słyszalny będzie komunikat "Ted Radio Hour", po którym
należy wcisnąć przycisk OK, w celu przejścia do kanału źródła podcastu. Następnie
wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by szybko odtworzyć odcinki
podcastu. Wcisnąć przycisk OK i wybrać jeden z odcinków.
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Podczas odtwarzania odcinka wcisnąć przycisk menu, po czym przycisk strzałka
w górę lub strzałka w dół, ustawiając odpowiednio "prędkość głosu", "ton głosu"
i "tryb odtwarzania". w celu ustawienia "prędkości głosu", po usłyszeniu
komunikatu "prędkość głosu", należy wcisnąć przycisk strzałka w lewo lub strzałka
w prawo i ustawić preferowaną prędkość głosu, prędkości głosu zawiera się
w przedziale wartości od 50% wolniej do 200% szybciej.

Uwaga: wysokość głosu wynosi od minus 5 do plus 5.


Tryb odtwarzania zawiera następujące opcje: "najstarsze do najnowszych",
"losowo" i "najnowsze do najstarszych".

Opcje nawigacji w odcinku podcastu


Podczas odtwarzania odcinka podcastu należy wcisnąć przycisk strzałka w górę lub
strzałka w dół, by ustawić żądaną opcję nawigacji podczas odtwarzania. Do wyboru
jest: "30 sekund", "1 minuta", "5 minut", "30 minut", "1 godzina", "plik", "idź do
początku". Gdy np. wybrana została opcja nawigacji "30 sekund", należy wcisnąć
przycisk strzałka w prawo, co będzie oznaczało skok do przodu o 30 sekund, zaś
wciśnięcie przycisku strzałka w lewo będzie oznaczało skok do tyłu o 30 sekund.

Alarm
Po włączeniu Orion Plus i wciśnięciu przycisku menu, należy wciskać raz za razem
przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu Alarmy,
a następnie wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do alarmów, na które składa się
5 ustawień: Alarm 1, Alarm 2, Alarm 3, Alarm 4 i Alarm 5. w celu wybrania jednego
z alarmów należy wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, po czym wcisnąć
przycisk OK, by go otworzyć. Po kolejnym wciśnięciu przycisku strzałka w górę lub
strzałka w dół, słyszalne będą oznajmiane w pętli komunikaty "godzina", "minuta",
"wyłącz / włącz", "powtarzanie", "alarm" sygnał "," tryb przypominania o alarmie ".
Należy wybrać jedną z opcji ustawień, np. po usłyszeniu komunikatu "powtarzanie"
wciskać przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo w celu ustawienia preferowanej
opcji, po czym wcisnąć przycisk OK i zapisać ustawienia. Słyszalny będzie wówczas
komunikat "ustawienia" i nastąpi powrót do poprzedniego menu, które także zostanie
oznajmione.
Uwaga:
By zatrzymać przypominanie o alarmie i przejść do trybu drzemki, w trakcie jego trwania
należy wcisnąć dowolny przycisk (z wyjątkiem przycisku Wyjście). Po 10 minutach alarm
wznowi przypominanie.
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By zatrzymać przypominanie o alarmie należy wcisnąć przycisk Wyjście w trakcie trwania
przypominania.

Odbiornik radia FM
Istnieją dwa sposoby dostępu do odbiornika radiowego.







Po włączeniu Orion Plus należy wcisnąć przycisk menu, po czym przycisk strzałka
w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu o narzędziach. Następnie
wcisnąć przycisk OK oraz przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do
usłyszenia komunikatu Radio, po czym ponownie wcisnąć przycisk OK, by uzyskać
dostęp do Radia FM.
W ostatnim rzędzie Orion Plus, w sekcji nad głośnikiem, znajdują się trzy przyciski.
Należy wcisnąć środkowy z nich, by uzyskać szybki dostęp do radia FM.
Po uzyskaniu dostępu do Radia FM należy wcisnąć przycisk menu, po czym
wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół aż do usłyszenia
kolejnych komunikatów "tryb pracy automatyczny", "skanuj stacje", "usuń
ustawienia wstępne", "usuń wszystkie ustawienia wstępne" i "głośnik włączony /
wyłączony". Gdy np. urządzenie znajduje się w "trybie pracy", po usłyszeniu
komunikatu "tryb pracy" należy wciskać raz za razem przycisk strzałka w lewo lub
strzałka w prawo, wówczas pojawią się komunikaty "tryb pracy: krok" i "tryb
pracy: automatyczny". Wciskając przycisk OK można ustawić preferowaną opcję.
Na zakończenie pojawi się komunikat "ustawienie gotowe".
By przejść do zaprogramowanych stacji radiowych FM podczas odtwarzania radia,
należy wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by zaś dostroić
częstotliwość FM w oparciu o wybraną opcję "tryb pracy", należy wcisnąć przycisk
strzałka w lewo lub strzałka w prawo.

Uwaga:
-

-

By włączyć lub wyłączyć głośnik podczas słuchania radia, należy wcisnąć przycisk
zakładki
Wciśnięcie przycisku nagrywania podczas słuchania radia FM rozpoczyna
nagrywanie słuchanej stacji radiowej FM. Wciśnięcie przycisku nagrywania wraz
z innym przyciskiem (poza przyciskiem OK) zatrzymuje nagrywanie. Nagrywane
audycje znajdują się w katalogu Nagrania.
Gdy podczas słuchania stacji radiowej wciśnięty zostanie przycisk OK pojawi się
pytanie "dodać ustawienie wstępne?". Po ponownym wciśnięciu przycisku OK
słyszalny będzie komunikat "ustawienie wstępne dodane".

Nagrywanie i odtwarzanie nagrania


By nagrać stację radiową FM podczas słuchania radia, należy wcisnąć przycisk
nagrywania.
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By nagrać stację radia internetowego podczas jego słuchania, należy wcisnąć
przycisk nagrywania.
By nagrać odcinek podcastu podczas jego słuchania, należy wcisnąć przycisk
nagrywania.
By rozpocząć normalne nagrywanie w przypadku gdy nie są odtwarzane "Radio
FM", "Radio internetowe" czy "Podcasty", należy wcisnąć przycisk nagrywania.

Uwaga:
- Wciśnięcie podczas nagrywania dowolnego przycisku, poza przyciskiem OK,
zatrzymuje nagrywanie i zapisuje plik w katalogu Nagrane. Wciśnięcie przycisku
OK wstrzymuje i wznawia nagrywanie.
- Po zatrzymaniu nagrywania słyszalne będą kolejno - nazwa pliku, rozmiar pliku
i czas trwania pliku.
- Wciśnięcie przycisku OK po zakończeniu nagrywania umożliwia odtworzenie
nagranych nagrań. Po zakończeniu odtwarzania bieżącego NAGRANIA nastąpi
automatyczne odtworzenie nagranego PLIKU.
Wskazówki:
Zarządzanie nagranym plikiem
W celu zarządzania nagranym plikiem należy wciskać raz za razem przycisk strzałka
w górę lub strzałka w dół w głównym katalogu, aż do usłyszenia komunikatu "katalog
Nagrania", po czym wcisnąć przycisk OK, a następnie przycisk strzałka w górę lub w dół,
w celu ponownego, szybkiego przejrzenia plików. Jeśli np. słyszalne będą informacje
dotyczące nagranego pliku, w tym nazwa pliku, rozmiar pliku i czas pliku, należy
dwukrotnie wcisnąć przycisk menu, by usłyszeć komunikat "zarządzanie plikami", po
czym wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by usłyszeć "usuń,
wytnij, kopiuj, wklej, wyślij na kartę SD". w celu wybrania opcji usuwania pliku należy
wcisnąć przycisk OK po usłyszeniu komunikatu "usuń". Gdy pojawi się pytanie "usunąć
plik?" trzeba wcisnąć przycisk OK. Na zakończenie słyszalny będzie komunikat "plik
usunięty".
Edycja nagranego pliku
Prosimy zapoznać się z Dodatkiem B

Czytanie książek Daisy



Należy się upewnić, czy książki Daisy zostały zapisane w domyślnym katalogu
Daisy
Włączyć zasilanie Orion Plus, uzyskać dostęp do katalogu głównego, po usłyszeniu
komunikatu "katalog Daisy" wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół,
po czym przycisk OK, by przejść do książek Daisy. Ponownie wcisnąć przycisk
strzałka w górę lub strzałka w dół, wybrać książkę Daisy i odtworzyć ją wciskając
przycisk OK.
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Uwaga: Po wybraniu jednej z książek Daisy (jeśli nie jest ona odtwarzana) należy
dwukrotnie wcisnąć przycisk menu, by przejść do menu zarządzania książkami. Wciskanie
raz za razem przycisku strzałka w górę lub strzałka w dół umożliwia odsłuchanie kolejnych
komunikatów "usuń", "wytnij", "kopiuj", "wklej", "zapisz w pamięci wewnętrznej / na
karcie SD". Wybranie jednej z tych opcji i wciśnięcie przycisku OK umożliwia zarządzanie
książką.







Jeśli opcje nawigacji mają być ustawiane podczas czytania książki Daisy, należy
wcisnąć przycisk menu, po czym raz za razem wciskać przycisk strzałka w górę lub
strzałka w dół, by usłyszeć "idź do strony", "idź do nagłówka", "prędkość",
"wysokość", "przedział skoku czasu". Należy wybrać jedną z opcji, po czym
kierować się poniższą instrukcją, by dokończyć ustawienia.
Ustawienia opcji "idź do strony": Wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do tej
opcji i by przejść np. do strony 15. w tym celu należy wciskać przycisk strzałka
w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "1", po czym wcisnąć
przycisk strzałka w prawo. Słyszalny będzie wówczas komunikat "10". Raz za
razem należy wciskać przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia
komunikatu "15", po czym wcisnąć przycisk OK, by przejść do strony 15.
Ustawienia opcji "idź do nagłówka": w tym przypadku procedura jest identyczna
jak ustawienia opcji "przejdź do strony".
Ustawienia "prędkość", "wysokość" i "przedział skoku czasu": Kiedy słyszalny jest
komunikat o opcjach, np. komunikat "prędkość", należy wcisnąć przycisk strzałka
w lewo lub strzałka w prawo, ustawić prędkość głosu, wcisnąć przycisk Zapisz
ustawienia. Po usłyszeniu komunikatu "ustawienie wykonane" nastąpi powrót do
odtwarzania książki Daisy.

Uwaga: Po ustawieniu prędkości czytania wybranej książki, prędkość ta będzie
obowiązywać dla wszystkich książek Daisy.






Podczas czytania książek Daisy należy wciskać raz za razem przycisk strzałka
w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia kolejnych komunikatów "strona",
"zdanie", "poziom 1", "poziom 2", "zakładka", "idź do początku". Jeśli zamierza się
wybrać przejście do poprzedniej lub następnej strony, należy wcisnąć przycisk
strzałka w lewo lub strzałka w prawo po usłyszeniu komunikatu "strona".
Jeśli podczas czytania książki Daisy czytelnik chce usłyszeć tytuł książki, nazwisko
jej autora, nazwę wydawcy, datę wydania i komunikat o formacie, powinien
wcisnąć przycisk Informacje. Dwukrotne wciśnięcie przycisku Informacje
umożliwia odsłuchanie komunikatu o czasie i dacie, po czym następuje
kontynuacja czytania. Trzykrotne wciśnięcie przycisku Informacje umożliwia
odsłuchanie komunikatu o statusie baterii, po czym następuje kontynuacja czytania.
Czterokrotne wciśnięcie przycisku Informacje umożliwia odsłuchanie komunikatu
o statusie połączenia Wi-Fi, po czym następuje kontynuacja czytania.
Podczas czytania książki Daisy należy wcisnąć przycisk zakładki, po czym raz za
razem wciskać przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia
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kolejnych komunikatów "dodaj zakładkę", "lista zakładek" i "rozpocznij
oznaczanie wyróżnionej zakładki". Jeśli np. zamierza się dodać zakładkę, należy
wcisnąć przycisk OK po usłyszeniu komunikatu "dodaj zakładkę". Następnym
komunikatem będzie "dodano zakładkę x", po czym nastąpi kontynuacja czytania.
Uwaga: Po usłyszeniu komunikatu "rozpocznij oznaczanie wyróżnionej zakładki", należy
wcisnąć przycisk OK i kontynuować czytanie, po czym wcisnąć przycisk Zakładka, aż do
usłyszenia komunikatu "koniec zaznaczania wyróżnionej zakładki". Ponownie wcisnąć
przycisk OK, by odtwarzać wyróżnione zakładki. Przerwanie odtwarzania następuje po
wciśnięciu przycisku Zakładka i usłyszeniu komunikatu "zatrzymaj odtwarzanie
wyróżnionych zakładek", po którym następuje kontynuacja czytania.
Uwaga: Po jednokrotnym wciśnięciu przycisku Zakładka podczas czytania książki Daisy
słyszalny będzie komunikat "dodaj zakładkę". Po dwukrotnym wciśnięciu tego przycisku
pojawi się komunikat "lista zakładek". Po trzykrotnym wciśnięciu tego przycisku, które
jest równoznaczne z wciśnięciem przycisku Zakładka oraz wciśnięciem przycisku strzałka
w górę lub strzałka w dół, słyszalny będzie komunikat "rozpocznij zaznaczanie
wyróżnionej zakładki".


Po wciśnięciu przycisku OK podczas czytania książki Daisy słyszalny będzie
komunikat "pauza". Ponowne wciśnięcie tego przycisku wznawia czytanie.

Czytanie Ebooków


Należy włączyć Orion Plus, przejść do katalogu głównego, wciskać raz za razem
przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "katalog
ebook", wcisnąć przycisk OK, po czym przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół,
wybrać ebook. Słyszalny będzie tytuł książki i rozmiar pliku książki. By odtworzyć
ebook należy wcisnąć przycisk OK.
Uwaga: Jeśli w katalogu Ebook znajduje się podkatalog, po usłyszeniu komunikatu
"katalog Ebook", należy wcisnąć przycisk OK, by usłyszeć komunikat "podkatalog
nazwa", po czym ponownie wcisnąć przycisk OK, by usłyszeć tytuł książki i rozmiar pliku
książki. By odtworzyć ebook, należy po raz kolejny wcisnąć przycisk OK.
 Jeśli opcje nawigacji mają być ustawiane podczas czytania ebooka, należy wcisnąć
przycisk menu, po czym raz za razem wciskać przycisk strzałka w górę lub strzałka
w dół, by usłyszeć "idź do strony", "idź do nagłówka", "głos", "prędkość",
"wysokość", "głośność muzyki w tle", "wybierz muzykę w tle". Należy wybrać
jedną z opcji, po czym kierować się poniższą instrukcją, by dokończyć ustawienia.
 Ustawienia opcji "idź do strony": Należy wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp
do tej opcji i by przejść np. do strony 15. w tym celu należy wciskać przycisk
strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "1", po czym
wcisnąć przycisk strzałka w prawo. Słyszalny będzie wówczas komunikat "10".
Raz za razem należy wciskać przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do
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usłyszenia komunikatu "15", po czym wcisnąć przycisk OK, by przejść do strony
15.
 Ustawienia opcji "idź do nagłówka": Procedura jest identyczna jak w przypadku
opcji "idź do strony".
 Ustawienia "głos", "prędkość", "wysokość", "głośność muzyki w tle", "wybierz
muzykę w tle": Jeśli po usłyszeniu komunikatu o opcjach wybrana zostanie
"prędkość", należy wcisnąć przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, ustawić
prędkość głosu, po czym wcisnąć przycisk OK w celu zapisania ustawień.
Słyszalny będzie wówczas komunikat "ustawienie wykonane" i nastąpi powrót do
odtwarzania ebooka.
Uwaga:
- Po ustawieniu prędkości czytania wybranej książki, prędkość ta będzie
obowiązywać dla wszystkich ebooków.
- Po ustawieniu głosu dla wybranej książki tekstowej, głos ten będzie obowiązywać
dla wszystkich książek tekstowych.
- Po ustawieniu wysokości głosu dla wybranej książki tekstowej, wysokość ta będzie
obowiązywać dla wszystkich książek tekstowych.
- Ustawianie podkładu muzycznego oferuje jedynie książka tekstowa
- Poziomy głośności muzyki w tle zawierają się w następujących zakresach: 1-9, 28, 3-7, 4-6, 5-5, 6-4, 7-3, 8-2.
- Muzyka w tle znajduje się we wstępnych ustawieniach oznaczonych numerami 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15. w sumie do dyspozycji jest 15
podkładów muzycznych.
- Ustawiona muzyka w tle będzie obowiązywać we wszystkich plikach tekstowych.


Gdy podczas czytania ebooków, wciskany będzie raz za razem przycisk strzałka
w górę lub strzałka w dół, słyszalne będą kolejne komunikaty "zdanie", "słowo",
"literowanie", "zakładka", "idź do początku", "10%", " 1% ", "strona" i "akapit ".
Po usłyszeniu komunikatu "strona" można przejść do poprzedniej lub następnej
strony wciskając przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo.

Uwaga: Jeśli wybrano nawigację według zakładek, wciśnięcie przycisku strzałka w lewo
lub strzałka w prawo sprawi, że czytanie przeskoczy do poprzedniej lub następnej,
uprzednio dodanej zakładki. Wciskanie raz za razem przycisku strzałka w górę lub strzałka
w dół spowoduje pojawienie się komunikatu "początek pliku" lub "koniec pliku".
 Jeśli podczas czytania ebooka wciśnięty zostanie przycisk Informacje, słyszalny
będzie komunikat o numerze aktualnej strony ebooka oraz o ogólnej ilości jego
stron, po czym nastąpi kontynuacja czytania. Dwukrotne wciśnięcie przycisku
Informacje umożliwia odsłuchanie komunikatu o czasie i dacie, po czym następuje
kontynuacja czytania. Trzykrotne wciśnięcie przycisku Informacje umożliwia
odsłuchanie komunikatu o statusie baterii, po czym następuje kontynuacja czytania.
Czterokrotne wciśnięcie przycisku Informacje umożliwia odsłuchanie komunikatu
o statusie połączenia Wi-Fi, po czym następuje kontynuacja czytania.
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Podczas czytania książki ebooka należy wcisnąć przycisk zakładki, po czym raz za
razem wciskać przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia
kolejnych komunikatów "dodaj zakładkę", "lista zakładek" i "rozpocznij
oznaczanie wyróżnionej zakładki". Jeśli np. zamierza się dodać zakładkę, należy
wcisnąć przycisk OK po usłyszeniu komunikatu "dodaj zakładkę". Następnym
komunikatem będzie "dodano zakładkę x", po czym nastąpi kontynuacja czytania.
Uwaga:
- Po usłyszeniu komunikatu "rozpocznij oznaczanie wyróżnionej zakładki", należy
wcisnąć przycisk OK i kontynuować czytanie, po czym wcisnąć przycisk Zakładka,
aż do usłyszenia komunikatu "koniec zaznaczania wyróżnionej zakładki".
Ponownie wcisnąć przycisk OK, by odtwarzać wyróżnione zakładki. Przerwanie
odtwarzania następuje po wciśnięciu przycisku Zakładka i usłyszeniu komunikatu
"zatrzymaj odtwarzanie wyróżnionych zakładek", po którym następuje kontynuacja
czytania.
- Po jednokrotnym wciśnięciu przycisku Zakładka podczas czytania ebooka
słyszalny będzie komunikat "dodaj zakładkę". Po dwukrotnym wciśnięciu tego
przycisku pojawi się komunikat "lista zakładek". Po trzykrotnym wciśnięciu tego
przycisku, które jest równoznaczne z wciśnięciem przycisku Zakładka oraz
wciśnięciem przycisku strzałka w górę lub strzałka w dół, słyszalny będzie
komunikat "rozpocznij zaznaczanie wyróżnionej zakładki".
 Po wciśnięciu przycisku OK podczas czytania ebooka słyszalny będzie komunikat
"pauza". Ponowne wciśnięcie tego przycisku wznawia czytanie.
 Odtwarzanie plików audio i muzyki
 Należy włączyć zasilanie Orion Plus, przejść do katalogu głównego, raz za razem
wciskać przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu
"Muzyka / Audio", wcisnąć przycisk OK, po czym przycisk strzałka w górę lub strzałka
w dół, by wybrać książkę audio lub plik muzyczny. Przed odtworzeniem słyszalny
będzie komunikat "książka audio lub plik muzyczny", rozmiar pliku i czas trwania. Po
wciśnięciu przycisku OK rozpocznie się odtwarzanie książki audio lub muzyki.
Uwaga: Po usłyszeniu nazwy pliku, jego rozmiaru i czasu trwania, należy dwukrotnie
wcisnąć przycisk menu, by usłyszeć komunikat "zarządzanie plikami". Po wciśnięciu
przycisku strzałka w górę lub strzałka w dół, pojawią się komunikaty "usuń", "wytnij",
"kopiuj", "wklej" oraz "wyślij do pamięci wewnętrznej / na kartę SD". Po usłyszeniu
komunikatu "usuń", należy wcisnąć przycisk OK, słyszalne będzie wówczas pytanie
"usunąć plik?" By to zrobić należy ponownie wcisnąć przycisk OK. Na koniec pojawi się
komunikat "plik usunięty" i nastąpi przejście do kolejnego pliku.
 Podczas odtwarzania muzyki lub książek audio należy wcisnąć przycisk menu, po
czym wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by usłyszeć
kolejno "wysokość", "tryb odtwarzania", "equalizer" i "prędkość". Gdy np. słyszalny
będzie komunikat "tryb odtwarzania", po którym ponownie będzie wciskany przycisk
strzałka w lewo lub strzałka w prawo, pojawią się kolejne komunikaty "normalny tryb
odtwarzania", "tryb odtwarzania w kolejności losowej", "tryb pojedynczego
odtwarzania", "tryb odtwarzania powtórz raz" i "tryb odtwarzania powtórz

31

Orion Plus
wszystkie". Należy wybrać jedną z opcji, wcisnąć przycisk OK i zapisać ustawienia.
Na zakończenie słyszalny będzie komunikat "ustawienie wykonane", po czym nastąpi
kontynuacja odtwarzania pliku.
Uwaga: Po ustawieniu poszczególnych parametrów będą one obowiązywać dla wszystkich
plików muzycznych lub książek audio.
 Podczas słuchania książek audio lub odtwarzania muzyki, należy wcisnąć przycisk
strzałka w górę lub strzałka w dół. Słyszalne będą wówczas komunikaty "skok
w czasie 5 sekund", "skok w czasie 30 sekund", "skok w czasie 1 minuta", "skok
w czasie 5 minut", "skok w czasie 30 minut", "skok w czasie 1 godzina "," skok czasu
plik", "skok czasu zakładka" i "skok czasu przejdź do początku". Gdy np. pojawi się
komunikat "skok czasu 1 minuta", należy wcisnąć przycisk strzałka w lewo, by
przewinąć odtwarzanie o 1 minutę do tyłu lub wcisnąć przycisk strzałka w prawo, by
przewinąć odtwarzanie o 1 minutę do przodu.
 Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku strzałka w lewo lub strzałka w prawo podczas
odtwarzania książki audio lub muzyki aktywuje sterowanie przewijaniem do tyłu i do
przodu.
 Podczas odtwarzania książki audio lub muzyki należy wcisnąć przycisk Informacje.
Słyszalne będą wówczas komunikaty "książka audio lub plik muzyczny", "format
pliku", "aktualny czas pliku", a także szczegółowe informacje, w tym nazwa pliku,
aktualny czas i łączny czas pliku.
 Wciśnięcie przycisku OK podczas odtwarzania książki audio lub muzyki wstrzymuje
lub zatrzymuje czytanie, zaś ponowne wciśnięcie tego przycisku wznawia je.

Lista zakładek i historia


Wciśnięcie przycisku Zakładka, po czym wciskanie raz za razem przycisku strzałka
w lewo lub strzałka w prawo, kiedy nie są odtwarzane ani książka audio, ani
muzyka, słyszalne będą komunikaty "lista wszystkich zakładek", "lista zakładek
w ebookach", "lista zakładek w plikach audio" i "lista zakładek w książkach
Daisy".
 Gdy np. pojawi się komunikat "Lista zakładek w ebookach", należy wciskać raz za
razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by szybko przejrzeć wszystkie
książki z dodanymi zakładkami. Po wybraniu jednej z książek, pojawi się
komunikat o ilości umieszczonych w niej zakładek. Po wciśnięciu przycisku OK
słyszalny będzie numer aktualnej zakładki oraz numer strony. Ponowne wciśnięcie
przycisku OK umożliwia powrót do czytania książki.
Uwaga: Należy wcisnąć przycisk Zakładka, po czym przycisk Menu, a następnie raz za
razem wciskać przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół. Zostaną wówczas oznajmione
komunikaty "usuń zakładkę" i "usuń wszystkie zakładki". Gdy np. pojawi się komunikat
"usuń zakładkę", należy wcisnąć przycisk OK. Padnie wówczas pytanie "usunąć
zakładkę?". Po wciśnięciu przycisku OK słyszalny będzie komunikat "zakładka usunięta".
 Po dwukrotnym wciśnięciu przycisku Zakładka, po czym wciskaniu raz za razem
przycisku strzałka w lewo lub strzałka w prawo, gdy nie są odtwarzane książka lub
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plik audio, słyszalne będą komunikaty "historia record", "historia ebooków",
"historia plików audio" i "historia Daisy". Kiedy np. pojawi się komunikat "historia
ebooków", należy wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by usłyszeć
tytuł książki i numer strony. Wciśnięcie przycisku OK rozpoczyna odtwarzanie
książki.
Uwaga: Po dwukrotnym wciśnięciu przycisku Zakładka, po czym wciskaniu raz za razem
przycisku Menu, słyszalne będą komunikaty "usuń historię" i "usuń całą historię". Kiedy
pojawi się komunikat "usuń historię", należy wcisnąć przycisk OK. Słyszalne będzie
wówczas pytanie "usunąć historię?". Ponowne wciśnięcie przycisku OK usunie historię, po
czym pojawi się komunikat "historia usunięta".

Zakładka głosowa
Zakładka głosowa w ebooku




W katalogu głównym wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka
w dół, aż do usłyszenia komunikatu "katalog ebook", wcisnąć przycisk OK, po
czym raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka, wybrać ebook. Słyszalny
będzie tytuł książki (jeśli nie występują w niej podkatalogi). By odtworzyć ebook
należy wcisnąć przycisk OK.
Podczas odtwarzania książki należy wciskać raz za razem przycisk Zakładka, aż do
usłyszenia komunikatu "dodaj zakładkę". By rozpocząć nagrywanie własnej
zakładki głosowej należy wcisnąć i przytrzymać przycisk nagrywania. Zwolnienie
przycisku nagrywania zatrzymuje nagrywanie zakładki głosowej. Słyszalny jest
wówczas komunikat "dodano zakładkę głosową", po czym następuje kontynuacja
odtwarzania książki.

Zakładka głosowa w książce Daisy




W katalogu głównym należy wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub
strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "katalog Daisy", wcisnąć przycisk OK,
po czym raz za razem wciskać przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół i wybrać
książkę. Słyszalny będzie tytuł książki (jeśli nie występują w niej podkatalogi). By
odtworzyć książkę należy wcisnąć przycisk OK.
Podczas odtwarzania książki należy wciskać raz za razem przycisk Zakładka, aż do
usłyszenia komunikatu "dodaj zakładkę". By rozpocząć nagrywanie własnej
zakładki głosowej należy wcisnąć i przytrzymać przycisk nagrywania. Zwolnienie
przycisku nagrywania zatrzymuje nagrywanie zakładki głosowej. Słyszalny jest
wówczas komunikat "dodano zakładkę głosową", po czym następuje kontynuacja
odtwarzania książki.

Uwaga: Dodanie zakładki głosowej do książki audio następuje zgodnie z tą samą,
powyższą procedurą.
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Przypomnienie głosowe










Po włączeniu Orion Plus należy wcisnąć przycisk menu, po czym przycisk strzałka
w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu o narzędziach. Następnie
wcisnąć przycisk OK oraz przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do
usłyszenia komunikatu "Przypomnienie głosowe", po czym ponownie wcisnąć
przycisk OK, by uzyskać dostęp do przypomnień głosowych.
Po usłyszeniu komunikatu "brak przypomnień głosowych", należy wcisnąć
przycisk menu, po czym raz za razem wciskać przycisk strzałka w górę lub strzałka
w dół, słyszalne będą komunikaty "dodaj przypomnienie głosowe", "usuń
przypomnienie głosowe" lub "usuń wszystkie przypomnienia głosowe". By wybrać
"dodaj przypomnienie głosowe" trzeba wcisnąć przycisk OK.
Po uzyskaniu dostępu do opcji "dodaj przypomnienie głosowe", należy wciskać raz
za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatów
"jednorazowo", "rok", "miesiąc", "dzień", "godzina", "minuta", "by nagrać, wciśnij
i przytrzymaj przycisk nagrywania". By dodać nowe przypomnienie głosowe, po
usłyszeniu komunikatu "jednorazowo" należy wciskać raz za razem przycisk
strzałka w lewo lub strzałka w prawo. Pojawią się wówczas komunikaty
"jednorazowo", "codziennie", "co tydzień", "co miesiąc", "co roku". Należy wybrać
częstotliwość przypomnienia głosowego. Po usłyszeniu komunikatu
"jednorazowo", trzeba wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by
przejść do następnej opcji ustawień, np. do ustawienia "rok". Po oznajmieniu
komunikatu "rok", należy wcisnąć przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo,
by ustawić opcję "rok". Ta sama procedura dotyczy ustawiania innych opcji.
Słyszalny będzie komunikat "by nagrać, wciśnij i przytrzymaj klawisz
nagrywania", do którego trzeba się zastosować, by dodać przypomnienie głosowe.
Na zakończenie należy wcisnąć przycisk OK. Słyszalny będzie komunikat "dodano
przypomnienie głosowe".
By przejrzeć przypomnienie głosowe po jego dodaniu należy uzyskać dostęp do
aplikacji "przypomnienie głosowe", po czym wcisnąć przycisk OK, a następnie raz
za razem wciskać przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, w celu zapoznania
się ze szczegółami przypomnienia głosowego.
Gdy jest dostęp do „przypomnienia głosowego” i słychać komunikat
"przypomnienie głosowe", należy wcisnąć przycisk OK, po czym przycisk menu,
następnie raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół. Słyszalne będą
komunikaty "dodaj przypomnienie głosowe”, "usuń przypomnienie głosowe” lub
"Wyczyść wszystkie przypomnienia głosowe". Po usłyszeniu komunikatu "usuń
przypomnienie głosowe" należy wcisnąć przycisk OK, a po usłyszeniu pytania
"usunąć przypomnienie głosowe?", wcisnąć przycisk OK, by usunąć wybrane
przypomnienie głosowe. Podobna procedura dotyczy operacji wyczyszczenia
wszystkich przypomnień głosowych.
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Notatka głosowa


Po włączeniu Orion Plus należy wcisnąć przycisk menu, po czym przycisk strzałka
w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu o narzędziach. Następnie
wcisnąć przycisk OK oraz przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do
usłyszenia komunikatu "Notatka głosowa", po czym ponownie wcisnąć przycisk
OK, by uzyskać dostęp do notatek głosowych.
 Po usłyszeniu komunikatu "by nagrywać, wciśnij i przytrzymaj przycisk
nagrywania, brak notatek głosowych", należy wcisnąć i przytrzymać przycisk
nagrywania, by dodać notatkę głosową. Słyszalny będzie komunikat "notatka
głosowa dodana".
 Po uzyskaniu dostępu do aplikacji "Notatka głosowa", słyszalny będzie komunikat
"by nagrywać, wciśnij i przytrzymaj przycisk nagrywania", wykonać tę operację,
po czym pojawi się komunikat "dodano notatkę głosową". Należy wówczas
wcisnąć przycisk menu. Słyszalne będą komunikaty "usuń notatkę głosową" lub
"wyczyść notatkę głosową". Gdy np. pojawi się komunikat "usuń notatkę głosową",
należy wcisnąć przycisk OK. Padnie wówczas pytanie "usunąć notatkę głosową?".
Po wciśnięciu przycisku OK słyszalny będzie komunikat "notatka głosowa została
usunięta".
Uwaga:
- Notatka głosowa nie może być dłuższa niż 60 sekund.
- Polecenie usuń notatkę głosową oznacza usunięcie wybranej notatki głosowej, zaś
polecenie wyczyść notatkę głosową oznacza usunięcie wszystkich utworzonych
notatek głosowych

Zarządzanie plikami




Można wybrać zarządzanie folderem lub pojedynczym plikiem zapisanym
w odtwarzaczu Orion Plus.
W tym celu należy włączyć zasilanie Orion Plus, po czym uzyskać dostęp do
jednego z folderów lub plików
Dwukrotnie wcisnąć przycisk menu, by przejść do trybu zarządzania plikami, po
czym wcisnąć przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by wybrać "usuń",
"wytnij", "kopiuj", "wklej", "wyślij do pamięci wewnętrznej / na kartę SD". Gdy
np. pojawi się komunikat "usuń", należy wcisnąć przycisk OK. Padnie wówczas
pytanie "usunąć plik?". Po wciśnięciu przycisku OK słyszalny będzie komunikat
"plik usunięty".

Uwaga:
-

Tryb zarządzania plikami zaprojektowany w postaci pętli umożliwia powrót do
punktu wyjścia poprzez wciskanie przycisku strzałka w górę lub strzałka w dół.
Plik wybrany z pamięci wewnętrznej można wysłać wyłącznie na kartę SD, zaś plik
wybrany z karty SD można wysłać wyłącznie do pamięci wewnętrznej.
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-

Po podłączeniu do odtwarzacza Daisy zewnętrznego dysku flash, pliki lub foldery
z tego dysku można wysyłać wyłącznie do pamięci wewnętrznej

Mówiący kalkulator





Po włączeniu Orion Plus należy wcisnąć przycisk menu, po czym przycisk strzałka
w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu o narzędziach. Następnie
wcisnąć przycisk OK oraz przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do
usłyszenia komunikatu "kalkulator", po czym ponownie wcisnąć przycisk OK, by
uzyskać dostęp do mówiącego kalkulatora.
Dostępne są cztery proste działania matematyczne - dodawanie, odejmowanie,
mnożenie i dzielenie.
By zrozumieć logikę działania kalkulatora, należy zapoznać się z poniższymi
przykładami.

Przykład pierwszy: 20+20=40








Należy wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do
usłyszenia komunikatu "2", po czym wcisnąć przycisk OK, a następnie raz za razem
wciskać przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu
"0". Po kolejnym wciśnięciu przycisku strzałka w prawo oznajmiony zostanie
komunikat "20". w przypadku niezapamiętania poprzedniej cyfry należy ponownie
wcisnąć przycisk strzałka w prawo, by usłyszeć wprowadzoną cyfrę.
Wciskać raz za razem przycisk menu, aż do usłyszenia komunikatów "plus",
"odejmowanie", "mnożenie", "dzielenie" i "równa się". Po usłyszeniu komunikatu
"plus" wcisnąć przycisk strzałka w prawo. Pojawi się komunikat "20 plus". Po
powtórnym wciśnięciu przycisku strzałka w prawo, ponownie słyszalny będzie
komunikat "20 plus".
Należy wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do
usłyszenia komunikatu "2", po czym wcisnąć przycisk OK, a następnie raz za razem
wciskać przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu
"0". Po kolejnym wciśnięciu przycisku strzałka w prawo oznajmiony zostanie
komunikat "20 plus 20". Po powtórnym wciśnięciu przycisku strzałka w prawo,
ponownie słyszalny będzie komunikat "20 plus 20".
Wciskać raz za razem przycisk menu, aż do usłyszenia komunikatu "równe",
a następnie wcisnąć przycisk OK. Pojawi się wówczas komunikat "20 plus
20 równe 40", po którym można wcisnąć przycisk strzałka w prawo, by ponownie
usłyszeć komunikat "20 plus 20 równe 40". Jeśli ponownie wciśnięty zostanie
przycisk OK, słyszalny będzie komunikat "40". Wciśnięcie przycisku strzałka
w lewo spowoduje rozpoczęcie nowego zadania obliczeniowego.

Przykład drugi: 22.5+22.5=45
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Należy wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do
usłyszenia komunikatu "2", wcisnąć przycisk OK, po czym wciskać raz za razem
przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia kolejnego komunikatu
"2", wcisnąć przycisk OK, po czym ponownie wciskać raz za razem przycisk
strzałka w górę lub strzałka w dół do momentu usłyszenia komunikatu "kropka".
Następnie wcisnąć przycisk OK, raz za razem wciskać przycisk strzałka w górę lub
strzałka w dół, aż do pojawienia się komunikatu "5". Wcisnąć przycisk strzałka
w prawo, by usłyszeć komunikat "22,5". w przypadku niezapamiętania cyfry "22,5"
należy wcisnąć przycisk strzałka w prawo, by ponownie usłyszeć "22,5".
Wciskać raz za razem przycisk menu, aż do usłyszenia komunikatów "plus",
"odejmowanie", "mnożenie", "dzielenie" i "równe". Po usłyszeniu komunikatu
"plus" wcisnąć przycisk strzałka w prawo. Pojawi się komunikat "22,5 plus". Po
powtórnym wciśnięciu przycisku strzałka w prawo, ponownie słyszalny będzie
komunikat "22,5 plus".
Należy wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do
usłyszenia komunikatu "2", wcisnąć przycisk OK, po czym wciskać raz za razem
przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia kolejnego komunikatu
"2", wcisnąć przycisk OK, po czym ponownie wciskać raz za razem przycisk
strzałka w górę lub strzałka w dół do momentu usłyszenia komunikatu "kropka".
Następnie wcisnąć przycisk OK, raz za razem wciskać przycisk strzałka w górę lub
strzałka w dół, aż do pojawienia się komunikatu "5". Wcisnąć przycisk strzałka
w prawo, by usłyszeć komunikat "22,5 plus 22,5". By ponownie usłyszeć
komunikat "22,5 plus 22,5" należy po raz kolejny wcisnąć przycisk strzałka
w prawo.
Wciskać raz za razem przycisk menu, aż do usłyszenia komunikatu "równe",
a następnie wcisnąć przycisk OK. Pojawi się wówczas komunikat "22,5 plus 22,5
równe 45", po którym można wcisnąć przycisk strzałka w prawo, by ponownie
usłyszeć komunikat "22,5 plus 22,5 równe 45". Jeśli ponownie wciśnięty zostanie
przycisk OK, słyszalny będzie komunikat "45". Wciśnięcie przycisku strzałka
w lewo spowoduje rozpoczęcie nowego zadania obliczeniowego.

Minutnik (Mówiący timer)




Po włączeniu Orion Plus należy wcisnąć przycisk menu, po czym wciskać raz za
razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu
"minutnik". Następnie wcisnąć przycisk OK, by uzyskać dostęp do tej aplikacji,
słyszalne będą wówczas komunikaty "odliczanie 30 minut", "30 minut
zdefiniowane przez użytkownika", "sprawdzenie", "usuń dane" i "przypomnij za 15
minut".
Po usłyszeniu komunikatu "odliczanie 30 minut" naciśnij przycisk OK. Słyszalny
będzie wówczas komunikat "początek", po którym należy wcisnąć dowolny
przycisk z wyjątkiem przycisków menu i wyjścia. Pojawi się komunikat "upłynął
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czas x minut, pozostały czas x minut". By rozpocząć nowe odliczanie należy
wcisnąć przycisk menu lub przycisk wyjścia. Słyszalny będzie wówczas komunikat
"anulowano, upłynął czas x minut". Należy wciskać raz za razem przycisk strzałka
w górę lub strzałka w dół aż do pojawienia się komunikatu "odliczanie 30 minut".
Uwaga:
- Po usłyszeniu komunikatu "odliczanie 30 minut", należy wcisnąć przycisk strzałka
w lewo lub strzałka w prawo, by ustawić opcję odliczania czasu. Rozpocząć
odliczanie wciskając przycisk OK.
- Po usłyszeniu komunikatu "30 minut zdefiniowane przez użytkownika" należy
wcisnąć przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, aż do usłyszenia
komunikatu "xx minut zdefiniowane przez użytkownika". Wybrać preferowaną
opcję i wcisnąć przycisk OK, by rozpocząć odliczanie czasu.
- Po usłyszeniu komunikatu „sprawdzenie”, należy wciskać przycisk ok raz za razem.
Słyszalne będą komunikaty "x minut ogółem dziś", "x minut ogółem w tym
miesiącu", "x minut ogółem w tym roku", "x minut ogółem w zeszłym roku".
Zamiennie można wcisnąć przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, by
usłyszeć kolejne komunikaty "x minut ogółem dziś", "x minut ogółem w tym
miesiącu", "x minut ogółem w tym roku", "x minut ogółem w zeszłym roku".
- Wciśnięcie przycisku OK po usłyszeniu komunikatu "usuń dane" usuwa je.
Słyszalny będzie wówczas komunikat "Dane usunięte".
- Po usłyszeniu komunikatu "przypomnij za 15 minut" należy wciskać raz za razem
przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo, słyszalne będą komunikaty
"przypomnij za 15 minut" lub "przypomnij za 30 minut".

Mówiący kompas


Po włączeniu Orion Plus należy wcisnąć przycisk menu, po czym wciskać raz za
razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu
"Narzędzia", wcisnąć przycisk OK, po czym ponownie wciskać raz za razem
przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do pojawienia się komunikatu
"kompas", po którym należy wcisnąć przycisk OK. Po kolejnym wciśnięciu
przycisku strzałka w górę lub strzałka w dół, słyszalne będą komunikaty "oznajmiaj
kierunek według kompasu", "kalibruj kompas" i "przywróć domyślne ustawienia
kalibracji". Po usłyszeniu komunikatu "oznajmiaj kierunek według kompasu",
należy wcisnąć przycisk OK, by uzyskać powiadomienie o kierunku.
Uwaga: Nie jest zalecane samodzielne kalibrowanie kompasu.

Zarządzanie dyskiem


Po włączeniu Orion Plus należy wcisnąć przycisk menu, po czym wciskać raz za
razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu
"Narzędzia". Następnie wcisnąć przycisk OK, po czym znów wciskać raz za razem
przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu
"Zarządzanie dyskiem". Po raz kolejny wcisnąć przycisk OK i po raz kolejny
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wciskać raz za razem przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół, by usłyszeć
komunikaty "formatuj pamięć wewnętrzną" i "formatuj kartę SD". Po usłyszeniu
"formatuj pamięć wewnętrzną" należy wcisnąć przycisk OK. Słyszalny będzie
komunikat "Ostrzeżenie! Formatowanie usunie wszystkie dane. By potwierdzić,
wciśnij przycisk strzałka w górę, strzałka w dół, strzałka w lewo i strzałka
w prawo".
Uwaga: Jeśli nie jest to konieczne, zdecydowanie nie zaleca się formatowania pamięci
wewnętrznej. Po usłyszeniu komunikatu "Ostrzeżenie! Formatowanie usunie wszystkie
dane. By potwierdzić, wciśnij przycisk strzałka w górę, strzałka w dół, strzałka w lewo
i strzałka w prawo", w celu sformatowania należy wcisnąć przycisk strzałka w górę,
strzałka w dół, strzałka w lewo i strzałka w prawo w wymienionej kolejności.
w przeciwnym razie formatowanie się nie powiedzie.

Dane techniczne i ostrzeżenia
Element
Wymiary
Waga
Bateria
Język
Protokół USB
Wbudowana pamięć flash
Zewnętrzna karta SD
Temperatura pracy

Dane techniczne
123 x 60 x17 mm
115 gram
Wbudowana bateria
Angielski i inne, w zależności od TTS
USB 2.0
Od 4 GB do 32 GB
Od 1 GB do 32 GB
0℃～40℃

Ostrzeżenia:
-

Odtwarzacz Daisy należy chronić przed niekorzystnym wpływem środowiska,
wysoką temperaturą i bezpośrednim nasłonecznieniem.
Należy unikać uderzania odtwarzaczem Daisy, jego upuszczania lub zgniatania.
Zabronione jest czyszczenie odtwarzacza Daisy przy pomocy detergentów lub
roztworu alkoholu etylowego.

Rozwiązywanie problemów
Lista awarii
Nie można włączyć lub
wyłączyć urządzenia
Zmniejszona żywotność
baterii

Przyczyny
Niski poziom naładowania
baterii
- Poziom naładowania
baterii jest niski.
- Częste korzystanie
z głośnika.
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Rozwiązanie
Należy niezwłocznie
naładować baterię
- Należy niezwłocznie
naładować baterię.
- Należy użyć słuchawek.

Orion Plus
-

Stały dostęp do
Internetu.

-

Zalecane jest
odłączenie Internetu,
gdy nie jest używany.

Przycisk nie odpowiada

Uszkodzenie

Transfer pliku nie powiódł
się
Automatyczne wyłączanie

Kabel USB został
odłączony
- Niewłaściwy interwał
czasu automatycznego
wyłączania.
- Niski poziom
naładowania baterii.

Należy wcisnąć
i przytrzymać przez 8
sekund przycisk włączania
/ wyłączania
Należy ponownie
podłączyć kabel USB
- Należy dostosować
czas automatycznego
wyłączania.
- Należy niezwłocznie
naładować baterię.

Wyłączona głośność,
głośność zbyt mała lub
zbyt duża
Zbyt niska głośność
nagrywania

Nieprawidłowy poziom
głośności

Należy dostosować poziom
głośności

-

Zakłócenia radiowe i niska
jakość

-

-

Zbyt duża odległość od
mikrofonu.
Nieprawidłowy poziom
głośności nagrywania.

-

Słaby sygnał,
prawdopodobnie zbyt
daleko od stacji
radiowej lub sygnał
zakłócający w pobliżu.
Brak podłączonych
słuchawek
spełniających funkcję
anteny.

-

-

-

Należy przybliżyć
mikrofon podczas
nagrywania.
Należy dostosować
poziom głośności.
Należy wybrać stację
o silnym sygnale.
Dla uzyskania lepszego
efektu należy podłączyć
słuchawki.

Uwaga:
-

Jeśli odtwarzacz Daisy ulegnie awarii, należy wcisnąć przycisk zasilania
i przytrzymać go przez 10 sekund w celu zresetowania.
Jeśli wystąpi poważny problem, należy spróbować uaktualnić oprogramowanie
postępując zgodnie z instrukcjami. Jeśli urządzenie nadal nie działa, konieczne
będzie wysłanie go do producenta w celu dalszej oceny.
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Dodatek A
1. Poniżej znajduje się łącze do radia internetowego i podcastu umożliwiające
zapoznanie
się
z oprogramowaniem
do
tworzenia
plików
.m3u:
https://files.secureserver.net/0s5gb0agZELk8U
2. By uzyskać więcej informacji, jak tworzyć i zapisywać pliki .m3u dla aplikacji
radia internetowego i podcastów, należy skontaktować się z dostawcą.
3. Aplikacja radio internetowe i podcast korzystają z tego samego oprogramowania
do tworzenia plików .m3u.
Uwaga:
-

Plik .m3u utworzony dla aplikacji radio internetowe powinien być zapisany
w katalogu radia internetowego.
Plik .m3u utworzony dla aplikacji Podcast powinien być zapisany w katalogu
Wstępnie zapisane, w którym znajduje się katalog PodcastReader.

Dodatek B - edycja nagranego pliku
Podczas odtwarzania pliku należy wcisnąć przycisk menu, po czym wciskać przycisk
strzałka w górę lub strzałka w dół, aż do usłyszenia komunikatu "edytuj nagranie", wcisnąć
przycisk OK, by przejść do trybu edycji pliku.
Funkcje przycisku zostały zmienione i zdefiniowane jak niżej:









Przycisk strzałka w górę lub strzałka w dół: wybór trybu nawigacji
Przycisk strzałka w lewo lub strzałka w prawo: Krótkie wciśnięcie, akcja
przeskakiwania dla wybranej opcji nawigacji
Długie wciśnięcie - przewijanie do przodu lub do tyłu, zwolnienie przycisku
- zatrzymanie odtwarzania, wygodne do wybierania miejsca edycji
Przycisk nagrywania: Uruchomienie nagrywania
Przycisk menu: usunięcie wybranej zawartości
Przycisk Muzyka: Ustawienie punktu początkowego
Przycisk Radio Ustawienie punktu końcowego
Przycisk Zakładka: anulowanie zaznaczenia

Wskazówki dotyczące działania:
Usuń zawartość:



Podczas odtwarzania od punktu A, należy wcisnąć przycisk Muzyka i wybrać punkt
a jako punkt początkowy.
Kontynuować odtwarzanie do punktu B, wcisnąć przycisk Radio i wybrać punkt
B jako punkt końcowy.
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By usunąć zawartość od punktu a do punktu B należy wcisnąć przycisk menu.

Wstaw zawartość:



Po pierwsze nie należy wybierać treści, jeśli wybór został dokonany należy wcisnąć
przycisk Zakładka i anulować wybór.
Wcisnąć przycisk nagrywania, by je rozpocząć. Wcisnąć przycisk nagrywania
ponownie, by je zakończyć. Nowe nagranie zostanie umieszczone w bieżącym
pliku nagrania. Zostanie on zapisany automatycznie i będzie można go odtworzyć
od edytowanej pozycji.

Pokryj zawartość:




Podczas odtwarzania od punktu a należy wcisnąć przycisk Muzyka i ustawić punkt
początkowy A.
Kontynuować odtwarzanie do punktu B, wcisnąć przycisk Radio i wybrać punkt
B jako punkt końcowy.
Wciśnięcie przycisku Nagrywanie rozpoczyna nagrywanie, zaś jego ponowne
wciśnięcie - kończy je. Oryginalne nagranie z punktu a do punktu B zostanie
zastąpione nowym nagraniem. Zostanie ono zapisane automatycznie i będzie
można je odtworzyć od edytowanej pozycji.
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