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Eén toegangspunt voor toegankelijke publicaties
(bron: www.anderslezen.be)
Anderslezen is het Vlaams internetplatform voor toegankelijke e-boeken en luisterboeken.
Je vindt hier de dagelijkse krant, een wekelijks tijdschrift, een roman, een non-fictieboek,
een leerboek. Zowel luisterboeken met menselijke stem als met computerstem zijn mogelijk.
Momenteel werkt Anderslezen vooral met Daisy-boeken. Daisy is een wereldwijde standaard
voor boeken voor personen met een leesbeperking. In de toekomst zullen ook andere
formaten beschikbaar worden, zoals EPUB3.
Alle formaten die het platform aanbiedt, zijn toegankelijk voor personen met een
leesbeperking. Dat betekent dat ze goed gestructureerd zijn en leesbaar op de meest
uiteenlopende manieren en toestellen.

Met welke hulpmiddelen kan je lezen?
Anderslezen-app op smartphone of tablet
Heb je een iPhone, iPad, Android telefoon of Android tablet? Dan is lezen super eenvoudig
met de Anderslezen-app.
Anderslezen-app is een toepassing om luisterboeken te lezen op je tabletcomputer of smart
phone. De app is beschikbaar voor Apple en Android toestellen.
De app maakt boeken toegankelijk voor mensen met een leesbeperking door het gebruik
van een computerstem, tekstvergroting, kleurencontrasten, tekstmarkering en koppeling
met Braille apparaten.
Je kunt met deze app boeken online lezen maar je kan ook boeken downloaden naar je
toestel zodat je achteraf kan blijven doorlezen, ook al ben je niet altijd verbonden met het
internet.

Daisy-speler
Op een ondersteunde Daisy-speler met internetaansluiting kan je rechtstreeks online lezen.
De ondersteunde Daisy-spelers zijn:





Plextalk Linio en Linio pocket
Victor Reader Stream 2, Victor Reader Stratus 4M, 12M, 4H en 12H
 De Victor Reader Stratus 4M en 12M kunnen sinds kort worden uitgerust met een
WiFi-dongle, waardoor ze draadloos op het internet kunnen. Bestaande toestellen
kunnen ook met deze WiFi-dongle worden uitgerust. Neem hiervoor contact op met
je leverancier Sensotec (info@sensotec.be; tel. 050 39 49 49)
 De Stratus 4H en 12H zijn identiek aan de 4M en 12M maar zijn van bij aanvang met
deze WiFi-dongle uitgerust.
Orion Webbox

Internetbrowser op PC
Klik in de website op "Lees online" om meteen te beginnen lezen of op "Download" om de
publicatie te downloaden als een zip-bestand.
Met je pc kan je op 2 manieren lezen:
In je internetbrowser zoals Internet Explorer, Firefox of Chrome. Je klikt op "Lees online "
naast de titel van een publicatie en dan wordt de online Daisy-speler geopend.
In een software Daisy-speler zoals de gratis tools AMIS of Emerson (zie de Daisy website voor
alle software).

Partners van Anderslezen
Anderslezen is een samenwerking tussen Kamelego, Transkript, Luisterpuntbibliotheek,
Blindenzorg Licht & Liefde en Sensotec.
Kamelego produceert dagelijks de Vlaamse kranten in aangepaste
leesvormen voor personen die de krant moeilijk of niet meer
zelfstandig kunnen lezen, bv. niet- en slechtzienden, senioren, ... De
naam Kamelego wijst op een flexibele aanpak (Kameleon) van
verschillende leesvormen (lego: ik lees).
Website: http://kamelego.be/.
Abonneren: https://www.kamelego.be/nl/producten/173/abonnement
Transkript wil de integratie van personen met een leeshandicap in de
maatschappij bevorderen door alle informatie aan te bieden in een
voor hen toegankelijke vorm. De gewenste teksten - romans,
tijdschriften, studiemateriaal e.d. - worden omgezet in braille of
groteletterdruk, in een auditieve of elektronische vorm.
Website: http://www.transkript.be/.
Abonneren via http://www.transkript.be/nl/bestelformulierluistertijdschriften of telefonisch op 011 23 07 61.
Luisterpuntbibliotheek is de Vlaamse openbare bibliotheek voor
personen met een leesbeperking (blind, slechtziend, MS, afasie,
dyslexie). Luisterpunt leent Daisy- en brailleboeken uit. Je vindt het hele
aanbod in de online catalogus. Lid worden en boeken lenen is gratis.
Website: www.luisterpuntbibliotheek.be/.
Kinderen en jongeren met dyslexie, en hun begeleiders kunnen terecht
op www.ikhaatlezen.be/.
Abonneren: https://mijn.luisterpuntbibliotheek.be/nl/ik-word-lid
Blindenzorg Licht & Liefde helpt slechtziende en blinde personen om
een kwaliteitsvol leven uit te bouwen. We ijveren bovendien voor een
'inclusieve' samenleving, waar aan iedereen gedacht is - ook aan wie
slecht ziet.
Website: www.blindenzorglichtenliefde.be/.

Sensotec
 ontwikkelt, produceert en distribueert geavanceerde
technologische hulpmiddelen voor mensen met een visuele
beperking, lees- en/of leerproblemen zoals dyslexie.
 ontwikkelde en beheert de DODP-server (Daisy Online Delivery
Protocol Server) waarop de online Daisy-boeken staan.
 ontwikkelde en onderhoudt de conversiesoftware die gebruikt
wordt voor het naar spraak omzetten van de digitale kranten.
 ontwikkelde de Anderslezen-app
Website: www.sensotec.be/.
Anderslezen kwam tot stand met steun van de Vlaamse Overheid.

Meer info
Voor meer info en het antwoord op veelgestelde vragen kan je ook terecht op:






Anderslezen: http://www.anderslezen.be/help.action.
Luisterpunt: https://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/daisy-online
Kamelego: https://www.kamelego.be/nl/faq/2903/veel-gestelde-vragen
Transkript: http://www.transkript.be/nl/over-transkript/producten-en-diensten
Sensotec: www.sensotec.be of via mail op info@sensotec.be

Handleidingen
Online lezen met Anderslezen-app
Nuttige links



De Anderslezen-app op de AppStore
De Anderslezen-app op de Google PlayStore

Hoe installeer ik de app?
Klik op de “App Store” icoon die tussen de apps op je toestel staat. Zoek in de app store naar
“Anderslezen”. De app is gratis. Klik op de “GRATIS” of “FREE” knop en dan op
“INSTALLEREN” of “INSTALL”.
Hoe start ik de app?
Klik op de “Anderslezen” icoon die tussen de apps op je toestel staat. Als Anderslezen nog
niet opgestart was, gaat hij opstarten en inloggen op je online boekenplank. Als de app al
wel opgestart was, kom je meteen in het scherm dat je laatst hebt gebruikt.

Hoe start ik met lezen?
Je start altijd vanaf de boekenplank.
Anderslezen-app heeft twee boekenplanken: één met online boeken die op Anderslezen
staan en één met boeken die op je toestel staan.
Om boeken vanaf je Anderslezen boekenplank te lezen start je vanaf Anderslezen.
Om je eigen boeken te lezen, die op je toestel staan, ga je naar Toestel.
Hoe krijg ik mijn publicaties in de app?
De Anderslezen boekenplank bevat alle publicaties die op je persoonlijke boekenplank staan
op www.anderslezen.be. Als je een abonnement hebt op de Audiokrant van Kamelego
(www.kamelego.be) of op een luistertijdschrift van Transkript (www.transkript.be), dan
verschijnen nieuwe titels automatisch op je boekenplank zodra ze beschikbaar zijn.
Later zal je via de app zelf kunnen zoeken in de Luisterpuntbibliotheek
(http://www.luisterpuntbibliotheek.be) catalogus en boeken toevoegen aan je boekenplank.
Via de toestel knop krijg je toegang tot de lijst van alle boeken die je zelf op je toestel hebt
gezet. Boeken toevoegen kan op de volgende manieren:
-

-

Verbind de iPad, iPhone of iPod Touch met je computer via de kabel en start iTunes.
Ga in iTunes naar apps. Zoek naar de app “Anderslezen”. Sleep boeken naar de app in
iTunes en synchroniseer daarna. De boeken worden gekopieerd naar het toestel en
worden beschikbaar in de app onder “Toestel”.
Zet het boek via internet over op het toestel, bijvoorbeeld via de Dropbox app.
Vanuit dropbox lang-klik je op het boek, klik op de knop “Open in” en kies dan “Open
in Anderslezen”. Het boek wordt nu gekopieerd naar de app en wordt beschikbaar in
de boekenlijst onder “toestel”. Let op: voor grote boeken, zoals luisterboeken, kan
dit tot enkele minuten duren. Het is mogelijk dat je intussen geen voortgang ziet:
wacht dan tot de app vanzelf opent en het boek aan de lijst wordt toegevoegd.

Schermen
De app heeft de volgende schermen:





Boekenplank
Speler
Navigatie
Instellingen

Je start steeds bij de boekenplank en klikt op een boek om het te lezen in de speler. Via het
navigatiescherm kan je meteen springen naar een bepaalde plaats in het boek.

Je keert telkens terug via de knop linksboven.
Om naar de instellingen te gaan gebruik je de instellingen knop.
Boekenplank
Als je de app opstart, kom je meteen op je persoonlijke boekenplank terecht op Anderslezen. Van
daaruit kan je je boeken beginnen lezen.
Op het boekenplank scherm vind je de volgende knoppen:





Anderslezen: online boekenplank op www.anderslezen.be
Toestel: boeken die op je toestel staan
Berichten: dienstberichten van Anderslezen of de uitgever

Van elke publicatie zie je de cover pagina, titel, auteur en de volgende icoontjes:
-

-

Online (wereldbol) of gedownload (rode pijl) geeft het verschil aan tussen boeken
die volledig online staan en die je dus streaming leest, en boeken die op je toestel
gedownload zijn. Een boek dat nog aan het downloaden is, wordt aangeduid met een
grijze pijl.
Tekst (blad met lijnen) geeft aan of de volledige tekst van het boek beschikbaar is.
Audio (microfoon) geeft aan of het een luisterboek is.
Bladwijzer (pijl met dubbele punt naar beneden) geeft aan of er een bladwijzer
aanwezig is in het boek.

Speler
In de speler kan je je boeken lezen en/of beluisteren. Standaard zal de app een audioboek
automatisch beginnen afspelen. Als er tekst in het boek aanwezig is, wordt deze gemarkeerd
tegelijk met de spraak. Als je niet wenst te luisteren maar enkel lezen, gebruik je de
pauzeknop. Je kunt daarna zelf de tekst naar beneden scrollen: veeg over het scherm van
beneden naar boven.
DAISY boeken zijn luisterboeken waarin je goed kan navigeren. DAISY boeken bevatten
niveaus waarmee je navigeren: hoofdstukken zijn vaak op niveau 1, paragrafen op niveau 2,
enz. Voor de Audiokrant zijn rubrieken op niveau 1 en artikels op niveau 2 of lager.
Onderaan de speler vind je de navigatiebalk met DAISY navigatieknoppen: links, onder,
play/pauze, boven, rechts. Eerst kies je het gewenste navigatieniveau via de pijl naar boven
of beneden. Daarna gebruik je de knoppen met de pijl naar links of rechts om naar een vorig
of volgend onderdeel van het boek te springen volgens het huidige navigatieniveau.
Via de app instellingen kan je in plaats van deze knoppen, ook kiezen om met klikzones te
werken. Ga naar instellingen en kies daar “Klikzones gebruiken”. Klikzones op het scherm
volgen hetzelfde principe als de DAISY navigatieknoppen, maar de knoppen verschijnen nu
over het scherm en de ruimtes om te klikken zijn veel groter. Bovenaan het scherm klikken =

niveau hoger, onderaan = niveau lager, links = vorige, rechts = volgende en midden =
play/pauze.
Je kunt op elke plaats in het boek een bladwijzer aanmaken: klik op de bladwijzer knop
rechts bovenaan. Bladwijzers in boeken op de Anderslezen boekenplank worden bij in je
online boekenplank bewaard en kun je dus over meerdere toestellen gebruiken. Anderslezen
houdt ook bij tot hoever je in elk boek bent gekomen. Bladwijzers in boeken onder “Toestel”
worden enkel op het toestel zelf bewaard.
Om een woord te zoeken in het boek klik je op de “zoek” knop (vergrootglas) rechtsboven
het boek. De app toont alle plaatsen waar het dit woord gevonden heeft. Door erop te
klikken kan je verder lezen vanaf die plaats.
Een belangrijke functie van de speler is de leessnelheid aanpassen. Klik op de leessnelheid
knop (klok icoon) en kies met de schuifbalk of met de plus of min knop de gewenste
snelheid. Vanaf nu worden alle boeken in deze lagere of hogere snelheid afgespeeld.
Navigatie
Via het navigatiescherm kan je rechtstreeks springen naar een bepaald onderdeel van het
boek. Je komt op het navigatiescherm door in de speler te klikken op de navigatieknop
rechts bovenaan.
In het navigatiescherm kan je springen naar een:




Titel (hoofdstuk of paragraaf in een boek, rubriek of artikel in een krant)
Pagina
Bladwijzer

Op het navigatiescherm kan je ook zoeken naar een bepaald woord in de titel,
paginanummer of bladwijzer naam.
Instellingen
Om naar de Instellingen te gaan, klik je op de instellingenknop.
Visueel
Je kunt bepalen hoe het boek er uitziet in de speler:







Lettertype, tekstgrootte en -kleur
Achtergrondkleur
Regelafstand
Kleur tekstmarkering: de tekst loopt mee met de spraak (“karaokelezen”)
Klikzones of werkbalk (Daisy-navigatieknoppen)
Afbeeldingen tonen of verbergen

Algemeen








Online boekenplank instellingen:
o Gebruikersnaam
o Wachtwoord
o Automatisch inloggen
Downloaden of streamen:
o Downloaden tijdens het afspelen: alle boeken die je leest vanaf de
Anderslezen boekenplank, worden automatisch naar je toestel gedownload
zodat je achteraf altijd kunt lezen, ook al heb je geen internetverbinding.
o Streaming: boeken worden niet naar je toestel gedownload. Gebruik deze
instelling als je toestel altijd online is (bv. als je altijd thuis leest).
Boekenplank weergave: keuze tussen grote of kleine titels
Boekenplank sorteren: volgens meest recent, titel, auteur of offline beschikbaarheid.
Slaapfunctie: stel in of je de speler wil laten pauzeren na 15, 30, 45 of 60 minuten.

Toegankelijkheid
De Anderslezen-app is ontworpen om iedereen een optimale digitale leeservaring te geven,
ook als je een leesbeperking hebt.
Computerstem
Met de Apple toegankelijkheidsfunctie “VoiceOver” kan je alle knoppen en teksten in de app
laten voorlezen door de computerstem.
Brailleleesregel
De app kan ook gebruikt worden in combinatie met een Braille leesregel die met het toestel
is gekoppeld. Als je leesregel correct gekoppeld is met je toestel, zal je tekst van het boek
ook met de leesregel kunnen lezen.
Handige knoppen
Alle knoppen zijn ontworpen om de app zo snel en handig mogelijk te kunnen gebruiken. In
het speler venster staan de knoppen voor bladwijzers en navigatie altijd in de rechter
bovenhoek.
De DAISY navigatieknoppen zijn extra groot om ze eenvoudig te kunnen terugvinden. De
vorige en volgende knoppen staan steeds respectievelijk links- en rechtsonder.
Grote tekst
Standaard wordt een boek getoond met de instellingen zoals in het boek bepaald, maar je
kunt dit zelf aanpassen naar je eigen voorkeuren. Via de app instellingen kan je de volgende

zaken aanpassen: lettertype, tekstgrootte, tekstkleur, achtergrondkleur en kleur van de
tekstmarkering.

Tekstmarkering
De app markeert de tekst van het boek zodat deze meeloopt met de spraak
(“karaokelezen”). Dit is een ondersteuning voor beginnende lezertjes maar helpt ook
slechtziende en dyslectische lezers.
Tekstmarkering is ondersteund voor alle luisterboeken die audio en tekst bevatten.
Boekenplank beheren
Je kunt je boekenplank beheren via de knop “Wijzig” bovenaan links.
Boeken downloaden
Deze functie is enkel mogelijk voor de Anderslezen boekenplank, niet voor boeken op het
toestel.
De boekenplank is volledig online: de boeken zelf staan online, maar ook je eigen bladwijzers
worden online bewaard als deel van je persoonlijke boekenplank. Om toch te kunnen blijven
lezen, ook als je toestel niet online is, kan je je boeken downloaden naar je toestel. Je leest
ze nog steeds vanuit dezelfde boekenplank. Een gedownload boek wordt aangegeven met
het rode pijltje icoon, een boek dat alleen online beschikbaar is het een wereldbol icoon. Een
boek dat nog aan het downloaden is, wordt aangeduid met een grijs pijltje icoon.
Via de app instellingen kan je kiezen of je alle boeken online wil lezen (streaming) – dit is de
standaardinstelling – ofwel dat je boeken automatisch wil laten downloaden zodra je ze
begint te lezen.
Om zelf boeken apart te downloaden, klik je eerst op de knop Wijzig, dan duid je de
gewenste boeken aan, kies je het Apple “actie” icoon en ten slotte kies je “Publicatie
downloaden”.
Verwijder van toestel
Oude kranten en tijdschriften worden automatisch van je Anderslezen boekenplank
verwijderd. Later zal je via de app ook boeken van de Luisterpuntbibliotheek kunnen
inleveren via deze functie.
Om boeken van je “Toestel” boekenplank te verwijderen, klik je eerst op de knop Wijzig, dan
duid je de gewenste boeken aan, kies je het Apple “actie” icoon en ten slotte kies je
“Publicatie verwijderen”. Let op: het boek verdwijnt nu volledig van je toestel!
Berichten
Achter de knop “berichten” vind je boodschappen die Anderslezen je kan sturen.
Als een nieuw bericht beschikbaar is, krijg je hier een melding van.

Online lezen met de webspeler van anderslezen.be
(bron: www.anderslezen.be, Frank Vanbockryck en Bert Paepen, 10 maart 2011)
Waarvoor gebruik ik de web player?
Met de web player kan je in je internetbrowser alle publicaties op anderslezen.be online
lezen. Het voordeel is dat je geen aparte Daisy-speler nodig hebt.
De web player werkt via “streaming”: dit wil zeggen dat je niet eerst een publicatie moet
binnenhalen (downloaden), maar dat je direct kunt beginnen lezen.
Wat heb ik nodig?




Computer met internetverbinding.
Internet browser zoals Internet Explorer, Firefox of Chrome.
Je hebt tijdens het lezen constant je internetverbinding nodig.

Web player openen
1. Surf naar www.anderslezen.be.
2. Log in met je login naam en wachtwoord of - als je geen login hebt - ga naar de demo
publicaties op de thuispagina.
3. Klik op “Lees online” naast de gewenste publicatie.
4. Er wordt nu een extra venster geopend met de web player. De gekozen publicatie
wordt ingeladen in de player. Als dit klaar is, begint de player direct de spraak af te
spelen.
Na het klikken op “Lees online” kan het zijn dat er niets lijkt te gebeuren. Als er geen extra
venster wordt geopend, komt dit omdat je internet browser pop-ups blokkeert. Dit is een
ingebouwde beveiliging tegen reclame. Om dit af te zetten, moet je in je browser aanduiden
dat je op de site anderslezen.be pop-ups wil toelaten.
Online lezen
Navigatiemenu
Het navigatiescherm bevindt zich aan de linkerkant. Hier staan alle titels uit de publicatie
onder elkaar in een lijst. Je kan op elke titel klikken om er onmiddellijk naartoe te springen.
De spraak wordt dan meteen gestart vanaf die plaats.
Op dit moment staan titels allemaal in één lijst onder elkaar in het navigatievenster,
ongeacht hun niveau in de structuur van het boek. Dit is een normaal gedrag bij deze web
player. In de toekomst willen we dit uitbreiden naar navigatie in niveaus.

Tekst
Rechts staat het hoofdscherm van de Daisy Web Player met daarin de tekst van de
publicatie. Bij hybride boeken (tekst + spraak) of e-boeken (alleen tekst) zie je de volledige
tekst van het boek. Bij audioboeken (alleen spraak) zie je enkel de navigatietitels.
Bij hybride Daisy-publicaties, zoals de AudioKrant, wordt de tekst synchroon gemarkeerd
met de spraak. Bij audioboeken worden enkel de titels gemarkeerd.
Knoppenbalk
Er zijn 5 knoppen beschikbaar:






Begin met afspelen
Stop met afspelen
Vorige: gaat naar vorige titel (ongeacht het niveau in de navigatiestructuur)
Volgende: gaat naar volgende titel (ongeacht het niveau in de navigatiestructuur)
Terug naar begin

Sneltoetsen






ALT+SHIFT+P: Begin met afspelen (Play)
ALT+SHIFT+S: Stop met afspelen (Stop)
ALT+SHIFT+R: Vorige (Previous)
ALT+SHIFT+N: Volgende (Next)
ALT+SHIFT+B: Terug naar begin (Begin)

Stoppen met lezen
Om volledig te stoppen met online lezen in de Daisy Web Player, sluit je gewoon het
browservenster met het kruisje bovenaan rechts of met de toetsen ALT+F4 of CTRL+W.
Bekende problemen
De volgende problemen in verband met deze speler zijn ons bekend. We zullen deze in de
toekomst stap voor stap oplossen om de speler te verbeteren:





De Daisy Web Player werkt niet altijd correct in Internet Explorer (wel in Firefox en
Chrome).
Je krijgt momenteel nog geen krant op maat in de Daisy Web Player, maar wel een
volledige krant dus.
Je kan nog niet navigeren in niveaus: alle titels worden op één niveau gezet, dus als je
telkens op “Volgende” klikt, navigeer je stapsgewijs door de volledige publicatie.
Publicaties die je leest via de Daisy Web Player blijven als “NIEUW” aangeduid staan
in “mijn publicaties”.



Soms kan het zijn dat de spraak niet automatisch wordt gestart. Dit kan vooral bij
grote publicaties voorvallen. Gebruik in dat geval de knop “Begin met afspelen” om
de spraak te starten.

Met dank aan
De Daisy Web Player is een open source player gemaakt door het Zwitserse “Association
pour le Bien des Aveugles et Malvoyants”.

Online lezen met Plextalk Linio (PTX1-PRO)
(bron: www.anderslezen.be, Bernd Van Velsen en Bert Paepen, 8 maart 2011)
Nuttige links




De handleiding van de Plextalk Linio
Software: Plextalk Setting Utility
Plextalk Transfer Software

Toestel aanzetten
Hou de aan/uit-knop even ingedrukt om het toestel aan te zetten.
Kies de boekenplankfunctie
De LINIO kan Daisy-publicaties afspelen op verschillende manieren: van SD-kaart, USB, intern
geheugen, CD en online boekenplank.
Door de 2 pijltjestoetsen samen in te drukken kan je wisselen tussen deze verschillende
functies . Tip: je kunt ook enkel de rechterpijltjestoets wat langer ingedrukt houden, in plaats
van beide toetsen samen in te drukken.
Als je hoort dat je bij de “boekenplank” bent aangekomen, dan ben je verbonden met je
online boekenplank op anderslezen.be. Vanaf nu kan je je online publicaties lezen.
Als je alleen deze functie gebruikt, moet je ze maar één keer kiezen. De volgende keer dat je
de Daisy-speler terug aanzet, gaat die automatisch naar de boekenplank.
Aanmelden (automatisch)
Het aanmelden gebeurt volledig automatisch als je in de boekenplankfunctie zit. De Daisyspeler zal wel melden wanneer hij verbinding maakt met het netwerk en probeert aan te
melden. Als dit lukt, krijg je hier een melding van.
Het afmelden gebeurt ook automatisch, namelijk wanneer je de Daisy-speler uit zet, of je
een tijd niets met de Daisy-speler doet. Je krijgt hier geen melding van. De Daisy-speler zal je
later weer automatisch aanmelden wanneer dat nodig is.
Publicatie kiezen
Vanuit de boekenplankfunctie kan je de lijst opvragen van nieuwe titels en de lijst van
uitgebrachte titels. “Nieuwe” titels zijn publicaties die je nog niet hebt gelezen.
“Uitgebrachte” titels zijn publicaties die je ooit al eens hebt gelezen, hetzij via je Daisyspeler, hetzij via de website van anderslezen.be.

Eerst hoor je de lijst van nieuwe titels. Met de pijltjestoetsen links en rechts ga je naar de
vorige en volgende titel in deze lijst. Als je doorheen alle nieuwe titels bent en je drukt nog
eens op de rechter pijltjestoets, kom je bij de lijst van uitgebrachte titels.
Publicatie afspelen
Als je in de lijst van uitgebrachte of nieuwe titels een titel hebt gekozen, kan je deze afspelen
met de afspeelknop. De publicatie wordt dan opgevraagd en begint af te spelen. Het is
normaal als je nu een tijdje moet wachten. Bij de meeste publicaties is de wachttijd een 10tal seconden.
Vanaf nu kan je in de Daisy-publicatie lezen op dezelfde manier zoals je zou doen vanop CD
of SD-kaart.
Instellingen
Kiezen voor draadloos netwerk of kabelnetwerk
Als eerste instelling moet je beslissen of je met draadloos internet wil werken (“WiFi”) of
met een kabel. De standaardinstelling van het toestel is kabel. Als je voor kabelnetwerk
kiest, hoef je meestal niets in te stellen. De netwerkstekker aan de achterkant van het
toestel insteken is voldoende, de rest gaat automatisch.
Als je via draadloos internet wil werken, moeten wel enkele instellingen gebeuren. Verwijder
eerst de afdekkap van de Daisy-speler zodat alle toetsen bruikbaar zijn. De volgende stappen
zijn:
1. Druk op de menutoets.
2. Druk 3 maal op de 4-knop op het numerieke klavier. Je hoort nu
“systeeminstellingen”.
3. Bevestig met de 8-knop. De 8-knop staat onder de 5.
4. Druk 5 maal op de 4-knop. Je hoort nu “netwerkinstellingen”.
5. Bevestig met 8.
6. Druk 5 maal op de 4-knop. Je hoort nu “schakelen tussen kabel en draadloos
netwerk”.
7. Bevestig met 8.
8. Druk 4 om draadloos of bekabeld netwerk te selecteren.
9. Bevestig met 8.
10. Je bevindt je nu terug in de boekenplank.
11. Als je gekozen hebt om via draadloos netwerk te luisteren dan moet je je draadloos
netwerk nog instellen zoals in volgende paragraaf beschreven staat.

Instellen draadloos netwerk via de Daisy-speler
1. Druk op de menutoets.
2. Druk 3 maal op de 4 knop op het numerieke klavier. Je hoort nu
“systeeminstellingen”.
3. Bevestig met de 8 knop.
4. Druk 5 maal op de 4 knop. Je hoort nu “netwerkinstellingen”.
5. Bevestig met 8.
6. Druk 2 maal op de 4 knop. Je hoort nu “draadloze netwerkinstellingen”.
7. Bevestig met 8.
8. Je hoort nu “beschikbaar draadloos netwerk”.
9. Bevestig met 8.
10. Er wordt nu gezocht naar draadloze netwerken. Kies met de 4 of 6 toets uw
draadloos netwerk.
11. Bevestig met 8.
12. Je hoort nu “veiligheidsmode selecteren”. Kies met 4 of 6 uw veiligheidsmodus. U
kunt kiezen tussen:
a. Geen
b. Wep
c. WPA-PSK-TKIP
d. WPA-PSK-AES
e. WPA2-PSK-AES
13. Bevestig met 8.
14. Je hoort nu “wachtwoord invoeren”. Toets met behulp van het numerieke
toetsenbord uw wachtwoord in. Dit werkt zoals een sms typen op een mobiele
telefoon. Onder de toets 1 zitten speciale karakters, vanaf toets 2 begint het alfabet.
Let op: uw wachtwoord is hoofdlettergevoelig.
15. Bevestig met het hekje(#, dit is de knop onder de 9).
16. De overige vragen kan je bij de meeste thuisnetwerken bevestigen met 8.
Instellen draadloos netwerk via de computer
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Download het programma PlextalkSettingUtil.exe.
Start deze applicatie op.
Je krijgt 2 tabbladen te zien: "Bekabelde verbinding" en "Draadloze verbinding". Voor
standaard draadloos netwerk hoef je niets te configureren in het Bekabelde verbinding"
tabblad.
Voor WIFI ga je naar het Draadloze verbinding" tabblad.
Vink hier "Zet draadloze verbinding aan" aan.
Redelijk onderaan het venster staat "Toevoegen". Klik hierop om een wireless netwerk toe
te voegen.
Vul het SSID in: dit is de naam van het wireless netwerk. Let op: dit is hoofdlettergevoelig.
Kies de Veiligheid: WPA-PSK-TKIP , WPA-PSK-AES of WPA2-PSK-AES.
Vul het paswoord in bij "Netwerk sleutel" en bij "Bevestig de netwerk sleutel".
Voor de meeste gebruikers zijn de overige instellingen in orde. Klik op "OK".
Voeg eventueel een extra draadloos netwerk toe indien gewenst.
Klik onderaan op "maak instellingsbestand". Dit opent een venster om aan te geven waar je
de instellingen wilt opslaan. Dit zal een bestand NetworkSetting.ini aanmaken. Dit bestand
kan je op een SD-kaart of USB-stick zetten en in het toestel inladen.

De volgende stappen zijn op de Daisy-speler:
13. Stop de USB of SD kaart in uw toestel
14. Druk op de menutoets.
15. Navigeer naar "netwerkinstellingen" en bevestig.
16. Navigeer naar "laden van netwerkinstellingen" en bevestig.
17. U krijgt nu de boodschap “u gaat de netwerk instelling laden, weet u dit zeker?” Dit mag je
bevestigen. U krijgt nu de boodschap configuratie bestand gedownload van SD kaart.
De daisy speler is nu verbonden met uw WIFI netwerk.

Bijwerken firmware
Af en toe komt er een nieuwe versie uit van de interne software van de LINIO. Deze kan je
downloaden via deze site en op een SD-kaart zetten. Als je de SD-kaart in de Daisy-speler
stopt, begint deze automatisch te installeren. Dit duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Daarna
start de speler opnieuw en kan je verder lezen.
Let wel op dat de Daisy-speler is aangesloten met de lader tijdens het bijwerken van de
firmware.
Instellen online toegang tot anderslezen.be
Om toegang te krijgen tot anderslezen.be via het Daisy-toestel moet u eerst een
toegangspunt instellen. Mogelijk is dit al voor u gedaan door de leverancier van uw toestel.
Zo niet ,dan kan je dit zelf instellen volgens onderstaande stappen
1. Eerst dient u een OnlineSetting.ini bestand te downloaden via de anderslezen.be
website. Indien u dit bestand al heeft kan je verder gaan naar stap 6.
2. Log in op de website met uw gebruikersnaam en paswoord.
3. Kies bovenaan de pagina op je gebruikersnaam en kies “instellingen”.
4. Klik op de link “persoonlijke instellingen” om het bestand OnlineSettings.ini te
downloaden. Deze instellingen zijn voor u persoonlijk aangemaakt en mogen niet
doorgegeven worden aan andere personen.
5. Zet het OnlineSettings.ini bestand op een SD-kaart of USB-stick.
6. Zet de Daisy-speler aan.
7. Steek de SD-kaart of USB-stick in de Daisy-speler.
8. Druk op de menutoets.
9. Druk 1 maal op de 4 knop op het numerieke klavier. Je hoort nu
“netwerkinstellingen”. Bevestig met de 8 knop.
10. Druk 2 maal op de 4 knop. Je hoort nu “Online service instellingen”. Bevestig met 8.
11. Je hoort nu “instelling laden”. Bevestig met 8. Druk nogmaals 8 om het inladen te
starten.
12. De instellingen worden nu ingeladen. Na het inladen zal het toestel herstarten.
13. Het instellen van de online toegang is nu voltooid.

Online lezen met Plextalk Linio Pocket
Nuttige links



De handleiding van de Plextalk Linio Pocket
Plextalk Transfer Software

Verbinden met een Draadloos netwerk.
Inschakelen van het draadloos netwerk.
Om een netwerk in te schakelen, doe het volgende:





Druk de Menutoets.
Druk links of rechts om de optie "netwerkinstellingen" te kiezen en druk op enter.
Druk links of rechts om de optie "Inschakelen of uitschakelen van het netwerkstation" te
kiezen en druk op enter.
Druk links of rechts om de optie "inschakelen" te kiezen en druk op enter.

Bevestigen van beschikbare draadloze netwerken en verbinden.
Bevestig de huidige beschikbare draadloze netwerken van de beschikbare draadloze netwerk
lijst.












Druk de menutoets.
Druk links of rechts om de optie "netwerkinstellingen" te kiezen en druk op enter.
Druk links of rechts om de optie "draadloos netwerkinstellingen" te kiezen en druk op
enter.
Druk links of rechts om de optie "beschikbaar draadloos netwerk" te kiezen en druk op
enter.
PLEXTALK kondigt de naam, de verbindingsstatus en signaalsterkte van de beschikbare
draadloze netwerken aan. Druk links of rechts om de informatie van een ander draadloos
netwerk te bekomen.
Bij het indrukken van de enter toets tijdens het verbinden met een netwerk, verbreekt
de PLEXTALK de netwerk verbinding en sluit het menu. Hierdoor wordt er geen
automatische verbinding met dit netwerk meer gemaakt. Hierna maakt de PLEXTALK een
netwerk verbinding in volgorde van de opgegeven prioriteitslijst.
Indien u een netwerk kiest dat niet verbonden is, verbind de PLEXTALK met dit netwerk.
Wanneer de PLEXTALK met het netwerk verbonden is, wordt het menu automatisch
afgesloten.
Indien het netwerk nog niet is ingesteld, doe dan het volgende:
PLEXTALK detecteert automatisch de beveiligingsmodus van het netwerk.
Voer het wachtwoord in met behulp van het numeriek toetsenbord. indien geen
beveiliging is gekozen, wordt er geen wachtwoord gevraagd. Indien volledig, druk de
naar beneden toets om te bevestigen.

















Indien de PLEXTALK de beveiligings modus niet automatisch vind, selecteert u de
beveiligingsmodus met links of rechtse toets en voer het wachtwoord in. Druk op de naar
beneden toets om te bevestigen.
Selecteer de "prive instelling". Indien het draadloos netwerk verborgen is, stel dit dan zo
in op de PLEXTALK. Indien deze optie niet wordt gebruikt, kies voor uitschakelen. Druk de
enter toets.
Selecteer DHCP instelling. Druk links of rechts om de optie "Inschakelen" voor
automatische instelling of "Uitschakelen" voor manuele instellingen en druk op enter. Als
er werd gekozen voor "Inschakelen", gaat het menu verder met de proxy instellingen.
Voer het IP adres in. Een IP adres bestaat uit 4 velden van cijfers. PLEXTALK kondigt de
nummers aan per veld. Als je het IP adres wil aanpassen, kan je dit ingeven door ingave
van het numerieke toetsenbord en drukt rechts om naar elk veld te gaan. Als je het IP
adres niet wil aanpassen, druk dan op rechts.
Geef de nummers in elk veld van het gewenste IP adres. Druk rechts om naar het
volgende veld te gaan, om terug te gaan naar het vorige veld, druk dan op links.
Wanneer de ingave volledig is, druk dan op Neer.
Ingave van subnet mask. Doe dit op dezelfde methode als ingaven van het IP adres.
Ingave van standaard waarden voor de gate way. Doe dit op dezelfde methode als
ingaven van het IP adres.
Ingave van DNS instellingen. Primaire en secundaire DNS instellingen zijn beschikbaar.
Doe dit op dezelfde methode als ingaven van het IP adres.
Kies voor "Proxyserver instelling". Voor het gebruik van een proxy server, druk links of
rechts om in te schakelen of kies uitschakelen als er geen proxy server is en druk op
enter.
Wanneer "uitschakelen" is gekozen, wordt het menu gesloten.
Wanneer "inschakelen" is gekozen, geef dan het adres van de proxy server en druk op
Neer.
Daarna geef je de poort nummer van de proxy server en druk op Neer. PLEXTALK
probeert een verbinding te maken met het netwerk.
Het menu wordt automatisch gesloten als de verbinding tot stand is gebracht. Als de
verbinding is mislukt, keert de PLEXTALK automatisch terug naar het menu om een ander
draadloos netwerk te kiezen.

Opmerking: Netwerkinstellingen, zoals een netwerknaam (SSID) en de wijze van beveiliging
is afhankelijk van elk netwerk. Netwerk instellen volgens uw netwerk omgeving.
Opmerking: indien WEP beveiliging is ingesteld moet het wachtwoord 5, 10, 13 of 26
karakters bedragen. Voor andere beveiligingsinstellingen zijn de criteria voor het
wachtwoord tussen 8 en 64 karakters.
PLEXTALK verbinden met een netwerk.
PLEXTALK verbindt automatisch met een netwerk wanneer de netwerk functie is
ingeschakeld.
PLEXTALK verbindt eerst met het netwerk waarmee het laatst verbonden was. Indien geen
verbinding, probeert PLEXTALK de volgende verbinding in de prioriteitslijst.

Als de netwerk functie gedurende meer dan 5 minuten niet gebruikt is zonder
stroomtoevoer, kan het enkele seconden tot maximaal enkele minuten duren om de
netwerk functie verder te gebruiken. Dit omdat de PLEXTALK met netwerk functie in energie
spaarstand modus is gegaan.
Geavanceerde netwerkinstellingen.
Bevestiging netwerk informatie.
In het menu kan je de huidige netwerk verbinding opvragen. volgende informatie is
beschikbaar:













Toegangspunt status.
Signaal sterkte.
DHCP.
IP adres.
Subnet mask.
Standaard gateway.
Eerste DNS adres.
Tweede DNS adres.
MAC adres van draadloos netwerk.
Leasedatum IP adres.
IP adres geliesd tot.
Adres DHCP server.

Indien de PLEXTALK niet verbonden is met een netwerk is volgende informatie beschikbaar:



Link status.
MAC adres van draadloos netwerk.

Om bovenstaande informatie te bekomen, doe het volgende:





Druk de menutoets.
Druk links of rechts om de optie "netwerkinstellingen" te kiezen en druk op enter.
Druk links of rechts om de optie "bevestig netwerkinformatie" te kiezen en druk op
enter.
PLEXTALK kondigt de informatie aan. Druk links of rechts om de informatie te kiezen.

Laden van netwerkinstellingen.
PLEXTALK kan meerdere netwerkinstellingen bevatten, deze kunnen geladen worden na
aanmaak op een computer. De software om deze instellingen te creeren maakt een bestand
"NetworkSetting.ini" aan. Plaats dit bestand in de root van een SD-kaart of USB sleutel en
laadt de netwerkinstellingen met het menu.



Druk de menutoets.
Druk links of rechts om de optie "netwerkinstellingen" te kiezen en druk op enter.




Druk links of rechts om de optie "Laden van netwerkinstellingen" te kiezen en druk op
enter.
PLEXTALK zal je vragen om verder te gaan met het laden van het bestand. Druk enter om
verder te gaan, druk annuleren om te annuleren.

Opmerking: alle vorige instellingen worden verwijderd als nieuwe instellingen worden
geladen.
Opmerking: als beide SD-kaart en USB apparaat een "NetworkSetting.ini" bevatten, zal deze
van de SD-kaart worden geladen.
Opmerking: je kan netwerkinstellingens bestand maken door gebruik te maken van de
PLEXTALK transfer software. Deze software is meegeleverd op de CD.
Opslaan van netwerkinstellingen.
Netwerkinstellingen kunnen opgeslagen worden op een SD-kaart of een USB apparaat voor
back-up doeleinden. Om de instellingen op te slaan, doe het volgende:






Voer een SD-kaart in of verbind een USB stick met de PLEXTALK
Druk de menutoets.
Druk links of rechts om de optie "netwerkinstellingen" te kiezen en druk op enter.
Druk links of rechts om de optie "Netwerkinstellingen opslaan" te kiezen en druk op
enter.
PLEXTALK zal je vragen om de instellingen op te slaan of niet. Druk enter om verder te
gaan. Het bestand wordt opgeslagen op een SD-kaart of USB apparaat. Om te annuleren
druk het annuleren.

Opmerking: indien de SD-kaart en de USB sleutel is aangesloten, zal het instellings bestand
weggeschreven worden in de root van de SD-kaart.
Opmerking: indien geen SD-kaart of USB beschikbaar is, worden de instellingen opgeslagen
in het interne geheugen.
Toevoegen van draadloos netwerk.
Om een draadloos netwerk in te stellen, doe het volgende:






Druk op de menutoets.
Druk links of rechts om de optie "netwerkinstellingen" te kiezen en druk op enter.
Druk links of rechts om de optie "draadloos netwerkinstellingen" te kiezen en druk op
enter.
Druk op links of rechts om de optie "draadloos netwerk instelling toevoegen" te kiezen
en druk op enter.
Voer het SSID in aan de hand van het numerieke toetsenbord. Druk op pijltje naar
beneden om te bevestigen.




Kies de "veiligheidsmodus", deze stappen zijn dezelfde als "beschikbaar draadloos
netwerk". Refereer naar sectie 21.1.2. "Bevestigen van beschikbare draadloze netwerken
en verbinden."
Als alle instellingen zijn ingegeven, is het draadloos netwerk geregistreerd en de hoogste
prioriteit gegeven. Het menu sluit en de PLEXTALK zal een verbinding maken met het
toegevoegd draadloos netwerk.

Aanpassen of verwijderen van draadloze instellingen.
Volgende drie opties zijn beschikbaar in dit menu.




Verander de prioriteit en de instellingen voor de automatische verbinding.
Draadloos netwerk instelling wijzigen.
Draadloos netwerk instelling verwijderen.

Om de draadloze instellingen aan te passen of te verwijderen, doe het volgende:







Druk de menutoets.
Druk links of rechts om de optie "Netwerkinstellingen" te kiezen en druk op enter.
Druk links of rechts om de optie "draadloos netwerkinstellingen" te selecteren en druk
enter.
Druk links of rechts om de optie "draadloos netwerk instelling verwijderen of wijzigen" te
kiezen en druk op enter.
Druk op links of rechts om het draadloze netwerk dat je wil aanpassen te kiezen en druk
op enter. Draadloze netwerken worden opgelijst in volgorde van prioriteit van de
verbinding.
Druk links of rechts om de optie "verander de prioriteit en de instellingen voor de
automatische verbinding", "draadloos netwerk instelling wijzigen" of "draadloos netwerk
instelling verwijderen" te kiezen en druk op enter.

Als je "verander de prioriteit en de instellingen voor de automatische verbinding" hebt
gekozen:






Druk op links of rechts om de optie "verbind automatisch op de hoogste prioriteit" of
"verbind niet automatisch" te kiezen en druk enter.
PLEXTALK vraagt om bevestiging. Druk op enter om verder te gaan of op annuleren om af
te breken.
Indien u kiest voor "verbind automatisch op de hoogste prioriteit" sluit het menu en
probeert de PLEXTALK naar het netwerk te verbinden met de hoogste prioriteit.
Indien u kiest voor "verbind niet automatisch", zal de PLEXTALK geen verbinding maken.
PLEXTALK sluit het menu en probeer een verbinding te maken in volgorde van de
ingestelde prioriteit.

Als je "draadloos netwerk instelling wijzigen" hebt gekozen:




Selecteer "beveiligings modus". Instellingen zijn dezelfde als voor "beschikbaar draadloos
netwerk". Refereer naar sectie 21.1.2. "Bevestigen van beschikbare draadloze netwerken
en verbinden."
Indien alle instellingen zijn ingegeven, slaat de PLEXTALK de bijgewerkte gegevens op en
sluit het menu

Als "draadloos netwerk instelling verwijderen" is gekozen:


PLEXTALK vraagt om een bevestiging, druk op enter om te verwijderen. Bij het
verwijderen van de huidige instelling, zal de PLEXTALK verbinding maken met het
volgende netwerk op de prioriteitslijst.

Opmerking: indien u SSID wenst te wijzigen, voeg dan een nieuwe configuratie toe en
verwijder de reeds bestaande configuratie.
Instellingen voor Netwerkmap.
Om de netwerk map te gebruiken dien je een netwerk naam, gebruikers naam en
wachtwoord te configureren. De standaard waarden zijn als volgt:




Netwerk apparaat naam: Linio-(laatste 4 cijfers van het serienummer) voorbeeld: "Linio1234".
Gebruikers naam: geen naam.
Wachtwoord: geen wachtwoord.

Om de instellingen aan te passen van de netwerk map, doe het volgende:










Druk de menutoets.
Druk links of rechts om de optie "Netwerkinstellingen" te kiezen en druk op enter.
Druk links of rechts om de optie "netwerk map instellingen" te kiezen en druk op enter.
PLEXTALK kondigt de netwerk apparaat naam aan, gebruikers naam en wachtwoord.
PLEXTALK zal je vragen om deze gegeven aan te passen. Druk Neer indien je deze wil
aanpassen.
PLEXTALK kondigt de netwerk apparaat naam aan. Indien correct, druk op Neer. Indien je
een nieuwe naam will ingeven, gebruik het numerieke pad voor ingave van een nieuwe
naam. Geeft de naam in van het toestel met maximaal 15 karakters, gebruik hier voor 09, a-z, A-Z en "-" (liggend streepje). De naam moet tenminste 1 letter bevatten. Na
ingave bevestig je met Neer.
PLEXTALK kondigt de gebruikers naam aan, indien correct druk dan op Neer. Als je de
gebruikers naam wil ingeven, gebruik dan de ingave met het numerieke toetsenbord.
Geef de gebruikers identificatie met maximaal 32 karakters, gebruik hier voor 0-9, a-z, AZ, "-" (liggend streepje) en "_" (onderliggend streepje). Na het beeindingen, druk op Neer
om te bevestigen. Wanneer je de huidige gebruikers naam verwijdert, zal het menu
sluiten en de standaard waarden worden toegepast.
PLEXTALK zal het wachtwoord aankondigen. Als je dit wachtwoord aanvaard, druk dan
op Neer. Als je een nieuw wachtwoord ingeeft, gebruik dan maximum 32 karakters door

gebruik van ingave met het numerieke toetsenbord. Na beëindiging, druk Neer om te
bevestigen. De instelling is volledig en de PLEXTALK zal het menu verlaten.
Opmerking: refereer naar sectie 17 "tekst ingave" voor meer details over tekst ingave.
Initializeren van netwerk instelling naar standaard.
De netwerkinstellingen kunnen worden gereset naar de fabrieksinstellingen. Het uitvoeren
van het menu geeft volgend resultaat:




Inschakelen of uitschakelen van het netwerkstation: inschakelen.
Draadloos netwerkinstellingen: verwijderd.
Netwerk map instellingen: standaard.

Om deze functies te resetten, doe dan het volgende:





Druk de menutoets.
Druk op links of rechts om de optie "netwerkinstellingen" te selecteren en druk op enter.
Druk links of rechts om de optie "zet alle netwerkinstellingen op standaard" en druk op
enter.
PLEXTALK zal je vragen of je wil doorgaan met de reset van de netwerkinstellingen. Druk
op enter om te resetten, op annuleren om te annuleren.

Instellen online toegang tot anderslezen.be
Om toegang te krijgen tot anderslezen.be via het Daisy-toestel moet u eerst een
toegangspunt instellen. Mogelijk is dit al voor u gedaan door de leverancier van uw toestel.
Zo niet ,dan kan je dit zelf instellen volgens onderstaande stappen
1. Eerst dient u een OnlineSetting.ini bestand te downloaden via de anderslezen.be
website. Indien u dit bestand al heeft kan je verder gaan naar stap 6.
2. Log in op de website met uw gebruikersnaam en paswoord.
3. Kies bovenaan de pagina op je gebruikersnaam en kies “instellingen”.
4. Klik op de link “persoonlijke instellingen” om het bestand OnlineSettings.ini te
downloaden. Deze instellingen zijn voor u persoonlijk aangemaakt en mogen niet
doorgegeven worden aan andere personen.
5. aangemaakt en mogen niet doorgegeven worden aan andere personen.
6. Zet het OnlineSettings.ini bestand op een SD-kaart of USB-stick.
7. Zet de Daisy-speler aan.
8. Steek de SD-kaart of USB-stick in de Daisy-speler.
9. Druk op de menutoets.
10. Druk 3 maal op de 4 knop op het numerieke klavier. Je hoort nu
“systeeminstellingen”. Bevestig met de 8 knop.
11. Druk 4 maal op de 4 knop. Je hoort nu “Online service instellingen”. Bevestig met 8.
12. Je hoort nu “instelling laden”. Bevestig met 8.
13. De instellingen worden nu ingeladen. Na het inladen zal het toestel herstarten.
Het instellen van de online toegang is nu voltooid.

Online lezen met Victor Reader Stream 2, Stratus 4M, 12M, 4H en 12H
Nuttige links





De handleiding van de Victor Reader Stratus 4M
De handleiding van de Victor Reader Stratus 12M
De handleiding van de Victor Reader Stream 2
De recentste versie van het programma HumanWare Companion

HumanWare Companion Software installeren




Stop een blanco SD-geheugenkaartje in je pc en installeer de recentste versie van het
programma HumanWare Companion.
Start de HumanWare Companion software op.
Wanneer de installatiewizard je vraagt een toestel aan te duiden, kies dan voor Stream
(model 503), ook als je een Victor Reader Stratus gebruikt. (Je kan de toestelkeuze ook
nadien veranderen door in het menu Tools/Opties.)

WiFi-configuratie





Kies in het softwaremenu voor Tools/WiFi configuratie
Vul SSID en wachtwoord van je eigen WiFi-netwerk in de resp. velden in en klik op OK.
Het veld “Bijnaam” kan je gebruiken als je wil dat er bij het verbinden een andere
netwerknaam wordt uitgesproken.

Bibliotheek kiezen





Kies in het softwaremenu voor Tools/Daisy Online configuratie
Kies “Anderslezen” in het veld “Bibliotheek” en vul vervolgens de velden “Naam
gebruiker” en “Wachtwoord” in met de gegevens die heb je gekregen bij het aanmaken
van je lezersaccount (bij Luisterpunt, Kamelego, Transkript,…).
Klik nu op exporteer. Als alles goed verlopen is, krijg je volgende melding: “Uw account
informatie is succesvol bewaard op het medium”.

Op de pc kan je via de Windows Verkenner kijken op het SD-kaartje. Daar moeten nu 3
bestanden op de root van uw kaartje staan:




service_cfg_dod.xml
VRONLINESERVICES.xml
VRWireless.xml

Victor Reader Stream 2, Stratus 12M of 12H verbinden
Neem nu de volgende stappen om je toestel via WiFi online te verbinden.


Stop het SD-kaartje in je toestel.









Druk telkens op toets 7 tot je de melding “draadloos” hoort.
Hoor je de melding “Vliegtuigmodus aan”, druk dan op toets 6 (vooruit) en bevestig met
spoorwegteken (rechts van de 0). Druk nu opnieuw op toets 7 tot je de melding
“draadloos” hoort.
Kies nu met toets 8 voor “importeer netwerkinstelling uit bestand” en druk op
spoorwegteken.
Als je de verbinding correct hebt gemaakt moet het toestel nu de verbinding hebben
kunnen maken.
Druk nu telkens op toets 7 tot je “Daisy online” hoort.
Druk telkens op toets 8 tot je de melding “importeer Daisy online configuratie uit
bestand” hoort.
Druk nu op het spoorwegteken om te bevestigen en herstart de speler.

Nu is uw toestel klaar om online te downloaden.
Victor reader stream2, stratus 12H instellen handmatig downloaden






Druk nu telkens op toets 7 tot je de melding “daisy online” hoort.
Druk op toets 8 tot je de melding “download methode “ hoort.
Druk op hekje
Druk op toets 6 tot je hoort “handmatig”
Druk op hekje

(Bij het instellen van de stratus 4H zal je lang op de middelste toets moeten drukken.
bevestigen zal gebeuren via de play toets)
Boeken downloaden met Victor Reader Stream 2, Stratus 12M of 12H





Druk nu telkens op toets 1 (boekenplank) tot je de melding “anderslezen” hoort.
De lijst met reeds gedownloade boeken wordt weergegeven.
Met toets 6 kan je ook kiezen “zoek naar nieuwe content / download nieuwe boeken”.
Druk op spoorwegteken om te bevestigen.
Het toestel heeft nu een verbinding gemaakt en is bezig met downloaden. Je kan dit
controleren door op cijfertoets 0 te drukken. Een van de boodschappen is het
voortgangspercentage van de huidige download. De andere melding “downloadrij” geeft
het aantal boeken weer dat nog moet gedownload worden. Van zodra een boek is
gedownload, krijg je een signaal en de boodschap “download is voltooid”.

Boeken downloaden met Victor Reader Stratus 4M of 4H
De te volgen stappen voor een Stratus 4 zijn identiek behalve dat je andere toetsen nodig
hebt.




Druk lang op de centrale toets om de menu te openen.
Druk nu telkens kort tot je de melding “Draadloos / Daisy” hoort.
Druk pijl naar beneden tot je de melding “importeer Daisy Online Configuratie uit
bestand” hoort.






Druk nu op de Play-toets om te bevestigen en de beide stappen in te laden.
Om de boeken nu te downloaden druk je op de boekenplank toets om “Anderslezen” te
kiezen.
Met de centrale navigatietoetsen kan je de boeken kiezen of nieuwe boeken
downloaden.
Je kan nu bevestigen met de Play-toets om de nieuwe boeken te downloaden. Druk je
tijdens het downloaden op de centrale toets krijg je de info en tevens de
downloadvoortgang.

Boeken wissen uit geheugen van Victor Reader Stream 2, Stratus 12M of 12H
Het interne geheugen van je Daisy-speler is beperkt. Gelezen boeken kan je beter uit het
geheugen wissen vooraleer je nieuwe boeken download.
Je kan voor het wissen ev. een reservekopie bewaren op de SD-kaart (Druk hiervoor 2 keer
op cijfertoets 3).



Selecteer het te wissen boek
Druk op cijfertoets 3 en op hekje om te bevestigen

Boeken wissen uit geheugen van Victor Reader Stratus 4M of 4H



Selecteer het te wissen boek
Druk op de bladwijzer toets en bevestig met de play toets om te wissen.
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