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Boeken lezen met de Daisybox 
 

Zet de Daisybox aan met de [Aan/Uit] toets 

(de druktoets meest links op de Daisybox of 

rechtsboven op de afstandsbediening).  

 

U hoort eerst wat opstart toontjes en eventueel de 

melding ‘Verbinden met het internet’ 

 

Hierna speelt de Daisybox mogelijk al gelijk het boek die u het laatst aan het 

lezen was… veel luister plezier! 

 

…of 
… u hoort de titels van de boeken op uw 

boekenplank. Druk op [OK] als u de 

gewenste titel hoort (de druktoets meest 

rechts op de Daisybox of midden tussen in de 

pijltoetsen op de afstandsbediening). 

 

 

 

Hierna wordt het boek van begin tot eind aan u voorgelezen… veel luister 

plezier! 
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TIPS 
 

Ga terug naar de boekenplank door één 

of meer keer op [Terug] te drukken 

(druktoets tussen de [Aan/Uit] toets en 

de draaiknop of linksonder op de 

afstandsbediening). 

 

 

 

Ga naar een vorig of volgend hoofdstuk 

door op [Omhoog] of [Omlaag] te drukken 

(twee boven elkaar liggende druktoetsen 

tussen de draaiknop en de [OK] toets of de 

bovenste en onderste pijltoets op de 

afstandsbediening) 

 

 

Ga kleine stapjes terug of verder in de tekst door: 

…op de Daisybox de draaiknop kort in te drukken (u hoort 

“Pauze”) en vervolgens de draaiknop naar links of rechts te 

draaien. 

…op de afstandsbediening op de [pijl-naar-

links] of [pijl-naar-rechts] te drukken. 

 

 

 

Bel of mail ons als u vragen heeft: 

Solutions Radio BV 

015 262 5955 

info@daisy-box.nl 

…wij helpen u graag verder. 
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Vlamingveld 8
B-8490 Jabbeke
T +32 50 39 49 49

Sensotec Jambes
Rue de la Croix Rouge 39
B-5100 Namur (Jambes)
T +32 81 71 34 60 

Sensotec Antwerpen 
Antwerpse Steenweg 96
B-2940 Hoevenen-Stabroek
T+32 3 828 80 15 

visionary technology

Service & Support
T +32 50 40 47 47

M support@sensotec.be

Inhoudelijke of technische vragen over dit product? 
Vind je het antwoord niet in deze handleiding? 

Dan staan onze Service & Support collega’s voor je klaar. 

Sensotec n.v.
www.sensotec.be
info@sensotec.be


