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Den første gang du anvender Victor Reader Stratus, bør du tilslutte afspilleren til lysnettet. For at tilslutte til lysnettet sættes
den ene ende af det medfølgende 230 V kabel i strømstikket. Det er placeret bag på afspilleren. Sæt den anden ende af
230 V kablet i stikkontakten.
Tænd/sluk (12) tasten kan lyse orange eller grøn. LED
indikatoren vil blinke med orange lys, når afspilleren
er slukket, og tilsluttet til lysnettet. Blinkene betyder, at
afspilleren lades op.
Bemærk venligst, at du kan anvende Victor Reader
Stratus under opladning af batteriet.
Pakken indeholder følgende: Til Victor Reader Stratus4
findes der som tilbehør et tastaturdæksel som kan
fjernes, så man kan anvende samtlige taster (dækslet
er placeret på Stratus 4 model ved modtagelse), et
strømkabel, denne dokumentation og en CD. Denne CD
indeholder Brugervejledningen.
Du kan holde pause og genoptage læsningen ved blot at
trykke Start/Stop (14) tasten, som er placeret forneden
i midten af afspilleren i mellem Tilbagespoling (13) og
Fremadspoling (15) tasterne.
På oversiden i midten er der tre sæt taster for op og
nedregulering - de er fra venstre mod højre Tone (1),
Lydstyrke (2) og Hastighed (3).
Neden under Tone (1)-, Lydstyrke (2)- og Hastigheds (3) tasterne omkring midten af enheden vil du finde Navigeringstasterne
som peger OP (4), NED (5), VENSTRE (6) og HØJRE (7). Disse gør det muligt for dig at flytte i gennem strukturen i en bog.
I midten af disse taster er Information (8) tasten. Information (8) tasten fortæller den nuværende læseposition og generel
information om bogen.
Til venstre for de fire navigeringstaster omkring midtvejs nede på afspilleren er der yderligere tre taster. Den øverste tast
er Boghylde (9) tasten. Du kan anvende Boghylde (9) tasten i kombination med de fire piltaster for at få adgang til bøger
du har lagt ind i boghylderne. Lige under Boghylde (9) tasten er Bogmærke (10) tasten. Bogmærke (10) tasten indsætter
bogmærker for at gemme vigtige sider og afsnit for fremtidig reference. Den tredje og nederste tast er Eject (11) tasten. Den
bruges til at få CD’en ud af CD drevet.
Til højre for de fire navigationstaster er Tænd/Sluk (12) tasten. Den er nedsunket så man ikke kommer til at trykke på den
ved et uheld. Tænd/Sluk (12) tasten bruges til at tænde og slukke for Stratus. Bemærk at der vil gå nogle sekunder fra det
tidspunkt hvor Stratus er slukket til Tænd/Sluk tasten reagerer, når du kobler den til strøm.
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Nederst finder du en gruppe på 4 taster. Tre af dem er på linje med den nedre kant af afspilleren. Fra venstre er det
Tilbagespoling (13), Start/Stop (14) og Fremadspoling (15). Til slut er der oven over Start/Stop (14) tasten en Dvale (16)
tast. Den er formet som en halvmåne og har en orange LED lampe til venstre. Tryk på den gentagne gange for at vælge
mellem forskellige tidsintervaller hvorefter Stratus automatisk vil slukke.
På den højre side af afspilleren tæt på midten findes stikket til Hovedtelefon (17), som også kan benyttes for tilslutning
af en ekstern højttaler. Du finder Strømstikket (18) på bagsiden af afspilleren lidt til venstre for midten. Det anvendes for
tilslutning af afspilleren til en stikkontakt.
På forsiden af afspilleren finder du sprækken til CD-ROM drevet (19).

At indsætte og afspille en ny bog
Tænd for Victor Reader Stratus ved at trykke og holde Tænd/Sluk (12) tasten nede. Du vil høre et lydsignal og en
velkomstmeddelelse. Indsæt din CD’er i sprækken, som findes foran på afspilleren (se 19). Skub forsigtigt CD’en fremad.
Drevmekanismen vil så tage over, og automatisk sørge for placeringen af CD’eren. Efter et par sekunder vil Stratus
annoncere titlen på bogen, og starte afspilningen.
BEMÆRK: Hvis du ved et uheld kommer til at vende CD’en forkert, vil den blive skubbet ud igen efter cirka 15 sekunder,
uden at have taget skade.
Du kan justere Tone (1), Lydstyrke (2) og Hastighed (3) ved at trykke op eller ned tasterne. Tone (1), Lydstyrke (2) og
Hastighed (3) knapperne er placeret øverst oppe foroven, fra venstre mod højre.
For at spole tilbage eller fremad i en bog ved høj hastighed skal du trykke og holde Tilbagespoling (13) eller Fremadspoling
(15) nede, indtil du er kommet til det ønskede sted, og derefter slippe den. Den normale afspillehastighed vil blive genoptage.
For at holde en pause i oplæsningen af en bog, tryk blot Start/Stop (14). For at genoptage læsningen hvor du stoppede,
tryk igen Start/Stop (14). Bemærk, at hvis din afspiller ikke er tilsluttet til lysnettet, og hvis den er i pausetilstand for mere
end 30 minutter, vil den automatisk selv slukke for at spare på batteriet.
For at afslutte en oplæsning så sluk blot for afspilleren ved at trykke og holde Tænd/Sluk (14) nede. Stratus vil huske hvor
du nåede til i bogen, når du igen vil læse den. For at starte en ny oplæsning af den samme bog så tænd for din Stratus ved
at trykke og holde Tænd/Sluk (14). Efter et par sekunder vil du høre et lydsignal, titlen på bogen og oplæsningen vil starte
der, hvor du nåede til sidst.
For at skubbe en CD’er ud skal du blot trykke Eject (11). Stratus vil sige Eject, og efter et par sekunder vil den motoriseret
mekanisme blidt skubbe CD’en ud af drevet.
Når der ikke er en CD i drevet vil Stratus automatisk sætte Tastaturhjælp tilstanden til. I denne tilstand vil Stratus automatisk
beskrive den tast som der bliver trykket på. Dette er specielt nyttigt under træning i brugen af afspilleren.
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