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Snel van start 

We gaan er hier van uit dat er al boeken op de daisy speler staan. 

 

Opstarten van de daisy speler 

Om van start te gaan zet u de Daisy speler aan. Druk op de aan/uit toets. Deze 

vindt u aan de rechter zijkant van het apparaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U dient de knop even in te drukken waarnaar er een piep klinkt. Daarna zegt de 

daisy speler: „welkom bij de Classmate reader…..” 

 

Een boek openen 

1. Druk op de Home toets 

 

 

 

 

 

In het touchscreen scherm verschijnt nu het volgende: 

2. Druk nu met de stylus op Openen 
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3. Druk nu met de stylus op het plus teken voor de map SD kaart (1) 

4. Druk nu met de stylus op het plus teken voor de map Digitale luisterboeken (2) 

5. Selecteer met de stylus het boek dat u voor wilt laten lezen (3) 

6. Druk nu met de stylus op „Openen‟ (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Druk nu op de afspeeltoets om te starten met voorlezen 

 

 

 

 

 

Navigeren in een boek 

Met een daisy speler kan direct naar een bepaalde pagina genavigeerd worden. Klik 

hiervoor op de „ga naar pagina‟ toets. 

 

 

 

 

Geef het paginanummer in en klik op „OK‟ 

SD kaart 

Digitale luisterboeken 

USB drive 

Classmate 

 Laatst gebruikte boek openen 

              Openen   Annuleren 

Geschiedenis - Sporen 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Volume en spreeksnelheid regelen 

Aan de linker zijkant van de daisy speler kunnen het volume en de spreeksnelheid 

geregeld worden.  

Standaard werken de + en de – toets om het volume te regelen.  

 

 

 

 

 

 

Onder de “+ en de – toets” zit de “speed/volume knop”. Druk hier één maal op om 

de voorleessnelheid te kunnen veranderen. Verander deze met de “+ en de – 

toets”. Wanneer u weer het volume wilt veranderen drukt u weer op de 

“speed/volume knop”.  

 

 

 

 

 

Overige knoppen 

 

 

Hiermee navigeer je door het menu of kies je een boek. De middelste toets is de 

enter toets om te bevestigen. Deze toetsen gebruik je vooral als je zonder stylus 

wilt werken. 

 

 
Dit is de toets om het woordenboek te openen. Wanneer er een woord in beeld 

staat dat je niet snapt dan plaats je de cursor in dat woord en duwt op deze toets. 

Het is ook mogelijk om een woord in te voeren middels een qwerty toetsenbord. 
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Daisyboek op de classmate reader zetten 

Zorg dat er een SD kaart in de daisy speler zit! 

1. Sluit de daisy speler aan op de computer met de bijgeleverde USB kabel. Zet 

dan pas de daisy speler aan.  

2. Ga nu op de computer naar „deze computer‟ (Windows). Ga naar de 

verwisselbare schijf van de daisy speler. 

3. Open de map $VRDTB 

4. Maak een nieuw map aan in deze map (rechts klikken  nieuw  map) 

5. Geef de map de naam van het boek 

6. Stop nu de daisy cd-rom in de computer of ga naar het gedownloade daisy 

bestand. 

7. Kopieer alle bestanden horende bij het daisy boek naar de zojuist aangemaakte 

map. 

Het boek staat nu op de SD kaart van de daisy speler. Wanneer u nog een boek op 

de SD kaart wilt zetten volgt u de stappen opnieuw vanaf nummer 3. 

 

Mappenstructuur (boekenplank) 

Er kunnen een paar bestandsformaten naar de daisy speler gekopieerd worden. Zo 

kunnen er tekstbestanden geplaatst worden of kan er muziek op de daisy speler 

gezet worden. Tekstbestanden kunnen erg gemakkelijk zijn. Hiermee kan 

bijvoorbeeld een toets of proefwerk op de daisy speler beluisterd worden. Let wel! 

Als er tekstbestanden voorgelezen worden dan gebeurd dit met een computerstem. 

 

Gesproken boeken DAISY boeken    map: ($VRDTB) 

    Daisy 2 x, Daisy NISO 

Andere boeken  Andere boeken    map: ($VROtherBooks)

    MP3, Wav 

Tekstbestanden  Tekst      map: ($VRText) 

    txt, html, XML 

Muziek   Muziek    map: ($VRMusic) 

    MP3, Wav, OGG 

Notities   Notities    map: ($VRNotes) 

  AMR-WB + audio files  

(opgenomen zijn met de     

Daisy speler) 
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Plaats dus het juiste bestand in de juiste map. Bijvoorbeeld een .TXT bestand in de 

map $(VRDTB) 

 

Uitgebreide handleiding 

Een uitgebreide handleiding vindt u op de SD kaart van de daisy speler of als .TXT 

bestand op de daisy speler. Om deze te openen: 

1. Druk op de Home toets 

 

 

 

 

 

In het touchscreen scherm verschijnt nu het volgende: 

2. Druk nu met de stylus op Openen 

 

 

 

 

 

3. Druk nu met de stylus op het plus teken voor de Classmate 

4. Open het bestand  

 

 

 

 

 

 

 

 

SD kaart 

Digitale luisterboeken 

USB drive 

Classmate 

 Laatst gebruikte boek openen 

              Openen   Annuleren 

Geschiedenis - Sporen 


