
Beskrivelse av Blaze ET 
Blaze ET er en kompakt Daisy lydbokspiller med OCR-funksjon. Her følger en beskrivelse av tastene 

og tilkoblingene som finnes på spilleren. 

Forside 
 Av/på: Denne ligger øverst, midt på spilleren og er en firkantet, nedsenket tast. Trykk og hold

i 3 sekunder for å slå av eller på. Et kort trykk leser tid og dato.

Under av/på-tasten følger tre taster ved siden av hverandre. Fra venstre mot høyre er disse: 

 Info: Leser opp ulik statusinformasjon.

 Home: Lukker aktuelt program og tar deg til hovedmenyen.

 OCR: Starter OCR-programmet. Er OCR-programmet startet, tas et bilde.

Under disse tre tastene ligger fire piltaster med en rund tast i midten: 

 Venstre: flytter mot venstre.

 Opp: flytter opp.

 Høyre: flytter mot høyre.

 Ned: flytter ned.

 Rund tast i midten (OK): brukes for å bekrefte valg.

Videre følger tre nye taster. Fra venstre mot høyre er disse: 

 Cancel: Tar deg tilbake eller avbryter en funksjon.

 Menu: åpner programmenyen til programmet du befinner deg i.

 Review: gjentar siste beskjed.

Så kommer 12 taster som utgjør et numerisk tastatur: 

 Tastene 1 til 0 har ulike funksjoner avhengig hvilke program du befinner deg i.

 Stjerne (*): Trykk og hold for å starte hjelp. Kort trykk for å stoppe hjelp. Når hjelp er på, kan

du trykke en hvilken som helst tast for å lære hva den gjør.

 Firkant (#): Trykk og hold to sekunder for å slå på eller av tastelåsen. Kort trykk i et

redigeringsfelt for å velge store bokstaver, små bokstaver, tall eller symboler.

Venstre side 
På venstre side finner du følgende fra toppen og nedover: 

 VOICE CONTROL: Veksleknapp for å veksle mellom justering av lydstyrke, hastighet og

stemmeleie.

 Pluss (+): Øker lydstyrke, hastighet eller stemmeleie.

 Minus (-): Reduserer lydstyrke, hastighet eller stemmeleie.

 Spor til SD-kort: Trykk for å løse ut SD-kort. Fjern beskyttelsen og sett inn et SD-kort for

ekstra lagringsplass.



Høyre side 
Fra toppen og nedover finnes følgende taster: 

 REC: Starter og stopper innspilling.

 HOLD: Skyv ned for å låse tastene, opp for å låse opp.

 RESET: Nesten nederst finnes et lite rundt hull. Dette brukes til å foreta en resett av Blaze ET.

Stikk en binders eller lignende inn i hullet. Trykk og hold i 3 sekunder til du hører gjentatte

lydsignal.

Underside 
Her finner du tre kontakter. Fra venstre mot høyre er dette: 

 Lydutgang: Hodetelefon eller ekstra høyttalere.

 Micro-USB: Tilkobling av lader eller datamaskin, USB-minne med egen medfølgende kort

kabel.

 Linje inn: For ekstern mikrofon eller linje inn, alt etter som hva som er valgt innstillingene.

Bakside 
På baksiden av enheten finner du følgende: 

Helt øverst på midten av baksiden finner du mulighet til å feste en bærereim. 

Nedenfor festet for bærereim finner du kameraet. Det er viktig å pusse kameraglasset slik at det 

holdes rent for best mulig OCR-kvalitet. 

Lengre ned på baksiden finner du et riflet felt. Dette er den øverste delen av batteridekselet. Trykk 

inn og skyv nedover for å løsne batteridekselet. Batteriet kan så settes inn eller tas ut. 


