Victor Reader Stream Kullanım Klavuzu

1. Temel Fonksiyonlar
1.1 Sesi, Hızı ve Tonu/Perdeyi Değiştirme
Ses, hız, ya da ton/perde ayarlarını değiştirmek için Stream (Akış) açıkken sol üst
taraftaki Power (Güç) düğmesine birkaç kez basın. 10 saniye kullanılmadıktan sonra,
değiştirme kontrolü Volume’e (Ses) dönecektir. Seçilen ayarı yükseltmek veya
düşürmek için sol tarafta Power düğmesinin hemen altındaki up/down (yukarı/aşağı)
oklarını kullanın. Her kontrolün üst ve alt aralığını göstermek için bir bip sesi vardır.
Kayıt çalışmaya başlamazsa, STREAM ayar konumunu belirtecektir. Ton/perde ve hız
için de normal veya 0 konumunu göstermek için bir bip sesi mevcuttur. Bu, bemol ton
ayarını, normal bir perdeyi veya normal hız ayarını gösterir.
İsterseniz, müzik kitaplığında olmayan bir sesi çalmak için Ton kontrolünü ses perdesini
değiştirecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Bazı kişiler, tondaki bir değişiklikten ziyade
kayıtlı sesin perdesindeki bir değişikten daha fazla yararlanırlar. Ton yerine perdeyi
değiştirmek için, Playback (Oynatma) and Navigation (Navigasyon) menüsünü açmak
için 7 tuşuna basın. Daha sonra Audio Adjustment (Ses Ayarı) modunu bulmak için
aşağı oku ve Pitch seçmek için sağ veya sol okları kullanın. Seçiminizi onaylamak için 0
tuşunun sağındaki Confirm (Onayla) tuşuna ve Menüden çıkmak için 0 tuşunun
solundaki Star (Yıldız) tuşuna basın.
1.2 Çalma/Durdurma
Bir kaydı çalmaya başlamak için, Play/Stop (Oynatma/Durdurma) tuşuna basın.
Bir kaydı durdurmak için, Play/Stop tuşuna basın.
NOT: Girilen bir sayfaya veya başlık numarasına atlamak için Confirm tuşu yerine
Play/Stop tuşuna da basabilirsiniz. Eğer sayısal girişinizi Play/Stop ile bitirirseniz, daha
sonra çalma belirtilen sayfada veya başlık numarasında başlayacaktır.
1.3 Geri Sarma ve İleri Sarma
Bu tuşlar hızlı bir şekilde geriye ya da ileriye gitmeyi sağlar.
İstediğiniz konuma ulaşana kadar Rewind (Geri Sarma) veya Fast Forward (İleri
Sarma) tuşunu basılı tutun, tuşu basılı tuttuğunuz sürece Rewind veya Fast Forward
tuşları hızlanacaktır. Tuşu basılı tuttuğunuz her üç saniye için 1 dakika, 2 dakika, 5
dakika, 10 dakika, 15 dakika ve daha fazla ileriye veya geriye gidersiniz. En geniş

atlayış 5 dakikadır. Her üç saniyelik atlama arasında, Stream atlayış zamanını
belirtecek ve normal bir hız klibi oynatacaktır.
Rewind veya Fast Forward tuşunu basılı tutmak yerine sadece basıp bırakırsanız,
oynatma 5 saniye ileri ya da geri atlayacaktır.
1.4 Tarih ve Saat Ayarı
Tarih ve saati ayarlamak için Sleep (Uyku) tuşunu basılı tutun. Menüde gezinmek için 2
(Yukarı) ve 8 (Aşağı) tuşlarını kullanın. Tarih ve saat menüsü öğeleri şu şekildedir: Set
Time (Saati Ayarla), Set Date (Tarihi Ayarla) ve Set Advanced Time Settings (Gelişmiş
Zaman Ayarları). Seçtiğiniz menü öğesinin üzerindeyken, bu menüye girmek için 6,
Confirm tuşuna basın. Bu menüde çeşitli alt menü öğeleri bulunacaktır. Sayısal tuşları
kullanarak her alt menü için doğru değeri girin. Bir sonraki alt menü öğesine gitmek için
Confirm tuşuna veya menüye dönmek için Star tuşuna basın. Geçersiz bir giriş
yapıldığında, yeni bir değer girmeniz istenecektir. Son alt menüye ulaştığınızda,
ayarlarınızı onaylamak için Confirm tuşuna basın ve tarih ve saat yapılandırma
menüsüne dönün.
Herhangi bir noktada Sleep tuşuna basarak Tarih ve Saat menü sisteminden
çıkabilirsiniz.

Menüler ve alt menüler listesi
Set Time: Saat, AM/PM (12 saat formatında ise), Dakika
Set Date: Yıl, Ay, Gün
Set Advanced Time Settings: 12sa/24sa biçimi, Tarih biçimi, gün ışığından yararlanma
ayarı
Gelişmiş saat ayarları yukarı/aşağı gezinme okları kullanılarak değiştirilir (2 ve 8 tuşları).
Zaman bildirimi: saatler Saat ve Tarih Bildirimi*, Sadece Saat Bildirimi, Saat ve Tarih
Bildirimi Yok.
Gün ışığından yararlanma ayarı, saatinizi manüel olarak bir saat ileri veya geri
ayarlamanın hızlı bir yoludur. Gelişmiş Saat Ayarı alt menüsünde Standart Saati veya
Gün Işığından Yararlanma Saatini seçebilirsiniz.
Not: Bu ayar, oynatıcının saati önceden belirlenen tarihte yılda iki kez otomatik olarak
değiştirmesini sağlamaz.

Örnek:
Geçerli ayı değiştirmek isterseniz:
Menü istemini duyana kadar Sleep tuşunu basılı tutun.
Set Date (Tarihi Ayarla) menüsüne ulaşmak için bir kez 8 tuşuna basın.
Month (Ay) alt menüsüne ulaşmak için iki kez Confirm tuşuna basın.
Sayısal tuşları kullanarak ay değerini (1 ila 12) girin.
Bir sonraki alt menüye (gün) geçmek için Confirm tuşuna basın.
Eğer günü değiştirmek istemiyorsanız, Set Date menüsünün sonuna ulaşmak için
Confirm tuşuna tekrar basın, bu noktada Set Date menüsünde girilen ayarlar
kaydedilir.
Saat ve Tarih ayarları menüsünden çıkmak için bir kez Sleep düğmesine basın.

2. Sayısal Tuş Fonksiyonları
2.1 Sayısal Tuş Takımı Listesi
• 1: Basıldığında Kitaplık, basılı tutulduğunda Kullanıcı Kılavuzu
• 2: Navigasyon elemanı
• 3: Sil / Kopyala / Taşı
• 4: Geri
• 5: Neredeyim
• 6: İleri
• 7: Basılı tutulduğunda Menü, Text-to-Speech (Metin Okuma) ses geçişi
• 8: Navigasyon elemanı
• 9: Text-to-Speech / Kaydedilen ses modları geçişi / Rastgele modu geçişi (Müzik)
• Yıldız: Basıldığında İptal, basılı tutulduğunda Tuş takımı kilidi
• 0: Basıldığında Bilgi, basılı tutulduğunda Key Describer Mode (Tuş Betimleyici Modu)
• Pound: Onaylama

2.2 Navigasyon Tuşları
Stream, kaydın yapımcısı tarafından belirlenen kısım, bölüm, sayfa, zaman atlama,
paragraf ya da herhangi bir diğer mevcut endeksli eleman arasında gezinmenizi sağlar.
Bir navigasyon seviyesi seçmek için 2 ve 8 tuşlarını kullanın. Bunlar, kayıttan kayda
farklıdır ama genel olarak seviye 1 kısım anlamına, seviye 2 bölüm anlamına ve seviye
3 alt bölüm anlamına gelir ve böylece devam eder. Sayfa öğesi tüm kayıtlarda mevcut
olmayabilir. İbare seviyesi genellikle en küçük navigasyon elemanıdır ancak bu kaydın
yapımcısı tarafından tanımlanır. Stream sınırları ibaresi maksimum 1 dakika uzunluğa
atlar. İlk olarak, 2 ve 8 tuşlarını kullanarak bir navigasyon seviyesi (bölüm, sayfa, vb.)
seçin. Daha sonra seçilen seviyedeki elemanlar arasında ileri ve geri hareket etmek için
4 ve 6 tuşlarını kullanın. 2 ve 8 tuşları yalnızca kayıt için kullanılabilir olan seviyeleri
belirtecektir. İbare seviyesi her zaman DAISY kayıtları için verilir ancak kapsamı kaydın
yapımcısına bağlıdır.
2.2.1 Navigasyonu Geri Alma
4 ya da 6 tuşlarını kullanarak ileri veya geri tek bir hareketten veya tek bir sayfaya gitme
hareketinden sonraki 10 saniye içinde Star tuşa basmak işlemi geri alacak ve sizi
önceki konumunuza döndürecektir. Geri Al işlevi Rewind veya Fast Forward düğmeleri
için geçerli değildir.

2.3 Zaman Atlama Navigasyon Modu
Zaman Atlama navigasyonu 2 ve 8 tuşları kullanılarak seçilebilir.
Atlama aralığı ile geriye gitmek için 4 tuşuna veya ileriye gitmek için 6 tuşuna basın.
Yapılandırma menüsünün (7 tuşu) Navigasyon ve Playback bölümlerindeki zaman
aralıklarından (30 saniye, 1, 5, 10 veya 30 dakika) herhangi birini veya tümünü açmayı
veya kapatmayı seçebilirsiniz. Yukarı ve aşağı navigasyon menüsünde sadece açtığınız
zaman atlama aralıkları görünecektir.

2.4 Kitaplık Navigasyonu - 1 Tuşu
Dairesel kitaplık listesini döndürmek için Bookshelf (1) tuşuna birkaç kez basın.
Stream, oynatıcıdaki içeriğe erişmek için bir dizi standart rafa veya internet içeriğine
erişmek için bir dizi Online rafa sahiptir. 2 tuşunun üstündeki Online tuşunu kullanarak
standart ve Online raflar arasında geçiş yapabilirsiniz. Notlar dışında, boş raflar
belirtilmeyecektir. Raflar, Bookshelf Structure (Raf Yapısı) bölümünde belirtildiği gibi

farklı kayıt ve dosya tipleri içerir. 4 ve 6 tuşlarını kullanarak Kitaplık boyunca ileri ve geri
hareket edebilirsiniz. Yakın bir kayıt numarası girmek için Go To (Git) (1 tuşunun
üstünde) tuşuna basın. Girilen kayıt numarasına gitmek ve kitaplıkta kalmak için
Confirm tuşu ile kayıt numarası girişini sonlandırın. İstediğiniz kayda ulaştığınızda bunu
açmak için Confirm ya da Play tuşuna basın. Stream’in seçilen kayıtta kaldığınız
yerden oynatmaya başlamasını sağlamak için Play tuşuna basın.
2.4.1 Çok Seviyeli Kitaplık Navigasyonu
İsteğe bağlı olarak, Talking Books (Konuşan Kayıtlar), Other Books (Diğer Kayıtlar),
Podcasts (Ortam Akışları) ve Text File (Metin Dosyası) rafları için çok seviyeli bir klasör
yapısı oluşturabilirsiniz. 4 veya 6 tuşları ile kayıtlar arasında her seferinde sadece bir
kayda gitmek yerine, 2 ve 8, YUKARI ve AŞAĞI tuşları ile navigasyon seviyesini
seçebilirsiniz. Bundan sonra, 4 veya 6 tuşları ile seçilen seviyede dairesel bir şekilde
klasörden klasöre hareket edersiniz. İlgilendiğiniz klasöre geldiğinizde, o klasör içindeki
kayıt seviyesini seçmek ve istenilen kaydı seçmek üzere devam etmek için 2 veya 8
tuşlarına tekrar basın. Kayıt seviyesinde gezinmek, klasörden klasöre de hareket
edecektir. Stream, $VR klasörü altında 8 klasör seviyesine kadar çıkacaktır. 8’den fazla
seviyeye sahipseniz, ek seviyeler Stream tarafından 8 seviyesi olarak kabul edilecektir.
$VR klasörünün köküne de dosya koyarsanız, bu dosyalar sadece 2/8 rotasyonundaki
Kayıt seviyesinde yer alacaktır.
Not: Çok seviyeli raflar zorunlu değildir. Kayıtları çoklu alt klasör seviyelerinde
düzenlememeyi seçerseniz, Kayıt seviyesinde gezinmek için rafa sadece 4 ve 6 tuşları
ile göz atabilirsiniz.

2.5 Kayıtları Yönetme – 3 Tuşu
Raflara ya da bir kitaba göz atarken, 3 tuşu ile şu işlemler arasında döndürerek
kayıtlarınızı yönetebilirsiniz: Sil, Kopyala, Tümünü Kopyala veya Taşı. Her kayıt için
kullanılabilecek işlemler kaydın türüne ve konumuna bağlıdır. İstisnalar vardır, ancak
temel kurallar şunlardır:
• SD kartta bulunan kayıtlar silinebilir.
• USB’de bulunan kayıtlar kopyalanabilir (tekli veya çoklu)
• Çevrimiçi Kitaplık’ta bulunan kayıtlar taşınabilir.
Tüm Müzikler kitabındaki dosyalara göz atarken veya çalarken, tek bir dosyayı silmek
için 3 tuşuna basabilirsiniz. Bununla birlikte, bir çalma listesinden bir dosyayı
silemeyebilirsiniz. Notlar kaydında gezinirken tek bir Not dosyasını silmek için 3 tuşuna

basabilirsiniz. Seçilen öğeyi silmek için 3 tuşuna basın, Stream onaylamanızı
isteyecektir. Silmek için Confirm tuşuna ya da silme işlemini iptal etmek için herhangi
bir diğer tuşa basın.

2.6 Neredeyim? – 5 Tuşu
Where am I (Neredeyim) tuşu, okuma sürecini kesintiye uğratmadan okuma
konumunuzu bildirir. Kayıt türüne bağlı olarak Stream, sayfa ve başlık numarası, bölüm
başlığı veya dosya adından birini veya birkaçını bildirir. Müzik için, geçerli klasörü,
dosya adlarını ve dosya sürelerini bildirecektir. Konuşan Kayıtlar, Diğer Kayıtlar, Sesli,
Podcasts ve Notlar için, çalınan kaydın veya notun yüzdesinin yanı sıra bireysel dosya
sürelerini de bildirecektir. Metin dosyaları için, çalınan dosyanın yüzdesini bildirecektir.
Bu bilgiler açıklandıktan sonra okuma devam edecektir. Konuşan Kayıtlar için, bölümde
kalan süre de bildirilecektir. Çoğu kayıt için bu, mevcut bölümde kalan süreye
dönüştürülür. Süre bilgisinin her zaman mevcut olmadığını unutmayın.
2.6.1 Neredeyim etiket bilgileri
mp3 ve mp4 dosyaları için, Where am I (5 tuşu) tuşuna iki kez basarsanız, Stream ID3
etiketleri verilerini bildirecektir. Bir İnternet Radyo istasyonunu dinlerken, Where am I (5
tuşu) tuşuna bir kez basmak, eğer varsa, şarkı ya da Stream başlığını Stream. Where
am I (5 tuşu) tuşuna iki kez basmak, eğer varsa, istasyon hakkında İsim, Tür, URL,
Tanıtım, İçerik türü ve Bit Hızı gibi ek bilgiler verecektir. Tüm etiketleri dinlemek
istemiyorsanız, bildirimi kesmek ve oynatmaya devam etmek için Play tuşuna basın.
2.6.2 Sesli kayıtlar için Neredeyim
Sesli kayıtlar için, Where am I (5 tuşu) tuşuna iki kez basarsanız, Stream kayıt
hakkında ek bilgiler verecektir. Bilgileri dinlemek istemiyorsanız, bildirimi kesmek ve
oynatmaya devam etmek için Play tuşuna basın.
2.6.3 Kayıt Paylaşımı kayıtları için Neredeyim
Bir Kayıt Paylaşımı online aramasının sonuç listesini incelerken, kayıt hakkında kayıt
özeti gibi ek bilgileri dinlemek için Where am I (5 tuşu) tuşuna basın.

2.7 Çok Sesli Metin Okuma (TTS)
Stream’in İngilizce versiyonları iki adet Metin Okuma sesine sahiptir ve İngilizce
olmayan versiyonlar, bir İngilizce bir de yerel dilde sese sahiptir. 7 tuşunu basılı tutarak
bir sesten başka bir sese geçiş yapabilirsiniz.

2.8 Ses, Metin ve Rastgele Müzik Çalma Modları - 9 Tuşu
İki çeşit Çalma modu vardır: Kayıtlı Ses ve Metin Okuma (TTS; Text-To-Speech) Tam
metne / tam sese sahip DAISY veya NISO kayıtları için, kayıtlı ses ve eşdeğer
elektronik metinde aynı konum arasında ileri ve geri geçiş yapmak için 9 tuşunu
kullanın. Senkronizasyon kayıt yapımcısına bağlıdır ancak tipik olarak metin ve ses
paragraf veya cümle öğesine senkronize edilir.
Okuma oturumları arasında, son kullanılan çalma modu kaydedilir. 9 tuşu ile seçmek
için sadece seçilen kayıt için mevcut olan modlar kullanılabilir olacaktır. Eğer kayıt
sadece kayıtlı veya sadece metin ise, uygun mod otomatik olarak seçilir ve 9 tuşunun
herhangi bir seçeneği olmaz.
Müzik çalarken rastgele çalmayı açmak için 9 tuşuna basabilirsiniz ve rastgele çalmayı
kapatmak için 9 tuşuna tekrar basabilirsiniz. Eğer sürekli veya geçici bir çalma listesi
oynatıyorsanız, bu çalma listesi rastgele olacaktır.

2.9 Onaylama, Kilitleme ve İptal - Pound ve Star tuşları
Pound tuşu, bir işlemi onaylamanızı ya da sayfa numarası gibi bir sayısal girişi veya
metin arama öğesi gibi bir metin girişini sonlandırmanızı sağlar.
Star tuşu, bir işlemi iptal etmenizi sağlar. Star tuşunu basılı tutarsanız tuş takımını da
kilitleyecektir. Kilidi açmak için sırayla 1, 2 ve 3 tuşlarına basın. Klavye kilitlemenin bir
istisnası vardır, zor sıfırlanır. Power tuşunu 2 saniye süreyle basılı tutmak oynatıcıyı
kapatmazken, zor sıfırlama için gerekli olan 7 saniye boyunca basılı tutarak zor
sıfırlama gerçekleştirmek mümkün olacaktır.

2.10 Bilgi – 0 Tuşu
Info (0) tuşu kayıt, oynatıcı ve pil bilgisini belirtir. Bilgilere erişmek için iki yol vardır.
Info (0) tuşuna basın. Tüm bilgi öğeleri belirtilecektir. Veya Info (0) tuşuna basın ve
öğeler arasında geri veya ileri gitmek için 4 veya 6 tuşuna basın. Ayrıca, her öğe
boyunca ilerlemek için Info (0) tuşuna art arda basabilirsiniz.
Bilgi mesajlarını iptal etmek için, Star veya Play tuşlarına basın.
Key Describer Moduna girmek ve çıkmak için Info tuşunu basılı da tutabilirsiniz.

Bilgi öğeleri belirtilirken, Key Describer Modu aktif hale getirilemez.

