
Victor Reader Stream 
 

BATERIJOS INFORMACIJA 

 Baterijos tipas: HumanWare keičiama, pakraunama baterija yra 
sukomplektuota su Victor Reader Stream prietaisu. 

 Įkrovimo laikas: 4 valandos pasiekti pilną įkrovimą. 

 Baterijos talpa: Pilnai įkrauta baterija suteikia iki 15 valandų 
nepertraukiamo grojimo. 

 

GROTUVO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS 

Grotuvo įjungimas ir išjungimas 

Norėdami įjungti grotuvą, paspauskite ir palaikykite apvalų Įjungti/Išjungti 
mygtuką, kuris yra ant kairio grotuvo šono, arčiau viršutinio kampo. Išgirsite 
pyptelėjimą ir pasisveikinimo pranešimą. 
 
Norėdami išjungti grotuvą, paspauskite ir palaikykite Įjungti/Išjungti mygtuką. 
Išgirsite du pyptelėjimus ir pranešimą, kad grotuvas išjungiamas. 

 
Mygtukų apibūdinimas 

Kai yra SD arba USB šaltinis, paspauskite ir palaikykite mygtuką Informacija (0), 
kad įjungtumėte mygtukų apibūdinimo režimą. Norėdami išjungti mygtukų 
apibūdinimo režimą, vėl paspauskite mygtuką Informacija (0). 
 
Kai SD arba USB šaltinio nėra, mygtukų apibūdinimo režimas bus aktyvuotas 
automatiškai. 
 
Kai mygtukų apibūdinimo režimas įjungtas, galite spausti bet kokį mygtuką, kad 
išgirstumėte jo funkciją.  

Integruotas naudotojo vadovas 

Jūs galite patekti į integruotą naudotojo vadovą grotuve, paspausdami ir 
palaikydami mygtuką  Knygų lentyna (1).  
Norėdami išeiti iš naudotojo vadovo, paspauskite ir palaikykite mygtuką Knygų 
lentyna (1).  

 



Išimti ir įdėti SD atminties kortelę 

Norėdami išimti arba įdėti SD atminties kortelę, atlikite šiuos veiksmus: 

 Laikykite grotuvą atsuktą mygtukais į jus. SD kortelės lizdas yra 
viršutiniame grotuvo krašte per centrą. 

 Vienas SD kortelės kampas yra nusklembtas 45 laipsnių kampu. 
Šis nusklembtas kampas turėtų būti apatinėje kairėje pusėje, kai jūs įstatote 
kortelę į lizdą. Ant kortelės dešinio krašto yra įrašymo užrakinimo skirtuką. Šis 
skirtukas turi būti apatinėje padėtyje, jeigu jūs planuojate įrašyti arba pašalinti 
informaciją  iš SD kortelės. Jeigu planuojate tik klausytis garsinių knygų, tuomet 
šis skirtukas gali būti ir viršutinėje padėtyje. 

 Švelniai paspauskite SD kortelę, kol ji įsistatys į lizdą. Nenaudokite 
papildomos jėgos. Užtenka švelniai paspausti kortelę, kad ji įsistatytų į 
kortelės lizdą. 

 Norint ištraukti kortelę, švelniai paspauskite iš viršaus ir kortelė iššoks iš 
lizdo, tuomet ištraukite kortelę. 

 

Pradėti groti arba sustabdyti knygų skaitymą 

Norėdami pradėti groti knygą, paspauskite oranžinės spalvos Pradėti/Sustabdyti 

mygtuką. 

Norėdami sustabdyti knygos grojimą, vėl paspauskite mygtuką 
Pradėti/Sustabdyti. 

 
Garso, greičio ir tono keitimas 

Kai Stream grotuvas įjungtas, trumpai spauskite Įjungti/Išjungti mygtuką, kad 
pasirinktumėte tarp garso/greičio/tono nustatymų. Po 10 sekundžių, jeigu nieko 
nepasirinksite, grotuvas automatiškai grįš į garso nustatymą. Naudodami rodyklių 
mygtukus į viršų/ į apačią, esančius šiek tiek žemiau Įjungti/Išjungti mygtuko, 
padidinkite arba sumažinkite pasirinktų elementų lygius. Garsinis pyptelėjimas 
praneš viršutinę ir apatinę parinkties ribą.  
 

Pastaba: Muzikinių įrašų lentynoje, tono nustatymai yra pakeičiami žemų ir 
aukštų dažnių nustatymais. 

 
Atsukti atgal arba prasukti į priekį 

Šie mygtukai leidžia greitai atsukti arba prasukti į priekį. 
Paspauskite ir palaikykite mygtuką Atsukimas arba Prasukimas iki kol pasieksite 
norimą vietą. Kuo ilgiau laikysite paspaudę mygtuką, tuo greičiau pradės atsukti 
arba prasukti į priekį. Kas tris sekundes prasuksite 1 minutę, 2 minutes, 5 minutes, 
10 minučių, 15 minučių ir t.t. Didžiausias galimas šuolis yra 5 minutės. Tarp 
kiekvieno trijų sekundžių šuolio, Stream praneš apie laiko šuolį ir atkurs trumpą 
normalaus greičio įrašą. 
 

Jeigu tiesiog trumpai paspausite mygtuką Atsukimas arba Prasukimas, vietoj 
paspaudimo ir palaikymo, įrašo atkūrimas prašoks atgal arba į priekį  5 sekundes. 

 

 



Miego režimas 

Miego režimo mygtukas leis nustatyti laikmatį, po kurio grotuvas išsijungs 
automatiškai. 
Paspauskite Miego režimo mygtuką vieną kartą ir nustatysite 15 minučių miego 
laikmatį. Su kiekvienu papildomu Miego režimo mygtuko paspaudimu prisidės po 
15 minučių papildomo laiko. Maksimalus miego laikas yra 60 minučių. Sekantis 
mygtuko paspaudimas išjungs miego laikmatį ir miego ciklas prasidės iš naujo. Kai 
miego režimas yra aktyvuotas, tuomet LED lemputė pradės mirksėti likus vienai 
minutei kai grotuvas praneš „Liko viena minutė“. 

 
Įterpti žymą 

Paspauskite mygtuką Žyma du kartus arba kol išgirsite pranešimą „įterpti žymą“. 
Taip pat galite paspausti ir palaikyti šį mygtuką, vietoj to, kad spausti jį du kartus. 
Įveskite skaičių nuo 1 iki  99998, kurį norite priskirti žymai.  
Paspauskite mygtuką Patvirtinti (#) arba mygtuką Pradėti/Sustabdyti, kad 
patvirtintumėte ir pradėtumėte atkūrimą. Žyma bus saugoma atmintyje. 
 

Pastaba: Jeigu patvirtinsite neįvedę skaičiaus, Stream priskirs pirmą galimą 
žymų skaičių.  
 

 

Įterpti garsinę žymą 

Norėdami įvesti garsinę žymą, atlikite sekančius veiksmus: 
a) Paspauskite mygtuką Žyma du kartus arba kol išgirsite pranešimą „įterpti 

žymą‘. 
b) Įveskite skaičių kurį norite priskirti žymai. Arba galite praleisti šį veiksmą ir 

Stream automatiškai priskirs žymai skaičių. 
c) Paspauskite ir palaikykite mygtuką Įrašyti, ir pacituokite trumpą žinutę. 

Atminkite, kad garsinių žymų pranešimo ilgis negali būti ilgesnis kaip 1 
minutė. Norėdami atkurti šią garsinę žymą, tiesiog eikite į ją arba 
naršykite šią žymą. Jūs išgirsite jūsų įgarsintą trumpą žinutę ir atkūrimas 
prasidės nuo šios žymos. 

d) Norėdami atšaukti, spauskite mygtuką Atšaukti (*). Atšaukimo funkcija 
negalima, kai naudojamas greitas įrašymas. 

 

 
Pereiti į konkrečią žymą 

Paspauskite mygtuką Žyma vieną kartą arba kol išgirsite „eiti į žymą“.  
Įveskite norimos žymos numerį. Paspauskite mygtuką Patvirtinti (#) arba mygtuką 
Pradėti/Sustabdyti ir Stream nukeliaus į tą žymą ir balsu praneš jos numerį.  

 



Pereiti į sekančią arba ankstesnę žymą 

Paspauskite mygtuką Žyma keturis kartus arba kol išgirsite „žymų sąrašas“.  
Paspauskite mygtuką Atgal (4) arba mygtuką Į priekį (6), kad pereitumėte nuo 
vienos žymos prie kitos. Kiekvieną kartą kai paspausite mygtuką, išgirsite žymos 
numerį ir prasidės atkūrimas. Paspauskite mygtuką Patvirtinti (#), kad patvirtinti 
esamą poziciją ir tęsti atkūrimą. 

 

Ištrinti žymą 

Paspauskite mygtuką Žyma penkis kartus arba kol išgirsite „ištrinti žymą“. Įveskite 
norimos žymos numerį ir paspauskite mygtuką Patvirtinti (#), kad patvirtinti. 
Norint ištrinti visas žymas knygoje, paspauskite mygtuką Žyma penkis kartus arba 
kol išgirsite „ištrinti žymą“, tuomet paspauskite mygtuką 9 penkis kartus 
(įvedamas numeris 99999). Kad patvirtinti paspauskite mygtuką Patvirtinti (#). 

 

PAGRINDINIAI NAVIGACIJOS BŪDAI 

Peršokti į priekį ir atgal navigacijos lygiais 

Stream leidžia naviguoti skyriais, sekcijomis, puslapiais, laiko šuoliais, 
pastraipomis ir kitais navigacijos būdais, kurie yra sukurti gamintojo knygoje. 
Naudokite mygtukus Aukštyn (2) ir Žemyn (8), kad pasirinkti navigacijos lygį. 
Lygiai priklauso nuo knygos, bet dažniausiai 1 lygis reiškia  skyrių, 2  lygis reiškia 
sekciją, 3 lygis reiškia poskyrį ir t.t. Navigacija puslapio lygiu gali būti ne ant visų 
knygų.  Navigacija frazės lygiu yra dažniausiai mažiausias navigacijos lygis, bet tai 
priklauso nuo knygos gamintojo. Stream grotuvo frazės šuolio minimali riba yra 
viena minutė. Pirmiausia, pasirinkite navigacijos lygį (skyrius, puslapis ir t.t.), 
naudodami mygtukus Aukštyn (2) ir Žemyn (8). Tuomet mygtukais Atgal (4) ir Į 
priekį (6) kad judėtumėte pirmyn ir atgal per elementus.  

  

Knygų lentynos navigacija 

Paspauskite mygtuką Knygų lentyna (1), keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą 
knygų lentyną iš sąrašo. Tuščios knygų lentynos nebus pranešamos. Knygų 
lentynos laiko skirtingo tipo knygas ir muzikinius failus.  
 

 Norėdami judėti per knygų lentynų pavadinimus, naudokite mygtukus 
Atgal (4) ir Į priekį (6).  

 Paspauskite mygtuką Eiti į (šiek tiek aukščiau mygtuko 1), kad įvesti 
norimą knygos numerį toje knygų lentynoje.  

 Paspauskite mygtuką Patvirtinti (#), kad patvirtinti jūsų pasirinkimą ir 
pereiti į jūsų pasirinktą . 

 Kai pasirinkote norimą knygą, paspauskite mygtuką Pradėti/Sustabdyti, 
kad pradėti atkūrimą. 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nutraukti komandą 

Mygtukas Atšaukti (*) leidžia nutraukti veiksmą. 

 

Patvirtinti komandą 

Mygtukas Patvirtinti (#) leidžia patvirtinti veiksmą arba užtvirtinti numerio 
įvedimą, kaip pavyzdžiui, puslapio numerį, arba teksto įvedimą, kaip pavyzdžiui, 
teksto paiešką. 

 

Peršokti į puslapį 

Funkcija Eiti į puslapį leidžia jums peršokti tiesiogiai į norimą puslapį. 
Paspauskite mygtuką Eiti į puslapį, esantį virš mygtuko 1. Įveskite norimą puslapio 
numerį. Patvirtinimui paspauskite mygtuką Patvirtinti (#) arba paspauskite 
mygtuką Pradėti/Sustabdyti, kad grotuvas pradėtų failo atkūrimą nuo pasirinkto 
puslapio. 
 
Norėdami nutraukti, paspauskite mygtuką Atšaukti (*). 

  



Informacija – mygtukas 0 

Mygtukas Informacija (0) praneša knygos, grotuvo ir baterijos informaciją. Yra du 
būdai pasiekti šią informaciją. 
Paspauskite mygtuką Informacija (0). Visos informacijos apie kiekvieną elementą 
bus pranešta. Arba paspauskite mygtuką Informacija (0) ir spauskite mygtuką 
Atgal (4) ar Į priekį (6), pereiti nuo vieno elemento prie kito. Taip pat galite 
spausti mygtuką Informacija (0) kelis kartus iš eilės ir taip vaikščioti tarp 
elementų. 

  

PAPILDOMOS FUNKCIJOS 

Kur aš esu (5) 

Mygtukas Kur aš esu (5) praneš jūsų skaitymo poziciją be skaitomo teksto 
nutraukimo. Priklausomai nuo skaitomos knygos, Stream jums praneš vieną ar 
kelis puslapių, pastraipų skaičius, sekcijos pavadinimą ar failo pavadinimą. 
Muzikiniams failams bus pranešamas aplankas, failo pavadinimas ir failo laikas. 
Daisy knygoms, garsinėms knygoms, įrašams, pastaboms ir tekstiniams failams 
bus pranešamas praėjęs laikas procentais.  
Skaitymas bus pratęstas, kai tik ši informacija bus suteikta. 

 

KONFIGŪRACIJOS MENIU 

Stream gali būti pritaikomas pasinaudojant konfigūracijos meniu. 
Norint atverti meniu, paspauskite mygtuką Meniu (7).  
Naršykite po meniu naudodami mygtukus Aukštyn (2) ir Žemyn (8).  
Naudokite mygtukus Atgal (4) ir Į priekį (6), kad pasirinkti elementų reikšmes.  
Patvirtinimui paspauskite mygtuką Patvirtinti (#).  
Norėdami išeiti iš meniu paspauskite mygtuką Atšaukti (*) arba bet kurį kitą 
mygtuką. 

 

GEDIMŲ ŠALINIMAS 

Jeigu Stream tampa nejautrus ir nereaguoja į jokius mygtukų paspaudimus 
įskaitant ir Įjungimo/Išjungimo mygtuką, paspauskite ir palaikykite 
Įjungimo/Išjungimo mygtuką 7 sekundes, kad perkrauti grotuvą. 

 
 
 
 
 
 
 



GARANTIJA 
Šiam gaminiui taikome: 

 24 mėnesių garantiją grotuvui. Garantija taikoma tik gedimui atsiradusiam dėl gamintojo kaltės; 

 

Garantija suteikiama tik tuo atveju, jeigu gaminys buvo naudojamas laikantis naudotojo instrukcijų; 

remontui naudojamos originalios atsarginės dalys, reguliariai atliekami priežiūros darbai. 

Garantija neapima paviršiaus pažeidimų, natūralaus nusidėvėjimo, gedimų atsiradusių dėl vartotojų 

kaltės. Garantija taip pat neapima gaminiui padarytos žalos dėl neatsakingo gaminio naudojimo, kai 

nesilaikoma gaminio naudojimo instrukcijoje nurodytų priežiūros reikalavimų. 

Pastebėjus gaminio gedimą, nedelsdami kreipkitės į įgaliotą atstovą Lietuvoje. 

 

BIOMEDIKOS CENTRAS, UAB 

Antakalnio g. 36, Vilnius 

LT-10305, Lietuva 

Tel. +370 700 55440 

 
GARANTINIS TALONAS 

 

Modelio pavadinimas:  Pristatymo data: 

   

Įgalioto atstovo antspaudas: 

 

 

 

 
 


