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Handleiding Talk-Tracker / Easy spek pro 
Betreft Geheugenhulp producten 113030M en 113030C 

Belangrijke informatie 

 Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik 

 Talk-Tracker bevat een ingebouwde oplaadbare batterij die niet kan worden 

vervangen. 

 Probeer de batterij niet te verwijderen. 

 Vermijd dat de Talk-Tracker in contact komt met water of andere vloeistoffen. 

 Elektrostatische ontlading kan de werking van de Talk-Tracker nadelig beïnvloeden. 

In dit geval moet u het apparaat wellicht op een computer aansluiten om een ‘reset’ 

uit te voeren. 

 Als de behuizing om welke reden dan ook wordt geopend, komt de garantie te 

vervallen. 

 De garantie dekt geen verlies van gegevens op het apparaat, noch enig hieruit 

voortvloeiend ander verlies van informatie. 

 Knoppen op de Easy Speak Pro staan anders opgesteld maar hebben dezelfde 

functies 

 

Introductie tot de Talk-Tracker 

 
 

Bedieningsknoppen van de Talk-Tracker 
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De Talk-Tracker wordt bediend met twee sets knoppen: de koppen Opnemen en Afspelen, 

en de 4-wegschakelaar en menuknop. 

 

 

De eerste track opnemen en afspelen 

 Zet de Talk-Tracker aan door de aan/uit-schakelaar te verschuiven, totdat het 

statuslampje oranje brandt (constant of knipperend) om aan te geven dat het 

apparaat standy staat. 

 Druk de opnameknop (de rode ronde knop) kort in. Na ongeveer een seconde 

verandert het statuslampje in een rood lampje om aan te geven dat de opname is 

gestart. 

 De opname kan op ieder moment worden gepauzeerd door de opnameknop even 

kort in te drukken. Het statuslampje knippert om aan te geven dat de opname is 

gepauzeerd. Druk nogmaals op de opnameknop om weer door te gaan met openen. 

 Druk op de opnameknop en houd de knop 2 seconden ingedrukt als de opname 

klaar is en u deze als de laatste track wilt opslaan. Het statuslampje wordt dan weer 

oranje (het lampje brandt constant of knippert). 

 De opnameknop kan ook tijdens de hele opname ingedrukt worden gehouden en 

weer worden losgelaten als de opname klaar is. 

 Druk op de knop Afspelen (groene ronde knop) om de track af te spelen. Tijdens het 

afspelen brandt het groene statuslampje. 

 Als de opname helemaal is afgespeeld, keert de Talk-Tracker weer terug in standby 

en brandt het oranje statuslampje. 

 Opnames van minder dan 2 seconden worden niet opgeslagen, dus zorg dat de 

opname altijd langer is. 
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 De Talk-Tracker kan maximaal tweeënzestig tracks opslaan, ongeacht de lengte van 

de track. 

Functies voor opnemen en afspelen 

Met de Talk-Tracker kunnen bestanden in twee indelingen worden opgenomen en 

afgespeeld: MP3- of WAV-indeling. Kies de gewenste indeling voor de toepassing die wordt 

gebruikt. Voor podcasts worden bijvoorbeeld hoofdzakelijk MP3-bestanden gebruikt, dus 

kies deze indeling om podcasts te maken. Zie pagina 15 voor informatie over de 

opnamelengten voor de beide indelingen. 

 

Statuslampje 

Het statuslampje geeft een duidelijke aanwijzing wat er op dat moment op de Talk-Tracker 

plaatsvindt. Voor de beste resultaten moet men het volgende onthouden: 

 Knipperend oranje:  gereed voor afspelen/ opnemen van 

MP3-bestand 

 Constant oranje:  gereed voor afspelen/ opnemen van 

WAV-bestand 

 Constant groen:  bezig met afspelen (of batterij vol) 

 Knipperend groen:  afspelen gepauzeerd 

 Constant rood:  bezig met opnemen 

 Knipperend rood:  opname gepauzeerd 

 Knipperend rood/groen: bezig met laden 

Knipperend oranje/groen: batterij bijna leeg 

 

Een track pauzeren of stoppen 

 Druk op de knop Afspelen (groene ronde knop) om de track af te spelen. Er brandt 

een constant groen statuslampje. 

 Druk nogmaals op de knop Afspelen om de track op de huidige plaats te pauzeren. 

Het statuslampje brandt nu knipperend groen. 

 Druk de knop Afspelen weer in om het afspelen te hervatten. 

 Houd de knop Afspelen 2 seconden ingedrukt om de track te stoppen. 

 

Doorspoelen en terugspoelen 

 Tijdens het afspelen of pauzeren van een track.. 

 Houd de knop Prev (Vorige) of Next (Volgende) op de 4-wegschakelaar ingedrukt. 
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 Het statuslampje knippert groen en de huidige track wordt snel door- of 

teruggespoeld. 

 Als de knop wordt losgelaten, wordt de track vanaf de nieuwe positie afgespeeld of 

gepauzeerd. 

 De positie voor afspelen gaat niet verder terug dan het begin van de track, en niet 

verder door dan het einde van de track. 

 

Wisselen tussen tracks 

 Tijdens het afspelen of pauzeren van een track.. 

 Druk op de knop Prev (Vorige) of Next (volgende) op de 4-wegschakelaar om naar de 

gewenste track te gaan. 

 

Tracks Verwijderen 

Tracks verwijderen gaat het gemakkelijkste via de computer. Zie hiervoor het onderdeel 

Aansluiten aan uw computer. 

Om tracks te verwijderen via de Time Tracker dient u dat via het Browse menu te doen. 

 

 

 

 

1. Ga naar het hoofdscherm zoals hierboven afgebeeld. 

Tip: Kunt u het hoofdscherm niet vinden? Schakel de Talk Tracker uit en weer aan. 

2. Selecteer met de pijltjestoetsen de optie Browse en druk op de blauwe Menu knop. 

U bent nu in de Source Browser (staat in groene bovenste balk). 

3. Gebruik de pijltjes toetsen om naar de folder MIC_REC te gaan en druk op de blauwe 

knop. 

U krijgt nu een lijst met alle opnames op de Talk Tracker. 

4. Gebruik de pijltjes toetsen om naar de te verwijderen opname te gaan en druk op de 

blauwe knop. 

U komt nu in het Menu Set scherm. 

5. Gebruik het pijltje naar beneden om de optie Delete File te kiezen en druk op de 

blauwe knop. 
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Tip: Het Menu Set scherm is slechts 5 seconden actief. Hierna springt het programma 

terug naar de lijst van opnames en druk opnieuw op de blauwe knop. 

6. De gekozen track is nu verwijderd. 

7. Zet de Talk Tracker uit en aan om weer terug naar het hoofdscherm te gaan. 

 

Aansluiten aan Computer 

Door de Talk-Tracker aan de computer aan te sluiten kunt u eenvoudig de gemaakte 

opnames hernoemen,  kopiëren of verwijderen. 

 Verbind de Talk Tracker met bijgeleverde kabel aan een USB poort van uw computer. 

 Uw computer maakt automatisch een Apparaat / Station aan. 

 Open het juiste station (verwisselbare schijf) en selecteer folder MIC_REC. 

 Hier ziet u een lijst met opnames die u desgewenst kunt hernoemen, kopiëren of 

verwijderen. 

 

De batterij laden 

Talk-Tracker wordt geleverd met een gedeeltelijk geladen batterij en kan meteen worden 

gebruikt, zonder eerst te moeten worden opgeladen. De batterij wordt geladen door het 

apparaat op een USB-poort van een ingeschakelde computer aan te sluiten. Hier is geen 

software voor nodig: 

 Sluit Talk-Tracker op de USB-poort aan. 

 Het statuslampje brandt nu knipperend rood/groen. 

 Als Talk-Tracker helemaal is geladen, brandt het statuslampje constant groen. 

 Als de batterij helemaal leeg is, duurt het ongeveer 4 uur om hem op te laden. 

 

De menu’s gebruiken 

De Talk-Tracker bevat een menusysteem met meerdere niveaus, waarin via het display 

bepaalde instellingen kunnen worden geselecteerd, de audiobestanden kunnen worden 

geselecteerd, de audiobestanden kunnen worden beheerd en functies voor opname en 

afspelen kunnen worden geselecteerd. 

Het display bestaat uit twee delen: het statusvak aan de bovenkant is geel, en het 

selectievak aan de onderkant is blauw. 
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Standby-scherm 

Als de Talk-Tracker wordt ingeschakeld, verschijnt 

allereerst het Standby-scherm. De status die hier wordt 

getoond is als volgt: 

 

De actieve track is nummer 1 van 7 

Herhaalfunctie is ingesteld op ‘herhalen’ 

Opname/ afspelen is ingesteld op MP3 

Het volume is ingesteld op 17 

De batterij is volledig geladen 

 

 Het scherm ‘Afspelen’ 

 

Tijdens het afspelen toont wordt de naam van de track die 

wordt afgespeeld weergegeven in het midden van het 

display.. 

 

    Track 1 van 24 wordt afgespeeld 

 

Momenteel zijn 6 seconden van een track van 39 seconden afgespeeld 

 

         Track wordt afgespeeld 



© 2014 Geheugenhulp 

                       

                      Afspelen is gepauzeerd 

 

         Gaat naar volgende track 

         Gaat naar vorige track  

 

 

 

 

Het scherm Opname 

 

 

Opname wordt uitgevoerd in MP3-indeling 

Opname wordt uitgevoerd in WAV-indeling 

Track wordt opgenomen 

Opname is gepauzeerd 

Batterij is 50% vol 

 

Het menu Config (Configuratie) 

Door                       in het standby-scherm te selecteren, wordt er een menu geopend waarin 

het volgende kan worden ingesteld: 

Rec  opnamefunctie: MP3 of WAV 

Backlight Geeft aan hoe lang de achtergrondverlichting blijft branden nadat de laatste  

      knop werd ingedrukt. Druk op een willekeurige knop om de verlichting weer  

  aan te zetten. 

Language Kies de gewenste taal waarin de menu’s moeten worden weergegeven. Het  

  standby-scherm wordt hiermee niet veranderd. 

System Info Toont de versie van de firmware en het beschikbare geheugen. 
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Het menu Browse 

Selecteer                         (Bladeren) in het standby-scherm om de bestanden weer te geven 

die op de Talk-Tracker zijn opgeslagen. 

Selecteer een map om de bestanden en submappen in deze map te tonen. 

Selecteer “Parent Folder” (Hoofdmap) om een niveau hoger te gaan. 

Wanneer een bestand wordt geselecteerd, wordt de keuze geboden om dit af te spelen of te 

verwijderen. 

Aansluiten op een pc of Apple Mac 

 Zet de Talk-Tracker uit. 

 Sluit de Talk-Tracker op een vrije USB-aansluiting aan met gebruik van de 

meegeleverde USB-kabel. 

 Als de Talk-Tracker voor het eerst op een pc wordt aangesloten, worden de drivers 

automatisch geïnstalleerd en moet de pc, afhankelijk van het besturingssysteem, 

wellicht opnieuw worden opgestart. 

 De pc of de Mac zal het apparaat als een USB-apparaat voor massaopslag herkennen 

en het verschijnt als een verwijderbaar station in het venster van de 

bestandsverkenner. 

 De opgenomen tracks zijn opgeslagen in de map MIC_REC. Deze map moet ook 

worden gebruikt als er MP3- of WAV-bestanden worden gekopieerd om op de Talk-

Tracker af te spelen. 

 Bestanden kunnen rechtstreeks vanaf de computer worden verwijderd uit of 

toegevoegd aan de Talk-Tracker en het apparaat kan ook vanaf de computer worden 

geformatteerd. 

 

Audacity installeren en gebruiken 

 Voor uw gemak wordt de Talk-Tracker geleverd met Audacity. Dit programma 

wordt niet als zodanig door Geheugenhulp ondersteund en valt niet onze garantie. 

Het maakt geen deel uit van het Talk-Tracker product. 

 Audacity is een gratis software met open broncode en is bestemd voor de opname en 

bewerking van geluiden. De software is beschikbaar voor Mac OS/S, Microsoft 

Windows, GNU/Linux en andere besturingssystemen. 

 Sluit Talk-Tracker aan op de pc of Mac en blader naar de map Audacity (versie 1.2.6). 

 Op de computer met Windows moet het bestand audacitywin.exe worden gestart. 

 Op de computers met Mac OS/X. (PPC) moet het bestand audacitymac.dmg worden 

gestart. 

 Het is misschien het makkelijkst om de map eerst naar de pc of Mac te kopiëren.  
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 Instructies, de nieuwste versies voor alle besturingssystemen en licentie-informatie is 

te vinden op http://audacity.sourceforge.net 

 

Technische specificatie 

 Neemt rechtstreeks in MP3- of WAV-indeling op 

 128MB flash-geheugen, maximaal 4 uur opname  

 MP3:     Bit-rate:  128 kbps (44kHz samplefrequentie) 

              Max. Tijdsduur:  circa 2 uur 

 WAV:    Indeling:  IMA ADPCM 

              Bit-rate:   64 kbps (4 bits per sample) 

              Max. Tijdsduur:  circa 4 uur 

 Voor maximale lengte van opname kunnen Audacity en de gebruikersbestanden 

worden verwijderd, om extra geheugen vrij te maken 

 Ingebouwde 300mAH Lithium-ion polymeerbatterij 

 Batterij wordt gedeeltelijk geladen geleverd (50% - 90%) 

 Luidspreker en vier microfoons 

 Eén 3,5 mm stereocontact voor hoofdtelefoon 

 Stroomverbruik: 

              75mA standby 

              100mA opname 

              80-120mA afspelen (afhankelijk van volume) 

 Levensduur batterij: circa 3 uur opname of afspelen 

 Afmeting: lengte 135 mm, breedte 75 mm, hoogte 23 mm 

 

Problemen oplossen 

Talk-Tracker is ontwikkeld om onder normale omstandigheden betrouwbaar en 

voorspelbaar te werken. In sommige gevallen kunnen er zich echter problemen voordoen. 

Controleer in dit geval eerst het volgende voordat u contact opneemt met de technische 

dienst: 

Probleem Statuslampje lijkt onregelmatig en willekeurig te knipperen 
 

Oplossing Batterij raakt leeg. Laad de batterij op 
 

Probleem Begin of einde van de opname mist. 
 

Oplossing Bij het opnemen en afspelen past Talk-Tracker een automatische 
overgang toe (fade in, fade out). Zorg dat er vóór het begin en aan 
het eind een paar seconden leeg zijn. 

Probleem Bestanden corrupt of knoppen werken niet 

http://audacity.sourceforge.net/
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Oplossing Formatteer het station in Windows (gebruik FAT, niet FAT32) 
 

Probleem Lampje knippert rood tijdens een opname 
 

Oplossing Geheugen vol. Verwijder enkele bestanden. 
 

Probleem Sommige tracks worden niet afgespeeld 
 

Oplossing De tracks hebben waarschijnlijk een andere indeling. Probeer over 
te schakelen van MP3 naar WAV of omgekeerd 

Probleem Statuslampje brandt niet. 
 

Oplossing Batterij leeg. Laad de batterij op 
 

 

Ondersteuning en garantie 

Dit product wordt geleverd met een éénjarige garantie op problemen die zich voordoen bij 

normaal gebruik. Door foutief gebruik van de Talk-Tracker of door de behuizing te openen, 

komt de garantie te vervallen. De garantie biedt geen dekking voor de gegevens die op het 

apparaat zijn opgeslagen, of eventueel verlies als gevolg hiervan. De batterij kan niet worden 

vervangen. Voor reparaties die buiten de garantie vallen, wordt een tarief in rekening 

gebracht.  

 

 

 

 


