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Voorwoord

Deze handleiding is bedoeld voor eindgebruikers ter 
ondersteuning van het gebruik en onderhoud van dit apparaat. 
Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door en neem alle 
veiligheidsvoorschriften in acht om te voorkomen dat er schade 
wordt veroorzaakt aan uw gezondheid, apparaat of milieu.   

De i-Speak is ontwikkeld ter ondersteuning bij leesproblemen 
door bijvoorbeeld slechtziendheid of dyslexie. Het apparaat 
is bedoeld voor het afspelen van gesproken boeken. Deze 
boeken worden veelal uitgegeven op Daisy-rom-cd’s, waarbij de 
afspeelsnelheid en toonhoogte naar wens instelbaar is.

Het apparaat is zeer eenvoudig in gebruik, maar vanwege de 
veiligheidsvoorschriften wordt het afgeraden om het te laten 
gebruiken door kinderen jonger dan 6 jaar of door personen 
met een verstandelijke beperking, tenzij zij onder toezicht staan 
van een voor hun veiligheid aangewezen persoon.  Indien u nog 
vragen heeft na het lezen van deze handleiding, neem gerust 
contact op met uw leverancier. Deze informatie vindt u aan het 
einde van deze handleiding.

Belangrijke aanwijzingen en waarschuwingen worden 
aangegeven zoals in dit kader. 
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1 Inleiding

De i-Speak is een batterijgevoede cd-speler met eenvoudige 
bediening. De i-Speak is een mobiel apparaat welke eenvoudig 
verplaatsbaar is door de geïntegreerde handgreep. 

De i-Speak is te gebruiken met Daisy rom-cd’s en audio-cd’s.  
Tijdens gebruik dient de i-Speak op een vlakke harde 
ondergrond geplaatst te worden. Met de meegeleverde batterij 
kan de i-Speak urenlang cd’s afspelen.

De batterij kan worden opgeladen met bijgeleverde adapter en 
netkabel. Merkt u problemen bij gebruik of het laden van de 
batterij, neemt u contact op met uw leverancier.

Een uitgebreid overzicht van mogelijkheden en technische 
specificaties vindt u in hoofdstuk 14 Technische Specificaties.

Wijzigingen mogen alleen worden uitgevoerd door 
de fabrikant of een door de fabrikant goedgekeurde 
reparateur. Bij ongeoorloofde reparatie of aanpassing 
bestaat kans op letsel en vervalt alle garantie. 

2 Inhoud verpakking

Inhoud van de doos:
•	 i-Speak inclusief batterij
•	 Draagkoffer
•	 Adapter 
•	 Netkabel
•	 Hoofdtelefoon
•	 Gebruiksaanwijzing
•	 Apparaatoverzicht
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3 Veiligheid

Gebruik het apparaat enkel voor het beoogde doel: het voorlezen 
van hiervoor bestemde cd’s. Neem alle veiligheidsvoorschriften 
in acht om te voorkomen dat er schade wordt veroorzaakt aan 
het apparaat, uw gezondheid of het milieu:

•	 Wees zeer voorzichtig met het gebruik van harde volumes. 
Als u het volume te hoog zet, kan dit uw gehoor in korte 
tijd beschadigen. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor 
mensen die al slechter horen. Let op, na verloop van tijd raken 
uw oren gewend aan hogere volumes. Indien u het geluid dan 
gaat ophogen, kan het alsnog schadelijk zijn voor uw gehoor. 
Om u hier tegen te beschermen dient u het volume op een 
veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend 
raken en het vervolgens niet nog hoger te zetten. Gebruik uw 
apparaat met zorg en neem af en toe een pauze. 

•	 Gebruik dit apparaat niet als het een beschadigde stekker 
of netsnoer heeft, als het niet goed werkt of als het is 
beschadigd door vallen.  

•	 Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een 
voertuig. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer. 

•	 Ingeschakelde mobiele telefoons in de omgeving kunnen 
interferentie (storingen) veroorzaken. 

•	 Gebruik de speler altijd bij een redelijkerwijs constante 
temperatuur tussen de 10 en 35 ºC.

•	 De i-Speak vraagt weinig tot geen onderhoud. Als u het 
apparaat aan de buitenzijde wilt schoonmaken, gebruik alleen 
een zachte droge doek. Gebruik in geen geval water, alcohol, 
aceton of andere schoonmaakmiddelen. 

•	 Schakel de i-Speak altijd uit als u er geen gebruik van maakt.
•	 Gebruik enkel de bijgeleverde adapter om de i-Speak op te laden.
•	 Stel de i-Speak niet bloot aan direct zonlicht en extreme of 

snel veranderende temperaturen of vochtigheid.Gebruik de 
i-Speak alleen in droge ruimtes, dus niet in een badkamer of 
buiten.
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•	 Plaats uw i-Speak niet naast of op een warmtebron.
•	 Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond zodat het  

apparaat niet kan vallen.
•	 Let op de aangesloten kabels van de adapter en  

hoofdtelefoon. Deze kabels kunnen een risico vormen voor 
uw veiligheid.

•	 Houd de i-Speak buiten bereik van kinderen (jonger dan 6 
jaar).

Waarschuwing bij gebruik van pacemaker
Rechts afgebeeld icoon geeft aan dat 
gebruikers met pacemakers op moeten 
letten met het gebruik van de i-Speak. De 
ingebouwde luidspreker in de i-Speak bevat 
een sterke magneet welke, afhankelijk van 
uw pacemaker, invloed kan hebben op de 
werking van de pacemaker. 

Neem contact op met uw medisch specialist om uzelf te 
informeren over het effect van magneten op uw pacemaker.

Waarschuwing met betrekking tot de batterij
•	 Vervanging van een batterij in het apparaat door een 

verkeerde type batterij kan leiden tot ongewenste en 
gevaarlijke situaties, inclusief vuur en explosie.

•	 De batterij mag alleen als speciaal afval verwerkt 
worden. Geef de batterij dan ook af bij gespecialiseerde 
verzamelpunten. Bij incorrecte afvalverwerking, zoals 
verbranding in een vuur of oven, of mechanisch verpletten of 
versnijden van een batterij, kan dit leiden tot explosies.

•	 Bij het bewaren van een batterij in een omgeving met een  
extreem hoge temperatuur, kan dit leiden tot explosies of het 
lekken van ontvlambare gassen of vloeistoffen uit de batterij.

•	 Een batterij die zich bevindt in een extreem lage luchtdruk, 
zoals kan optreden bij een niet op druk gehouden ruimte van 
een vliegtuig, kan vlam vatten, exploderen, of gaan lekken 
van ontvlambare gassen en vloeistoffen.
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4 Overzicht en beschrijving

1

3

54
10

11

6 7 8 9

14

13

12

2

15

1   Adapteraansluiting
2   Handgreep
3   Luidspreker
4   Aan-uit
5   Slaapstand/menu/cd-info
6   Terug
7   Afspelen-pauze
8   Vooruit

Afbeelding 1: vooraanzicht 
van de i-Speak

Afbeelding 2: zijaanzicht van 
omgekeerde i-Speak

12 13

9   Eject
10  Snelheid
11  Toonhoogte
12  Hoofdtelefoonuitgang
13  Volume
14  Cd-sleuf 
15  Batterijdeksel
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5 Eerste gebruik

Om ervoor te zorgen dat de batterij niet ontlaadt nadat het de 
fabriek verlaat, is er een isolatielip geplaatst bij de batterij aan 
de achterkant van het apparaat. Deze isolatielip moet verwijderd 
worden voordat het apparaat gebruikt kan worden. Dit doet u 
door de lip met de opdruk “Pull, remove before use” aan de 
achterkant van het apparaat, uit het apparaat te trekken.

Laad de batterij volledig op voordat u de i-Speak in 
gebruik neemt. 

6 Oplaadbare batterij

Opladen van de batterij
Steek het netsnoer in de adapter. Verbind de adapterstekker 
met de i-Speak adapteraansluiting 1 . Steek het netsnoer in het 
stopcontact. Als het apparaat aanstaat, laat deze een hoog-laag, 
laag-middelhoog pieptoon horen ter indicatie dat de adapter 
juist is aangesloten en een middelhoog-laag, hoog-laag pieptoon 
wanneer de adapter is ontkoppeld.
De verlichting van de aan-uittoets 4  geeft de status van het 
apparaat weer: 

i-Speak Adapter Verlichting Status
Aan Aangesloten Groen Laden of vol
Uit Aangesloten Blauw Laden
Uit Aangesloten Uit Vol
Uit Aangesloten Knippert 

blauw
controleer of de batterij 
goed geplaast is, zie 
verder hoofdstuk 10 
storingen

Uit Niet 
aangesloten

Uit i-Speak is uitgeschakeld
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Batterij leeg
Als de batterij leeg raakt, geeft het apparaat dit aan met de 
melding “batterij bijna leeg. Sluit adapter aan”. 

Wanneer de batterij helemaal leeg, is zal het apparaat zichzelf 
uitschakelen. De uitschakeltoon is hoorbaar en de verlichting 
van de aan-uittoets 4  zal uit gaan. Het apparaat moet eerst 
opgeladen worden om weer gebruikt te kunnen worden. 

Batterijbesparingsfunctie
De i-Speak zal automatisch uitschakelen als het apparaat aan 
staat maar niet afspeelt en er 30 minuten geen toets wordt 
ingedrukt. Een indicatietoon (dubbele piep) is hoorbaar en de 
verlichting van de aan-uittoets 4  zal uit gaan.

Opslag
Indien u het apparaat voor lange tijd niet meer wil gebruiken 
dan is het verstandig de batterij te verwijderen uit het apparaat. 
Houdt u er rekening mee dat de contacten van de batterij geen 
kortsluiting kunnen maken met metalen delen zoals bijvoorbeeld 
sleutels, paperclips etc. Ter bevordering van de levensduur dient 
de batterij op normaal niveau opgeladen te zijn en moet deze 
ieder half jaar opnieuw tot dit niveau worden opgeladen. 

Batterij in goede conditie houden
De i-Speak wordt geleverd met een lithium-batterij. De ideale 
omgevingstemperatuur voor het opladen, gebruik en opslaan 
van een lithium-batterij is rond de 20 oC. 

Batterij vervangen
Wanneer de batterij niet meer naar behoren werkt, kan deze 
worden vervangen. Plaats de i-Speak ondersteboven op een 
stabiele ondergrond en verwijder de batterijdeksel (15 in het 
overzicht in Hoofdstuk 4 Overzicht en beschrijving). Verwijder de 
batterij. Na het terugplaatsen van de batterij en batterijdeksel is 
het apparaat gereed voor gebruik. 
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Afbeelding 1: verwijderen van de batterijdeksel

Afbeelding 2: verwijderen van de batterij

Neem voor informatie en beschikbaarheid van een nieuwe 
batterij contact op met uw leverancier. De oude lithium-batterij 
dient bij de fabrikant of op een daarvoor bedoeld verzamelpunt 
te worden ingeleverd.

Laad de nieuwe batterij na vervanging volledig op voordat 
u de i-Speak in gebruik neemt. 

7 Transport

Verplaats de i-Speak door gebruik te maken van de ingebouwde 
handgreep 2 . Hiermee heeft u de meeste controle over het 
toestel tijdens het verplaatsen. 

Gebruik de bijgeleverde draagkoffer om de i-Speak op te bergen  
of te vervoeren over lange afstanden. Hierin is de i-Speak het 
beste beschermd tegen stoten en schokken. Vermijd direct 
zonlicht en grote vochtigheids- en temperatuurschommelingen. 
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8 Bediening

Wanneer er geen media aanwezig is in de i-Speak zal de functie 
van de ingedrukte toets worden uitgesproken. Zodra er wel 
media aanwezig is, zal de functie worden uitgevoerd en niet 
uitgesproken worden. 
Tijdens het laden van de cd kan het apparaat niet bediend 
worden en reageert deze alsof er geen cd aanwezig is.

De i-Speak inschakelen 
Om het apparaat aan te zetten, drukt u aan-uittoets 4  in tot u de 
inschakeltoon hoort. Na een aantal seconden zal de aan-uittoets 
groen oplichten en “Welkom” hoorbaar zijn. Wanneer er media 
aanwezig is in het apparaat, zal de i-Speak automatisch verder 
gaan waar het de vorige keer is gebleven.

De functie “Automatisch afspelen” is in of uit te schakelen in het 
Gebruikersmenu (Hoofdstuk 9).

De i-Speak uitschakelen 
Om het apparaat uit te zetten, drukt u de aan-uittoets 4  in tot de 
uitschakeltoon hoorbaar is. De verlichting van de aan-uittoets 4  
gaat uit.

Afspelen en pauzeren
Druk op de afspeel-pauzetoets 7  om het afspelen te starten of 
te pauzeren.

Navigeren
Het apparaat beschikt over 3 navigatiemodi om de i-Speak aan 
te laten sluiten op uw manier van lezen. Deze navigatiemodi zijn 
alleen van belang voor een Daisy-rom-cd. Bij andere dan Daisy-
rom-cd’s werkt het apparaat volgens modus 1.

Druk op de terug- 6  of vooruittoets 8  terwijl de i-Speak spreekt 
om 10 seconden terug of vooruit te springen en daar verder te 
spreken.
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Houd de terug- 6  of vooruittoets 8  ingedrukt terwijl de i-Speak 
spreekt om grotere stappen terug of vooruit te springen. Het 
apparaat spreekt uit hoe groot de sprong is die genomen wordt 
en zal op dat punt verder spreken.

Navigeren in de pauzestand
Indien een Daisy-rom-cd in het apparaat aanwezig is,werkt het 
apparaat als volgt:

Navigatiemodus 1: tijd
Bij het kort indrukken van de terug- 6  of vooruittoets 8  in de 
pauzestand zal het apparaat op dezelfde manier navigeren alsof 
het boek niet gepauzeerd is. Druk op de terug- 6  of vooruittoets 
8  om 10 seconden terug of vooruit te springen, waarna hij 

verder gaat met spreken. 

Bij het ingedrukt houden van de terug- 6  of vooruittoets 8  
zullen grotere stappen gesprongen worden en het apparaat 
spreekt de grootte van de sprong uit, waarna hij op dat punt zal 
verder spreken.

Navigatiemodus 2: item (als standaard ingesteld)
Bij het kort indrukken van de terug- 6  of vooruittoets 8  in de 
pauzestand zal het apparaat navigeren volgens het ingesteld 
niveau, waarna het op dat punt zal verder spreken. Indien u op 
het ingestelde niveau meerdere posities wilt navigeren, zult u 
herhaaldelijk het apparaat moeten pauzeren en navigeren tot de 
gewenste positie is bereikt.

Als u de terug- 6  of vooruittoets 8  ingedrukt houdt terwijl 
de i-Speak gepauzeerd is stelt u het niveau in, waarbij de 
vooruittoets 8  het niveau verhoogt en de terugtoets 6  het 
niveau verlaagt. Hierna blijft het apparaat in pauze, totdat met 
een druk op de afspeel-pauzetoets 7  het voorlezen gestart 
wordt.

Omdat elk Daisy-rom-cd zijn eigen niveaustructuur hanteert, 
hangt het van het boek af hoe groot een stap per item is. 
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Navigatiemodus 3: pagina
Druk op de terug- 6  of vooruittoets 8  terwijl de i-Speak 
gepauzeerd is om een pagina terug of vooruit te springen. Op 
dat punt zal het apparaat beginnen te spreken.

Houd de terug- 6  of vooruittoets 8  ingedrukt terwijl de i-Speak 
gepauzeerd is om meerdere pagina’s terug of vooruit te springen. 
Het apparaat laat een piep horen voor elke pagina die vooruit of 
terug wordt genavigeerd en zal op die pagina verder spreken.

De gewenste navigatiemodus is in te stellen in het 
Gebruikersmenu (Hoofdstuk 9).

Navigatie bij audio- of mp3-cd
Bij een audio-of mp3-cd werkt navigatie in pauze als volgt:

Navigatiemodus 1: tijd
Bij het kort indrukken van de terug- 6  of vooruittoets 8  in de 
pauzestand zal het apparaat op dezelfde manier navigeren alsof 
het boek niet gepauzeerd is. Druk op de terug- 6  of vooruittoets 
8  om 10 seconden terug of vooruit te springen, waarna hij 

verder gaat met spreken. 

Bij het ingedrukt houden van de terug- 6  of vooruittoets 8  
zullen grotere stappen gesprongen worden en het apparaat 
spreekt de grootte van de sprong uit, waarna hij op dat punt zal 
verder spreken.

Navigatiemodus 2: item en Navigatiemodus 3: pagina
Voor deze beide modi zal het apparaat bij bediening van de 
terug- 6  of vooruittoets 8  navigeren naar respectievelijk het 
vorige of volgende nummer op de cd.
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Volume regelen
Wanneer het apparaat aan staat, kan het volume van de i-Speak 
worden geregeld door aan de volumeregelaar 13 te draaien. 
Draai de regelaar naar u toe om het volume te verlagen en van u 
af om te verhogen. De i-Speak laat een dubbele pieptoon horen 
wanneer de minimale of maximale waarde bereikt is.

Een veilig geluidsniveau instellen: Zet de volumeregeling 
op een lage stand. Verhoog langzaam het volume totdat 
het aangenaam en duidelijk klinkt.

Snelheid regelen
Wanneer het apparaat aan staat kunt u met behulp van de 
snelheidstoets 10 de snelheid van het voorlezen regelen. Druk 
op de linkerzijde om te vertragen en de rechterzijde om te 
versnellen. U hoort een pieptoon als indicatie dat de toets is 
ingedrukt en een hoge pieptoon bij de normale stand. Indien 
de instelling buiten het bereik komt, wordt u gewaardschuwd 
door een dubbele pieptoon. Bij het bereiken van de onder- of 
bovengrens van het bereik van de snelheidsregelaar hoort u een 
dubbele hoge piep.

Toonhoogte regelen
Met behulp van de toonhoogtetoets 11 kunt u de toonhoogte 
van de voorleesstem regelen. Druk op de linkerzijde van 
de toonhoogtetoets om te verlagen en op de rechterzijde 
van de toets om te verhogen. U hoort een pieptoon als 
indicatie dat de toets is ingedrukt en een hoge pieptoon bij 
de normale stand. Indien de instelling buiten het bereik komt, 
wordt u gewaardschuwd door een dubbele pieptoon. Bij het 
bereiken van de onder- of bovengrens van het bereik van de 
toonhoogteregelaar hoort u een dubbele hoge piep.
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Slaapstand
Wanneer de i-Speak spreekt, kunt u de slaapstand instellen door 
op de slaapstandtoets 5  te drukken. Door meerdere malen te 
drukken, kunt u kiezen om de slaapstand in te stellen op 15, 30, 
45 of 60 minuten of de slaapstand uit te schakelen. 1 minuut 
voordat de slaapstand in gaat geeft de i-Speak een gesproken 
melding. Na deze minuut zal het apparaat zichzelf uitschakelen. 
Door na de melding op de slaapstandtoets 5  te drukken, blijft 
de i-Speak langer aan.

Om de slaapstand uit te schakelen drukt u meerdere malen op 
de slaapstandtoets 5  tot de i-Speak de melding slaapstand uit 
uitspreekt.

Informatie over de huidige positie op de cd
Door de slaaptimer ingedrukt te houden, terwijl een cd speelt, zal 
de informatie over de positie op de cd en de totale speeltijd van 
de cd worden uitgesproken. Hierna blijft het apparaat in pauze, 
totdat met een druk op de afspeel-pauzetoets 7  het voorlezen 
weer gestart wordt.

Batterijstatus opvragen 
Door de aan-uittoets 4  kort in te drukken wordt de batterijstatus 
uitgesproken. 

CD laden
Om een cd in de i-Speak te laden steekt u een cd met de 
bedrukte zijde naar boven zo ver in cd-sleuf 14 tot het apparaat 
de cd zelf naar binnen geleidt. Wanneer de cd geschikte media 
bevat, zal de i-Speak automatisch beginnen met afspelen (dit 
kan worden uitgeschakeld in het gebruikersmenu). 

Tijdens het laden van de cd kan het apparaat niet bediend 
worden en reageert deze alsof er geen cd aanwezig is.
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CD uitwerpen
Wanneer de ejecttoets 9  wordt ingedrukt, zal het apparaat de 
cd uitwerpen.

Luisteren via de ingebouwde luidspreker
Wanneer er geen hoofdtelefoon op de hoofdtelefoonuitgang 
is aangesloten, zal het apparaat spreken via de ingebouwde 
luidspreker 3 . 

Luisteren via externe luidspreker
Een externe luidspeker kan worden aangesloten via een 3,5 
mm-stekker op de hoofdtelefoonuitgang 12. Hierdoor wordt de 
ingebouwde luidspreker uitgeschakeld.

Boekgeheugen wissen
Door de afspeel-pauzetoets 7  3 seconden ingedrukt te 
houden wanneer media in het apparaat aanwezig is, wordt het 
boekgeheugen voor de huidige cd gewist en zal de i-Speak 
vooraan in het boek beginnen. Het boekgeheugen wordt niet 
gewist, indien er geen cd in het apparaat gedetecteerd wordt. 

Het boekgeheugen voor alle boeken kan bovendien gewist worden 
door in het Gebruikersmenu het apparaat terug te zetten. 

9 Gebruikersmenu

De i-Speak beschikt over een Gebruikersmenu waarin bepaalde 
werkingen van het apparaat zijn in te stellen. 

Om in het Gebruikersmenu te komen handelt u als volgt:
•	 Zorg dat de i-Speak ingeschakeld is en eventuele media is 

gepauzeerd. Het menu is niet beschikbaar wanneer media 
speelt. 

•	 Houd de Slaapstandtoets 5  2 seconden ingedrukt tot het 
apparaat Menu en het eerste menu-item Talen uitspreekt.
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De bediening in het menu is als volgt:

 Terug 6     Naar vorige optie.
 Vooruit 8     Naar volgende optie.
 Afspeel-pauze 7    Selecteer, alsook het   
     vastleggen van de keuze na  
     het kiezen van een andere   
     optie. 
 Eject 9     Menu-item verlaten, zonder de  
     keuze vast te leggen. 
 Slaapstand 5    Menu verlaten.

De overige toetsen hebben geen functie.

Het gebruikersmenu biedt de volgende menu-items:

Systeemtaal
Deze lijst bevat 37 talen en dialecten. 

Navigatiemodus
Deze lijst bevat 3 navigatiemodi: Modus 1 (tijd), Modus 2 (item) 
en Modus 3 (pagina). 

Automatisch afspelen
Hier kan gekozen worden of de cd bij inschakelen of laden 
automatisch gaat afspelen of niet. 

Fabrieksinstellingen
Hier kan de i-Speak weer naar de fabrieksinstellingen worden 
ingesteld. De volgende instellingen worden aangepast:

Systeemtaal   Brits Engels.
Navigatiemodus  Modus 2 (item), niveau 2.
Automatisch afspelen Ja.
Boekgeheugen  Wordt gewist voor alle media.

Softwareversie
Hier kan de softwareversie gehoord worden. Dit menu-item is 
niet instelbaar.
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10 Storingen

Probleem Oorzaak Oplossing
Geen geluid uit 
luidspreker

Hoofdtelefoon 
aangesloten

Verwijder de 
hoofdtelefoon

Weinig of geen 
geluid

Volume te laag Verhoog het volume door 
de volumeregelaar 13 van 
u af te draaien

Tijdens laden 
knippert  
Aan-Uitknop 4  
blauw

Isolatielip is niet 
verwijderd en 
batterij wordt 
niet geladen

Verwijder alsnog de 
isolatielip aan de 
achterkant van het 
apparaat. Eventueel 
moet u daarvoor het 
batterijcompartiment 15 
openen, zoals beschreven 
in Hoofdstuk 5 Eerste 
gebruik.

Apparaat 
reageert niet op 
toetsen

Intern proces 
verstoord

Houd de Aan-Uitknop 4  
ingedrukt tot de groene 
verlichting uit gaat. Werkt 
dit niet, haal de batterij uit 
het apparaat en plaats het 
weer terug.

Apparaat 
reageert niet op 
toetsen

Cd wordt 
geladen

Wacht tot het laadproces 
van de CD gereed is

Mocht uw probleem niet vermeld zijn in bovenstaande tabel, of 
mochten de geboden oplossingen het probleem niet verhelpen, 
neem contact op met uw leverancier.
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11 Recyclen

Dit apparaat mag niet samen met huishoudelijk 
afval worden weggegooid. Houd dit apparaat 
gescheiden van andere soorten afval en lever het in 
bij een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische 
en elektronische apparatuur. Hiermee voorkomt u 
mogelijke schade aan het milieu en de menselijke 
gezondheid als gevolg van het ongecontroleerd 
afvoeren van afval.

12 Garantiebepalingen

Dit product valt onder de garantiebepalingen van uw leverancier. 
Voor meer informatie over deze bepalingen, neem contact op 
met uw leverancier.  

13 Richtlijnen

De i-Speak voldoet aan CE volgens de volgende richtlijnen: 
•	 Klasse 1 medische producten MDD 93/42/EEG
•	 ROHS II (2017/2102)
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14 Technisch Specificaties

Product i-Speak
Afmetingen (l × b × h) 20,5 × 20 × 5,5 cm
Gewicht 1000 gram
Batterijtype 3,7 V, oplaadbaar, lithium-ion
Batterijcapaciteit 6800 mAh
Maximale speelduur ongeveer 6 uur (Daisy rom-cd), 

afhankelijk van de intensiteit van 
de bediening van het apparaat

Laadtijd 4 tot 5 uur
Temperatuur tijdens 
gebruik

+10 tot + 35 graden Celcius 
+50 tot +95 graden Fahrenheit  
 

Temperatuur bij  
Opslag/vervoer

0 tot +60 graden Celcius  
+32 tot +140 graden Fahrenheit 

Stroomtoevoer Adapter 5 Vdc / 3 A: 
Meanwell: GSM18B05-P1J 
Sinrace: CGSW20-050-3000II

Interne luidspreker 45mm diameter
Audio vermogen 
luidspreker

2,9 Watt  
Maximaal 100 dB

Hoofdtelefoonuitgang 3,5 mm-stekker
Audio vermogen 
hoofdtelefoon

25 milliWatt 

Bruikbare media Daisy 2.0 en 3.0 rom-cd’s 
Audio-cd’s 
MP3-cd’s of -dvd’s
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15 Informatie van uw leverancier

Voor informatie of opmerkingen over het product kunt u contact 
opnemen met de leverancier van de i-Speak:

Bedrijfsnaam: 
Adres:  
   
    
Telefoonnummer:  
Fax:    
E-mail:    
Internet:  

16 Informatie van de fabrikant

Voor verdere informatie of opmerkingen over het product kunt u 
contact opnemen met de fabrikant van de i-Speak:

Bedrijfsnaam: Rehan Electronics Ltd.
Adres:  Aughrim Road, Carnew
   Country Wicklow, Y14  NY60 
   Republic of Ireland
Telefoonnummer:  +353 (0) 53 942 6742
Faxnummer:  +353 (0) 53 942 6051
E-mail:   technical@rehanelectronics.ie 
Internet:  www.rehanelectronics.com





26 i-Speak

E
ng

lis
h

Table of contents

Foreword ...................................................................................28
1   Introduction .........................................................................29
2   Package contents ................................................................29
3   Safety ...................................................................................30
     Warning when using a pacemaker .......................................31
     Warning regarding the battery ..............................................31
4   Overview and description ...................................................32
5   First use ...............................................................................33
6   Rechargeable battery ..........................................................33
     Charging the battery .............................................................33
     Battery empty .......................................................................34
     Batterysaver .........................................................................34
     Storage conditions ...............................................................34
     Keeping the battery in good condition .................................34
     Replacing the battery ...........................................................34
7   Transport ..............................................................................35
8   Controls ...............................................................................36
     Turn i-Speak on ....................................................................36
     Turn i-Speak off ....................................................................36
     Play and pause .....................................................................36
     Navigation ............................................................................36
     Navigation when paused ......................................................37
     Navigation with audio or MP3 CD ........................................38
     Change volume ....................................................................38
     Change speed ......................................................................39
     Change pitch ........................................................................39
     Sleep timer ...........................................................................39
     Information about the current position on the CD ................39
     Retrieve battery status .........................................................40
     Load a CD ............................................................................40
     Eject a CD ............................................................................40
     Listen through built-in speaker .............................................40
     Listen through external speaker ...........................................40
     Delete auto-resume marker ..................................................40



27i-Speak

E
ng

lis
h

9   User menu ............................................................................41
     System language ..................................................................41
     Navigation mode ..................................................................41
     Autoplay ...............................................................................41
     Factory reset ........................................................................42
     Software version ...................................................................42
10 Troubleshooting ...................................................................42
11 Recycling .............................................................................43
12 Warranty ...............................................................................43
13 Regulations ..........................................................................44
14 Technical specifications ......................................................45
15 Information from your supplier ...........................................46
16 Information from your manufacturer ..................................46

This document is the original user manual and has been 
prepared by and is commissioned by Rehan Electronics Ltd.

The i-Speak product name is a trademark of Rehan Electronics Ltd.
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Foreword

This user manual is intended for end users as support for the 
use and maintenance of this device. Read this manual carefully 
before use and observe all safety instructions to prevent damage 
to your health, the device or the environment.

The i-Speak has been developed to support reading problems 
due to, for example, low vision or dyslexia. The device is 
intended for playing audio books. These books are mostly 
published on Daisy-ROM CDs, whereby the playback speed and 
pitch can be adjusted as desired.

The device is very easy to use, but due to safety regulations it 
is not recommended that children under the age of 6 or people 
with intellectual disabilities use it, unless they are supervised by 
a person designated for their safety. If you have any questions 
after reading this manual, please contact your supplier. You will 
find this information at the end of this user manual.

Important instructions and warnings are placed in  
black-outlined areas such as this one. 
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1 Introduction

The i-Speak is a battery-powered CD player with easy controls. 
The i-Speak is a mobile device that can easily be moved by the 
integrated handle.

The i-Speak can be used with Daisy-ROM CDs and audio CDs. 
During use, the i-Speak must be placed on a flat hard surface. 
With the supplied battery, the i-Speak can play CDs for hours.

The battery can be charged with the supplied adapter and power 
cable. If you notice problems when using or charging the battery, 
contact your supplier.

You will find a comprehensive overview of options and technical 
specifications in Chapter 14 Technical specifications.

Changes to the device may only be made by the 
manufacturer or a technician approved by the 
manufacturer. Unauthorized repairs or modifications may 
result in injury and will void all warranty.

2 Package contents

Contents of the box:
•	 i-Speak including battery
•	 Carrying case
•	 Power adapter
•	 Power cord
•	 Headphones
•	 User manual
•	 Device overview
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3 Safety

Only use the device for its intended purpose: reading Daisy-ROM 
CDs and audio CDs. Observe all safety regulations to prevent 
damage to your device, your health or the environment:

•	 Be very careful with high volumes. Turning the volume up too 
high can damage your hearing in the short term. The higher 
decibel range is intended for people who already suffer from 
bad hearing. Note: over time your ears get used to higher 
volumes. If you raise the sound in these cases it can still be 
harmful to your hearing. To protect yourself against this, set 
the volume to a safe level before your ears get used to the 
sound and do not raise it further. 

•	 Use your device with care and take a break regularly.
•	 Do not use this device if it has a damaged plug or power 

cord, if it is not working properly, or if it has been damaged by 
falling.

•	 Do not use headphones while operating a motor vehicle. This 
may result in traffic hazards.

•	 Active mobile phones in the area can cause malfunctions 
(interference).

•	 Always use the i-Speak at a reasonably constant temperature 
between 10 and 35 ºC.

•	 The i-Speak requires little to no maintenance. If you want 
to clean the outside of the device, only use a soft dry cloth. 
Never use water, alcohol, acetone or other cleaning agents.

•	 Always switch off the i-Speak if you are not using it.
•	 Only use the supplied adapter to charge the i-Speak.
•	 Do not expose the i-Speak to direct sunlight and extreme or 

rapidly changing temperatures or humidity.
•	 Use the i-Speak only in dry rooms, not in a bathroom or 

outside.
•	 Do not place your i-Speak next to or on a heat source.
•	 Place the device on a stable surface so that the device 

cannot fall.
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•	 Pay attention to the connected cables of the adapter and 
headphones. These cables can pose a risk to your safety.

•	 Keep the i-Speak out of reach of children (younger than 6 
years).

Warning when using a pacemaker
The icon below indicates that users with 
pacemakers should pay attention when 
using the i-Speak. The built-in speaker 
in the i-Speak contains a strong magnet 
which, depending on your pacemaker, can 
infl uence the operation of the pacemaker.

Contact your specialist to inform yourself about the effect of 
magnets on your pacemaker.

Warning regarding the battery
•	 Replacing a battery in the device with a wrong type of battery 

can lead to unwanted and dangerous situations, including fi re 
and explosion.

•	 The battery may only be disposed of as special waste. 
Dispose of the battery at specialized collection points. 
Incorrect waste processing, such as burning in a fi re or oven, 
or mechanical crushing or cutting of a battery, can lead to 
explosions.

•	 When storing a battery in an extremely high temperature 
environment, it can lead to explosions or leakage of 
fl ammable gases or liquids from the battery.

•	 A battery that is in extremely low air pressure, such as could 
occur in an unpressurized area of an aircraft, can catch fi re, 
explode, or leak fl ammable gases and liquids.
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4 Overview and description

1   Power connector 
2   Handle
3   Speaker
4   On-off
5   Sleep timer
6   Back
7   Play-pause
8   Forward

9   Eject
10  Speed
11  Pitch
12  Headphone connector
13  Volume
14  Cd slot 
15  Battery cover

1

3

54
10

11

6 7 8 9

14

13

12

2

15

Figure 1: front view of the 
i-Speak

Figure 2: side view of the 
i-Speak

12 13
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5 First use

To ensure that the battery does not discharge after it leaves the 
factory, an insulating tab has been placed near the battery on the 
back of the device. This insulation lip must be removed before 
the device can be used. You do this by pulling the lip with the 
imprint “Pull, remove before use” out of the device.

Fully charge the battery before using the i-Speak.

6 Rechargeable battery

Charging the battery
Plug the power cord into the adapter. Connect the adapter plug 
with the i-Speak adapter connection 1 . Plug in the power cord. 
When the device is on, the device emits a high-low, low-high 
beep as an indication that the adapter is connected properly and 
a high-low, high-low beep indicates that the adapter has been 
disconnected. The light of the on-off button 4  indicates the 
status of the device:  

i-Speak Adapter Lighting State
On Connected Green Charging or full
Off Connected Blue Charging
Off Connected Off Full
Off Connected Blinking 

blue
check whether the battery 
is properly inserted, 
check Chapter 10 
Troubleshooting

Off Not 
connected

Off i-Speak is switched off
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Battery empty
If the battery runs out, the device will indicate this with the 
message “Low battery. Connect adapter”. 

When the battery runs empty, the device will turn itself off. The 
switch-off tone is audible and the light of the on-off button 4  
will switch off. The device must first be charged before it can be 
used again.

Battery saver
The i-Speak will turn off automatically if the device is on but not 
playing and no key is pressed for 30 minutes. An indication tone 
(double beep) will be heard and the on-off button 4  light will go 
out.

Storage conditions
If you plan on not using the device for a long time, it is advisable 
to remove the battery from the device. Please note that the 
contacts of the battery cannot make a short circuit with metal 
parts such as for example keys, paper clips, etc. To improve the 
lifespan, the battery should be charged to normal level and must 
be charged up to this level every six months.

Keeping the battery in good condition
The i-Speak is supplied with a lithium-ion battery. The ideal 
ambient temperature for charging, using and storing a lithium-ion 
battery is around 20 oC. 

Replacing battery
When the battery no longer functions properly, it can be 
replaced. Place the i-Speak upside down on a stable surface 
and remove the battery cover (15 in the overview in Chapter 4 
Overview and description). Remove the battery in the direction 
of the arrow. After replacing the battery and battery cover, the 
device is ready for use. 
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For information and availability of a new battery, contact your 
supplier. The old lithium-ion battery must be disposed in the 
correct manner.  See Chapter 11 Recycling.

Figure 1: remove battery cover

Figure 2: take rechargeable battery out of the i-Speak

Fully charge the replacement battery before using the 
i-Speak.

7 Transport

Move the i-Speak using the built-in handle 2 . This gives you the 
most control over the device while moving.  

Use the supplied carrying case to store or transport the i-Speak 
over long distances. The i-Speak is best protected against 
bumps and shocks. Avoid direct sunlight and large humidity and 
temperature fluctuations.
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8 Controls

When no media is present, the function of a pressed key will 
be spoken aloud. When media is present, the function will be 
executed immediately.

The device cannot be operated while the CD is loading and it 
reacts as if no CD is present.

Turn i-Speak on 
To switch the device on, press the on-off button 4  until you 
hear the switch-on tone. After a few seconds the on / off button 
will light up green and “Welcome” will be heard. When media is 
present, the i-Speak will automatically continue where it left off 
last time.

The “Autoplay” function can be turned on or off in the user menu 
(Chapter 9).

Turn i-Speak off 
To switch the device off, press the on-off button 4  until the 
switch-off tone is heard. The light turns off.

Play and pause
Press the play-pause button 7  to start or pause playback.

Navigation
The device has 3 navigation modes to adjust the i-Speak to 
your preferred way of reading. These navigation modes are only 
applicable for Daisy-ROM CDs. With other CD’s than Daisy-
ROM’s, the device works in navigation mode 1.

Press the back 6  or forward button 8  while the i-Speak is 
speaking to jump back or forward 10 seconds and continue 
speaking there.
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Hold down the back 6  or forward button 8  while the i-Speak 
is speaking to jump back or forth in larger steps. The device will 
speak the magnitude of the jump. When you let go of the button 
the device will continue to speak at that point.

Navigation when paused
If a Daisy-ROM CD is present in the device and the device is 
paused, navigation works as follows:

Navigation mode 1: time
By pressing the back 6  or forward button 8  while the device 
is paused, the device will navigate in the same way as if the 
book had not been paused. Press the back 6  or forward button 
8  to jump back or forward for 10 seconds and then continue 

speaking. 

By holding down the back 6  or forward button 8  while the 
device is paused, larger steps will be jumped and the device will 
speak the magnitude of the jump. When you let go of the button 
the device will continue to speak at that point.

Navigation mode 2: item (default setting)
By pressing the back 6  or forward button 8  while the device 
is paused, the device will navigate according to the set level, 
after which it will continue to speak at that point. If you want 
to navigate multiple positions at the set level, you will have 
to pause the device and navigate repeatedly until the desired 
position is reached.

If you hold down the back 6  or forward button 8  while the 
i-Speak is paused, you set the level, with the forward button 8  
increasing the level and the back button 6  lowering the level. 
After this, the device remains in pause until the read-out is 
started by pressing the play-pause button 7 .

Navigation mode 3: page
Press the back 6  or forward button 8  while the device is 
paused to jump back or forward a page. The device will start to 
speak on that page.
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Press and hold the back 6  or forward button 8  while the 
i-Speak is paused to jump back or forward multiple pages. The 
device will beep for each page that is navigated forward or back 
and will start to speak on that page.

The Navigation mode can set be in user menu (Chapter 9).

Navigation with audio or MP3 CD
If an audio CD or MP3 CD is inserted, pause navigation works as 
follows:

Navigation mode 1: time
Navigating with the back 6  or forward button 8  while the 
device is paused is the same as if the device is speaking: Press 
the back 6  or forward button 8  to jump back or forward 10 
seconds and continue speaking there.

By holding down the back 6  or forward button 8  button, larger 
steps will be jumped and the device will speak the magnitude of 
the jump. When you let go of the button the device will continue 
to speak at that point.

Navigation mode 2: item (set as default) and Navigation mode 
3: page
For these two modes, the device will navigate to the previous 
or next track on the CD when the back or forward buttons are 
pressed.

Change volume
When the device is on, the volume of the i-Speak can be 
adjusted by turning the volume control 13. Turn the control 
towards you to decrease the volume and away from you to 
increase the volume. The i-Speak emits a double beep when the 
minimum or maximum value is reached.
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Set a safe sound level: Set the volume control to a 
low setting. Slowly increase the volume until it sounds 
pleasant and clear, with no disturbances.

Change speed
When the device is on, you can control the reading speed with 
the help of the speed button 10. Press the left side to slow 
down and the right side to speed up. You will hear a beep as an 
indication that the button has been pressed and a high beep at 
the default setting. You will hear a double high beep when you 
reach the lower or upper limit of the control range.

Change pitch
You can adjust the pitch of the read aloud using the pitch key 11.
Press the left side of the pitch key 11 to decrease and the right 
side of the key to increase. You will hear a beep as an indication 
that the button has been pressed and a high beep at the default 
setting. You will hear a double high beep when you reach the 
lower or upper limit of the control range.

Sleep timer
When the i-Speak is playing a CD, you can set the sleep timer by 
pressing the sleep timer button 5 . By pressing several times you 
can choose to set the sleep timer to 15, 30, 45 or 60 minutes or 
to turn the sleep timer off. 1 minute before the sleep timer turns 
the device off, the i-Speak gives audible feedback. The device 
will turn itself off after this minute. By pressing the sleep timer 
button 5  at that moment, the i-Speak stays on longer.

To turn the sleep timer off, press the sleep timer button 5  until 
the device sounds the sleep timer off message.

Information about the current position on the CD
By holding down the sleep timer while a CD is playing, the 
position information on the CD will be spoken. After this, the 
device remains paused until the play-pause button 7  is pressed.
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Retrieve battery status 
Pressing the on-off button 4  to check the battery status.

Load a CD
To load a CD into the i-Speak, insert a CD with the printed side 
up into the CD slot 14 until the device guides the CD inward. If 
the CD contains suitable media, the i-Speak will automatically 
start playing (autoplay can be switched off in the user menu).

The device cannot be operated while the CD is loading and it 
reacts as if no CD is present.

Eject a CD
When the eject button 9  is pressed, the device will eject the CD.

Listen through built-in speaker
If no headphones are connected to the headphone output, the 
device will speak through the built-in speaker 3 . 

Listen through external speaker
An external loudspeaker can be connected via a 3.5 mm plug to 
the headphone output 12. This turns off the built-in speaker. 

Delete auto-resume marker
By holding down the play-pause button 7  for 3 seconds when 
media is in the device, the book memory for the current CD will 
be erased and the i-Speak will start at the front of the book. The 
book memory is not deleted if no CD is detected in the device.

The book memory can also be deleted by performing a factory 
reset in the user menu.



41i-Speak

E
ng

lis
h

9 User menu

The i-Speak has a User menu in which certain functions of the 
device can be set. To enter the User menu, proceed as follows:

•	 Make sure the i-Speak is switched on and media is paused. 
The menu is not available when media is playing.

•	 Hold down the sleep timer button 5  until the device reads 
Menu and the first menu item Languages aloud.

Controls for the User menu are as follows:

 Forward 8     Next option.
 Back 6     Previous option.
 Play-pause 7     Select and record the choice  
     after choosing another option. 
 Eject 9      Exit the menu item without  
     making a selection. 
 Sleep timer 5    Exit menu.

The other keys have no function.

The user menu offers the following menu items:

System language
This list contains 37 languages   and dialects. 

Navigation mode
This list contains 3 navigation modes: Mode 1 (time), Mode 2 
(item) and Mode 3 (page).

Autoplay
Here you can choose whether the CD will play automatically or 
not when turning the device on or loading a CD.



42 i-Speak

E
ng

lis
h

Factory reset
This option can be used to set the i-Speak back to factory 
settings. These settings will be reset:

System language  British English.
Navigation mode  Mode 2 (item), level 2.
Autoplay   On.
Auto-resume markers Deleted for all media.

Software version
The software version can be heard here. This menu item is not 
adjustable.

10 Troubleshooting
Problem Cause Solution
No sound from 
built-in speaker

Headphones 
connected

Remove the headphones

Little to no 
sound

Volume too low Increase the volume by 
turning the volume control 
13 away from you

On-off button 4  
flashes blue 
during charging

Insulating lip 
has not been 
removed and 
battery is not 
being charged

Remove the insulating tab 
on the back of the device. 
You may need to open 
the battery compartment 
for this, as described in 
Chapter 5 First use.

Device does not 
respond to keys

Internal process 
disrupted

Press and hold the on-off 
button 4  until the green 
light turns off. If this does 
not work, remove the 
battery from the device 
and reinsert it.

Device does not 
respond to keys

CD is loading Wait until the CD loading 
process is complete

Contact your supplier if your problem is not listed in the table 
above, or if the solutions offered do not solve the problem.
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11 Recycling

This device must not be disposed of with household 
waste. Keep this device separate from other types of 
waste and return it to a specific collection location 
or check local regulations for proper disposal of 
electronic products. This prevents potential damage 
to the environment and human health as a result of 
the uncontrolled disposal of waste. 

12 Warranty

This product is covered by the warranty provisions of your 
supplier. For more information about these provisions, contact 
your supplier.



44 i-Speak

E
ng

lis
h

13 Regulations

The i-Speak complies with CE according to the following 
guidelines: 
•	 Class 1 medical device as per MDD 93/42/EEC
•	 ROHS 3 (2015/863)

FCC NOTICE (Class B) 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions: 
1. this device may not cause harmful interference, and 
2. this device must accept any interference received, including 

interference that may cause undesired operation. Federal 
Communications Commission Statement 

NOTE- This equipment has been tested and found to comply 
with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of 
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance 
with the instructions, may cause harmful interference to 
radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by tuning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference 
by one or more of the following measures: 
•	 Reorient or relocate the receiving antenna. 
•	 Increase the separation between the equipment and receiver. 
•	 Connect the equipment into an outlet on a circuit different 

from that to which the receiver is connected. 
•	 Consult the dealer or an experienced radio/television 

technician for help.
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14 Technical specifications

Product i-Speak
Dimensions (l × w × h) 20.5 × 20 × 5.5 cm 

8 × 7.85 × 2.2 inch
Weight 1000 grams
Battery type 3,7 V, Rechargeable, lithium-ion
Battery capacity 6800 mAh
Maximum usage time 6 hours (Daisy rom CD), depending 

on the intensity of operation of the 
device

Charge time 4 to 5 hours
Usage conditions +10 to +35 degrees Celsius 

+50 to +95 degrees Fahrenheit
Transport and storage 
conditions

0 to +50 degrees Celsius 
+32 to +122 degrees Fahrenheit 

Power supply Adapter 5Vdc/3A: 
Meanwell: GSM18B05-P1J 
Sinrace: CGSW20-050-3000II

Internal speaker 45mm diameter
Speaker power output 2.9 Watt 

100 dB maximum
Headphone output type 3.5mm jack
Headphone power 
output

25 milliWatt

Usable media Daisy 2.0 and 3.0 ROM CDs 
Audio CDs 
MP3 CDs and DVDs
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15 Information from your supplier

For information or comments about the product, please contact 
the i-Speak supplier:

Company name: 
Address:  
   
    
Phone number:  
Fax number:  
E-mail:   
Internet:  

16 Information from your manufacturer

For information or comments about the product, please contact 
the i-Speak manufacturer:

Company name: Rehan Electronics Ltd.
Address:  Aughrim Road, Carnew
   Country Wicklow, Y14  NY60 
   Republic of Ireland
Phone number:  +353 (0) 53 9426742
Fax number:  +353 (0) 53 9426051
E-mail:   technical@rehanelectronics.ie 
Internet:  www.rehanelectronics.com





REHAN ELECTRONICS LTD.
Aughrim Road

Carnew
County Wicklow

Ireland
www.rehanelectronics.com


