
Webbox3

Instruktioner





SolutionsRadio b.v.
Kalfjeslaan 38
2623AJ Delft (The Netherlands)
Tel: +31 15 262 59 55
Fax: +31 15 257 15 95
E-mail: info@solutionsradio.com
URL : www.solutionsradio.com

Webbox3

V2.16 udgivet i December 2017

© Copyright 2017

Ingen afsnit af denne udgivelse må blive reproduceret og/eller printet,
fotokopieret eller på anden måde publiceret uden en skriftlig tilladelse fra

SolutionsRadio (www.solutionsradio.com).SolutionsRadio forbeholder sig til
en hver tid retten til at ændre udgivelsen uden varsel. Den seneste version af

dette dokument kan findes på www.orionwebbox.org.





Indholdsfortegnelse
1 Hvad er en WebBox3?....................................................2
2 Internet er et krav............................................................3
3 Hvordan hovedtelefoner skal tilsluttes............................4
4 Fysisk beskrivelse...........................................................5
5 Brug af WebBox3..........................................................11

5.1 Tænde for maskinen......................................................11
5.2 Brug af batteriet.............................................................11
5.3 Pause menu...................................................................12
5.4 Højere og lavere............................................................13
5.5 Brug af den talende program vejledning.........................13
5.6 Indtaste brugerdata........................................................14
5.7 Justere hastighed eller tone...........................................14
5.8 Ændre sproget/stemmen................................................15
5.9 Konfigurering af automatisk sluk....................................15
5.10 Menupunktet seneste lyttet til ......................................15
5.11 Medie menu (USB, SD, CD…).....................................16
5.12 Hente til den tilgængelige hukommelse........................17
5.13 Kopiere en cd til en tilgængelig hukommelse...............17
5.14 Fjerne fra tilgængelig hukommelse..............................18
5.15 Navigere i (DAISY) lydbøger........................................18
5.16 Ekstern CD afspiller.....................................................19
5.17 Genveje.......................................................................19

6 Installation......................................................................22
6.1 Hvad er der i kassen......................................................23
6.2 Internet forbindelsen......................................................24
6.3 Tilslutte WebBox3..........................................................25
6.4 Opsætning af trådløst forbindelse..................................28
6.5 Dit netværk understøtter ikke DHCP..............................31

 Annex A: Pause menu.....................................................36
 Annex B: Nulstillingsmenu...............................................39



Vigtige instruktioner

Vær opmærksom på følgende retningslinjer:

 Undgå kontakt med vand. Dette kan medføre en kortslutning!

 Forsøg ikke at åbne WebBox3! Kontakt din forhandler, hvis maskinen 
ikke fungerer som forventet. 

 Put ikke noget hen over toppen, eller dække toppen af WebBox. Dette
kan skade højtaleren.

 Hvis du flytter WebBox3 fra et koldt til et varmt sted, skal du vente to 
timer før brug for at undgå fugtskader.

WebBox overholder alle de relevante Europæiske sikkerhedsmæssige 
regler. Detaljerede informationer om dette kan findes på vores 
hjemmeside på: www.orionwebbox.org
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1 HVAD ER EN WEBBOX3?

WebBox3 er en online multimedia afspiller udviklet primært til folk med et 
synshandicap. Den giver dig mulighed for at lytte til store mængder af 
informationer samt underholdning via internettet. Maskinen har kun få 
knapper og alle instruktioner bliver læst højt. Det er derfor muligt at 
betjene maskinen udelukkende ved at lytte. Dette gør det til en god og 
ideel maskine til folk med en synsnedsættelse eller for ældre folk uden 
nogle computerfærdigheder.  

En internetforbindelse, ikke nogen computer, er påkrævet for at bruge 
WebBox3! Webbox giver dig mulighed for at lytte til de seneste nyheder, 
en daglig avis, teletekst, talende tv undertekster, radio stationer, lydbøger 
og meget mere. Webbox3 er meget enkel at bruge.

The Webbox3 serieummer
Serienummer. Dette fem-cifret nummer findes på bagsiden på Webbox3. 
Dette serienummer er vigtigt  for medlemsskab og abonnementer. 
Nummer bliver læst højt under menupunktet "Information".

Godt at vide: Diverse programmer og tilbud på WebBox3 kan tilpasses til 
dine ønsker og nogle abonnementer kan udvides. Du skal selv kontakte 
udbyderen af indholdet for muligheden for flere abonnementer.
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2 INTERNET ER ET KRAV.

WebBox3 er klar til brug med det samme efter levering. Maskinen vil 
konfigurere sig selv, hvis dette er nødvendigt. Det eneste du skal gøre er 
at pakke maskinen ud og tilslutte den. Indstillingerne er skåret ned til det 
minimale for at gøre maskinen brugbar for alle.

WebBox3 bruger en internetforbindelse. Der er flere udbydere der tilbyder
internet ved brug af ADSL teknologi via telefonlinjen. Det er for det meste 
også muligt at få en sådan forbindelse via dit lokale tv udbyder. Dette er 
også kaldet Bredbånd Internet. Hvis dette er din første forbindelse, vil du 
modtage et modem eller router fra din udbyder. Du skal enten selv 
installere og aktivere denne, eller få din udbyder til at gøre dette for dig.

Ting du skal vide:
 Før du kan bruge din WebBox3, skal du have en internet forbindelse. 

Denne internet forbindelse kan også være trådløs, da WebBox3 er 
udstyret med fataliteter til at aktivere denne funktion kaldet Wi-Fi. Din 
udbyder kan rådgive dig omkring dette.
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3 HVORDAN HOVEDTELEFONER SKAL 
TILSLUTTES

Du kan tilslutte hovedtelefoner eller høretekniske systemer på den venstre
side af WebBox3.

OBS: Hvis du tilslutter et headset eller høretekniske hjælpemidler til din 
WebBox3, vil højtaleren automatisk slå fra. Du kan bruge lydstyrke 
knappen på din WebBox3 som normalt til at regulere lydstyrken på 
hovedtelefonerne.

OBS: Hvis du bruger trådløse hovedtelefoner, vær sikker på at lydstyrken 
er skruet højt nok op. Dette er især vigtigt hvis der er lange pauser med 
stilhed på fx oplæste tv undertekster (brugt i nogle lande) da nogle 
hovedtelefoner kan slukke automatisk, og vil kun tænde igen når lyd 
signalet vender tilbage, hvilket kun sker hvis lydstyrken er sat højt nok.

© December 2017                   Webbox3              4

                                                 

Stik til 
hovedtelefoner



4 FYSISK BESKRIVELSE

Front panel
Der er fem knapper og en drejeknap på front panelet på din WebBox3. 
Fra venstre mod højre vil du først finde [tænd/sluk] knap, tilbage 
knappen, i midten lydstyrke kontrol (tryk for Pause), op og ned 
piletasterne og længst til højre er OK knappen.

Brug [OK] knappen til at vælge menupunkter fra WebBox's menuer. 
[Tilbage] knappen bruges til at gå et niveau tilbage til den forrige menu 
indtil du er tilbage ved hovedmenuen.

Du kan bruge [op] og [ned] knapperne til at springe rundt i menuerne eller 
til at springe fra station til station.

Lydstyrke/pause kontrollen bruges til regulering af lydstyrken. Hvis du 
trykker kort på lydstyrke kontrollen, bliver den oplæste tekst sat på pause. 
Hvis du da trykker på op eller ned pilene, får du en række ekstra 
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valgmuligheder i denne såkaldte "Pause menu". Du kan, for eksempel, 
ændre hastigheden på den oplæste tekst til langsommere eller hurtigere, 
skrue op for toneleget eller indstille automatisk sluk. Information 
funktionen giver mere information om bogen eller programmet du lytter til, 
f.eks. spilletiden, forløbet tid osv. I forhold til radio stationer, vil den 
fortælle udsendelsen og også ofte title og kunstner for musikken der bliver
spillet på det givende tidspunkt (hvis stationen understøtter meta-data). 

Alle disse funktioner kan også tilgås ved brug af den medfølgende 
fjernbetjening.

Lige over lydstyrke kontrollen, finder du et lille skærm. Du behøver ikke at 
bruge denne skærm fordi WebBox3 fortæller dig alt. Hvis du stadig er i 
stand til at se noget, kan du kigge på skærmen mens maskinen taler. 
Menuer og andre valgmuligheder bliver også vist på skærmen mens de 
bliver læst højt.
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Tre lys er placeret mellem displayet og lydstyrke kontrollen:
 Opmærksomhed! for at gøre opmærksom på nye beskeder
 Battery-status for opladning og afladning af batteriet
 Connection-status blinker grøn mens forbindelsen bliver etableret, 

lyser grønt (for netværkskabel, for WiFi) eller blå (for 3G/4G) når 
forbindelsen er OK og rødt når forbindelsen ikke er OK.

En circle af lys vil være det første der bliver lyst op når WebBox bliver 
tændt og kan derefter indikere forskellige siturationer eller tilstande alt 
efter software versionen.

Den  interne  højkvallitets  højtaler  vil  blive  slået  fra  når  et  par
hovedtelefoner  bliver  tilsluttet.  WebBox  kan  også  blive  tilsluttet  til  dit
stereo anlæg. Modtageren til fjernbetjeningen er placeret under kanten af
frontpanelet.

Bagpanelet
På bagpanelet har bagsiden følgende stik fra venstre mod højre (når 
bagsiden vender ind mod dig):
 To runde RCA-stik (to over hinanden) for stereo lyd output
 Et firkantet stik til et netværkskabel
 Et lille rundt stik til strømforsyningen til stikkontakten i væggen
 I toppen sidder en åbning til at hæfte en bærestrop til håndledet
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Venstre side
Den venstre side af WebBox3 har følgende stik fra bagsiden mod 
forsiden:
 Revne til SD kort
 USB stik til evt. en USB pen
 Stik til hovedtelefoner

Bunden af WebBox
Under batterilåget kan du finde:
 Batteripakke
 Genstart knap (se også Annex B: Nulstillingsmenu)
 Stik til batteripakke
 Revne til intern hukommelse (micro-SD kort)
 USB stik til evt. en 3G/4G 'mobil internet' dongle
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Fjernbetjeningen
Der er 17 knapper på fjernbetjeningen.
Øverst til venstre sidder pause/lyd fra knappen.
Øverst til højre sidder tænd/sluk knappen.

Under disse, sidder en række med tre dobbelt knapper. Den venstre er til 
regulering af lydstyrken, den midterste er til at regulere tonen og den til 
højre er til at ændre hastigheden.

Under disse er der en række med tre knapper; Den venstre er en 
informationsknap; Den midterste knap er til at aktivere automatisk sluk og 
knappen til højre åbner listen over genveje (tryk to gange for liste over 
mest anvendte genveje).

Under disse, er der et kryds med fem knapper. Den midterste er [OK] 
knappen. Knapperne i toppen og bunden er Op og Ned knapperne og 
knapperne til højre og venstre bruges til at spole hurtigt frem og tilbage. 

Til sidst, nederst i det venstre hjørne sidder tilbage knappen.
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5 BRUG AF WEBBOX3

OBS: Læs kapitel 6  før tilslutning af WebBox den første gang.

5.1 Tænde for maskinen
Efter WebBox3 er blevet tilsluttet til stikkontakten og til internettet, tænd 
enheden ved at trykke på [Tænd] knappen på WebBox3. (Dette er 
knappen længst til venstre). Du kan også bruge fjernbetjeningen; Tænd 
knappen er øverst til højre. Når du tænder enheden, lyser tænd 
indikatoren grønt og indenfor et sekund vil du høre "tænd" lyden. Efter 
omkring 10 sekunder vil du høre en "start" melodi*). WebBox3 vil 
automatisk efterspørge en forbindelse til internettet; Forbindelsesstatus 
lyset vil først blinke derefter blive grøn eller blå. WebBox3 vil hente den 
seneste data og lægge dem ind i menuen.

Du kan slukke for maskinen igen ved at trykke på [Tænd] knappen igen. 
De grønne og blå lys vil da slukke og du vil høre en kort ‘slukke’ lyd.

Godt at vide: Du kan låse tastaturet for at undgå at WebBox bliver tændt 
under transport. Tryk og hold [op] og [ned] tasterne på samme tid og 
tryk [Tænd] en gnag, for at låse tastaturet. WebBox vil vise 
“Keyboard locked” "Tastatur låst" i displayet. Tastaturet vil blive låst 
op automatisk når du tilslutter enheden til en stikkontakt og tænder 
den. Du kan låse den op manuelt ved samme procedure som ved 
låsning, men tryk da [Tænd] knappen tre gange.

Godt at vide:  WebBox kan altid  slukkes ved at holde [Tænd] knappen
nede  mere end fem sekunder,  endda hvis  WebBox  ellers  ikke vil
reagere på andre ting.

5.2 Brug af batteriet
WebBox3 køre på det interne batteri, eller via strømmen fra en stikkontakt
(på dette tidspunkt vil batteri pakken også blive ladet). Batteristatus lyset 
lige over lydstyrke kontrollen vil lyse (når WebBox er tændt):

*)   lydstyrken af disse toner afhænger af indstillingen opstartslydstyrke
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 Blinker grønt: Tilsluttet til en stikkontakt og batteriet lader
 Lyser grønt: Tilsluttet til en stikkontakt og batteriet er fuldt
 Slukket: Ikke tilsluttet til en stikkontakt, og batteriet er tomt (eller 

maskinen er slukket)
 Blinker rødt: Batteriet er næsten tomt
Batteriets status kan også tjekkes når WebBox er slukket, ved at holde
lydstyrke kontrollen nede i cirka 0,5 sekunder. Det nuværende klokkeslet
og batteristatus vil da blive læst højt for dig.
WebBox3 kan køre op til omkring 10 timer på en fuld opladning og lade
batteriet vil tage omkring 5 timer. En hel ny WebBox har brug for et fuldt
opladet batteri for at kunne oplyse den korrekte batteri status.

5.3 Pause menu
Du kan pause WebBox3 ved et hurtigt tryk på lydstyrke kontrollen på 
WebBox3 eller  [Lyd fra] knappen på fjernbetjeningen. Du kan genoptage 
afspilningen ved at trykke på knappen igen.

Ved at trykke på [Op] og [Ned] knapperne, kan du bladre gennem denne 
‘Pause menu’ for at finde mange forskellige slags informationer og 
relevante opsætninger til programmerne samt indstillinger til brug af 
maskinen. Se også ‘ A: Pause menu'. For følgende:
 Forøge eller formindske hastigheden af det afspillede indhold
 Ændre stemmen på WebBox
 Indstille automatisk sluk
 Få flere informationer omkring bogen eller program du lytter til, som fx 

den totale tid, eller nuværende position i indholdet. Radiostationer vil 
oplyse navnet på stationen og endda sang titel og kunstner (hvis 
stationen giver disse data). 

Du kan forlade pause menuen ved at trykke på lydstyrke kontrollen igen 
eller ved at trykke på [Tilbage] knappen. (Eller du kan vælge ‘Genoptag 
afspilning’). Du kan også få 'Information’ i denne menu ved at trykke [Info] 
knappen på fjernbetjeningen.
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5.4 Højere og lavere
Efter du har tændt for maskinen, WebBox3 vil tilslutte til internettet og den
vil læse mulighederne for dig. Lydstyrken er måske indstillet for høj eller 
for lav. Brug lydstyrke/pause kontrollen på WebBox3 til at justere lyden til 
højere eller lavere. Dette er den store runde knop på fronten af maskinen 
(eller Lydstyrke +/- på din fjernbetjening). Opstartslydstyrken kan indstilles
i Pause-menuen under Enhedskonfiguration>Lydindstillinger (se også
Annex A: Pause menu).

5.5 Brug af den talende program vejledning
WebBox3 læser valgmulighederne fra hovedmenuen til dig, når den er 
tilsluttet til internettet. Listen afhænger af abonnementerne du har valgt. 
Hovedmenuen variere pr land og kan inkludere:

Beskeder Generelle, regionale eller endda personlige beskeder
Radio stationer Landsdækkende, regionale, kommercielle og udlandske 
radio stationer, kategoriserede stationer, optagede programmer (podcasts
og lignende).
Podcasts Et udvalg af podcasts tilgængelig på internettet.
Talende tv undertekster  fra tv stationer der understøtter talende 
undertekster (og hvis dette er muligt i dit land).
Talende nyheder daglige aviser læst enten af et menneske eller en 
computer stemme.
Internetsider Et valg af 'kulturelle' internet sider på internettet.
Genveje Dette er en liste over emner WebBox3 hurtigt kan springe til og 
begynde at afspille.
Information Her vil du finde annonceringer der tidligere har været 
tilgængelige, en kort manual til WebBox3 og muligheden for at søge på 
information på Wikipedia. 

Hvis WebBox læser menuen og du ønsker at vælge noget af dette 
(lydbøger for eksempel) så trykker du ganske enkelt på [OK] knap – 
knappen længst til højre på front panelet på WebBox3 eller [OK] knap på 
fjernbetjeningen – så snart du hører ‘lydbøger’. Hvis du ikke trykker på 
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[OK] knappen mens den læser hovedmenuen, vil listen over mulighederne
blive gentaget. Dette bliver gentaget indtil du foretager et valg.

5.6 Indtaste brugerdata
Nogle menupunkter beder brugeren om at indtaste nogle specifikke data 
for eksempel til brug til søgning på Wikipedia. Brug [op] og [ned] tasterne 
til at bladre gennem alfabetet, og bekræft hvert korrekt tegn ved at trykke 
på OK tasten, hvilket vil tilføje det valgte tegn bagved det der i forvejen er 
blevet indtastet.

OBS!:  Når alle tegn er valgt,  skal du se efter 'færdig'  tegnet længst  til
højre efter alfabetet. Bekræft med OK] på 'færdig' tegnet vil indtaste den
valgte data ind i indtastningsfeltet og lader WebBox fortsætte.

Godt at vide: Tegnene kan blive indtastet direkte en efter en ved brug af
et USB tastatur og de indtastede data kan blive bekræftet ved tryk på
ENTER.

5.7 Justere hastighed eller tone
Hastigheden eller tonen i mange af programmerne der afspilles af 
WebBox3 kan blive justeret (men, hastigheden bliver for eksempel ikke 
påvirket på radio stationer). Disse indstillinger kan blive justeret under 
afspilning ved at trykke på lydstyrke/pause kontrollen; WebBox stopper da
med at spille. Ved brug af [op] og [ned] knapperne kan du vælge punktet 
'hastighed' i Pause menuen’ (Se også  A: Pause menu).Hvis du vælger 
‘hastighed’, kan du da bruge de samme knapper til at vælge nogle få trin 
op eller ned (-50, -40... normal... +40, +50) derefter trykker du [OK] 
knappen for at bekræfte dit valg. Fjernbetjeningen giver dig muligheden 
for at justere hastighed eller tone direkte ved at trykke + eller -. 

Gå til Pause>Enhedskonfiguration>Lydindstillinger for at justere 
hastighed, tone eller toneleje hvis du ønsker disse indstillinger gemt efter 
genstart af WebBox.
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5.8 Ændre sproget/stemmen
WebBox bruger en kunstig stemme (såkaldt tekst-til-tale) til oplæsning af
menuer, hjemmesider og andet tekst. Stemmens type (f.eks. mand eller
dame) og muligvis endda sproget (f.eks. Finsk eller Svensk) kan ændres
hvis  denne  indstilling  er  tilgængelig  på  din  WebBox.  Stemmen  kan
ændres under afspilningen ved at trykke på lydstyrke/pause kontrollen;
WebBox stopper da afspilningen. Ved at bruge [Op] og [Ned] knapperne,
kan  du  vælge  menupunktet  'Enhedskonfiguration'  (Tryk  OK)  i  ‘Pause
menuen’ (se også   A: Pause menu), derefter 'Lydindstillinger'  (+OK) og
derefter 'Kunstig Stemme' (+OK). Du kan da bruge de samme piletaster til
at vælge fra en liste over stemmer og bekræfte ved at trykke OK:
 Mette (Dansk)
 Rasmus (Dansk)
 Graham (Engelsk)
Alle menuer vil ændre sig sammen med sproget og den valgte stemme.

5.9 Konfigurering af automatisk sluk
Hvis du ønsker at WebBox3 automatisk skal stoppe afspilningen og 
slukke automatisk efter et bestemt tidspukt, kan du vælge dette i ‘Pause 
menuen’. For eksempel ved afspilning af en bog, kan du trykke på 
lydstyrke/pause kontrollen og derefter vælge Automatisk sluk ved brug af 
[Op] eller [Ned] knapperne. Du kan indstille en tid mellem 10 og 120 
minutter (eller slå den fra). Brug automatisk sluk knappen [Zzz…] på 
fjernbetjeningen for at gøre det samme. Når WebBox3 er genstartet, er 
denne indstilling slået fra igen og skal derfor genindstilles hvis der er 
behov for dette. WebBox3 vil stoppe afspilningen når den indstillede tid er 
nået og du vil høre et tikkende ur. Hvis du da trykker på [OK] knappen 
indenfor 30 sekunder, vil Automatisk sluk funktionen blive genstartet til de 
samme antal minutter.
WebBox3 vil slukke hvis du ikke foretager dig noget indenfor disse 30 
sekunder det tikkende ur høres. 

5.10 Menupunktet seneste lyttet til 
Ved tryk på [Genveje] knappen på fjernbetjeningen vil tage dig til listen 
over genveje. Ved tryk på [Genveje] knappen igen tager dig til seneste 
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hørte emner. Du kan også slå indstillingen ‘Fortsæt afspilning efter 
opstart’ til; WebBox3 vil da automatisk starte afspilningen af programmet 
du sidst lyttede til da du slukkede for maskinen (hvis muligt kan denne 
indstilling findes i‘Pause menuen’ under Enhedskonfiguration>Speed dial 
(se også 5.17).

5.11 Medie menu (USB, SD, CD…)
WebBox3's primære funktion er at afspille indhold fra Internettet, som for 
eksempel en daglig talende avis, talende tv undertekster eller radio 
stationer. Men, hvis andre medier er tilgængelige fra noget der kan 
afspilles, vil dette dukke op i ‘Medie menuen’ når maskinen er tændt. 
Afhængig af mediet, vil du have muligheden for at vælge mellem følgende
muligheder:
 Genveje
 USB pen
 CD afspiller
 Hukommelseskort
 Intern hukommelse
 Internet menu

Du kan da bruge [Op] og [Ned] knapperne til at navigere gennem mapper 
og filer, og WebBox3 læser navnene på disse. Vælg en fil eller mappe ved
at trykke [OK] knappen. 

Godt at vide: Er en bestemt bog tilgængelig online og på dit SD kort eller 
USB stik? ...I dette tilfælde vil den stadig genoptage afspilningen 
hvor du sidst stoppede, uanset om du læste online eller fra et 
SD/USB lager.

Godt at vide: Gå til 'Medie menuen' (Internet menu) ved at trykke [Tilbage 
knappen] flere gange. Genstarte WebBox3 hvis du ikke finder mediet
du har tilsluttet til 'media menuen'. 

 Hvad gør du hvis du ved et uheld vælger noget du ikke ønsker? Tryk 
da på [Tilbage] knappen. Dette er knappen i midten nederst på front 
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panelet på WebBox 3 eller knappen nederst i det venstre hjørne på 
fjernbetjeningen. WebBox3 vil da automatisk vende tilbage til den 
forrige menu og læse valgmulighederne igen.

 Når du har valgt en af mulighederne – lydbøger for eksempel – vil 
Webbox3 efter en kort pause, begynde at læse mulighederne. Hvis 
WebBox læser noget du vil høre, tryk på [OK] knappen på WebBox3 
eller på din fjernbetjening og WebBox3 vil vælge dette menupunkt.

 Hvis du lytter til et program og du ønsker at lytte til noget andet på 
listen, tryk da på [Op] eller [Ned] knapperne for at hoppe til det 
ønskede indhold. 

5.12 Hente til den tilgængelige hukommelse
Det meste indhold kan blive hentet ned til eksternt hukommelse, som for 
eksempel et SD kort hvilket derefter kan blive afspillet på en transportabel
(daisy) afspiller. Kun statisk indhold kan hentes, ikke live radiostationer.

Tryk på lydstyrke kontrollen for at gå til 'Pause menuen' og brug da [Op] 
eller [Ned] + [OK] knapperne til at vælge 'Hent denne fil' (lyd filen der blev 
afspillet), 'Hent denne bog' eller 'Hent alle filer' (når lyd filen er en del af en
større struktur som for eksempel et podcast).

Du kan blive spurgt om hvilket medie det skal hentes til når mere end et 
medie er tilsluttet til eller indsat i WebBox3.

På et tomt hukommelseskort, vil WebBox3 gemme de individuelle lyd filer 
i en mappe kaldet 'Downloads' og filer der er strukturet i en mappe med 
en titel af denne struktur. WebBox3 bruger de bestemte mapper når de 
ligger på hukommelses stikket/kortet. Følgende afspillere er understøttet: 
Plextor PTP, Victor Stream, Hims Sense. Andre afspillere som for 
eksempel Bones MileStone kan håndtere standard mapper som WebBox 
opretter.         

5.13 Kopiere en cd til en tilgængelig hukommelse
En lyd eller daisy cd kan blive kopieret til USB eller SD hukommelse. 
Sporene på en lyd-cd vil først blive konverteret til komprimeret lyd (mp3 
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192kbps). For at kopiere en CD til USB/SD hukommelse, skal du først gå 
til medie menuen og vælge funktionen 'CD afspiller'. Tryk Pause så snart 
afspilningen starter og vælg da 'kopiere dette indhold til anden medie'.

5.14 Fjerne fra tilgængelig hukommelse
Du får disse muligheder 'Fjern denne mappe' eller 'Fjern denne fil' når du 
navigere gennem indholdet på USB eller SD hukommelsen. Når filer er i 
en større struktur (som for eksempel en bog eller et podcast), vil du ikke 
få muligheden at fjerne individuelle filer. For at fjerne en bog (eller podcast
osv.), trykker du 'Pause' når du høre titlen på mappen der indeholder 
bogen og vælg da 'fjern denne mappe' og bekræfte 'er du sikker?' 
spørgsmålet. 
    
5.15 Navigere i (DAISY) lydbøger
WebBox3 giver dig mulighed for at navigere i aviser, magasiner, bøger, 
osv. med en Daisy struktur på en meget innovativ måde. Du kan få 
WebBox3 til at starte et nyt kapitel eller artikel ved at trykke på [Op] 
knappen. Du kan gå et kapitel eller artikel tilbage ved at trykke på [Ned] 
knappen. Ved at trykke [OK] knappen, kan du gå et niveau ned (hvis dette
eksistere). Hvis du for eksempel høre ‘kapitel 2’ og du trykker [OK] kan du
navigere gennem artiklerne i kapitel 2. Ved brug af [Tilbage] knappen, kan
du vende tilbage til niveauet over du befandt dig på og vælge et andet 
kapitel. Hvis du ikke bruger disse taster, vil bogen naturligvis blive læst fra
start til slut.

Hurtig spoling frem eller tilbage i en tekst
I pause position, kan du bruge lydstyrke-pause kontrollen til at hoppe 
gennem et kapitel i teksten. Hvis du drejer kontrollen mod venstre, vil du 
gå tilbage gennem teksten. Hvis du drejer kontrollen mod højre, vil du gå 
fremad i teksten. Hvert hak vil rykke 10 sekunder frem eller tilbage i tiden 
(WebBox vil fortælle dig hvad den nye position i tiden er). Hvis du trykker 
lydstyrke kontrollen igen, vil oplæsningen begynde hvor du sætter den 
ved brug af lydstyrke kontrollen. For at bekræfte dette, kan du også trykke
på [OK] knappen. På fjernbetjeningen bruger du [<<Venstre] eller 
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[>>Højre] knapperne til dette. OBS: Hurtig spoling frem og tilbage virker 
kun i et kapitel.

Bogmærker
WebBox3 husker automatisk hvor den var i en bog, avis, magasin eller 
anden optaget program. Hvis du vender tilbage til en bestemt program, vil 
WebBox3 genoptage afspilningen. Det gør ingen forskel om du tilgår 
programmet via program menuen eller via genvejslisten. Navigationen 
virker da som beskrevet ovenover.

DAISY navigationsniveau
De fleste daisy bøger har kun en liste over kapitler og derfor kun 1 niveau 
at navigere på ([Op] og [Ned] knapperne leder dig til et nyt kapitel). Nogle 
bøger indeholder også sektioner hvor hver sektion indeholder kapitler. 
Sådan en bog har 2 (eller flere) niveauer som du kan navigere i... På 
niveau 1 kan du vælge en sektion og på niveau 2 et kapitel på denne 
valgte sektion. WebBox3 vejleder dig gennem denne proces og vil også 
indikere hvilket niveau du navigerer på. Du kan slå disse 
indikationsniveauer fra i Pause menuen (se også Annex A: Pause menu).

5.16 Ekstern CD afspiller
Hvis du ønsker at afspille en CD med en daisy bog eller anden form for 
audio, kan du tilslutte et eksternt bærbar CD-drev til en eller flere USB 
porte på WebBox3 bagpanel (Opstår der usikkerhed omkring dette, 
kontakt os venligst angående de typer vi allerede har testet). Nogle CD 
drev får strøm fra deres egen strømforsyning, andre fra en enkelt USB 
port i WebBox3 og nogle med et såkaldt Y-kabel til at trække strøm fra to 
USB porte. Der er ingen grund til at bruge det andet stik til sådan et y-
kabel, da WebBox3 kan give nok strøm fra et USB stik. WebBox3 vil også
huske hvor du er nået til (bogmærke) ved brug af et eksternt CD-drev.

5.17 Genveje
Navigere gennem den talende vejledning er bibeholdt så simpelt som 
muligt. Men det kan laves endnu mere simpelt ved at vælge genveje fra 
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en liste over favorit emner (ting du ofte lytter til). Du kan finde denne liste i
hovedmenuen under Genveje. Du vil finde de programmer du mest lytter 
til på en liste i alfabetisk orden. I ‘Pause menuen’ under 
Enhedskonfiguration>Genveje, kan du vælge hvor lang denne liste er 
(Standarden er 10) og om du ønsker manuelt at styre listen eller lade 
WebBox3 tilføje dem automatisk.

Automatiske genveje
Som standard vil WebBox3 automatisk lave en genvej hvis du lytter til et
bestemt emne i mere end et minut.

Manuelle genveje
Hvis du afspiller et emne og du ønsker at lave en genvej til dette, vælg 
‘Lav en genvej’ i ‘Pause menuen’ eller hold pause-lydstyrke kontrollen 
nede indtil WebBox3 fortsætter afspilningen.

Slette genveje
Tryk på Pause-lydstyrke kontrollen på din WebBox eller vælg [Pause] 
knappen på din fjernbetjening når du høre titlen på genvejen eller når du 
lytter til indholdet genvejen peger på. I ‘Pause menuen’, kan du da vælge 
‘fjern genvej'. Hvis genvejen henviser til en bog, bogmærket i bogen vil 
hermed også blive fjernet. Så hvis du vil lytte til bogen igen, vil WebBox3 
starte fra begyndelsen.  

Funktionen til at fjerne en genvej vil automatisk blive præsenteret når du 
vælger en genvej der ikke længere er tilgængelig (for eksempel til en bog 
som ikke længere er på din boghylde).Det er også muligt at fjerne alle 
genveje og bogmærker på en gang... Se også Annex B: Nulstillingsmenu
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Indstillinger for genveje
Du kan til enhver tid vælge indstillingen Genveje i ‘Pause menuen’ under 
enhedskonfiguration. 
 Antal af genveje der bliver vist: Ud af de 50 genveje der er muligt, 

kan du vælge kun at have de 10, 20, 30, 40 eller 50 seneste genveje 
vist på listen (standarden er 10). Genvejene er vist i alfabetisk orden.

 Styring af genveje: Her vælger du om genvejene automatisk skal 
tilføjes eller om du ønsker selv at gøre det.

 Continue playing after start up: Hvis denne funktion er aktiveret, vil 
WebBox3 starte op hvor den blev afbrudt før den blev slukket.
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6 INSTALLATION
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6.1 Hvad er der i kassen

  

 Webbox3
 Fjernbetjening
 12V strøm-adapteren
 AAA batterier
 Netværkskabel
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6.2 Internet forbindelsen

WebBox3 skal have Internet forbindelse. En udbyder af Internet 
bredbåndsforbindelse kaldes en ‘udbyder’ eller ‘Internet udbyder’ 

Før du kan bruge din WebBox3, skal du have en Internet forbindelse. Hvis
dette er din første forbindelse, vil du modtage et modem eller router fra 
din udbyder. Du eller din udbyder skal først installere dette. Hvad det 
betyder er, at modemmet/routeren bliver tilsluttet via et kabel til stikket til 
tv antennen eller telefonlinjen i dit hjem. Forbindelsen i moderne hjem kan
for det meste findes i strømskabet. 

Efter installationen, skal modemmet/routeren først aktiveres af din Internet
udbyder. Så skal WebBox3 tilsluttes til modemmet/routeren gennem et 
såkaldt net kabel eller en trådløs (Wi-Fi) forbindelse. Hvis dit 
modem/router er installeret i strømskabet og du tilslutter et kabel til din 
WebBox3, skal kablet til forbindelsen gå til punktet hvor WebBox3 er 
placeret.

I nogle siturationer, er det kun muligt at tilslutte en computer til 
modemmet. Er dette tilfældet, har den ikke en såkaldt rute funktionalitet. 
Hvis dette er tilfældet, skal du også bruge en såkaldt router  som vil 
fungere som forbindelsen mellem modemmet og WebBox3. Routeren skal
også installeres og sættes op før du kan oprette forbindelse. Din udbyder 
kan give dig informationer omkring dette. Hvis din WebBox3 skal bruge en
trådløs Internet forbindelse (Wi-Fi), er et modem/router der understøtter 
trådløst internet påkrævet. Nogle Internet abonnementer inkludere et 
‘trådløst modem’. I disse tilfælde, er en router altid indbygget.

Når modemmet/routeren opsættes, er det vigtigt at være opmærksom på 
transmitter kanalen der bruges. Vi anbefaler du vælger valg af automatisk 
kanal til dette for at sikre forbindelsen du skal derudover konfigurere den 
såkaldte WPA eller WEP kode. Se manualen (længere nede) for flere 
informationer omkring dette emne.
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Internet abonnementer ændres konstant. Spørg din foretrukne internet 
udbyder omkring dette.

6.3 Tilslutte WebBox3
 Tag først netværkskablet og tilslut det til WebBox3 og din Internet 

udbyders modem, også selv om du vil bruge WebBox3 trådløst. 
 Tilslut det runde adapter stik bag i WebBox3 og tilslut da selve 

adapteren til stik kontakten. En helt ny WebBox har brug for en fuld 
opladning før den kan give en korrekt batteri-status.

 Hvis du vil bruge fjernbetjeningen: Åben låget på bagsiden af 
fjernbetjeningen og indsæt batterierne. Sikre dig at batterierne følger 
den positive og negative pol der er indikeret.Se instruktionerne 
længere nede for tilslutning af dit trådløse netværkskort.
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Andre tilslutninger
Fra venstre mod højre, har bagsiden følgende tilslutninger (når bagsiden 
vender ind mod dig):
 To runde RCA-stik (ovenover hinanden) til stereo output
 Et firkantet stik til et netværkskabel
 Et lille rundt stik til strøm-adapteren til stikkontakten i væggen
 Plastic holderen har en åbning til at hæfte en bærestrop til håndledet

Du kan tilslutte WebBox3 til dit stereo anlæg ved at bruge audio kablet. 
Tilslut audio kablets stik til WebBox’s audio stik. Brug den anden ende af 
audio kablet til tilslutning til audio indgangen til din forstærker. Denne 
indgang har et konstant niveau og bliver ikke påvirket af lydstyrke 
justeringen (men den reagerer på pause positionen ’lyd fra’).

Godt at vide: Hvis du tilslutter WebBox3 lyd output (2x RCA stik) dit 
stereoanlæg, kan du enten slå højtaleren helt fra ved at skrue ned for
lydstyrken til 0 ved brug af lydstyrkekontrollen, eller som standard i 
'Pause Menuen>Enhedskonfiguration>avanceret 
Menu>opstartslydstyrke. En anden løsning for dette er, at sætte et 
løst stik i headset indgangen i din WebBox3. Den interne højtaler vil 
da slå fra automatisk. 
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Den venstre side
Den venstre side af WebBox3 har følgende tilslutninger fra fra bagsiden 
mod fronten:
 Revne til SD kort
 USB stik til evt. et USB hukommelsesstik
 Stik til hovedtelefoner

Bunden
Under batteri låget, vil du finde:
 Batteri pakken
 Genstart knap (Se også Annex B: Nulstillingsmenu)
 Tilslutning til batteri pakke
 Revne til intern hukommelse (micro-SD kort)
 USB stik til evt. en 3G/4G 'mobilt internet' dongle
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6.4 Opsætning af trådløst forbindelse

Følg følgende trin for at forbinde din WebBox3 til et trådløst network:
OBS: Du skal have den såkaldte SSID og WPA-nøgle (se på routeren) før
du begynder.
 Før konfigurering af det trådløse netværk, skal du sikre at WebBox 

først har været tilsluttet til internettet via et kabel, at den har været 
tændt og har været igang i ca. fem minutter for at sikre at dit internet 
fungerer som det skal, og at enheden har modtaget den seneste 
software.

 Sluk da igen for WebBox3 og tænd den igen ved at trykke på 
tænd/sluk knappen og vent indtil du hører den begynder at tale. Den 
nyeste software vil da være installeret på dette tidspunkt, når du 
starter den op.

 Tryk på lydstyrke/pause kontrollen for at komme til den såkaldte 
‘Pause menu’. Tryk [Op] eller [Ned] knapperne til 
‘Enhedskonfiguration’ og tryk da på [OK] knappen.

Godt at vide: Dette vil være tidspunktet hvor du trykker på den såkaldte 
WPS knap på din router hvis du ønsker at bruge denne login-funktion
(Se manualen til din router)

 Brug [Op] og [Ned] knapperne og gå til ‘Tilføj et trådløst netværk’ og 
tryk da [OK].

Vælg et trådløst netværk
 Efter nogle få sekunder, vil du modtage en liste over de trådløse 

netværk der er tilgængelige i dit område. Dette netværksnavn (SSID) 
og den påkrævede adgangskode (WPA/WEP) kan måske findes på 
din router eller i vejledningen du modtog fra din udbyder.  

 Brug [Op] og [Ned] knapperne til du har fundet dit netværk og tryk 
[OK]. WebBox3 vil fortælle dig om signalet er godt, normal eller svagt. 
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If it is a secure network connection, then the Webbox3 will ask you for the 
password. A list of letters and numbers will be made available to you; you 
can use them to fill in the password.

Muligheder for WEP: A-f, 0-9 og færdig!
Muligheder for WPA: a-z,A-Z,0-9, nogle special tegn og færdig!

 Du kan enten bruge \/ [Op] og /\ [Ned] knapperne eller lydstyrke/pause
kontrollen til at gennemgå og vælge de rigtige tegn (De udfyldte tegn 
er dem længst til højre i linjen i bunden). Hver gang du har fundet det 
rigtige tegn, tryk [OK]; Adgangskoden vil dukke op tegn for tegn til 
venstre i displayet. Du kan slette det seneste tegn ved at trykke på 
[Tilbage] knappen.

 Når du er færdig med at udfylde adgangskoden, find ‘Færdig’ (Det 
sidste tegn) og tryk på [OK] knappen. Du vil høre adgangskoden du 
har indtastet, og derefter vil netværket blive aktiveret.

 WebBox3 vil fortælle dig at konfigurationen er blevet tilføjet og at 
netværket er klar til brug (Tryk [Tilbage] knappen tre gange for at 
vende tilbage til ‘Pause menuen’.

Godt at vide:
 Du kan indtaste tegnene direkte via et USB tastatur som er tilsluttet til 

WebBox.  Brug enter for at bekræfte adgangskoden'.
 Som et supplement til disse menudrevne opsætninger, også kendt 

som pre-programmerede netværk som ‘owbbelkin’ og ‘wifi-adgangs-
punkter’.

 Bliver brugt hvis det ikke lykkes dig at få forbindelse til et trådløst 
netværk. Prøv da at få WebBox3 til at virke ved at tilslutte 
netværkskablet til dit modem eller router. 

 Indstillingerne til de kablet eller de trådløse Internet forbindelser kan 
blive nulstillet ved at trykke på [Genstart] knappen ved batteriet. I den 
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følgende genstart menu’ (Se Annex B: Nulstillingsmenu). Skal du 
vælge enten ‘Fjern alle netværk…’ eller ‘…trådløse indstillinger’.

 Hvis et netværkskabel er tilsluttet til WebBox3, vil dette blive prioriteret
over det trådløse netværk (som har prioritet over 3G/4G). Hvis kablet 
er frakoblet, vil Webbox automatisk skifte til trådløst (Wi-Fi) 
forbindelse. Rækkefølgen af prioriter er: Netværk via kabel => Sikker 
trådløst netværk er => Usikker trådløst netværk => 3G/4G netværk.

 Hvis der ikke kan findes et netværk, vil teksten [Den valgte liste er 
tom...] dukke frem, i dette tilfælde skal du kontakte din internet 
udbyder.

 Hvis WebBox3 ikke kan finde dit netværk, skal du først tjekke om dit 
modem udsender et netværksnavn (SSID) og at den står tæt nok 
routeren. Rækkevidden er typisk mellem tre til 15 meter alt efter 
forholdene. WebBox3 understøtter 2.4GHz and 5GHz WLAN netværk 
med en WEP og WPA/WPA2 nøgle.

 WPA2 er den bedste understøttede metode i WebBox3 og det er også
den sikreste. Så vælg WPA2 hvis dit modem eller router giver denne 
mulighed.

 Hvis din router tillader dig at vælge mellem WPA+WPA2 TKIP+AES, 
virker enheden da i “migration state”. Dette betyder at både 
WPA1/TKIP og WPA2/AES er understøttet. WebBox3 vil automatisk 
vælge enten den ene eller den anden.

 PSK står for “Pre Shared Key” (også nogle gange kaldes ‘personal'). 
Dette er den standard metode for at indtaste en sikkerhedsnøgle. I 
kontrast til ‘Radius’ eller ‘Enterprise’ metoden, kan denne metode 
teoretisk kun blive brugt af virksomheder.

 WEP kan være problematiske fordi sikkerhedsnøgler kan blive 
defineret. WebBox3 virker kun med den første nøgle, normalt også 
den eneste der er indtastet. 

 WEP sikkerhedsnøgler skal indtastes som såkaldte hexadecimale tal. 
Ud over numre, kan nøglerne også indeholde bogstaverne A op til og 
med F (skældner ikke mellem store og små bogstaver; WEP64 kræver
indtastning af 10 og WEP128  kræver indtastning af 26 hex-tal).

 Nogle routere har bestemte model-konfigurationer. Vi anbefaler ikke 
du ændre noget her.
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6.5 Dit netværk understøtter ikke DHCP
OBS: En fast IP adresse er sjældent brugt. I 99.9 % i alle situationer bliver
der brugt en automatisk valgt IP adresse (DHCP=til).

Som standard går WebBox3 ud fra at dit modem understøtter den 
såkaldte DHCP-procedure hvor WebBox3 automatisk får en IP adresse. 
Hvis dette ikke er tilfældet, skal en fast IP adresse indtastes. Nogle 
gange, skal for eksempel IT-afdelinger i en organisation have brug for en 
fast adresse til WebBox3 for at give bestemte rettigheder til netværket.
 I ‘Pause menuen’, gå til ‘enhedskonfiguration>avanceret menu’.
 Alt efter om WebBox3 er tilsluttet til kabel eller et trådløst netværk, 

vælg ‘kablet netværk’ eller ‘trådløst’.
 Ved brug af følgende indstilling ‘DHCP’ kan du aktivere tilslutning via 

en fast IP adresse (DHCP=fra), eller tilslutning via automatisk IP 
adresse håndtering af netværket (DHCP=til).

Hvis den ovenstående ‘DHCP’ indstilling er slået fra’, skal du indtaste 
følgende data:
 IP adresse (f.eks 192.168. 117. 100)
 IP netmaske (f.eks. 255.255.255.0)
 Netværks gateway (f.eks. 192.168.117.1)
 DNS server 1 (f.eks. 192.168.117.100)
 DNS server 2 (valgfrit, f.eks. 8.8.8.8)
Spørg IT afdelingen for disse data hvis nødvendigt.

31    © December 2017 Webbox3



OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Læs venligst først disse ofte stillede spørgsmål, hvis du har problemer 
med WebBox3:
  
 Når jeg trykker på tænd/sluk knappen, lyser det grønne lys ikke 

op. Hvad gør jeg?
Tjek batteriet: Tryk på lydstyrke kontrollen for at tjekke batteri status. Det 
skal lades når batteri-lyset lyser rødt. Lås tastaturet op når displayet viser 
“Tastatur låst” (Tryk og hold [Op]+[Ned] og tryk [Tænd] tre gange]).
12V strøm: Tjek at strøm adapteren er tilsluttet korrekt. Hvis den er: Tjek 
om andre enheder der er tilsluttet til den samme stikkontakt fungerer. Hvis
ikke: Udskift sikringen i dit strømskab.
 Når jeg trykker på tænd/sluk knappen, får WebBox3 ikke 

forbindelse til internettet. Hvad gør jeg?
Tjek at internet kablet og/eller routeren er tilsluttet korrekt. Sluk for 
routeren og tænd for den igen, f.eks ved at trække ledningen ud af 
stikkontakten. Hvis dette ikke hjælper: Ring til din udbyder og informere 
ham om dine problemer med netværket. Hvis der ikke er nogle problemer:
Kontakt din WebBox3 forhandler.
 Når jeg trykker på tænd/sluk knappen sker der intet.  
Hvis intet af det ovenstående hjælper, træk strømstikket ud af 
stikkontakten i nogle sekunder og tilslut den igen. WebBox kan altid blive 
slukket ved at trykke [Tænd] for mere end fem sekunder, endda også selv
om webBox ikke ser ud til at reagere på noget.
 Netværkslyset lyser op, men jeg høre ikke noget. Hvad gør jeg?
Hvis lyset blinker, arbejder WebBox3 stadig. Hvis lyset konstant lyser 
grønt, skru op for lydstyrken (ved brug af lydstyrke kontrollen) på enheden
eller på fjernbetjeningen. Hvis dette ikke virker: Tryk på lydstyrke 
kontrollen for at slå lyden til. Hvis dette ikke virker: Tjek om et headset 
eller lyd kabel er tilsluttet til WebBox3. Hvis der er noget tilsluttet skal 
dette fjernes.
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 WebBox’s lyd er forvringet. Hvad skyldes dette?
Hvis der er en mobiltelefon tæt på WebBox3, kan du prøve at flytte den. 
Hvis der er en lade station i nærheden af din telefon (eller et trådløst 
headset), kan du prøve at flytte dette. Er der en bærbar pc med trådløst 
internet i nærheden af WebBox3, kan du prøve at flytte denne.
 WebBox3 fungere ikke eller den fungere ikke normalt. Din 

WebBox3 har måske behov for at blive genstartet. Dette kan løses 
ved at genstarte din WebBox3 ved brug af fabrikskonfigurationerne 
(ikke implementeret endnu). Sluk for enheden og tænd for den igen 
mens du trykker på [Genstart] knappen inde ved batteriet. Teksten 
[Fabriksindstillinger?] vil nu blive vist i displayet. Tryk nu [OK] knappen
indenfor nogle få sekunder for at bekræfte dit valg. 

 Den trådløse forbindelse virker ikke mere.
Sluk for WebBox3 og tænd den igen. Sluk også for modemmet eller 
routeren og tænd den igen, f.eks ved at trække ledningen ud af 
stikkontakten.
Prøv at få WebBox3 til at virke ved at tillslutte et internet kabel som har 
forbindelse direkte til modemmet og routeren. Hvis dette virker, kan du 
prøve at oprette forbindelse til det trådløse netværk igen.
Tjek indstillingerne for kanaler på dit modem eller router for at se om valg 
af kanaler er indstillet til automatisk, eller til et bestemt kanal nummer. 
Hvis den er indstillet til et bestemt nummer, skift den til automatisk 
(routeren vil da arbejde på at vælge en kanal). Kontakt din internet 
udbyder hvis nødvendigt.
 Undertekster bliver ikke læst selv om de bliver vist på tv 

skærmen.
Der er programmer, hvor teksten er en del af selve filmen. Er dette 
tilfældet, er signalet til underteksterne ikke tilgængelige til os og WebBox3
kan derfor ikke tilbyde en talende version.
 Billedet og underteksterne er ikke synkroniseret.
Hvis de talende undertekster og tv underteksterne ikke er synkroniseret, 
kan du rapportere dette til din WebBox3 forhandler. De vil være i stand til 
at konfigurere dette for dig via fjernsupport.
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 Hvis jeg afspiller et optaget program eller en dvd, virker de 
talende undertekster ikke.

Dette er korrekt; Det er kun undertekster fra live udsendelser der er 
tilgængelige.
 En radio station virker ikke mere
Prøv igen senere. Det kan være radio stationen midlertidigt ikke har nok 
kapacitet tilgængelig.
 Jeg oplever ofte udfald
Dette skyldes problemer med netværket. Du skal kontakte din internet 
udbyder, hvis dette sker når WebBox3 er tilsluttet via et netværkskabel. 
Tjek afstanden mellem din router/modem og  WebBox3 hvis det fungerer 
via et kabel, men ikke trådløst. Vægge og gulve mellem enhederne kan 
også have en negativ påvirkning på kvaliteten af signalet af dit trådløse 
netværk. Prøv at flytte WebBox3 tættere på dit modem/router for at se om
problemet ændre sig. Et trådløst netværk fra naboer kan også konflikte 
med dit. Ved at ændre transmitter kanalen inde i routeren kan måske 
hjælpe. Routerens udbyder kan give dig informationer om hvordan dette 
skal gøres.
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ANNEX A: PAUSE MENU

Ved et kort tryk på lydstyrke/pause kontrollen, kan du sætte WebBox3 i
pause tilstand. Hvis du da trykker [Op /\] eller [Ned \/] knapperne, vil du
høre valgmulighederne i ‘Pause menuen’. Afhængig af hvilket program
du lyttede til da du trykkede pause, vil menuen vise dig informationer og
indstillinger der er relevante til  programmet. Ud over dette, vil  du også
finde generelle informationer og indstillinger.

Pause menu
 Et kort tryk på lydstyrke kontrollen: WebBox vil sige “Pause”

Trick:  Drej  på  lydstyrke  kontrollen  på  dette  tidspunkt,  for  at  spole  i
indholdet.
Trick:  Tryk  på  lydstyrke  kontrollen  igen  hvis  du  ønsker  at  genoptage
afspilningen.
Trick: I stedet for et kort tryk på lydstyrke kontrollen, kan du i stedet trykke
og holde den nede for at oprette en “genvej”

 Tryk [Op] eller [Ned] for følgende valgmuligheder

Fortsæt afspilning
Information    
Fjern denne genvej (når en genvej til dette indhold er tilgængelig)
Hastighed: -50.. -10, normal, +10.. +50
Automatisk sluk: Fra, 10, 20... 120 minutter
Enhedskonfiguration

Tilføj et trådløst netværk
Genvejsmenu

Hvordan skal genveje administreres
Genoptag afspilningen ved opstart
Antal af genveje der bliver vist

LydindstillingerOpstartslydstyrke: Lydløs, lav, normal, høj, 
nuværende

Opstartshastighed: -50.. -10, normal, +10.. +50
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Opstartstone: -30... -10, normal, +10... +30
Artificial voice

Mette, Rasmus, Graham
Avanceret menu

Netværk
Netværk DHCP: til/fra
IP-adresse, netmaske, gateway, DNS1, DNS2

Trådløst netværk
Trådløs DHCP: til/fra
IP-adresse, netmaske, gateway, DNS1, DNS2

Maksimum køretid: fra, 1, 3, 6, 12, 24 timer
Pause før menuemner: 1-5 sekunder
Forsinkelse på sluk knap: Fra, Til (0.5 sekunder)
Bufferstørrelse: Hurtig, normal, sikker
Rapporter navigationsniveau i DAISY: Fra, Til
Brug IP v6: Fra, Til
Genstart
Sluk

Enhedsstatus
Grundlæggende info

Batterikapasitet xx %
Netværkskabel tilsluttet, IP adresse er xxx
Trådløst netværk tilsluttet  til xxx, IP adresse er xxx

Netværk
Netværkskabel tilsluttet
IP adressen er xxx
Netmaske er xxx
Routeren er xxx
Den primære DNS er xxx
Den sekundære DNS er xxx
Modtaget xxx kilobytes
Sendt xxx kilobytes
Mac adresse er xxx

Trådløst netværk
Du er trådløst tilsluttet til xxx
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Netværksstyrken er god/mellem/svag
Krypteringen er WEP/WPA/WPA2-PSK
IP adressen er xxx
Netmasken er xxx
Routeren er xxx
Den primære DNS er xxx
Den sekundære DNS er xxx
Modtaget xxx kilobytes
Sendt xxx kilobytes
Mac adressen er xxx
De følgende trådløse netværk er konfigureret:

xxx
UMTS status

The IP address is xxx
Netmasken er xxx
Routeren er xxx
Den primære DNS er xxx
Den sekundære DNS er xxx
Modtaget xxx kilobytes
Sendt xxx kilobytes

Serienummeret er xxx
Klokken er xx timer, xx minutter og xx sekunder
Software versionen er xxx fra xx februar xxxx
operativsystemet er Linux xxx
Acapela stemme
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ANNEX B: NULSTILLINGSMENU

Du vil  finde en [Nulstillings]  knap i  batteri  området.  Hvis  du trykker  på
denne  mens  WebBox3  er  tændt,  vil  du  komme  ind  i
‘Nulstillingsmenuen’.  I  denne  menu,  kan  du  fjerne  indstillinger  f.eks.
modemsindstillinger, ‘trådløse netværk’, osv.

OBS: Tryk og holde [Nulstillings] knappen inde i batteriområdet, mens du
tænder maskinen vil nulstille alle indstillinger (!) til fabriksindstillinger. Slip
nulstillingsknappen når  du høre den genstarter.  Nogle indstillinger  skal
måske  ændres  bagefter  for  at  få  WebBox3  tilsluttet  igen,  f.eks
indstillingerne til det trådløse netværk.

Nulstillingsmenu
OBS: I denne menu, kan indstillinger der er vigtige for maskinen blive 
nulstillet.
 Tryk på [Nulstillings] knappen i batteriområdet: WebBox3 siger 

“Nulstillingsmenu”
 Brug [Op] og [Ned] knapperne og [OK] knappen og vælg nulstil:

Alle bruger indstillinger
(Fjerner indstillinger som f.eks hastighed, tone, automatisk sluk 
osv.)

Fjern alle genveje og bogmærker
(Fjerner genvejene til bestemt indhold samt bogmærker til 
bestemte tider i indholdet)

Fjern et trådløst netværk
(Fjerner et trådløst netværk fra listen over trådløse netværk)

Nilstil alle netværksindstillinger
(Fjerner alle netværksindstillinger som er gemt i pause menu 
>enhedskonfiguration>avanceret menu’)

Fjern alle gemte indtastede oplysninger
(Fjerner alle informationer der er blevet indtastet)
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Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillinger
(Alle indstillinger ovenover vil blive gendannet til 
fabriksindstillinger)

Genstart
(WebBox3 vil genstarte)
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ANNEX C: SPECIFIKATIONER
 
Netværk
protokol IPv4 og IPv6
Netværk 10/100 baseT
Stik type RJ45 med kabelregistrering
WLAN/WiFi IEEE802.11b/g/n (2.4GHz + 5.0GHz)
Kryptering WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPS-PB

USB, SD, micro-SD en CD
2x USB-A v2.0 højhastighedsstik på bagpanelet (Maksimal kombineret 
nuværende 1200mA for de to stik):
- USB hukommelsesstik (partition table MBR eller EFI GPT)
- USB tastatur HDI
- USB CD afspillere
- USB 3G/4G dongels (ZTE MF626, Option GI1505, Huawei 
K3765/E367/E1823/E17X/E220/E303/E3372/E3531/E3533, Alcatel 
X220L/X225S)
1x SD slot standard højhastighed (klasse 2,4,6)SDSC,SDHC og SDXC
1x micro-SD slot standard højhastighed (class 2,4,6) microSD, 
microSDHC og microSDXC

Lyddekoder
Algorytme MPEG 1&2 layer III mp3 (CBR+VBR+ABR),

WMA 4.0;4.1;7;8;9; alle profiler (5-384 kbps)
MPEG4 / 2 AAC-LC(+PNS), HE-AAC v2 (niveau 3)
(SBR + PS), Ogg-Vorbis, WAV (PCM+IMA ADPCM)

Bitrate 8kbps-1.7Mbps
Sample freq. 8; 11.05; 16; 22.8; 24; 32, 44.2; 48 kHz
# af kanaler 1 (mono) eller 2 (stereo)
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Content 
Playlist: m3u, asx, pls, xml, smil, m3u8 and more
Additional data shoutcast/icecast meta data 
Spoken books DAISY Online, DAISY Talking Books (PDTB2 for 

download), ncc and ncx navigation files supported
DAISY2.02, DAIS3 (ANSI/NISO Z39.86)

Text plain tekst or HTML converted to speech 

Indhold
Frekvensområde 20 - 20.000 Hz (afhængig af bitrate)
Signal-to-noise 80 dB
Distortion 0.2% typical (bitrate dependant)
Højtaler høj kvalitetstype, 900mW, 3 tommer
Line-out
Stiktype 2x RCA (‘cinch’)
Fixed level 400 mVrms nominal
Hovedtelefoner
Stiktype Mini stereo jack 3.5mm
Justerbar niveau 2x 100 mW (2x 8 Ohm)
Stik registreret højtaler slår fra når hovedtelefoner er tilsluttet
Mikrofon indbygget til fremtidige programmer

Generel
Strøm 12V 15W (3W nominal)

100-240 V, 50-60 Hz adapter indkapslet
Batteri Lithium-Ion 2S1P 7.2V pakke, 

forbrug. 10 timers brug, 5 timer opladning
Fjernbetjening 17 knapper, 140x49x20mm, 2xAAA-batterier
Brugstemperatur  -10°C til +40°C
Opbevaringstemperatur -20°C til +60°C
Størrelse 160x250x84 mm
Vægt 800g
Godkendt CE, FCC, UL
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