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DIGITALE MEDIASPELER
MP259 Overzicht functies







De MP 259 is een MP4-speler, de gebruiker kan op knoppen drukken om door de
menu’s te bladeren
2,4 inch 320*240 TFT-scherm
Ingebouwde 0,3 MP camera
Ondersteunde audioformaten: MP3, WMA,WAV, APE, FLAC, ACC.
Ondersteunde videoformaten: AVI
Geïntegreerde FM-tuner








Ondersteuning voor MicroSD-kaart
Ondersteuning voor ID3 en songtekstweergave
Meerdere equalizermodi en herhaalmodi
Ingebouwde microfoon voor lange opnames
Ondersteunde fotoformaten: JPG,BMP,GIF
Ondersteuning voor meerdere talen






Met USB 2.0
Ondersteunde ebook-formaten: TXT doc
Ingebouwde oplaadbare Li-polymeer accu
Tools: stopwatch/calculator/kalender



Functies knoppen:

Camera

TF

VOL+

Play/Pause

PREV

MENU

VOL-

NEXT

Earphone Power Mic USB

1:[In-/uitschakelen]:
Inschakelen:
Houd POWER ingedrukt tot de animatie op het scherm start.
Uitschakelen:
Houd POWER ingedrukt tot het apparaat is uitgeschakeld.

Menu openen: Druk op

om een submenu te openen.

Terugkeren naar hoofdmenu: Druk op “M” om naar het hoofdmenu te gaan.
2:[VOL+]: Volume verhogen.
3:[VOL-]: Volume verlagen.

4. [MENU]: Selecteer het menu.
5.[VORIGE]: Vorige menu/bestand & houd ingedrukt om terug te spoelen.
6.[VOLGENDE]: Volgende menu/bestand & houd ingedrukt om vooruit te spoelen.

De speler opladen
De speler kan worden opgeladen door de meegeleverde USB-kabel aan te sluiten op
de PC of met een netadapter. Tijdens het opladen zal er een icoontje verschijnen aan
de rechterkant.
Schakel eerst uw PC in, verbind de speler daarna met de PC met behulp van een
USB-kabel.

B. Het apparaat ondersteunt songtekstbestanden als de naam van het songtekstbestand
hetzelfde is als de naam van het MP3-bestand. Als de naam van het nummer bijvoorbeeld
“song.mp3” is, dan moet de naam van het songtekstbestand “song.Irc” zijn en de
bestanden moeten zich in dezelfde map bevinden.

Video
Druk in het videomenu op
om naar het videoafspeelscherm te gaan. Druk tijdens
het afspelen van een video op
om het afspelen te verlaten, Druk op
om naar
het submenu met de volgende opties te gaan: Lokale map, Verwijder bestand, Verwijder
alle bestanden, Herhalen, Verlaten.

Foto
Druk in het hoofdmenu als Photo is geselecteerd op
om naar de fotomodus te gaan.
Druk daarna op
om het submenu met de volgende opties te openen: Lokale map,
Afspeelinstellingen, Verwijder bestand, Verwijder alle bestanden, Verlaten.

Camera
Druk in het hoofdmenu als Camera is geselecteerd op
om de camerafunctie te
openen. Druk op
om foto’s te nemen. De speler slaat de foto’s automatisch op.
Houd, als de camera is geactiveerd, M ingedrukt om het submenu van de cameramodus
te openen. Druk op
om het submenu te bevestigen.
Selecteer het submenu van Picture Playback om door foto’s te bladeren.
Druk kort op M om terug te keren naar het hoofdmenu.
U kunt de foto’s die u heeft genomen ook terugvinden in het fotomenu.

Recorder
Druk in het opnamemenu op
om een opname te starten of pauzeren. Druk op “M”
om het opnamebestand op te slaan.
Druk op het opnamescherm op “M” om het submenu met de volgende opties te openen:
Lokale map, Opnametype, Verlaten.

FM-radio
Houd in de radiomodus [M] ingedrukt om naar het submenu van de radiomodus te
gaan. Druk op
of
om een optie te selecteren en druk daarna ter bevestiging
op
.
Automatisch zoeken
Volg de onderstaande instructies om automatisch naar alle beschikbare zenders te
zoeken:
1. Houd, als de radiomodus is geactiveerd, [M] ingedrukt en selecteer de optie Auto
Search.
2. Druk op
om de automatische scan te starten. De MP259 slaat tot 20 zenders
die gevonden worden op.
3. Het geluid wordt uitgeschakeld tijdens het scannen.

E-book
om de maplijst/tag-lijst te bekijken.
Druk kort op M om het menu te verlaten.
Druk in het ebook-menu op

Tools
Druk in het tools-menu op
om de
stopwatch/calculator/kalender, te bekijken. Druk op
openen en druk op
om de tool te gebruiken.
Druk kort op M om de tool te verlaten.

beschikbare tools, de
om de gewenste tool te

Browser
In het browsermenu kunt u allerlei soorten bestanden, waaronder muziek-, video-,
foto- en tekstbestanden vinden.
Druk na het selecteren van een bestand op
om het bestand af te spelen.
Druk op [M] om terug te keren naar het hoofdmenu.

Instellingen
Selecteer Settting in het hoofdmenu en druk op
om de instelmodus te openen.
Het submenu verschijnt met de opties: Klok, LCD-instellingen, Taal, Uitschakelen,
Geheugeninfo, Firmware-versie, Verlaten.
U kunt de verschillende items selecteren en de instellingen naar wens instellen.

Hierbij wordt verklaard dat MP259 in overeenstemming is met:
EMC-richtlijn 2004/108/EC :
Van toepassing zijnde normen:
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN55020:2007+A11:2011

Made in China
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website
www.mpmaneurope.com

