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De MPHF2 is een MP4-speler, de gebruiker kan op de knoppen drukken om door de
menu’s te bladeren
1,8-inch 128*160 TFT-scherm
Metalen behuizing
Ondersteunde audioformaten: MP3, WMA en WAV
Filmfunctie, afspelen op volledig scherm
Geïntegreerde FM-radio
Met MicroSD-kaartsleuf
Functie voor bekijken van high-definition JPEG- en BMP-fotobestanden
Energiebesparende instelling, instelbare helderheid
Ondersteuning voor 3D EQ met surround-effect, persoonlijke EQ-instellingen
Ondersteuning voor meerdere talen
Met USB2.0
eBook-functie met bladwijzers
Functie voor bijwerken firmware

Knoppen en functies:
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1.Druk omhoog/omlaag om te vergrendelen/ontgrendelen; druk, na het ontgrendelen,
lang op deze knop om het apparaat in te schakelen
2.Hoofdtelefoonuitgang
3.MicroSD-kaartsleuf
4.Micro-USB-poort
5.

: Bevestigen /Submenu openen /Druk lang om terug te keren naar het hoofdmenu

6.

: Afspelen en pauzeren /Verlaat naar hoger menu

7.

:Druk kort om naar vorige item te gaan; Houd ingedrukt om terug te spoelen

8.

:Druk kort om naar volgende item te gaan; Druk lang om vooruit te spoelen

9.

:Volume – en omlaag bewegen

10.

: Volume + en omhoog bewegen

De speler opladen
De speler kan worden opgeladen door de USB-kabel in uw PC te steken. Er verschijnt
tijdens het opladen een pictogram aan de rechterkant.
Schakel eerst uw PC in en sluit daarna de speler aan op de PC met behulp van een
USB-kabel.

Hoofdmenu
Als de speler wordt ingeschakeld, zullen er 7 menu’s op het scherm verschijnen.
Selecteer het gewenste pictogram op het scherm.

Beschikbare opties:
Music : Selecteer deze optie om naar muziek te luisteren.
Movie: Selecteer deze optie om films te bekijken
Radio: Selecteer deze optie om naar de radio te luisteren.
Photo : Selecteer deze optie om foto’s te bekijken.
Setting: Selecteer deze optie om uw favoriete instellingen in te stellen.
E-book: Selecteer deze optie om TXT-bestanden te lezen die zijn opgeslagen op de
speler.
Navigation: Selecteer deze optie om rechtstreeks alle bestanden in het geheugen van de
speler te bekijken.

Muziek
Druk in het hoofdmenu op PREV of NEXT om het pictogram “Music” te selecteren, druk
daarna op
om de muzieklijst te openen. Het menu bevat onder andere de volgende
opties: Huidige lijst, Alle muziek, Artiest, Album, Genre, Maplijst, Mijn favorieten,
Mediabibliotheek bijwerken en Breekpunt.
A.Druk op PREV of NEXT om een muziekbestand in de lijst te selecteren en druk daarna
op

om het bestand af te spelen.

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.

B.Druk tijdens het afspelen op
C.Druk lang op
hoofdmenu.

om het afspelen te pauzeren of hervatten.

om het muziekmenu te verlaten en terug te keren naar het

Film
Selecteer het pictogram “movie” in het hoofdmenu en druk op
openen.
Druk op de Menu-toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

om de videospeler te

FM-radio
Selecteer het pictogram “FM” in het hoofdmenu en druk op
om de radiomodus te
openen. Druk daarna nogmaals op “ ” , het apparaat schakelt nu eerst automatisch naar
het FM-submenu (Het FM-submenu bevat de opties: Handmatig, Voorkeurszenders,
Geheugen, Verwijderen, Auto)
Handmatig:
Selecteer “Manual”, daarna kunt u handmatig afstemmen op een frequentie door op “

”

of “ ” te drukken.
Auto:
Selecteer “Auto”, de radio scant nu automatisch naar FM-zenders en slaat deze op. Nadat
de automatische scan is voltooid, kunt u op “ ” of “ ” drukken om een zender te
selecteren,
Opmerking:
De hoofd-/oortelefoon wordt in de FM-modus gebruikt als antenne, zorg er dus voor
dat deze goed is verbonden met de speler.

Foto
Selecteer het pictogram “Photo” in het hoofdmenu en druk op “ ” om de fotoverkenner te
openen, druk op “ ”/ “ “ om de volgende / vorige foto te bekijken.

Instellingen
Selecteer het pictogram “Setting” in het hoofdmenu en druk op “ ” om het submenu met
instellingen te openen. Het submenu bevat de volgende items: Muziek, Tekstinstellingen,
Radio, Foto-instellingen, Display, Uitschakelen, Taal, Systeem.
U kunt op

drukken om de instellingen naar wens in te stellen.

eBook
Download TXT-bestand
Download het bestand en sla het op in TXT-formaat op uw MP4-speler.
Bestand lezen

Selecteer het pictogram “Ebook” in het hoofdmenu en druk op “
” om de lijst met
tekstbestanden te openen, druk daarna kort op “
” om te lezen. U kunt de pagina
omslaan door op “

” of “

“ te drukken.

Navigatie
Navigatie is een beheerapplicatie die u helpt bij het beheer van alle bestanden op de
MP4-speler. U kunt het muziek-, film- of tekstbestand hier rechtstreeks selecteren om er
direct van te genieten.

Hierbij wordt verklaard dat MPHF2 in overeenstemming is met:
De Europese EMC-richtlijn 2004/108/EC :
Toepasselijke normen:
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN55020:2007+A11:2011
De Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EC:
Toepasselijke normen:
Artikel 3.1a) EN60065 :+A1 :2006+A11 :2008+A2：2010+A12 : 2011
EN62479:2010
Artikel 3.1b) EN 301 489-1 V1.9.2:2011 -09
EN 301 489-17 V2.2.1: 2012-09
Artikel 3.2) EN 300 328 V1.7.1:2006-10
EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
Made in China
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website
www.mpmaneurope.com

