Mp3 speler

HET MODELNUMMER
MPUB555

Instructiehandleiding
Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

NL

1 Externe Overzicht

1 Afspelen / Aan/Uit schakelen
○

5 Hold: Vergrendel Knop
○

2 Oortelefoon aansluiting
○

6 VOL-: Volume Verlagen
○

3 REC: Recorden
○

7 VOL+: Volume Verhogen
○

4 M: Menu Knop
○

8
○

9
○

: Vorige music

: Volgende music

2 Muziek Modus
Het kiezen van muziek op de hoofd interface, druk de "M" knop om te openen, lang drukken op de "M" knop om af
te sluiten.
Muziek speler: druk
Pauze speler: druk

om te beginnen met het sfspelen, te ondersteunen breekpunt spelen.
om te wisselen tussen pauzeren en continu afspelen

Snel vooruit/achteruit: tijdens het afspelen, druk op
/
voor snel vooruit of achteruit

/

naar het vorig of volgend bestand, lang indrukken

¾ Muziek functie interface
 Submenu 1 & Bediening
Tijdens het pauzeren, druk op "M" om het submenu in te gaan, menu items zijn als volgt: hoofd schijf catalogus,
bestand verwijderen, alles verwijderen, verlaten.
Hoofd schijf catalogus: druk de
openen

/

knop om elke optie te bladeren, druk op "M" om de volgende map te

Bestand Verwijderen: kies voor "bestand verwijderen", druk op
bevestigen om het bestand te verwijderen of niet.

/

om te schakelen tussen "ja" of "nee" om te

AllesVerwijderen: de stappen zijn hetzelfde als "bestand verwijderen", verwijder alle bestanden in de map.
 Submenu 2
When playing, press “M” to enter the sub-interface, the menu item as follows: Repeat mode, sound mode, replay
mode, replay times, replay gap, exit.
1. Herhaal modus: kies "Herhaal",druk op "M" om de herhaalfunctie te open om de gewenste te selecteren.
Herhaal modus

Icoon

Introductie

Normale modus

Volgens het bevel om alle bestanden af te spelen, Geen Circulatie

Herhaal eens

Herhaal huidig bestand

Map

Afspelen volgens de volgorde op de huidige catalogus bestand, Geen
Circulatie

Herhaal map

Huidige catalogus bestand circulerend afspelen .

Alles herhalen

Alle bestanden circulerend afspelen.

Willekeurig

Bestand willekeurig afspelen

Intro

Volgens volgorde van alle nummers 'de eerste 10 seconden af spelen in de
huidige catalogus.

2. Geluid modus: kies "geluid modus", druk op "M" om de geluidsmodus te openen en selecteer het geluid dat u
wilt.
Geluid modus

Icon

Introductie

Nature

Standaard natuurgeluiden

Rock

Sterk gevoel zacht geluid

Popular

Luister naar de algemene populaire lied, elk deel is gemiddeld.

Classical

Klinkt zacht

Soft

Geluidskwaliteit uiteraard kalmerend

Jazz

Vol tedere gevoelens zoete stem

mega bass

Zware Bass

3. Replay modus:
knop en stel het startpunt van
Kies "Replay modus", druk de repeat icoon: : ,, Waarbij "A" knippert, druk de
de herhaling, dan knippert "B", druk de
knop nogmaals, het instellen van het eindpunt van de replay. Druk op
M, Stop herhalen.
4. Replay keren: druk op "M" om te openen, druk
Standaard is 5 keer.
Replay gap: druk op "M" om te openen, druk
Standaard is 1 seconde.
Afsluiten : druk op "M" om af te sluiten.

/
/

om replay keren aan te passen. Replay keren: 1-10 keer.
om replay gap aan te passen. Replay gap: 1-10 seconden.

3 Opname Modus
Submenu en bediening
In de opname interface, druk op 'M' om het submenu in te gaan, menu items zijn als volgt: hoofd schijf gids, type
opname, opname volumeregeling, de AVR, AVR aanpassing, verlaten.
Hoofd schijf gids: druk de
openen

/

knop om elke optie te bladeren, druk de "M" knop om de volgende map te

Type opname: 32K bit rate、64K bit rate、128k bit rate、192k bit rate、384k bit rate
Opname volumeregeling: na het indrukken van "VOL", gebruik
niveau aan passen: 0 ~ 7.
AVR niveau instellen: druk op
AVR vertraging instellen: druk

/
/

/

om aan te passen. Het kan de opname

om 0-10 aan te passen.
om 0-10 aan te passen.

Afsluiten: druk op "M" om af te sluiten.
Opname starten: druk op
om te schakelen tussen opname starten / stoppen / doorgaan als de
wordt ingedrukt, het opname bestand wordt opgeslagen.

knop lang

4. Stem Modus
Open Stem modus, druk op
om de opname bestand af te spelen/ te pauzeren, druk de
/
knop om de
opname bestanden te selecteren.
Druk op "M" om het Submenu te gaan tijdens de afspeel staat:
Herhaal modus: Normale modus, herhaal eens, map, herhaal map, alles herhalen, willekeurig afspelen, Browse play.
Replay modus: hetzelfde als muziek modus.
Replay keren kiezen wat u wilt, standaard is 5 seconden
Replay gap: kiezen wat u wilt, standaard is 1 seconde.
Exit: Verlaat submenu

5 FM Modus
¾ Submenu en bediening
Open FM-modus, druk de "M" toets om het submenu in te gaan, menuitems zijn als volgt: radio opslaan, radio
opname, radio verwijderen, alles verwijderen, automatisch zoeken, normale band, Japan band, verlaten.
Het opslaan van een zender: na het zoeken van de radio, druk de "M" toets en selecteer "Save Radio"
Radio opname: Selecteer "radio opname", druk de "M" toets om de opname te starten.
Verwijder zender: selecteer "radio verwijderen", druk de "M" toets om de zender die u wilt te verwijderen
Alles verwijderen: Selecteer "alles verwijderen", druk de "M" toets om alle zenders te verwijderen

Zoeken naar radio
1. Handmatig zenders zoeken
Lang drukken op

/

om automatisch achteruit of vooruit te zoeken naar een zender, na de zoektocht, kan de

knop schakelen om de te luisteren opgeslagen radio. Druk de

/

om te van de zoektocht nauwkeurig in te

stellen, om een zenderfrequentie stap van 100KHz te vinden.
2. Automatisch zoeken
Het kiezen van "Auto zoeken", druk u op de "M" toets om automatisch te zoeken en op te slaan.
Opmerking: Als de huidige sets van stereo-uitzending,

verschijnt in de interface.

Tekst Lezen
1) Menu 1
Open Text modus, druk op "M" voor het hoofdmenu, menuitems, waaronder: hood schijf gids, afspeel instellingen,
verwijder bestand en alles verwijderen. Druk op "M" om terug te keren naar de gids lijst.
Hoofd schijf gids: E-tekst gids listing

Bladwijzer opties: het instellen van alle bladwijzers lijst, selecteer een bladwijzer in de lijst met bladwijzers en
begin te lezen.
Bladwijzer toevoegen: de voortgang van de huidige meting is ingesteld op bladwijzers.
Bladwijzer verwijderen: Verwijderen van een bladwijzer.
Afsluiten: terug naar de tekst browser interface.

6 Systeem Instellingen
¾ Menu en bediening
Systeem Tijd: Druk op de "VOL" knop om jaar, maand, dag of tijd te selecteren, druk dan op
van de geselecteerde optie aan te passen. De tijd formaat is 24 uur

/

om de waarde

Achtergrond licht tijd: Druk op de "VOL" knop om de optie te openen, Druk de
/
knoppen om de ingestelde
waarde aan te passen. Instelbereik: 0 als UIT, 1 ~ 30 seconden voor de achtergrondverlichting automatisch
uitschakelen na het wachten op de ingestelde waarde onder geen actie. 3 seconden per stap
Taalkeuze: druk

/

om te selecteren tussen Engels, Frans, Duits, Italiaans, Nederlandse, Portugees, Spaans

¾ Uitschakelingsfunctie:
Druk
Druk

/
/

om " energiebesparende modus " of "slaapstand" te selecteren en druk op de "M" toets om te openen.
om de instellingen aan te passen. Na het invoeren, druk op de "VOL" knop om de optie in te gaan

Energiebesparende modus: het instellen van de uitschakeltijd wanneer de speler gepauzeerd en/of zonder bediening
is. Bereik: 00-60 seconden. 10 seconden per stap.
Slaap modus: het instellen van de uitschakeltijd wanneer de speler gepauzeerd en/of zonder bediening is. Instel tijd
wordt gewist na uitschakeling. Bereik: 00-120. 10 seconden per stap
Contrast aanpassing: het contrast van het scherm aanpassen. Druk
15.
Online modus: Druk

/

/

om de waarde in te stellen. Bereik: 1 tot

om "Multi schijf Unie" "enkel gewone schijf" "enkel codeerd schijf" te selecteren,,

Opslagomstandigheden: het systeem is gebruikt in de ruimte.
Firmware Versie: Geeft systeem versie informatie aan.
Gehoorbescherming instelling: Druk op
/
om "gehoorbescherming functie" of "gehoorbescherming
waardering" te selecteren.
Gehoorbescherming functies: openen, sluiten,
Gehoorbescherming niveaus: algemeen, hoge kwaliteit, de ultieme
Toetstoon: Druk
/
om de waarde in te stellen. Bereik: 0 tot 40.
Afsluiten: Verlaat submenu.

7 Problemen oplossen
Als de speler niet goed afspeelt, gebruik dan probleem oplossen gids om u te helpen.
Symptoom

Oplossing

De speler kan niet werken

1. Controleer de spanning van de batterij
2. Zorg ervoor dat de stroom knop is ingeschakeld
3. Controleer of het volume is ingesteld op "0" of niet en
zorg ervoor dat de oortelefoon goed is aangesloten.
4. Beschadigde muziek gegevens zullen geluid maken in
zekere mate, zorg ervoor dat er bestanden zijn in de speler.
5. kies de juiste FAT-bestandssysteem in de dialoog tijdens
het formatteren van de schijf.

De speler kan niet uploaden/
downloaden van bestanden; geen
schijf icoon in de computer

Controleer of de USB-kabel correct is aangesloten.
Gelieve correct de cd-driver als onder Win 98 opnieuw te
installeren

De speler kan niet opnemen

Controleer of er voldoende geheugen is.
Controleer de batterij spanning.

Vreemde tekens worden weergegeven

Controleer of de juiste taal is geselecteerd.

FM-radiosignaal is niet duidelijk

Stel de positie tussen speler en oortelefoon; oortelefoon kan
worden gebruikt als antenne om het signaal te ontvangen

Technische specificaties

Dimensie

75mm x 26mm x 15mm

Gewicht

31.6g

Scherm

LCD scherm (132*32), Kleurrijk verlicht scherm

Overdracht datasnelheid

USB2.0

Geheugen

4GB Flash

Frequentierespons:

20hz ~ 20khz

MP3, WMA, WMV, ASF

Max. Uitgang

(L) 10mW + (R)10mW (32Ohm)

MP3 Bit rate

8K bps – 320K bps

WMA、WMV、
5K bps – 384K bps
ASF Bit rate
FM-radio

Ondersteunde
bestandsformaten

Freq. Respons

20Hz to 20KHz

Freq. Reeks

76MHz – 90MHz / 87MHz – 108MHz

Max.Opgeslagen
kanalen

20 + 20

Max. Uitgang

(L) 10mW + (R)10mW (32Ohm)

SNR

≥ 85dB

Muziek： MP3, WMA, WAV
Opname ：WAV

Besturingssysteem

-5 to 40 graden

Talen

Engels, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Portugees,
Spaans

Ondersteunde Systemen

Windows98/SE/ME/2K/XP、Mac OS 10、Linux 2.4.2

voor meer informatie surf dan naar onze website
www.mpmaneurope.com

