Leitor MP3

PARA MODELO NO
MPUB555

Manual de Instruções
Por favor, leia estas instruções cuidadosamente antes da operação.

PT

1 Visão Externa

1 PLAY / Ligar/Desligar
○

5 Hold: Botão de Bloqueio
○

2 Entrada de Fones
○

6 VOL-: Diminuir Volume
○

3 REC: Gravação
○

7 VOL+: Aumentar Volume
○

4 M: Botão Menu
○

8
○

9
○

: Música anterior

: Música Seguinte

2 Modo de Música
Escolha a música no interface principal. Pressione a tecla “M” para entrar ou pressione e mantenha a tecla “M”
para sair.
Ler música: pressione
para iniciar a reprodução; suporta reprodução ponto de quebra.
Pausar reprodução: pressione
para alternar entre pausar e reproduzir.
Passar à frente / Rebobinar: durante a reprodução, pressione
toque longo em
/
para passar à frente ou rebobinar

/

para ir para o ficheiro anterior ou seguinte;

¾ Interface de função de música
 Submenu 1 & Operação
Após pausar, pressione “M” para entrar no submenu. Aparecerão as seguintes opções: catálogo de disco principal,
apagar ficheiro, apagar todos, sair.
Catálogo de disco principal: pressione o botão
para entrar no directório seguinte

/

Apagar ficheiro: escolha “apagar ficheiro”. Pressione
confirmer se deseja apagar ou não o ficheiro.

para procurar entre cada opção. Pressioene a tecla “M”

/

para alternar entre “sim” e “não”, de modo a

Apagar todos: passos são os mesmo que os descritos em “Apagar ficheiro”. Apague todos os ficheiros na pasta.
 Submenu 2
Durante a reprodução, pressione “M” para entrar no interface de submenu e aparecerão os seguintes itens: Modo
de repetição, Modo de som, Modo de reprodução de segmento, vezes de repetição, intervalo de repetição, sair.
1. Modo de repetição：escolha “Modo de Repetição”, e pressione a tecla “M” para entrar no modo de repetição
para escolher o que desejar.
Modo de
Repetição

Ícone

Descrição

Modo Normal

Reprodução de todos os ficheiros de acordo com a ordem, sem
circulação

Repetir um

Repetir ficheiro actual

Pasta

Reprodução dos ficheiros do catálogo actual de acordo com a ordem,
sem circulação

Repetir pasta

Reprodução em circulação dos ficheiros de catálogo actual.

Repetir todos

Reprodução em circulação de todos os ficheiros

Aleatório

Reprodução dos ficheiros aletória

Intro

Reprodução dos 10 primeiros segundos de todas as músicas do catálogo
actual.

2. Modo de som: escolha “modo de som”, e pressione “M” para entrar e escolher o modo de som que deseja.
Modo de som

Ícone

Descrição

Natureza

Som padrão natural

Rock

Som suave com sensação forte

Popular

Ouça músicas populares gerais, todas as partes são normais.

Clássico

Som suave

Suave

Qualidade de som mais baixa

Jazz

Cheio de vozes doces com sensação quente

mega bass

Baixo forte

3. Modo de reprodução de segmento:
Escolha o “modo de voltar a reproduzir” e pressione o ícone de repetição: , quando “A” está a piscar, pressione
o botão
e defina o ponto de início da reprodução. De seguida, quando “B” estiver a piscar, pressione o botão
novamente, e defina o ponto final do segmento. Pressione “M” para parar a repetição.
4. Vezes de repetição: Pressione “M” para entrar. Pressione
repetição: 1 – 10 vezes. Padrão: 5 vezes.

/

para ajustar as vezes de repetição. Vezes de

Intervalo de repetição: Pressione “M” para entrar. Pressione
Intervalo de repetição: 1 – 10 segundos. Padrão: 1 segundo.
Sair: Pressione “M” para sair.

/

para ajustar o intervalo de repetição.

3 Modo de Gravação
Submenu e Operação
No interface de gravação, pressione “M” para entrar no submenu. Os itens do menu são os seguintes: directório de
disco principal, tipo de gravação, ajuste de volume de gravação, AVR, ajuste de AVR, sair.
Directório de disco principal: pressione o botão
entrar no directório seguinte.

/

para navegar entre as opções. Pressione a tecla “M” para

Tipo de gravação: 32K bit rate、64K bit rate、128k bit rate、192k bit rate、384k bit rate.
Ajuste de volume de gravação: após pressionar “VOL”, utiliza
Ajuste de nível AVR: pressione
Ajuste de atraso AVR: pressione

/
/

/

para ajustar. Pode ajustar entre 0 ~ 7.

para ajustar entre 0-10.
para ajustar entre 0-10.

Sair: pressione “M” para sair.
Iniciar gravação: Pressione
para alternar entre iníciar/parar/continuar gravação. Se pressionar e manter
irá gravar o ficheiro de gravação.

,

4. Modo de Voz
Entre no Modo de Voz. Pressione
para reproduzir/pausar o ficheiro de gravação. Pressione os botões
para seleccionar os ficheiros de gravação.
Pressione “M” para entrar no submenu durante o estado de reprodução:
Modo de repetição: Modo normal, repetir um, pasta, repetir pasta, aleatório, procurar reprodução.
Modo de reprodução de segmento: igual ao modo de música.
Vezes de repetição: escolha o que desejar. Padrão: 5 segundos
Intervalo de repetição: escolha o que desejar. Padrão: 1 segundo.
Sair: sair do submenu

/

5 Modo FM
¾ Submenu e operação
Entre no modo FM, pressione a tecla “M” para entrar no submenu. Os itens do menu são: guarder rádio, gravação
de rádio, apagar rádio, apagar todos. Sintonização automática, banda normal, banda Japão, sair.
Guardar a estação: após encontrar a estação desejada, pressione “M” para seleccionar “Guardar Rádio”
Gravação de Rádio: Seleccione “gravação de rádio”, pressione “M” para iniciar a gravação.
Apagar a estação: seleccione “Apagar radio”. Pressione “M” para apagar a estação de radio desejada
Apagar Todos: Seleccione “Apagar Todos”, pressione “M” para apagar todas as estações.

Procurar por estação
1. Procura de estações manual
Toque longo em
/ , passa atrás ou à frente automaticamente para prourar uma estação. Após a procura, toque
no botão
para começar a ouvir a estação gravada. Pressione
/
para procurar detalhadamente. Cada
toque passa 100KHz de frequência.
2. Sintonização automática
Escolha "Sintonização automática”, pressione “M” para procurar automaticamente e gravar.
Nota: Se as definições actuais de transmissão estérea,

é mostrado no interface.

Leitura de Texto
1) Menu 1
Entre no modo de texto, pressione “M” para entrar no menu principal. Os itens de menu incluem: directório de
disco principal, definições de reprodução, apagar ficheiro apagar todos. Pressione “M” para regressar à lista de
directório.
Directório de disco principal: Listagem de directório de E-texto
Definições de reprodução: escolha entre leitura de ficheiros manual ou automática.
Apagar ficheiro: igual ao modo de música
Apagar todos: igual ao modo de música
2)

Menu 2

Seleccione um ficheiro. Pressione o botão
para abrir e começar a ler. Pressione o botão
novamente para
regressar à lista de directório. No processo de leitura, pressione a tecla “M” para entrar no menu dois. Os itens de
menu são os seguintes: selecção de marcadores, aumento de marcadores, apagar ou sair.
Opções de Marcadores: entre na sua lista de marcadores, seleccione um e comece a ler.
Adicionar marcador: O progresso da leitura actual sera guardada nos marcadores.
Apagar marcador: apagar um marcador.
Sair: regressar ao interface de procura de texto.

6 Definições de Sistema
¾ Menu e operação
Hora do Sistema: Pressione o botão “VOL” para seleccionar o ano, mês, dia ou hora. Pressione os botões
para ajustar o valor desta opção. O format de hora é de 24horas

/

Tempo de luz de fundo: Pressione a tecla “VOL” para entrar na opção. Pressione os botões
/
para ajustar o
valor definido. Alcance de ajuste: 0 como OFF; 1~30segundos para a luz de fundo de desligar automaticamente
após a espera definida
Selecção de idioma: Pressione
Português e Espanhol.

/

para seleccionar entre Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Holandês,

¾ Definições de Desligar:
Pressione
/
para seleccionar o “modo de poupança de energia” ou “modo de suspensão” e pressione a tecla
“M” para entrar. Pressione
/
para ajustar os valores de definição. Após entrar, pressione a tecla “VOL”
para entrar na opção.
Modo de poupança de energia: definição do tempo de encerramento com o leitor pausado e sem operação.
Alcance: 00-60 segundos. 10 segundos por passo.
Modo de suspensão: definição do tempo de encerramente com o leitor em reprodução e sem operação. O tempo
definido será apagado após encerrar. Alcance: 00-12. 10 pontos por passo.
Ajuste de contraste: ajuste o contrasted a luz de fundo. Pressione
Modo online: pressione
encriptado único”

/

/

para definer o valor. Alcance: 1 a 15.

para seleccionar “União de multi-disco”, “disco normal único”, “disco

Condições de armazenamento: o sistema é utilizado no espaço.
Versão de firmware: exibe a informação de versão de sistema.
Definições de protecção de ouvidos: Pressione
/
para seleccionar a “função de protecção de ouvidos” ou
“classificação de protecção de ouvidos.”
Funções de protecção de ouvidos: abrir, fechar
Níveis de protecção de ouvidos: geral, alta qualdiade, o melhor

Tom de teclas: Pressione
Sair: Sair do submenu.

/

para definer o valor. Alcance: 0 a 40.

7 Resolução de Problemas
Se o leitor não funcionar correctamente, utilize o guia de resolução de problemas para o ajudar.
Sintomas

O leitor não funciona

Solução

1. Verifique a voltagem da bateria
2. Certifique-se que o botão de energia está ligado
3. Verifique se o volume está a “0” ou não ligou os fones
correctamente.
4. Dados dea39(a397e7.9( a.6(e)7.2(te )]i(: )-f( a6(e)7.os farã39(ao(e)7. (o)- )-gu9

Especificações Técnicas
Dimensão

75mm x 26mm x 15mm

Peso

31.6g

Ecrã

Ecrã LCD (132*32), Ecrã com luz de fundo colorida

Taxa de transferência de
dados

USB2.0

Memória

4GB Flash

Frequência de resposta

20hz ~ 20khz

MP3、WMA、WMV、ASF

Rádio FM

Formatos
suportados

de

Ficheiro

Saída máx

(E) 10mW + (D)10mW (32Ohm)

MP3 Bit rate

8K bps – 320K bps

WMA、WMV、
5K bps – 384K bps
ASF Bit rate
Frequência
resposta

de

Alcance
Frequência

de

20Hz to 20KHz
76MHz – 90MHz / 87MHz – 108MHz

Máx. De canais
armazenados

20 + 20

Max. Output

(E) 10mW + (D)10mW (32Ohm)

SNR

≥ 85dB

Música： MP3, WMA, WAV
Gravação ：WAV

Sistema Operativo

-5 a 40 graus

Idiomas

Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Holandês, Português,
Espanhol

Sistemas suportados

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

Para mais informações, consulte nosso
website, por favor.
www.mpmaneurope.com

