NAMEN VAN ONDERDELEN

MP3/WMA

V-

V+
MODE

FM scan
radio

Externe SD/MMC kaart
USB/MP3
aansluiting

Audio Afstandbediening USB oplaad
invoer
batterij

1.FM ANTENNE
2.HANDVAT
3.LCD SCHERM VENSTER
4.AFSTAND BEDIENINGONTVANGST
VENSTER
5.LUIDSPREKER
6.VORIGE
7.VOLUME8.MODE KNOP
9.VOLUME+
10. VOLGENDE
11.AFSPELEN/PAUZEREN KNOP
12.USB , KAART INDICATOR LAMP
13.SD MMC AANSLUITING
14.USB POORT
15.STROOM INDICATOR LAMP
16.STROOM SCHAKELAAR
17.AUDIO INVOER PLUG
18.AUDIO UITVOER PLUG
19.EXTERNE DC OPLAADBARE AANSL
UITING(DC:5V)
20.USB OPLAAD PLUG DC 5V
21.BUITENSTE VERBINDING DC INDIC
ATOR LAMP

1 Mode knop
Druk op deze knop, u kunt de functie van AM en USB kaart, radio en aux veranderen.
2 herhaal knop
Tijdens het afspelen van USB of KAART, druk op de haalknop voor de eerste keer, dan
kunt u de herhaal functie stopzetten, de indicator (12) zal niet oplichten, druk er nogmaals
op, u kunt het afspelen van het huidige lied herhalen, de led indicator zal langzaam o
plichten, LCD scherm zoals icoon (II): druk op dezeknop voor de derde keer,u kunt het
afspelen van een mp3 bestand herhalen (als het inclusief de inhoud is),de led Indicator zal
snel oplichten, lcd scherm zoals icoon (III): druk erop voor de vierde keer, u kunt het
afspelen voor alle liedjes herhalen, de led indicator zal blijvenbranden, lcd scherm zoals
icoon (IV)
3 Nummerieke knop.
A tijdens het afspelen, druk op de numerieke toets om direct het lied te kiezen om af
tespelen, m.a.w. om liet nummer 20 te kiezen, druk dan op "2" en "0".

B 100+ knop kunt u kiezen om een lied te kiezen na nr. 100, m.a.w.om lied nr. "115" te
kiezen, druk dan op nr. "1", "5" en op "100+".
4 EQ knop (geluid effect knop)
tijdens het afspelen, druk op de eq knop, u krijgt dan 5 verschillende geluid effecten.
5 +/- knop, tijdens het afspelen, kunt u de +/- knop gebruiken om het volume bij te stellen.
6 andere functie knoppen zullen hetzelfde zijn als de bediening van het hoofd apparaat.

ENKEL HERHALEN

HERHAAL MAP

AFSPELEN MP3 muziek via USB stick of geheugen kaart
1. Doe de USB stick of geheugen kaart in de USB plugk(14) of kaart aansluiting (13),dan
zal de speler direct de mp3 bestanden afspelen. Afspeel indicator lamp(12)zal AAN zijn,
druk op AFSPELEN/PAUZEREN knop (11) pauzeer dan, druk nogmaalsen ga dan verder.
2. Tijdens het spelen, druk op VORIGE ( 6 )speel dan het vorige lied af,druk op VOL
GENDEen speeldan het volgende lied.
3. Tijdens het afspelen, druk op
of
om het geluid te verhogenof te verlagen,
of draai evolume knop om deze functie uit te voeren.
4. Wanneer beide USB stick en geheugenkaart verbonden zijn met het apparaat,blijf dan
drukken op AFSPELEN(9) gedurende 2 seconden om te wisselen tussen de USB ofkaart
afspeel mode.
5. Voor de USB stick of geheugenkaart te verwijderen,zet de stroomschakelaaropUIT
om het afspelen erst te stoppen.
***Haal de USB of kaart er alstublieft niet uit tijdens het afspelen, het zal hetgeheugen
apparaat vernielen.
Audio Lijn-in
Dit apparaat kan als versterker dienen voor alle audio apparatuur (mobiele telefoon
mp3speler, cassette speler, CD speler, radio ontvanger, enz). De method is om delijn-in
kabel te verbinden om het uitvoer apparaat te verbinden met deze speler, druk op de
MODEknop op de AUX functie over te zetten, getoond op onderstaand PIC. Zet dan
dezespeler aan, dan is het klaar.

ALLES HERHALEN

Wanneer de batterij vervangen of wanneer de batterij opladen: Wanneer het volume
van het geluid in de wordt of wordt verstoord; zal het stroomaanduiding lampjeminder
fel branden
Batterij opladen:.
Er zijn twee USB kabels die gebruikt worden om het apparaat op te laden. De
methodeis omdeUSB poort in de computer te doen en de andere aansluiting naar de
DC aansluiting van het apparaat (USB kabelA) of de USB plug (USBkabelB).
Tijdensdeze periode,zet alstublieftde stroomschakelaar van het apparaatop UIT.
***Laad het apparaat op zo gauw als het zonder stroom is om de levensduur van
debatterij binnen te sparen.
Zet de stroomschakelaar (16) op positie AAN, het indicator lampje(15) gaat aan,
verbindtmet stroomr, u kunt dan bedienen als

AUDIO UITVOER FUNCTIE
Om het externe av apparaat te verbinden doe een van de uiteinden van de audiokabel in
de audio uitvoer plug(18), endoehet andere eindein de plug vande externe versterker,
volbreng dan de luidspreker functie
RADIO
1. druk op de "MODE" knop om naar de radio mode te gaan, druk op de AFSPELENknop
gedurende 2 seconden of meer, of druk op de SPEEL knop op de afstandbediening, u kunt
nu beginnen automatisch stations te soeken, na het zoekenvan het station zal het apparaat
het automatisch opslaan(het is mogelijkom tenminste40stations op te slaan). Tijdens
automatisch zoeken,kunnen alleen stereo stations worden opgeslagen.Druk op de
vorige/volgende knop edurende 2 seconden of meer. (Of vorige/volgendeknop op de
afstandbediening) om het handmatig zoeken naar station te beginnen, nazoeken van het
station, druk op de EQ knop op de afstandbediening omop te slaan, u kunt genieten van
de programma's na het zoeken van de stations, op het LCDscherm zal de huidige FM
frequentie te zien zijn.

2. Druk oo de vorige/volgende knop (of CH-/CH+ op de afstandbediening), u kunt het
station voorwaarts of achterwaarts zoeken, u kunt oop op denummeriek knop drukken
op de afstandbediening om uw gewenste station te kiezen. Als hetontvangen signaal niet
goed is, kunt u op de afspeelknop drukken op het apparaat om naarde iets bijstellen mode
te gaan en dan op de volgende/vorige toets drukken omiets bij te stellen (of druk op
devorige/volgende knopop de afstandbedieningomiets bij te stellen),en druk op de afspeel
knop om naar het normale stationte gaanin de zoek mode.
3. Tijdens het FM station zoeken, trek de FM antenne omhoog, u krijgt nu eenbeter
ontvangst resultaat.

