TPM500
MANUAL DE OPERAÇÕES
DO GRAVADOR DE VOZ DIGITAL

Observação:
★ Se o equipamento não é usado por um longo período, por favor desligue o interruptor
POWER (ENERGIA).
★ Não use o equipamento em locais extremamente quentes, frios, empoeirados ou
úmidos.
★ Evite derrubar a unidade
★ O tempo de serviço da bateria pode mudar sob diferentes condições de uso e modelos
★ Por favor, carregue o equipamento quando quaisquer dos casos ocorrer:
* O logotipo
aparece e exibe: bateria baixa
* As teclas tornam-se inativas
* O equipamento para de funcionar sob condições normais.
* Não permita que água ou objetos estranhos entrem no equipamento.
Informação importante: por favor, leia e armazene todas as instruções operacionais
antes de operar a unidade, não assumimos responsabilidades devido a operação
inadequada ou danos acidentais. Certifique-se de operar o equipamento com com cuidado
e fazer uma cópia de reserve dos arquivos, se necessário.
O conteúdo deste manual pode ser alterado para melhor serviço.
As especificações estão sujeitas a alteração e melhorias sem aviso prévio.
Se o ajuste real e uso do equipamento é diferente deste manual, por favor acesse o website
da nossa companhia para as informações de produto mais atuais.
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Características
¤

Tela LCD, fácil de operar

¤

Alto-falante embutido

¤

Microfone de alta sensibilidade embutido

¤

Suporta dois tipos de gravação: HQ e LQ

¤

Gravação com controle de voz

¤

Indicação do espaço remanescente

¤

Conexão com PC, descarregamento e carregamento de arquivos
Indicador de bateria
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Instruções na tampa
1-Entrada do fone de ouvido
2-Cabo do microfone/Entrada
3-Trava
4-Indicador da luz REC
(GRAVAR)
5- Tela LCD
6-Play/Pause/Stop
(Reproduzir/Pausar/Parar)
7-REC/A-B (GRAVAR/ A-B)
8-Microfone embutido
9- Interface USB
10-M (MODE) (MODO)
11-Vol+/Próximo
12-Vol-/Anterior
13-Modo REP (REPETIR
14-EQ (EQUALIZADOR)
15-Alto-falante
16-Battery cover
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Introdução para exibição
1-Indicador do tipo de gravação
2-Indicador da bateria
3-ícone MP3/WMA/DVR
4-Ícone toca discos
5-Indicador de volume
6-Interruptor de volume
7-Indicador Repetir
8- Indicador LQ
Indicador HQ
9-Ícone gravação
10-Ícone repetir
11-EQ (EQUALIZADOR)
12-Ícone excluir
13-Número ordinal da seleção EQ
(EQUALIZADOR)
14-Número de sequência da música
15-Indicador de tempo
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Operação básica
1 – Alimentação de energia
É alimentado por pilhas AAA; por favor compre pilhas recarregáveis com grande
capacidade. Quando a capacidade remanescente de indicação da bateria exibe
, por
favor substitua a pilha.
2 – Ligar/Desligar
Ligar: pressione o botão
para ligar a unidade, a tela LCD exibe o logotipo e entra
no modo DVR no estado parar.
Desligar: pressione continuadamente o botão
até que a tela LCD exiba OFF
(DESLIGADO)
Observação: se o equipamento está bloqueado pela tecla LOCK (TRAVAR), exibe o ícone
cadeado e desliga automaticamente.
3 - Modos
Existem 5 modos: modo DVR, modo MP3, controle de voz, tipo REC (GRAVAR), modo
de capacidade remanescente.
No estado de pausa ou parar, pressione M para trocar o modo MP3 de DVR, de MP4 para
Gravação com controle de voz, de gravação com controle de voz para o tipo REC
(GRAVAR), do tipo REC (GRAVAR) para o modo de capacidade remanescente. Os cinco
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modos podem ser trocados.
Modo DVR
2.1. Gravação
Em qualquer modo (exceto desligamento), pressione e segure o botão REC/A-B
(GRAVAR/A-B), a tela LCD exibe “●” e o indicador de gravação “ ” irá acender a luz
e piscar durante a gravação. Solte o botão REC/A-B (GRAVAR/A-B), o equipamento
iniciará a gravação. Durante a gravação, pressione
para pausar e o LCD exibe um
toca disco piscando. Pressione o botão REC/A-B (GRAVAR/A-B) para parar a gravação,
enquanto os outros botões não estiverem ativos
2.2. Reproduzir os arquivos gravados
No estado parar ou pausar, pressione o botão
para reproduzir os arquivos gravados
atuais. O LCD exibe o volume, número da faixa, indicador de tempo, nível de bateria,
indicador EQ e indicador de toca disco.
OBSERVAÇÃO: O equipamento suporta os arquivos apenas em formato IMAADPCM e
WAV.
2.3. Pausar/parar/desligar
1) Pausar: no estado de reprodução, pressione rapidamente o botão
para pausar a
reprodução. O LCD exibe o toca disco piscando. Pressione rapidamente o botão
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novamente para reiniciar a reprodução 2) Parar: no estado de reprodução ou pausa,
pressione continuadamente o botão
por cerca de 2 segundos, o toca disco para de
piscar, e depois libere o botão para entrar no modo parar.
3) Desligar: no estado de reprodução ou pausa, pressione continuadamente o botão
até que a tela LCD exiba OFF (DESLIGADO). Libere o botão para desligar o
equipamento.
Observação: No estado pausar ou parar, o equipamento desligará automaticamente se
nenhuma operação for realizada dentro de 3 minutos.
2.4 – arquivo anterior/próximo, FF/RW (AVANÇAR/RETROCEDER)
No estado parar, pressione rapidamente o botão – para pular para o arquivo anterior;
pressione rapidamente o botão + para pular para o próximo arquivo.
No estado de reprodução, pressione “-” para pular para o arquivo anterior; pressione “+”
para pular para o próximo arquivo; pressione e segure “+” para FF (AVANÇAR),
pressione e segure “-” para RW (RETROCEDER).
2.5 Ajuste de volume
Pressione e segure “Mode” (Modo), uma linha brilhante aparecerá abaixo do toca discos
na tela LCD. Pressione e segure “+” para aumentar o volume, enquanto pressionar
continuadamente “-“ diminui o volume. O indicador de volume na tela LCD mudará em
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correspondência.
2.6 Repetir A-B
No estado de reprodução, pressione “REP/A-B” uma vez para ajustar o ponto inicial de A,
pressione “REP/A-B” novamente para ajustar o ponto final de B, a tela LCD irá visualizar
AB e o equipamento irá inserir a repetição entre A-B.
Cancelar: 1) Pressione “REP/A-B” para cancelar o pré-ajuste de repetição AB, depois
inicie a reprodução do ponto cancelado.
2) Pressione “Play/Pause” (Reproduzir/Pausar) para cancelar a repetição AB e pausar a
reprodução.
3) Pressione “Play/Pause” (Reproduzir/Pausar) para cancelar a repetição A-B e parar a
reprodução
2.7 Modo repetir
Pressione REP (REPETIR) para selecionar o modo repetir: não repetir, repetir uma vez,
repetir tudo. Se nenhum ícone de repetição é exibido na tela LCD, está no estado não
repetir; repetir uma vez e repetir tudo exibirá
respectivamente, estes três modos
podem ser trocados.
2.8 – Excluir arquivos
A.
Excluir um
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No estado parar, pressione continuadamente o botão EQ (EQUALIZADOR) para entrar
no modo excluir. A tela LCD exibirá DELETE (EXCLUIR) e ONE (UM), e o indicador
piscará para ser confirmado. Pressione o botão novamente para excluir o arquivo atual.
Se você pressionar outros botões além de PLAY (REPRODUZIR) e EQ
(EQUALIZADOR) ou nenhuma operação for conduzida dentro de 5 segundos, o
equipamento não excluirá o arquivo e voltará para o estado parar.
B.
Excluir tudo
No estado parar, pressione continuadamente o botão EQ (EQUALIZADOR) para entrar
no modo excluir. Então a tela LCD exibe DELETE (EXCLUIR) e ONE (UM), e o
indicador piscará para ser confirmado. Pressione rapidamente o botão EQ
(EQUALIZADOR) novamente, a tela LCD exibirá e piscará ALL (TUDO) para aguardar
a confirmação. Pressione o botão novamente para excluir o arquivo atual. Se você
pressionar outros botões além de PLAY (REPRODUZIR) e EQ (EQUALIZADOR) ou
nenhuma operação for conduzida dentro de 5 segundos, o equipamento não excluirá o
arquivo e voltará para o estado parar.
Observação: O equipamento suporta apenas arquivos WAV em formato IMA ADPCM
2.9 Indicação de tempo dos arquivos gravados
1）. A indicação de tempo no estado parar do DVR
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No estado parar do DVR, exibirá o tempo total dos arquivos gravados atualmente. Se o
comprimento do tempo do arquivo gravado é inferior a 1 hora, o comprimento do tempo
exibirá como (m; s) no lado direito da sequência da música; se superior a 1 hora exibirá
como (h; m), enquanto piscará, como “01:34” exibido abaixo da sequência da música
indica que o comprimento total de tempo é 1 hora e 34 minutos.
2）. Indicação de tempo em reprodução dos arquivos de gravação DVR
O arquivo gravado no equipamento, enquanto o comprimento do tempo é inferior a 1 hora,
exibe normalmente o tempo de reprodução como (m; s). Quando o comprimento de tempo
é superior a 1 hora, o tempo de reprodução excede 1 hora durante a reprodução e o arquivo
atual é exibido como (h; m), o ":" piscará.
2.10. Gravador de conversas telefônicas
Conecte a linha do telefone externo e o cabo do telefone no adaptador; conecte a
linha de áudio ao adaptador e na entrada de conexão. Pressione continuadamente o
botão
para iniciar a gravação.
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2.11. Transfira os arquivos gravados para um equipamento externo
Conecte o cabo de áudio aos FONES (fone de ouvido) e a entrada de conexão do
equipamento externo, depois pressione o botão
do gravador e o botão REC
(GRAVAR) do equipamento externo ao mesmo tempo. (Por favor, teste a função
REC (GRAVAR) do equipamento externo antes de registrar para evitar falhas na
gravação)
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Observação: durante a gravação, se o equipamento for desligado por pancada ou
outras ações, todos os arquivos de gravação serão perdidos. Desta forma, opere
cuidadosamente.
2.12. Converter arquivos de formato REC (GRAVAR) em formato WAV
Os arquivos de formato REC (GRAVAR) podem ser convertidos no formato WAV através
do software no CD de instalação enviado com o equipamento.

1). Abra e execute o “sound converter” (convertor de som), clique em “open” (abrir)
2). Selecione os arquivos REC (GRAVAR) que deseja converter
3). Cronometre “convert” (converter) e inicie a conversão
Além disto, o software também pode reproduzir arquivos de formato WAV e MP3.
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OBSERVAÇÃO: O número da ordem dos arquivos gravados é seqüenciado de acordo com
o tipo dos arquivos; arquivos gravados através de HP, SP são seqüenciados em frente aos
arquivos gravados em LP. Na sequência do mesmo tipo de arquivos, se faltar um arquivo
na sequência, os arquivos gravados posteriormente preencherão o espaço. Portanto,
aparecerá algumas diferenças ente o nome dos arquivos e o número da ordem. Por
exemplo, enquanto gravar através do HP, o arquivo gravado estará no final dos arquivos
gravados através do HP; enquanto gravando através de LP, o arquivo gravado estará no
final dos arquivos gravados através de LP. O equipamento pode suportar no máximo 199
arquivos. Se exceder 199 arquivos, por favor crie uma nova folha, mova os arquivos
gravados anteriormente para uma nova pasta e continue a gravação.
3.1 Modo MP3
No estado parar ou pausar, pressione o botão
para reproduzir o arquivo atual.
OBSERVAÇÃO: O equipamento pode reproduzir arquivos em MP3 (a terceira camada de
MPEG1, MPEG2, MPEG3, MPEG2.5) e formato WMA .
3.2 Pausar/parar/desligar
Pausar: no estado de reprodução, pressione rapidamente o botão
para entrar no
modo pausar. O indicador de toca disco piscará na tela LCD. Pressione o botão
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novamente para continuar a reprodução
Parar: no estado de reprodução ou pausar, pressione continuadamente o botão
por
cerca de 2 segundos, o indicador do toca disco irá parar de piscar. Libere o botão para
voltar ao estado parar. No estado parar, o comprimento total do arquivo será exibido
abaixo do número da faixa.
Desligar: no estado reproduzir, pausar ou parar, pressione continuadamente o botão
até que a tela LCD exiba OFF (DESLIGADO). Libere o botão para o equipamento ser
desligado
Observação: no estado pausar ou parar, o equipamento desligará automaticamente se
nenhuma operação for realizada dentro de 3 minutos.
3.3 – Arquivo anterior/próximo, FF/RW (AVANÇAR/RETROCEDER)
No estado reproduzir, pressione rapidamente o botão – para pular para o arquivo anterior;
pressione rapidamente o botão + para pular para o próximo arquivo.
No estado de reprodução, pressione “-” para pular para o arquivo anterior; pressione “+”
para pular para o próximo arquivo; pressione e segure “+” para FF (AVANÇAR),
pressione e segure “-” para RW (RETROCEDER).
3.4 Ajuste de volume
Pressione e segure “Mode” (Modo), uma linha brilhante aparecerá abaixo do toca discos
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na tela LCD. Pressione e segure “+” para aumentar o volume, enquanto pressionar
continuadamente “-“ diminui o volume. O indicador de volume na tela LCD mudará em
correspondência.
3.5 – Seleção do Modo EQ (EQUALIZADOR)
Pressione rapidamente o botão EQ (EQUALIZADOR) para selecionar os modos EQ
(EQUALIZADOR) 1 a 7, que corresponde aos efeitos NATURAL, ROCK, POP,
CLASSIC, SOFT, JAZZ e DBB.
3.6 – Seleção dos Modos REPEAT (REPETIR)
Pressione rapidamente o botão REP (REPETIR) para selecionar o modo repetir: não
repetir, repetir uma vez, repetir tudo. Quando selecionar repetir uma vez ou repetir tudo, a
tela LCD exibe
3.7 – Excluir arquivos
A. Excluir um
No estado parar, pressione continuadamente o botão EQ (EQUALIZADOR) para entrar
no modo excluir. A tela LCD exibirá DELETE (EXCLUIR) e ONE (UM), e o indicador
piscará para ser confirmado. Pressione o botão novamente para excluir o arquivo atual.
Se você pressionar outros botões além de PLAY (REPRODUZIR) e EQ
(EQUALIZADOR) ou nenhuma operação for conduzida dentro de 5 segundos, o
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equipamento não excluirá o arquivo e voltará para o estado parar.
B. Excluir tudo
No estado parar, pressione continuadamente o botão EQ (EQUALIZADOR) para entrar
no modo excluir. Então a tela LCD exibe DELETE (EXCLUIR) e ONE (UM), e o
indicador piscará para ser confirmado. Pressione rapidamente o botão EQ
(EQUALIZADOR) novamente, a tela LCD exibirá e piscará ALL (TUDO) para aguardar
a confirmação. Pressione o botão novamente para excluir o arquivo atual. Se você
pressionar outros botões além de PLAY (REPRODUZIR) e EQ (EQUALIZADOR) ou
nenhuma operação for conduzida dentro de 5 segundos, o equipamento não excluirá o
arquivo e voltará para o estado parar.
Observação: este equipamento pode reproduzir MP3 (MPEG 1, 2, 2.5 camada 3) e
arquivos de formato WMA modo MP3, modo DVR e modo de verificação da capacidade
remanescente
No estado parar: pressione rapidamente o botão MODE (MODO), o modo DVR irá mudar
para o modo MP3, e o modo MP3 irá mudar para o modo de ajuste DVR e o modo de
verificação da capacidade remanescente.
4. Tipo REC (GRAVAR)
No estado do modo tipo REC (GRAVAR), pressione “+” ou “-” para selecionar (HQ/HP)
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ou (LQ/LP). Enquanto estiver usando HQ/HP os arquivos terão uma qualidade boa e alta,
enquanto usando LQ/LP terão um longo tempo de gravação.
4.1 Operação em gravação de alta qualidade (HQ) e gravação de baixa qualidade (LQ)
O equipamento possui duas formas de gravação: Alta qualidade e baixa qualidade.
OBSERVAÇÃO: No Modo REC (GRAVAR), o ícone “HQ/LQ” indica o formato dos
arquivos gravados; no modo DVR, o ícone “HQ/LQ” indica o formato dos arquivos de
gravação atual.
Quando os arquivos são gravados através de HQ/HP os formatos dos arquivos serão WAV,
gravados através de LQ/LP serão gravados em formato REC (GRAVAR).
5. Gravação com controle de voz: LIGAR/DESLIGAR
No estado de gravação com controle de voz, pressione “+” ou “-” para selecionar OFF
(DESLIGADO) ou ON (LIGADO), OFF (DFESLIGADO) é para parar a gravação com
controle de voz, enquanto ON (LIGADO) é para abri-la. Se selecionar ON (LIGADO),
REC (GRAVAR) tipo HP, significa que você selecionou o formato WAB em gravação com
controle de voz; se selecionar ON (LIGADO), REC tipo LP, significa que você selecionou
o formato REC (GRAVAR) enquanto usa a gravação com controle de voz. Enquanto está
no estado “ON” (LIGADO), se o equipamento não detectar qualquer voz, irá pausar a
gravação, se detectar irá continuar a gravação.
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6. Verifique o tempo de gravação remanescente
No modo de tempo remanescente, a tela LCD exibe o tempo remanescente. Se o tempo
remanescente não exceder 9999 minutos, o minuto será usado como a unidade de tempo,
por exemplo, o tempo remanescente é 123 minutos, será exibido como: 0123, unidade (M).
Se o tempo remanescente exceder 9999 minutos, a hora será usada como a unidade de
tempo, por exemplo, o tempo remanescente é 12345 minutos, será exibido como: 206h,
unidade (hr)
Operação de conexão com o PC
CONECTANDO A UM COMPUTADOR
1). Instalação do programa de transmissão
Observação: a. A base Windows 98 precisa da instalação do programa de transmissão,
enquanto o Windows 2000 / XP / I não precisa. B. Desconecte o MP3 player do
computador antes da instalação ser concluída. c. Se o sistema do seu computador é
Windows2000, o Windows 2000 Service Pack 3.0 deve ser instalado. (Fornecido no CD de
instalação)
1. Carregue o CD de instalação fornecido no compartimento da unidade ou descarregue o
programa de transmissão do website da companhia.
2. Clique duas vezes em SETUP.EXE; as imagens serão exibidas como a seguir:
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Clique em Next>Yes>Next>Next>Finish, de acordo com o lembrete.

A instalação está concluída.
2) Conectando em um computador

19

Conecte seu MP3 player no PC através do cabo USB, pressione
ou na condição que
o MP3 player seja ligado, a janela aparecerá indicando que um novo hardware
foi encontrado, então o sistema instalará automaticamente o programa da unidade. Depois,
um ícone de disco removível (veja a seguir) será encontrado em “Meu Computador” com
o "PC----" na tela do LCD.

3). Carregar/Descarregar arquivos
Se o programa de transmissão foi instalado adequadamente, o próprio MP3 player é um
disco removível depois de ser conectado a um computador. Desta forma, a transferência de
arquivos é realizada da mesma forma que um disco comum.
Observação: a. não desconecte o MP3 player durante o processo de carregamento ou
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descarregamento de arquivos; de outra forma, pode causar mau funcionamento do
equipamento devido a danos ao firmware. Para detalhes, por favor consulte a Resolução de
Problemas.
b. Quando desejar desconectar o MP3 player da porta USB do computador, observe
o "PC-----" na tela LCD. Se a tela LCD está piscando com "USB-SA" ou "USB-rd", indica
que os dados estão sendo transferidos. Desconecte o MP3 player quando exibir "PC-----".
Observação especial: A desinstalação normal para o dispositivo USB é necessária no
Windows 200 ou Windows XP; de outra forma pode causar danos ou perda de dados no
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Clique em “OK” na janela pop-up. Consulte a imagem a seguir na direita.

d. Clique em “OK” na janela pop-up. Consulte a janela a seguir.

Você pode desconectar o MP3 player da porta USB depois das etapas acima.
4). Atualizar/Renovar Software
O software não precisa ser atualizado a não ser que o reprodutor funcione com
anormalidade, isto é não possa ligar.

22

A. Conecte o MP3 no computador
B. Pressione
ou se o MP3 estiver no estado ON (LIGADO), depois um ícone Disco
Removível aparecer em seu Computador, veja a imagem:
C. Etapas: Iniciar>Programa>SigmaTel MSCN Audio Player>SigmaTel MSCN Firmware
Descarregue, veja a figura b a seguir.

a

b

Uma janela aparecerá como na imagem c.
Depois que as janelas acima fecharem automaticamente, a janela de atualização do
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software aparecerá, conforme a imagem d.

C

d

Observação: Se deseja formatar a área de dados do flash enquanto estiver atualizando,
você precisa escolher Format Data Area (Formatar Área de Dados) O sistema exibirá uma
janela como a imagem a seguir. Se desejar formatar a Área de Dados, clique em "Yes"
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(Sim)
D. Clique no botão “Start” (Iniciar) e inicie a atualização do software, como a seguir:

E. Depois de atualizar, por favor clique no botão “Close” (Fechar).
5) Formatar o MP3 Player
A. Pressione
depois de conectar o reprodutor no computador.
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B. Clique em “Removable Disk” (Disco Removível) com o botão direito do mouse e
escolha "Format" (Formatar) no menu, veja a imagem a esquerda:
C. A janela formatar aparecerá, por favor veja a imagem abaixo:

D. Clique em “Start” (Iniciar) na janela formatar. Depois clique no botão “OK” na janela
pop-up e inicie a formatação do MP3 flash.
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E. Depois de formatar, clique no botão “OK” na imagem a direita.

6) Desinstale o programa de transmissão
A. Desconecte o reprodutor do computador.
B. De acordo com a imagem a seguir, clique em Iniciar>Programa>SigmaTel MSCN
Audio
Player>Desinstalar ou Painel de Controle>Explorar
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A janela a seguir aparecerá imediatamente.

Clique em “Cancel” (Cancelar) se deseja cancelar a operação, de acordo com a seguir:
A janela conversação aparecerá.
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Clique em “OK” para iniciar o cancelamento do programa de transmissão, com a seguinte
janela de conversação aparecendo.
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Observação: Este programa de transmissão pode prevenir a instalação do programa de
transmissão de outros produtos MP3. Descarregue o programa de transmissão
manualmente no gerenciador de dispositivos ou consulte o suporte técnico da sua
companhia.
As etapas para descarregar o programa de transmissão manualmente:
A.
Em Windows 2000/XP, clique com o botão direito em “Meu
Computador>Propriedades>Hardware>Gerenciador de Dispositivos”. Consulte a imagem
a seguir na esquerda.
Clique duas vezes em Player Recovery Device Class>Player Recovery Device, como a
seguir:
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Clique em Driver>Update Driver... a janela a seguir aparecerá.
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Clique em NEXT (PRÓXIMO) em cada janela que aparecerá continuadamente.
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B. No Windows 98/ME, clique com o botão direito em “Meu
Computador>Propriedades>Gerenciador de Dispositivos”, para verificar se há um “Player
Recovery Device” no gerenciador de dispositivos, veja a figura a seguir.

Clique em Player Recovery Device Class>Player Recovery Device, como a seguir: Clique
no Programa de Transmissão, como a seguir:
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Clique em Driver>Atualizar Driver…
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①

②

③

④

A instalação está concluída.
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Resolução de Problemas
1. Por que alguns de meus arquivos MP3 não são reproduzidos?
O MP3 padrão inclui apenas: músicas na camada 3 do MPEG 1, camada 3 do MPEG 2 e
camada 3 do MPEG 2.5. De outra forma, não será reproduzido no reprodutor exceto se for
transformado pelo software adequado.
2. Por que o tamanho da memória exibida no sistema operacional corresponde a
figura na etiqueta?
O software no MP3 player pega uma pequena porção da memória, que coincide com os
padrões correspondentes.
3. Sobre o formato WAV
Esta solução suporta apenas arquivos WAV apenas em formato IMA ADPCM. Se desejar
armazenar arquivos WAV em outros formatos neste reprodutor, por favor ajuste uma nova
pasta e armazene os arquivos WAV. Não coloque os arquivos WAV de outro formato no
diretório raiz do disco móvel e a pasta do VOICE, de outra forma o reprodutor pode
desligar quando reproduzir tais arquivos WAV.
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4. O que faz o MP3 player trabalhar lentamente?
Usar ou excluir arquivos frequentemente em um longo período de tempo irá gerar
fragmentos na memória flash, como fragmentos no disco rígido que farão com que o
reprodutor funcione lentamente.
5. Se o programa de transmissão do MP3 player estiver danificado?
Isto é causado por operação inadequada. Para detalhes, por favor consulte as peças de
Atualização/Renovação de Software
6. Se o MP3 player funcionar de forma anormal, como desligar inesperadamente?
É causado por algumas operações inadequadas, você pode retirar e reinserir a bateria,
depois ligar o equipamento.
7. Se o reprodutor não puder ser ligado?
Pode ser devido a bateria baixa. Você precisa substituí-la.
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Especificações
Tempo de GRAVAÇÃO: 266 hr em LQ/LP, 64 hr em HQ/HP (o software no equipamento
toma uma pequena parte do espaço, portanto o tempo exato pode ser inferior ao padrão
durante o uso. Para o tempo exato usado para gravação, por favor consulte o tempo
remanescente neste equipamento.)
Dimensões: 115 mm x 20 mm x 14 mm
Peso: 24,6 g (sem pilhas)/
Fonte de alimentação: 1 x pilha alcalina AAA 1,5V CD
Mídia de memória: Memória Flash embutida
Microfone: MIC com capacitor embutido
Entrada: MIC (microfone) embutido
Saída: fone de ouvido de canal duplo, acima de 8 ohm. Condições de uso: 0-40°C
Acessório básico: manual do usuário, cabo USB, fone de ouvido, fita de apoio, CD de
instalação
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Meer informatie vindt u op onze website
www.mpmaneurope.com
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