Mp3 speler met luidspreker
Instructiehandleiding
Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.
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① Vermogen AAN/UIT
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

Afspelen: Afspelen/Pauzeren knop
MENU: Menu knop
VOLGENDE: Volgende muziek
LAATSTE: Vorige muziek
VOL: VOL+/ VOLHoofdluidspreker contactbus.
USB contactbus

⑨ MICRO SD KAART
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Toets bediening
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4.
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8.
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1.

Stroom aan / Afspelen / Pauze / Stop, hierna de "SPEEL" toets genoemd.
"MODE" Ga naar het hoofdmenu of vorige menu.
"VOL": Ga naar de volume interface.
"Volgende" : Volgende optie, snel voorwaarts. Volume verhogen, snel voorwaarts spoelen.
"Laatste": Vorige optie, terug spoelen, volume verminderen, en snellere vermindering.
"USB": USB contactbus
"ON/OFF" (AAN/UIT): Stroom schakelaar.
"Hoofdluidspreker aansluiting" : Hoofdluidspreker standaard contactbus

Audio mode

In de muziek mode, zijn er twee verschillende menu's beschikbaar: wanneer u op M drukt terwijl er
afgespeeld wordt: Zal het volgende menu verschijnen:
-

2.

Equalizer
Herhalen: normaal, herhaal een, herhaal alles
Herhalen
Verlaat

Verschillende geluidseffecten (EQ), het specifieke menu is als volgt:
Normaal
Rock
Pop
Klassiek
Zacht
Jazz
DBB

3.

Druk op de Volgende knop om te kiezen, druk kort op de Mode knop om te bevestigen.
Het andere menu zal verschijnen terwijl u op de M toets drukt in de Stop of Pauzeer mode, u zult het
volgende menu zien: huidige map, verwijder bestand, verwijder alles en verlaat menu.
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synchrone teksten weergeven
De speler ondersteunt "* LRC" tekst bestanden, teksten en liederen synchroon afspelen.
Eigen nummers die overeenkomen met de juiste teksten worden automatisch gelezen tijdens het
afspelen. Het is niet nodig om enige toets in te drukken om u in staat te stellen dit gemakkelijk te
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Geluid opnemen
Eigen ondersteuning voor 99 opgenomen bestanden voor elke map.

z

In de opname mode om op te nemen

1. Ga naar het hoofdmenu: “Recording”
2. Druk op de Volgende knop om de opname mode te kiezen.
3. Druk kort op de Mode toets om naar de opname mode te gaan, het scherm is als volgt:

4. Druk kort op de Speel toets om de opname te beginnen.
Tijdens de opname, druk kort op de Speel toets om de opname te pauzeren, druk lang op de Speel
toets om het opname bestand op te slaan. Druk lang op de Mode knop om de opname mode te verlaten en
het opgenomen bestand op te slaan.
De opname functie reageert alleen op de "Speel" en de Mode knop.
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Om het type van opname te kiezen
1. In de stop opname interface
2. Druk kort op de Mode toets om naar het opname submenu te gaan
3. Druk op de volgende knop, kies het "opname type" submenu, druk op de Mode knop om heir naar toe te gaan
Goed.
opnemen

wav formaat, de kwaliteit van het geluid is beter.

Langere tijd
opnemen

wav formaat, de kwaliteit van het geluid is
normaal.

Super
opnemen

Wav formaat, opname bestand met hoge bit ratio
type

4. Druk op Volgende om het juiste type van opname te kiezen, en druk kort op de Mode toets om dit te
bevestigen.
5. Druk op de Speel toets om de opname te beginnen.

Het opgenomen bestand afspelen
1.
2.
3.
4.

Ga naar het hoofdmenu
Druk op de knop Volgende, kies "Voice"
Druk op afspelen
Kies het opgenomen bestand
Knop Laatste : Kies het vorige opgenomen bestand.
Knop Volgende : Kies het volgende opgenomen
bestand.
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Systeem instellingen
Hier kun u de systeem parameters instellen, de opties variëren met de opwaardering van de firmware.
1. Ga naar het hoofdmenu

Pagina

2. Druk op de toets Volgende om "System Settings" te kiezen
3. Druk kort op de Mode toets om naar het "System Settings" menu te gaan
z
z
z
z
z
z

Lcdset
Taal
Stroom uit
Geheugen informatie
Firmware versie
Verlaten
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Voor elke parameter project profielen
LCD Instellen stel het systeem in om de afspelen / stop mode, de scherm
Taal

om verschillende talen in te stellen

Stroom uit

Om een afloop tijd in te stellen (minuten), de tijd zal
automatisch uitschakelen

Geheugen
Firmware versie
(Verlaten)
z
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Toont de informatie van het apparaat
Toont de firmware versie van de speler
verlaten van de interface

Gedetailleerde instructies voor gebruik
Systeem
Lcdset
Taal
Stroom uit
Geheugen informatie
Firmware versie
Verlaten

LCD Instellen
Contrast instelling Taal
keuze Instellingen voor
afsluiten Mogelijkheden
voor opslaan
● Geeft de totale capaciteit van de schijf aan, aangeven in gedeelten van procenten van de ruimte die gebruikt
is.
● Firmware versie
● Hier kunt u de huidige gebruikte firmware versie zien die gebruikt wordt door de speler.

Tips: nadat de optie is ingesteld druk dan op de Mode toets om te verlaten of u kunt op de Speel toets
drukken om het menu snel te verlaten. Druk op de Speel toets om snel de menu functie te verlaten op alle menu's.

E-boek
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In het hoofdmenu, kies E-boek door op de M knop te drukken.
Bestand kiezen
z Test3.TXT
● Map opties: Kies de hoofdmap op de verwijderbare harde schijf.
Druk kort op de Mode toets om naar de "Kies map" interface te gaan Druk op de Volgende knop of de
Laatste knop om de map te kiezen waar zich de bestanden bevinden die u wilt lezen. Druk kort op de
Speel toets om dit gekozen bestand te openen of te gebruiken.

Dit apparaat ondersteunt alleen “txt” bestanden.

Een USB schijf gebruiken
Verbonden met de PC: De speler heeft drie scherm instellingen
1. Wacht status

2. Informatie over downloaden

3. Informatie over uploaden

z
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speler veilig verwijderd en dan de USB kabel los maakt, anders worden de bestanden
niet verwijderd en kan het apparaat beschadigd raken.
Speel Mode (Speel
submenu) HERHALEN
(normale mode, Normaal)

Na de muzieklijst om af te spelen, gaat dan
verder na de muzieklijst, stopt nadat
alle bestanden afgespeeld zijn.

(Herhalen, Herhaal een)

speel herhaaldelijk een muziek bestand af

(Volledige cyclus, Herhaal

speel herhaaldelijk alle muziek bestanden af

Herhaal mode (Speel submenu)
■ Ga naar via het Speel submenu:
○ A-B herhalen
1. Muziek afspelen of de speler afspelen
2 Druk op de Mode knop om naar
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Er wordt een langere tijd voor volledig opladen aanbevolen voor de eerste keer opladen,
ongeveer 6 uren
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Technische specificaties
Afmetingen

84mm(L) * 35mm(B) * 12mm(H)

Gewicht

46,8g

Scherm

dot-matrix (128 * 64),False OLED LCD scherm

Verbinding computer

snelle USB 2.0 (Lezen 1000K Byte, schrijven 800K Byte)

Geheugen

Flash geheugen 2GB-8GB

Vermogen:

Vermogen tot 6-8 uren afspeeltijd (hoofdluidspreker)
Vermogen tot 1-2 uren afspeeltijd (luidsprekers)

Opname

MP3、WMA、WMV、ASF

sample frequentie

8KHz

Opname Formaat

WAV（32K bps）、

Opname tijd

35 Uren,ACT，128M Flash）

Hoofdluidspreker uitvoer

（L）10mW＋（R）10mW
（32Ohm）

MP3 bit ratio

8K bps – 320K bps

WMA、WMV、ASF bit ratio
Frequentie Reactie

5K bps – 384K bps

Signaal voor geluid ratio

80dB

Frequentie ontvanger bereik

76MHz – 90MHz / 87MHz – 108MHz

Eenheden voor opslag

20＋20

Hoofdluidspreker maximum
uitvoer

（L）10mW＋（R）10mW
（32Ohm）
45dB

Signaal voor geluid ratio

20Hz naar 20KHz

Muziek formaten

MP3 / WMA

Temperatuur voor gebruik

-5 tot 40 graden Celsius

Zestien statussen
verschijnen in de talen de
talen
Het besturing systeem

Simpel Chinees, Engels, Traditioneel Chinees, Duits, Frans, Italiaans,
Spaans, enz.
Windows98/SE/ME/2K/XP/Vista/Win7

Opmerking: Product ontwerp specificaties zijn onderdeel van verandering zonder opgave.
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voor meer informatie surf dan naar onze website
www.mpmaneurope.com

