Leitor MP3 com Coluna

PARA MODELO NO
FIESTA2

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

PT

Manual do Utilizador
DEFINIÇÕES DAS TECLAS
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Power ON/OFF (Ligar/Desligar)
Play: Botão de Reproduzir/Pausar
MENU: Botão de Menu
NEXT: Faixa seguinte
LAST: Faixa anterior
VOL: VOL+/ VOLEntrada de Fones.
Entrada USB
CARTÃO MICRO SD
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Operação das Teclas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

z

1.

Ligar / Reproduzir / Pausar / Parar, doravante referido como botão “PLAY”.
“MODE” Entra no menu principal ou menu anterior.
“VOL” Entra no interface de volume.
“Next” Opção seguinte, Fast-forward (bobinar). Volume aumenta, rapidez aumenta.
“Last” Opção anterior. Volume diminui, rapidez diminui.
“USB” entrada USB.
“ON/OFF” Interruptor de alimentação.
“Entrada de Fones” Entrada de fones padrão.

Modo de Áudio

No modo de música, existem dois menus diferentes disponíveis: um aparece quando pressionar M
durante a reprodução. Aparecerá o seguinte menu:
-

2.

Equalizador
Repetir: normal, repetir um, repetir todos
Replay
Sair

Uma variedade de efeitos de som (EQ) estão disponíveis. O menu mostra como abaixo:
Natural
Rock
Pop
Clássico
Suave
Jazz
DBB

3.

Pressione o botão NEXT para seleccionar; toque curto na tecla MODE para confirmar.
O outro menu irá aparecer quando pressionar a tecla M no modo de STOP ou PAUSE. O menu mostra
como o seguinte: pasta local, apagar ficheiro, apagar todos e sair.

z

Exibição de letras sincronizadas
O leitor suporta ficheiros de letras "* LRC", reprodução sincronizada de músicas e letras.
As músicas nativas que já incluam as letras apropriadas irão ser reproduzidas com as mesmas
automaticamente. Não necessita pressionar nenhuma tecla
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Gravação de Som
O leitor suporta 99 ficheiros de gravação para serem armazenados em cada directório.

z

Modo de Gravação

1. Entre no menu principal e pressione em: “Gravação”
2. Pressione o botão NEXT para seleccionar o modo de gravação.
3. Toque curto na tecla MODE para entrar no modo de gravação. Os gráficos são como mostrados abaixo:

4. Toque curto no botão PLAY para iniciar a gravação.
Durante a gravação, toque curto no botão PLAY para pausar a gravação; toque longo no botão PLAY
para guarder o ficheiro de áudio. Toque longo no botão MODE para sair do modo de gravação e guardar o
ficheiro de gravação.
O processo de gravação só responde aos botões “PLAY” e “MODE”.

z

Seleccionar tipo de gravação

1. Entre no interface de gravação parada
2. Toque curto na tecla MODE para entrar no submenu de gravação
3. Pressione o botão NEXT, seleccione o item de submenu “tipo de gravação” e pressione o botão
MODE para entrar
Gravação
excelente

Formato wav format; qualidade de som é a
melhor

Gravação de
longa
duração

Formato wav; qualidade de som é normal.

Gravação
super

Formato Wav; ficheiro de taxa de bit alta

4. Pressione NEXT para seleccionar o tipo de gravação que deseja, e toque curto na tecla NEXT
para confirmar o tipo seleccionado.
5. Pressione o botão PLAY para iniciar a gravação.

Reprodução de ficheiro de gravação
1.
2.
3.
4.

Entre no menu principal
Pressione o botão NEXT e seleccione “VOZ”
Pressione PLAY
Seleccione o ficheiro de gravação desejado.
Botão LAST: Selecciona o ficheiro de gravação anterior.
Botão NEXT: Selecciona o ficheiro de gravação seguinte.
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Definições do Sistema
Aqui pode seleccionar os parâmetros do sistema. As opções podem mudar com a actualização de
firmware.
1. Entre no menu principal
2. Pressione a tecla NEXT para seleccionar “Definições de Sistema”
3. Toque curto na tecla MODE para entrar nas “Definições de Sistema”
z
z
z
z
z
z

Definiç ões de Lcd
Idioma
Power off
Informação de Memória
Versão de Firmware
Sair

z

Prefil de cada parâmetro
Definições de
LCD
Idioma
Power off
Informação de
Memória
Versão de
Firmware
(Sair)

z
z
z
z
z
z
z
z

Define o modo de “Play/Stop” e de protecção de ecrã
Definição do idioma desejado
Definição de tempo
automaticamente

(minutos)

até

se

Exibe a informação do dispositivo

Exibe a versão de firmware do leitor
Sai do interface

Instruções detalhadas para utilização
Sistema
Definiç ões de Lcd
Idioma
Power off
Informação de Memória
Versão de Firmware
Sair

Definiç ões de Lcd
Ajuste de contraste
Selecção de idioma
Definições de encerramento
Condições de armazenamento:
● Indica a capacidade do disco total e o espaço utilizado em forma de percentagem.
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desligar

● Versão de Firmware
● Pode visualizar a versão de firmware actual do leitor.

Dicas: após as opeções estarem definidas, pressione o botão MODE para sair ou pressione o botão
PLAY para sair de imediato de todos os menus.

E-book
No menu principal, seleccione E-Book pressionando o botão M.
Selecção de Ficheiros
z Test3.TXT
● Opções de Directório: Seleccione o directório raíz do disco removível.
Toque curto na tecla MODE para entrar no interface “Selecção de Directório”. Pressione o botão NEXT ou
LAST para seleccionar o directório onde os ficheiros que deseja se localizam. Toque curto no botão PLAY
para abrir/aceder ao ficheiro desejado.

Esta unidade só suporta ficheiros “txt”.

Utilização de disco USB
Conectado ao PC: O leitor tem três modos de exibição
2. Informação de download

1. Estado de suspensão

3. Informação de actualização

z

Modo de Eliminação (Submenu de STOP)
No modo de reprodução de música, pode apagar o armazenamento de ficheiros correspondente na
unidade.
1. Interface de STOP

2. Toque curto na tecla MODE para
entrar no submenu

3. Pressione nos botões NEXT ou LAST no menu e
seleccione “Apagar Ficheiros” ou “Apagar todos”

4. Toque curto no botão MODE para
netrar no interface de eliminação
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5. Pressione o botão NEXT para passar de “NÃO” para
“SIM”

6. Pressione a tecla de MODE para
confirmar a eliminação

"Apagar todos" irá apagar todos os ficheiros do directório actual (como no modo de música, para apagar
todos os ficheiros de música, só poderá apagar o ficheiro de áudio não apagado).

Antes de apagar um documento ou ficheiros no seu computador, certifique-se
que ejecta o dispositivo de forma segura de modo a não causar danos ao mesmo.
Modo de Reprodução (Submenu PLAY)
REPEAT
(modo normal, Normal)

Após seleccionar uma categoria de músicas,
irá reproduzir todas e parar no final.

(Repetir, Repetir Um)

Reproduz repetidamente um único ficheiro d
música

(Círculo completo, Repetir
todos)

Reproduz repetidamente todos os ficheiros de
música

Modo de Repetição (Submenu PLAY)
■ Entre no submenu PLAY:
○ Repetição A-B
1. Reprodução de música ou do leitor.
2 Pressione o borão MODE para entrar no submenu PLAY.
3 Pressione o botão NEXT para seleccionar o item de menu “modo de repetição”.
4 Pressione o botão MODE para entrar no “modo de repetição”.
5 Pressione o botão NEXT para determinar o ponto de início A.
O ícone de repetição “A”
irá piscar, aguardando a determinação do ponto de início “B”
6. Pressione o botão NEXT para determinar o ponto de início B.
O ícone de repetição
irá fixar-se. Os pontos AB serão repetidos. Pressione o botão NEXT
para sair do modo de repetição

Energia / Carregamento

Quando a energia é 3.8V, (Bateria completamente carregada) o ícone de bateria irá aparecr como
cheio. Conforme vai utilizando, o inidicador de bateria será reduzido.
Quando a bateria estiver quase utilizada, o ícone de bateria irá aparecer vazio.

Tem de ligar o interruptor de energia para carregar. Caso contrário, o leitor não irá responder ao
carregamento.
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CARREGAR A UNIDADE
Esta unidade carrega a bateria quando conectada a uma porta USB. A bateria ficará completamente
carregada após aproximadamente 4 horas.

É

recomendado

um

período

aproximadamente 6 horas.
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mais

longo

para

o

primeiro

carregamento:

Especificações Técnicas
Dimensões

84mm(C) * 35mm(L) * 12mm(A)

Peso

46.8g

Ecrã

dot-matrix (128 * 64), Ecrã de LCD OLED falso

Conexão ao computador

USB 2.0 de alta velocidade (Lê 1000K Byte, escreve 800K Byte)

Memória

Memória Flash: 2GB-8GB

Bateria

Bateria até 6-8 horas de reprodução (Fones)
Bateria até 1-2 horas de reprodução (Colunas)

Gravação

Taxa de amostra

8KHz

Formato de Gravação

WAV

Tempo de gravação

35Hrs,ACT

Taxa de bits MP#
Taxa de bits WMA

WMV

80dB

frequência

Unidades de armazenamento
Taxa de sinal para barulho

Formatos de Música

16 idiomas

5K bps – 384K bps

Taxa de sinal para barulho

Saída de fones máxima

Temperatura
funcionamento

ASF

20Hz to 20KHz

de

R 10mW 32Ohm

8K bps – 320K bps

Resposta de Frequência
Alcance
receptor
Rádio FM

128M Flash

L 10mW

Saída de fones
MP3 WMA WMV ASF

32K bps

do

76MHz – 90MHz / 87MHz – 108MHz
20 20
L 10mW

R 10mW 32Ohm

45dB
MP3 / WMA

de

-5 to 40 degrees Celsius
Chinês Simplificado, Inglês, Chinês Tradicional, Alemão, Francês, Italiano,
Espanhol, etc.

Sistema operativo

Windows98/SE/ME/2K/XP/Vista/Win7

Nota: Design e especificações do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
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Para mais informações, consulte nosso
website, por favor.
www.mpmaneurope.com

