Mp3 speler

HET MODELNUMMER
MIRROR2

Instructiehandleiding
Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

NL

Eigenshappen Overzicht

2.

Belangrijke functies van knoppen
1: Aan/Uit
2: Reset/Indicatie Licht
3. Snel-Voorwaarts/ Volgende music
4: Oortelefoon Aansluiting
5: USB sleuf
6: Volume verlagen
7: Snel-achterwaarts /Vorige music
8: Volume verhogen

Aan/Uit: Schakel aan/uit.
Indicatie Licht
Schakel dit model in, het indicate licht zal rood knipperen, wanneer het model muziek normaal afspeelt, zal
de indicatie licht blauw knipperen; wanneer het in de staat van opladen is, zal het licht afwisselend blauw en rood
knipperen; opladen voltooid, zal het licht blauw knipperen.

3. Muziek afspelen
Basishandelingen
1.
Sluit de oortelefoon aan op de speler
2.
Zet de Stroom schakelaar op AAN
:

:

Volgende (Druk) / Fast-forward: naast muziek
Vorige (Druk) / Rewind: vorige muziek

3. Volume aanpassen
+: Om het volume te verhogen door op deze knop te drukken.
- : Om het volume te verlagen door op deze knop te drukken.
4.

USB-schijf

The player could be use as standard USB disk with operating system of Windows 2000.XP. and above,
Mac OS 10.3 and above, Linux Redhat 8.0 and above (no driver needed) while Windows98 need to set up
driver.

Batterij
Zorg ervoor dat het apparaat aan is om op te laden, of de speler zal niet goed worden opgeladen. Het licht zal
aan gaan als de speler wordt opgeladen, het licht zal uit gaan wanneer de batterij vol geladen is.
Ontkoppel de speler en de oplader als u wilt stoppen met opladen.
Schakel de speler uit wanneer u de speler niet gebruikt.

Probleem Oplossen
Geen stroom




Controleer of de batterij bijna leeg is.
Controleer of de speler op AAN is

 Controleer of het Volume is ingesteld op "0" en sluit de oortjes
naar behoren
Geen geluid uit de
oortelefoon.






Falen van muziek
downloaden




Zorg ervoor dat de oortelefoon schoon en in goede toestand is
Beschadigde MP3 bestanden kunnen lawaai maken of niet
worden afgespeeld
Controleer of de muziekbestanden niet zijn beschadigd.
Controleer of de USB kabel beschadigd is en correct is
aangesloten.
Controleer of de driver correct is geïnstalleerd
Controleer of het geheugen ruimte genoeg is

Technische specificaties
Inhoud

2GB

Interface

USB 2.0 High Speed

Max Afspeeltijd

Maximaal 4 uur

Batterij Type & Capaciteit

Li-Polymer oplaadbaar(3.7V)

Bestandstype

MP3, WMA

S / N-verhouding

85~95Db

Oortelefoon uitgangsvermogen

(L)5mW + (R)5m W(32Ohm)

Besturingssysteem

Compatibel met Window2000/XP en hoger

Afmeting

37mm(L)* 43mm(W)* 13mm(H)

Gewicht

18g

voor meer informatie surf dan naar onze website
www.mpmaneurope.com

