Leitor MP3

PARA MODELO NO
MIRROR2

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

PT

Visão Global de Características

2.

Funções-Chave dos Botões
1: On/Off
2: Reiniciar/Luz Indicadora
3. Passar à Frente/ Música seguinte
4: Entrada de Fones
5: Entrada USB
6: Baixar volume
7: Rebobinar /Música anterior
8: Aumentar volume

On/Off: Ligar/Desligar.
Luz indicadora
Quando liga este modelo, a luz indicadora pisca a vermelho; quando o modelo está a reproduzir música
normalmente, a luz indicadora pisca a azul; quando está a ser carregado, a luz indicadora pisca alternadamente a
azul e vermelho; quando termina de carregar, a luz indicadora pisca a azul.

3. Reproduzir Música
Operações Básicas
1. Ligue os fones ao leitor
2. Mude o interruptor de Power para ON
Seguinte (toque) / Passar à frente: música seguinte
: Anterior (toque) / Rebobinar: música anterior
:

3. Ajustar o volume:

+: Toque neste botão para aumentar o volume.
-: Toque neste botão para diminuir o volume.
Disco USB
O leitor pode ser utilizado como disco USB padrão com os sistemas operativos de Windows 2000.XP. e
acima, Mac OS 10.3 e acima, Linux Redhat 8.0 e acima (não é necessário driver). Para Windows98 é necessário
driver.
4.

Bateria
Certifique-se que o interruptor de energia está em on para carregar, ou o leitor não poderá ser carregado de
forma apropriada. A luz está ligada enquanto o leitor está a carregar, e estará desligada quando a bateria estiver
cheia.
Desligue o leitor e o carregador quando quiser parar de carregar.
Desligue o leitor quando não o estiver a utilizar.

Resolução de Problemas
Sem energia

Fones sem som




Verifique se a bateria está carregada.
Verifique se o leitor está ligado / ON



Verifique se o volume está no “0” e ligue os fones
correctamente
Certifique-se que os fones estão limpos e em bom estado
Ficheiros MP3 danificados poderão fazer barulho e não ser
reproduzidos correctamente. Certifique-se que os ficheiros de
música não estão danificados.





Falha no download de
música




Verifique se o cabo USB está danificado e se está
correctamente ligado.
Verifique se o driver está correctamente instalado
Verifique se tem espaço de memória suficiente

Especificações Técnicas
Capacidade

2GB

Interface

USB 2.0 de alta velocidade

Tempo de Reprodução Máx.

Até 4 horas

Tipo e Capacidade de Bateria

Li-Polímero Recarregável (3.7V)

Tipo de Ficheiro

MP3, WMA

Classificação S/N

85~95Db

Saída de energia de fones

(E)5mW + (D)5m W(32Ohm)

Sistema Operativo

Compatível com Window2000/XP e acima

Dimensões

37mm(C)* 43mm(L)* 13mm(A)

Peso

18g

Para mais informações, consulte nosso
website, por favor.
www.mpmaneurope.com

