MP4 lejátszó használati utasítás
Köszönjük, hogy termékünket választotta.
A készülék könnyebb kezelése érdekében olvassa át a használati utasítást.

Jellemzők

















3.0”,400×240 felbontású, 262K színű TFT kijelző
Támogatott zeneformátumok MP3, WMA, WAV ,FLAC
Microsoft PlayFX effect a szebb hangzás érdekében
Támogatott video formátumok: MPEG-4 (AVI), RMVB, RM és FLV,
Képformátumok: JPEG és GIF
Micro SD kártya támogatás 128MB / 256MB / 512MB / 1GB/2GB
ID3 támogatás, keresés előadó, album, műfaj szerint
Rockchip 2706 hangprocesszor
Diktafon, Szakaszismétlés
Energiatakarékos üzemmód, fényerő változtatás, szabályozható kikapcsolási
idő
Többféle hangeffekt 3D SUR effect, szabályozható EQ
Többféle lejátszási üzemmód: Once (egyszer) / Repeat one (egy ismétlése) /
Folder once (mappa lejátszása) / Folder repeat (mappa ismétlése) / All once
(minden lejátszása) / All repeat (minden ismétlés) / Intro (bemutató) / Order
(sorrend szerint) / Shuffle (véletlenszerűen)
Többféle nyelv támogatása
USB 2.0 adatátvitel támogatása
Szövegmegjelenítés, könyvjelzővel és háttérben történő zenelejátszással

Figyelmeztetések
 Ne használja a készüléket nagy hőmérsékletben, párás légkörben, vagy
poros környezetben.
 Ne hagyj a készüléket túl magas hőmérsékletű helyen, különösen zárt terű
járműben nyári időjárás esetén.
 Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le a készüléket
 Válasszon megfelelő hangerőt. Ha a fülhallgatóban recsegést hall, vagy a
fülében zúgás tapasztal, halkítsa lejjebb a készüléket, vagy függessze fel
használatát.

1

 Töltse fel az akkumulátort az alábbi esetekben:
 Az energiaszint-jelző alacsony töltöttséget mutat
 A készülék bekapcsolás után rögtön kikapcsol
 A készülék
 A készülék 3.7V Polymer akkumulátort tartalmaz. Az első alkalommal
töltse 8 órán keresztül. Az akkumulátor élettartama megnövelhető, ha
teljesen lemerítve tölti fel.
 két módon töltheti fel az akkumulátort:
 Számítógépen, USB porton keresztül. Attól függetlenül, hogy a
készülék be, vagy kikapcsolt állapotban van-e.
 A mellékelt hálózati adapterrel. Csatlakoztassa a készüléket az USB
kábellel a hálózati adapterhez.
 Ne szüntesse meg a csatlakozást a számítógéppel, formázás, vagy
adatátvitel közben.
 Ne bontsa meg a készüléket. Probléma esetén forduljon a szervizhez.
 Ne használja a készüléket tiltott helyen (pl. repülőgép)
 Ne használja vezetés közben.

A készülék bemutatása
3.0” 16:9 WQVGA TFT kijelző,400×240
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Gombok ismertetése
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 Gombok ismertetése










: Bekapcsolás / kilépés / Szünet / Lejátszás / Belépés /
Szakaszismétlés
POWER ON/OFF : bekapcsoló gomb
: Előző, hátrakeresés
::: Következő, előre keresés
V : Megnyomva visszalépés
V: Nyomva tartva hangerőszabályzás
MIC : A beépített mikrofon helye
USB: USB csatlakozás
Earphone: Fülhallgató aljzat

Alap kezelés
 Be/kikapcsolás
 Bekapcsolás: Állítsa a bekapcsoló gombot POWER ON állásba, majd
tartsa nyomva a
gombot 3 másodpercig. A készüléken megjelenik
az üdvözlő képernyő, majd belép az utoljára használt üzemmódba.
 Kikapcsolás:
 Lejátszás közben: Nyomja meg a
gombot a szünethez, majd
tartsa nyomva 3 másodpercig a kikapcsoláshoz.
 Más üzemmódban: tartsa nyomva a
gombot 3 másodpercig a
kikapcsoláshoz.
 Újraindítás:
Lefagyás esetén a bekapcsológombbal kapcsolja ki a készüléket (húzza
OFF állásba), majd kapcsolja be újra.
 Csatlakoztatás számítógéphez és adatátvitel:
Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt USB kábellel. A készülék
cserélhető meghajtóként használható.
 Hangerőszabályzás:
Zenelejátszás, diktafon visszajátszás, vagy Videolejátszás közben tartsa
nyomva a V gombot, a hangerőszabályzó más színűre vált, azután a
megfelelő hangerő a
gombokkal állítható be.
 Akkumulátor:
A készülék beépített polymer akkumulátort tartalmaz. Az üzemidő függ
a hangerőtől, a lejátszott file típusától és használt funkcióktól. A készülék
energiatakarékos üzemmódban használható, mely szabályozható a
kikapcsolási idő és a kijelző beállításaival.
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Menühasználat
 A főmenü: A készüléken bekapcsoláskor a főmenü jelenik meg. Nyomja
meg a “
” vagy a “
” gombot menüpontok közötti váltáshoz. 10
lehetőségből választhat: Audio, Video, Radio, Photo Browse (képnézés),
E-Book (szövegolvasás), Recording (felvétel), Explorer (kereső), Settings
(beállítások). Nyomja meg a
gombot a belépéshez.
Zenelejátszás kiválasztása után az alábbi képernyő jelenik meg.

1. Lejátszás / leállítás: zenelejátszás üzemmódban csatlakoztassa a fülhallgatót,
válassza ki a kívánt zeneszámot a
/
gombokkal, majd nyomja
mega a
gombot a lejátszáshoz. Nyomja meg újra a
gombot a
szünethez. Lejátszás közben a hanghullám képe megjelenik. A megjelenő
effect megváltoztatható. Ehhez nyomja meg az M gombot, majd válassza ki
a kívánt lehetőséget a
/
gombokkal. Többféle megjelenésből
választhat: frekvencia kijelzés, dalszöveg, ID3 info, stb..
2. Dalszöveg megjelenítése: LRC file-ok letölthetők a
http://www.orango.com.cn weboldalról vagy készíthető a Lyrics show! For
winamp1.9 szoftverrel (a CD mellékleten megtalálható). Nevezze el a
zeneszám nevével megegyező néven. Ha a dalszöveget tartalmazó file
megtalálható a készlék a zeneszám lejátszásakor automatikusan a dalszöveg
megjelenítő üzemmódba lép

5

3. Zenelejátszás beállításai:
Zenelejátszás közben nyomja meg a V gombot a menühöz. Nyomja meg a
/
gombot a kívánt opció kiválasztásához. Nyomja meg a
gombot a
kiválasztott funkció elfogadásához.

Video lejátszás
Gombok funkciói:
A főmenüből a
/
majd nyomja meg a “

gombokkal válassza “Video movies” menüpontot,
” gombot.

Funkciók bemutatása:
 Videolejátszás üzemmódban nyomja meg a
/
gombot az előre /
hátrakereséshez.
 Nyomja meg
gombot a videofile-ok listájához. Nyomja meg a
/
gombot a video kiválasztásához.
 Tartsa nyomva a V gombot, a hangerőszabályzó más színűre vált, azután a
megfelelő hangerő a
gombokkal állítható be.

Rádió
Gombok funkciói
Használja a
/

gombot az “FM Radio” kiválasztásához.

 A visszalépéshez nyomja meg a “V” gombot, válassza a kézi beállítást.
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Képnézés
A főmenüből a
/
gombokkal válassza a Photo menüpontot. Használja
a
/
gombot az előző vagy a következő kép kiválasztásához, majd
nyomja meg a
gombot a a megjelenítéshez. A visszalépéshez nyomja meg
a V gombot, majd válassza ki a megfelelő menüpontot a
/
gombot,
és nyomja meg a
a kiválasztás elfogadásához.

Megjegyzés: A készülék nem támogatja több, mint 10 millió pixelt tartalmazó
képek megjelenítését.

Szövegolvasás
 Használjon TXT formátumú file-okat.
 Olvasáshoz válassza a főmenüből az E-Book menüpontot a
/
gombokkal. Nyomja meg a
gombot. Olvasás közben nyomja meg a
/
gombot a lapozáshoz. Nyomja meg a V gombot a visszalépéshez,
majd válassza ki a megfelelő funkciót a
/
gombokkal, majd
nyomja meg a
gombot a kiválasztott funkció elfogadásához.
 Olvasás közben a jobb oldalon található folyamatsávból állapíthatja meg,
hogy mennyi szöveg van még hátra.

Megjegyzés: a készülék csak ANSI kódolású TXT file-okat megjelenítését
támogatja.
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Felvétel
 A főmenüből válassza a Record menüpontot. Nyomja meg a
gombot a
felvél indításához. Nyomja meg az M gombot a menü megjelenítéséhez, a
/
gombokkal válassza ki a kívánt funkciót.

 Felvételi beállítások: felvétel előkészítő üzemmódban nyomja meg a M
gombot a beállítás menü megjelenítéséhez. Itt választhatja ki a felvételi
minőséget (Recording quality) / vagy a felvételi szintet (Recording volume).
 Felvételi minőség: High (Jó), Normal (normal).
 Felvételi szint:: 5 lehetőségből választhat +1 / +2 / +3 / +4 / +5.
 Megjegyzés: a felvételt a zenelejátszás üzemmódban tudja
visszajátszani.

Beállítások
A“
/
” gombokkal válassza a Settings menüpontot a főmenüből.
Nyomja meg a
gombot a belépéshez a
/
gombokkal válassza ki
a kívánt elemet.

Megjegyzés: A zenelejátszás, rádió és felvételi beállítások korábban ismertetve
lettek.
 Kijelző beállítása (Display Settings)
 Világítás ideje (Light Time): 5 mp, 10 mp, 15 mp, 20 mp, 30 mp, vagy
mindig (Always On).
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 Fényerő (Brightness Adjustment): 1, 2, 3, 4, 5.
 Világítás módja (Light mode): 2 lehetőségből választhat.
 Kijelző állapota (Display status): Hide (rejtve) és Display (megjelenítve)
 Rendszerbeállítások (System Settings)
 Upgrade: firmware frissítés (szervizfunkció).
 Restorable: A gyári állapot visszaállítása.
 Téma (Desktop): 8 lehetőségből választhat
 Nyelvi lehetőségek (Language): Több nyelvből választhat.
 Rendszerinformáció (System information): gyártó, terméknév verziószám,
memória adatok.

Adatátvitel a készülékre
 USB mód: A készülék USB 2.0 csatlakozással van felszerelve. Szabványos
cserélhető meghajtóként használható, Windows2000 vagy újabb opercáiós
rendszeren.
 Töltés mód: Amikor az akkumulátor kevés energiát tartalmaz a kijelzőn a
“Low Power Turning Off” felirat jelenik meg és a készülék kikapcsol.
Töltse fel a készülék akkumulátorát a mellékelt töltővel. Töltés közben az
akkumulátor ikonja villog. A töltés végén az ikon telített lesz. Az
akkumulátor feltöltéséhez kb. 4 óra szükséges. (Az első két töltéskor 8 órán
keresztül töltse a készüléket).
 Memóriakártya használat: Amikor a készülék a számítógéphez van
csatlakoztatva két cserélhető meghajtót láthat. Az első a készülék belső
memóriája, a második a memóriakártya. Amikor nincs memóriakártya
behelyezve a második meghajtó nem nyitható meg. A készülék 128MB-tól
2GB-ig terjedő memóriaméretet támogat.
 A memóriakártya behelyezése / kivétele:
 Behelyezés: tartsa a memóriakártyát címkével lefelé. Tolja be a nyílásba.
 Kivétel: Óvatosan nyomja meg befelé a memóriakártyát, az kissé
kiugrik. Ez után könnyen ki tudja már húzni.
 Megjegyzés: Csak kikapcsolt állapotban helyezze be, vagy húzza ki a
kártyát.
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Hibaelhárítás
Ha a készülék nem működik megfelelően, olvassa el a táblázatot:
Probléma
Lehetséges okok
Nem kapcsol be
Van elég energia? A szoftver meghibásodott?
Lefagyott
Kapcsolja ki, majd be újra.
Nem játszik le
 Van elég energia?
 A hangerő 0-ra van állítva? Megfelelő a
fülhallgató csatlakozás? Tiszta a fülhallgató?
 Nem sérült a file? Egy sérült file zajos
lejátszást okozhat.
 Formázza meg a memóriát.
Nem lehetséges a fel /
Kapcsolja be a készüléket és csatlakoztassa
letöltés, hiányzik a meghajtó megfelelően az USB kábelt..
Nem lehetséges a felvétel
Van elég szabad memória? Van elég energia?
Zavaros szöveg
Megfelelő a nyelvbeállítás?

Specifikáció
Megnevezés
TFT kijelző
Nyelv
Adatátvitel
Formátumok

Érték
262K színű, nagy sebességű TFT kijelző
két nyelv
USB2.0
Zene: MP3/WAV/WMA/FLAC, Felvétel: WAV,
Kép: JPEG és GIF
Videoformátumok
AVI, RM, RMVB,FLV
Jel/zaj arány
85dB
Kimeneti teljesítmény 2x 5mW (32Ohm)
Memória
Beépített Flash Memória 128M – 2GB/Micro SD
Energia
3.7V Polymer akkumulátor
Üzemidő
Video : 4 óra, MP3 : 6 óra, Felvétel: 10 óra
Működési hőmérséklet 5 ~ 40 celsius fok
Rendszerkövetelmény Windows ME/2000/XP
Tartozékok
Használati utasítás, Fülhallgató, Töltő, USB kábel,
telepítő CD
Megjegyzés: A leírásban szereplő kének csak útmutatásként vannak! A
termék specifikációja és megjelenése változhat.
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