Használati utasítás
Mindenek előtt köszönjük, hogy cégünk termékét választotta! Kérjük, használatba vétel
előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen
tudja használni. A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat.
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
Amennyiben eltérést tapasztal keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért.
Megjegyzés:
1. Az új akkumulátor 2-3 feltöltési ciklus után éri csak el maximális kapacitását.
2. 8-10 órányi töltés szükséges az első töltéskor az optimális teljesítmény eléréséhez.
3. A készülék preciziós pontossággal készült elektronikai termék, ne próbálja meg saját maga
megjavítani.
4. Kerülje, hogy a készüléket leejtse, vagy erős ütés érje.
5. Ne használja a készüléket az alábbi körülmények között: túl magas vagy alacsony hőmérséklet,
magas páratartalom, poros hely, erős mágneses tér, vagy hosszú ideig napfénnyel érintkező
terület..
6. Használjon enyhén nedves, puha rongyot a burkolat tisztításához. Kerülje minden vegyszer
használatát.
7. A készüléket ne ejtse vízbe, vagy helyezze folyadékkal töltött edény közelébe.
8. A halláskárosodás elkerülése érdekében használja a megfelelő hangerőt.
9. Ne cserélje ki a készülék egy alkatrészét sem.
10. Csak a gyártó által mellékelt hálózati töltőt használja. Más eszközök használata a garancia
elvesztésével járhat és veszélyes lehet..
11. Használatkor kövesse a helyi előírásokat és törvényeket.
12. Meghibásodás esetén keresse fel a javítással megbízott szervizt.
13. A készülék funkciói bejelentés nélkül változhatnak. Minden kényelmetlenségért elnézését
kérjük.
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Ⅰ、Specifikáció：
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Típus：Wayteq P50
Memória：Beépített 2G/4G/8G/16G nagysebességű flash memória
USB Port：USB 2.0
Felvételi formátum：WAV
Bitráta：8Kbps～384 Kbps（MP3）, 5Kbps～192 Kbps（WMA）
Felvételi idő：Kb. 14.5 óra（1G）
Kijelző ：2.8”（Típus）, 432×240（képpont）
Energiaellátás：Polymer lithium akkumulátor
FM Frekvencia：76MHz～108MHz
Méretek： 94mm(H)×48mm（SZ）×8.9mm（M）

Ⅱ、Megjelenés és gombok：

Ⅲ、Funkciók bemutatása：
Nyomja meg a „○” gombot a főmenü megjelenítéséhez. A főmenüből válassza ki a kívánt
alkalmazást:
Zenehallgatás
Music

Videolejtátszás.
Videos

Képnézés
Photo

Szöveges dokumentumok megjelenítése
E-book

Rádióhallgatás.
FM

Hangfelvétel készítése.
Record

A memóriatartalom böngészése
Explorer

A készülék funkcióinak beállítása.
Settings

Ⅳ、Használat
（1）Bekapcsolás
Tartsa elhúzva a bekapcsológombot a készülék beindításához.
（2）Adatátvitel
Az USB kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez，az új cserélhető
meghajtóra másolja át a kívánt fájlokat.
（3）Az érintőképernyő használata
A kijelzőn megjelenő vezérlők a funkciótól függően változnak
① Érintse meg a kívánt elemet a megnyitáshoz.
② Nyomja meg az “○” gombot a főmenü megjelenítéséhez. Az ujjának elhúzásával nem
indít el semmilyen funkciót.
④ Érintsen meg egy elemet a kijelzőn a kiválasztáshoz. A funkciótól függően egy elem

kiválasztása különböző eredményt hozhat.
⑤ A kijelző bal felső sarkában a visszalépés gomb az előző funkcióra lép.
⑥ Képnézéskor dupla érintéssel nagyíthat a képbe, újabb dupla érintéssel visszaléphet a
nagyításból
（4）Funkciók használata：
1. Zenelejátszás
A főmenüben válassza a Music menüpontot. Ez után választhat a következőkből “Current
play” (most játszott),”All music” (minden zene),”Artist” (előadó),”Album” (album),”Genre”
(műfaj),”My favorite” (kedvencek),”Record” (felvétel),”Dirlist” (mappák).
Használat：
1） Érintse meg a számot;
2） Lejátszáskor a Now Playing (most játszott) képernyő jelenik meg:

Művelet
Hangerőszabályzás

A hangerő állítót húzza a megfelelő szintre

Szünet
Lejátzsás
Előző szám
Következő szám
Keresés előre vagy hátra
Vissza a listához
Számlista, frekvenciajelző, dalszöveg,
vagy egyéb

Tartsa érintve a

vagy a

,
A
szám információkat jeleníti meg,; a
,
frekvenciát jeleníti meg; a
, speciális információkat
mutat

3） A Now playing képernyőn érintse meg az album borítóját, megjelenik a ”Repeat”
(ismétlés)，” Random” (véletlen), vezérlők és láthatja az eltelt időt, a hátralévő időt és
a szám sorszámát.;

4） Lejátszás közben érintse meg a” ” lejátszási beállításokhoz:
①Repeat mode (ismétlés)
Érintse meg a “Repeat mode”, válassza ki a megfelelőt Once (egszer), Repeat 1 (egy
ismétlése), All once (mindent egyszer), All repeat (minden ismétlése), és Intro
(bemutató), a ” ” újra megérintésével visszaléphet a főmenübe.
②EQ beállítások
Érintse meg a “Repeat mode”, válassza ki a megfelelőt Normal / 3D / Rock / Pop /
Classic / bass/ Jazz / User EQ (egyéni beállítás), Hardware 3D setting (3D beállítások)/
Custom effect (egyéni effekt) /RBS effect (RBS effekt) és MS PlayFX（3D，Pure Bass
(tiszta basszus) AutoVolume (automatikus hangerő) ）,
③Lejátszási mód
Érintse meg a “Play mode” Válassza ki a” In order” (sorrendben) vagy a ”Shuttle”
(véletlenszerűen),.
6） A lejátszási listában a jobb felső sarokban érintse meg az ”
törléséhez.
2. Videolejátszás
A főmenüben válassza a video menüpontot a videolejátszáshoz.
Műveletek：
1）Érintse meg a Videos feliratot;
2）A video lejátszásakor a Now Playing képernyő jelenik meg

” ikont a fájlok

Műveletel

A hangerő állítót húzza a megfelelő szintre

Hangerőszabályzás

Drag the volume slider

Szünet
Lejátszás
Következő video
Keresés előre, hátra
Vissza a listához
Leállítás
Teljes képernyő / kitöltés

Tartsa érintve

vagy

,
, vagy nyomja meg a “○“gombot。
a teljes képernyőhöz,

3）A video listában érintse meg a jobb felső sarokban az
delete-t a video törléséhez.

kitöltött mérethez

gombot，majd érintse meg a

3. Képnézés
A főmenüben válassza a photo menüpontot.
Művelet
Vissza a listához
Diavetítés leállítása

,
, vagy nyomja meg a “○“ gombot。

Nagyítás / kicsinyítés

a nagyításhoz,

Forgatás

balra,

Előző, vagy következő kép

Tartsa érintve

a kicsinyítéshez

jobbra.
vagy

Használat
1) Húzza jobbra, vagy balra, vagy érintse meg a képernyőt a vezérlők megjelenítéséhez,
majd érintse mega
vagy
。
2) Zeneljátszás közben érintse meg a ” ” ”Photo setting” (képbeállítás) menühöz:
①Hallgasson zenét képnézés közben。
② Nagyítás és forgatás
Húzza a képernyőn az ujját a funkciók használatához
③Diavetítés
④Háttérkép beállítása
3）A listában érintse meg a
gombot, majd törölje a fájlt.

4.E-BOOK
A főmenüben, érintse meg az ebook menüpontot,
Műveletek：
Lista:
1) Érintse meg a megnézendő fájlt.
2) A képernyőn kör rajzolásával elfordíthatja a szöveget.
3) Zenelejátszás közben érintse meg a ”
1．Léptetés

” gombot az ”ebook setting” menühöz

A léptetés beállításához，válassza ki a számot, majd érintse meg a

a beállításokhoz，

érintse meg a” ” gombot a főmenühöz.
2．Könyvjelző mentése，Könyvjelző törlése
A beállítás megjelenítéséhez érintse meg a” ”.
3. Állítsa be a betűméretet
4. Kereső mód
Választhat az automatikus és a kézi üzemmód között.
5．Az automatikus váltás ideje
10 mp、15 mp、20mp、25 mp és 30mp，
5．Rádió
A főmenüben válassza az FM menüpontot.

Művelet
Hangerőszabályzás

A hangerő állítót húzza a megfelelő szintre

Szünet
Rádióhallgatás
Keresés előre / hátra
Visszalépés

Tartsa érintve
vagy
, vagy “○“ gomb。

Használat:
1）Válassza a Manual (kézi) beállítást：Érintse meg a
vagy a
a frekvencia
megváltoztatásához；Válassza az Auto search (automatikus keresés)，a készülék
automatikusan megkeresi az állomásokat,.
2） Állomásváltás:：az állomás kiválasztásához nyomja meg az [M] gombot a tároláshoz,
a kijelzőn látható frekvencia lesz tárolva az eddigi helyett.。
3） FM felvétel：válassza az “FM record” menüpontot，érintse meg a“ ” felvétel
indításához,。Érintse meg a
” felvétel szüneteltetéséhez,，érintse meg a “○”
gombot felvétel tárolásához
Megjegyzés：Rádió üzemmódban a fülhallgató kábele használható antennaként,

6. Felvétel
A főmenüben válassza a Record menüpontot。

Műveletek
Felvétel szüneteltetése
Felvétel indítása
Visszalépés

vagy “○“ gomb。

Használat
1） Lépjen be a felvétel funkcióba a “ ” gombbal indítsa el a felvételt.
2） A szüneteltetéshez érintse meg a“ ”.
3） A felvétel tárolásához nyomja meg a “○” gombot。

Felvétel visszajátszása
1) A főmenüben válassza a “music” menüpontot
2) Válassza ki a felvételt a listából
3) A kiválasztott fájl lejátszása megkezdődik
7．Böngésző
A főmenüben válassza a Explorer menüpontot
1）Válassza ki a kívánt fájlt, megjelenik a megfelelő funkció
2）A jobb felső sarokban a
gombra kattintva törölheti a kívánt fájlt
8. Beállítások
A főmenüben válassza a Setting menüpontot.
1． Display Setup (kijelző beállítás)
①Backlight time (háttérvilágítás): 5 mp., 10 mp., 15 mp., 20 mp., 30 mp., és
always on (mindig).
②Lum (fényerő): +1, +2, +3, +4 és +5,.
③Backlight mode (háttérvilágítás módja): Normal és Electricity-saving
(energiatakarékos)
2． System Setup (Rendszerbeállítás)
Termékinformáció。
3． Desktop setting (Háttérbeálítás)
8 lehetőségből választhat。
4． Language Selection (Nyelv beállítása)
①Simplified Chinese (egyszerűsített kínai), Traditional Chinese (hagyományos kínai) és
English (angol).
②Product info (Termékinfo)
③Firmware upgrade (Szoftverfrissítés)
5． Auto Power Off Time (Automatikus kikapcsolás)
Off (kikapcsolva), 10 perc.,1 5 perc., 30 perc., 60 perc. és 120 perc.
⑷.Töltés
1. USB kábellel
Első lépés： Állítsa a készüléket energiatakarékos módba.
Második lépés：Tartsa nyomva a bekapcsolás gombot a beállítások mentéséhez。
Harmadik lépés ： Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógéphez.
Negyedik lépés ： A készülék csatlakoztatása mellett, a tálcán kattintson a „Hardver
biztonságos eltávolítása” ikonra. Távolítsa el az eszközt. A kijelzőn megjelenik a töltés funkciója
2. Hálózati adapterről
Név：Töltő
Típus：TP-U80
Bemenet：AC220V~50Hz Max:100mA
Kimenet：DC5.5~300mA(USB)
Csatlakozás：MINI-USB

⑸. Hibás működés：
Amennyiben hibás működést tapasztal (pl. lefagyás) nyomja meg a "RESET" gombot, amjd
kapcsolja be újra a készüléket
Ⅴ、Kérdések és válaszok
① A készülék nem kapcsol be.
·Ellenőrizze, hogy az akkumulátor nincs-e lemerülve.
·Próbálja meg a hálózati adapterre csatlakoztatás után újra bekapcsolni.
·Ha a készülék ez után sem működik lépjen kapcsolatba a szervizzel.
②Nincs hang.
·Ellenőrizze a hangerő beállítást.
·Ellenőrizze a fülhallgató csatlakoztatását.
③ A gombok nem működnek.
·Ellenőrizze a billentyűzár állapotát.
④ A készülék zajos
Ellenőrizze a fülhallgató csatlakoztatását
·Ellenőrizze a zeneszámot.
⑤ A rádióvétel zajos
·Ellenőrizze a fülhallgató csatlakozását.
·Kapcsoljon ki minden közelben lévő elektromos berendezést.
⑥ A kijelző feliratai nem érthetőek.
·Ellenőrizze a nyelvi beállításokat.
⑦ Nem lehet fájlokat másolni a memóriába
·Ellenőrizze a számítógép csatlakozást
·Ellenőrizze, hogy van-e elég szabad tárterület
·Ellenőrizze az USB kábelt.

