Gebruikershandleiding

EnVivo 2GB Sport MP3 Speler
Met clip functie, stappenteller en sport-headset
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VOORWOORD
Lees deze gebruikershandleiding nauwkeurig voor gebruik.
Alle informatie in dit boekje is onderhevig aan verandering zonder berichtgeving vanwege
technische redenen.

OPMERKING
1.

Gebruik de speler niet in extreme hitte, kou of vochtige omgevingen.

2.

Voorkom wrijving met harde objecten, dit kan tot leiden tot oppervlakbeschaving, het
uitvallen van de batterij of beschadiging van de hardware.

3.

Voorkom het vallen van de speler van een hoge plek, dit kan leiden tot beschadiging van het
OLED-scherm of andere hardware.

4.

Veeg het oppervlak niet af met alcohol, benzine of verdunners.

5.

Indien de speler langere tijd op pauze staat, zal deze automatisch uit gaan.

6.

Kies een prettig volume en voorkom gehoorbeschadiging.

7.

Ontkoppel het apparaat niet tijdens het formatteren, uploaden en downloaden van
gegevens. Dit kan tot gegevensverlies leiden.

8.

Om foutieve bediening te voorkomen, raden wij u ten sterkste aan om de bestanden op de
speler via uw computer/laptop te beheren.

KENMERKEN
1． Mini OLED-scherm
2． Ondersteunde geluidsformaten: MP3 & WMA & WAV
3． Ondersteunt geluidsopname via een ingebouwde microfoon.
4． Ondersteunt 7 EQ-modi: natural, rock, pop, classic, soft, jazz & dbb.
5． Ondersteunt 7 afspeelmodi: normaal, eenmaal herhalen, alles herhalen, random, map,
herhaal map en intro.
6． Onthoudt het laatste muzieknummer wanneer de speler uitgeschakeld wordt door de ‘PLAY’
knop ingedrukt te houden.
7． Ondersteunt meerdere talen
8． Ondersteunt het afspelen van bestanden in een drielagige map.
9． Ondersteunt Windows 2000/XP, Vista en Windows 7.
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1. KNOPPEN EN SCHERM
1.1 De Knopfuncties

•
•
•
•
•
•
•
•

POWER:
PLAY:
MODE:
VOL:
NEXT/VOL+:
PRE/VOL-:
USB PORT:
HEADPHONE:

Schakel de speler aan of uit
Afspelen/pause, zet speller aan/uit
Betreed of verlaat het menu
Betreet de volumecontrole interface
Volgend nummer/optie, snel vooruit, volume harder
Vorig nummer/optie, snel achteruit, volume zachter
Opladen, gegevensoverdracht met PC
Sluit aan op een standaard 3.5 mm stereo hoofdtelefoon

1.2 LCD-scherm

Gegevens downloaden van PC/Laptop:

Gegevens uploaden naar PC/Laptop:

Slaapmodus:
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2. BEDIENINGSINSTRUCTIES
2.1 Schakel AAN/Schakel UIT
1.

Zet de ‘POWER’ knop in de ON positie om de speler aan te zetten en zet de ‘POWER’ knop in
de OFF positie om de speler uit te schakelen.

2.

Als de speler aan staat, houd de ‘PLAY’ knop 3-5 seconden ingedrukt om de speler uit te
schakelen.

3.

Als de speler uit staat en de ‘POWER’ knop in de ON positie staat, houd de ‘PLAY’ knop
ingedrukt om de speler aan te zetten.

4.

Het is aan te raden om de ‘POWER’ knop in de OFF positie te zetten als de speler langere tijd
niet gebruikt gaat worden.

2.2 Hoofdmenu
Na de speler aangezet te hebben, kan de ‘NEXT’ of ‘PRE’ knop gebruikt te worden om door het
hoofdmenu te bladeren zoals hieronder:
• Muziek
• Opname
• Geluid
• Systeem
Druk de ‘MODE’ knop om te betreden. Houd de ‘MODE’ knop ingedrukt om te verlaten en terug te
keren naar het hoofdmenu.

2.3 Muziek Afspelen
1.

Zet de speler aan en plug de hoofdtelefoon in. Druk de ‘NEXT’ knop in om Muziekmodus te
kiezen, zoals hieronder en druk de ‘MODE’ knop in om Muziekmodus te betreden.

2.

Druk op de ‘PLAY’ knop om muziek af te spelen en druk er nogmaals op om te pauzeren.

3.

Gedurende PAUSE status, kan op de ‘MODE’ knop gedrukt worden om het submenu
Bestandsbeheer te betreden. U kunt muziekbestanden één voor één verwijderen of ervoor
kiezen om alle bestanden te verwijderen. Pas op dat het zeer gemakkelijk is om bestanden
onbedoeld te verwijderen, dus beheer uw bestanden indien mogelijk via een PC.

4.

Tijdens het afspelen van muziek, druk op ‘NEXT’ of ‘PRE’ om het volgende of vorige nummer te
selecteren.

5.

Druk op ‘VOL’ om de volumecontrole interface te betreden en gebruik ‘VOL+’ of ‘VOL-‘ om
het volume aan te passen. Druk op de ‘MODE’ knop om de volumecontrole interface te
verlaten.

6.

Kies Afspeelmodus

7.

Tijdens het afspelen van muziek, druk op de ‘MODE’ knop om het submenu te betreden.
Gebruik ‘NEXT’ of ‘PRE’ om Afspeelmodus te selecteren. Druk op de ‘MODE’ knop om het
submenu te betreden, waarna uit de volgende afspeelmodi gekozen kan worden:
•

Normaal: speel muziekbestanden in normale volgorde in iedere map af

•

Eenmaal herhalen: speel het huidige muziekbestand herhaaldelijk af

•

Map: speel alle muziekbestanden in de huidige map en stop

•

Map herhalen: speel alle muziekbestanden in de huidige map herhaaldelijk af
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8.

•

Alles herhalen: speel alle muziekbestanden herhaaldelijk af

•

Random: mix de verschillende muziekbestanden

•

Intro: speel de eerste 10 seconden van ieder muziekbestand af

Kies EQ-modus
Tijdens het afspelen van muziek, druk op de ‘MODE’ knop om het submenu te betreden.
Gebruik ‘NEXT’ of ‘PRE’ om het Equalizermenu te selecteren. Druk de ‘MODE’ knop in om het
Equalizermenu te betreden. Vervolgens kan door middel van ‘NEXT’ of ‘PRE’ tussen
verschillende equalizermodi gekozen worden (natural, rock, pop, classic, soft, jazz en dbb).
Gebruik ‘MODE’ om uw keuze te bevestigen.

9.

Lyrics-scherm
De speler ondersteunt ‘*.LRC’ bestanden en de lyrics kunnen simultaan aan het afspelen van
muziek weergegeven worden. Sla het lyricsbestand simpelweg op onder dezelfde naam als
het gerelateerde muziekbestand:
bijv. Naam muziekbestand: My love-west life.mp3 en naam lyricsbestand: My love-west life.lrc
Als het lyricsbestand overeen komt met het nummer, wordt het lyricsicoon
weergegeven.
Houd de ‘MODE’ knop ingedrukt om de Lyricsinterface te betreden tijdens het afspelen van
de muziek. De lyric zal weergegeven worden.
Druk nogmaals de ‘MODE’ knop om de lyricsweergave te verlaten.

2.4 Opnamemodus
1.

Controleer na het aanzetten van de speler of de batterij niet bijna leeg is. Gebruik de ‘NEXT’
knop om Opnamemodus te kiezen en druk op de ‘MODE’ knop om Opnamemodus te
betreden:

2.

Druk op de ‘PLAY’ knop om de opname te starten en druk nogmaals op de ‘PLAY’ knop om
te pauzeren. Houd de ‘MODE’ knop ingedrukt om op te slaan en te verlaten. Het
opgenomen bestand wordt opgeslagen in de map genaamd ‘RECORD’.

3.

Als ‘Overflow’ op het scherm weergegeven wordt, betekent dit dat het geheugen van de
speler vol is. Verwijder bestanden om ruimte beschikbaar te maken.

4.

Deze speler ondersteunt twee opnametypen (kies een hogere bit rate voor betere
geluidskwaliteit):

5.

•

WAV-formaat – Zuivere opname: hoge geluidskwaliteit, grote opname
bestandsgrootte

•

ACT-formaat – Lange opname: lage geluidskwaliteit, kleine opname
bestandsgrootte

Kies opnametype:
• In Opnamemodus, druk op de ‘MODE’ knop om het submenu te betreden
• Druk op de ‘NEXT’ knop en selecteer REC type. Druk op ‘MODE’ om te betreden
• Gebruik de ‘NEXT’ knop om het opnametype te selecteren en druk op ‘MODE’ om te
bevestigen
• Druk op ‘PLAY’ om de opname te starten

6.

Houd ‘MODE’ ingedrukt om te verlaten.
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2.5 Geluidsmodus
1.

Speel het opgenomen bestand in Geluidsmodus af.

2.

Terwijl de speler aan staat, gebruikt de ‘NEXT’ knop om Geluidsmodus te kiezen, zoals
hieronder en druk op de ‘MODE’ knop om Geluidsmodus te betreden:

3.

Druk op de ‘PLAY’ knop om het afspelen van het opgenomen bestand te starten.

4.

Gebruikt de ‘NEXT’ of ‘PRE’ knoppen om het volgende opgenomen bestand te selecteren.

5.

Houd de ‘MODE’ knop ingedrukt om te verlaten.

2.6 Systeem
1.

Terwijl de speler aan staat, gebruikt de ‘NEXT’ knop om Systeemmodus te kiezen, zoals
hieronder:

2.

Druk op de ‘MODE’ knop om het submenu van Systeem te betreden.

3.

Submenu
• Record Time – geef de datum en tijd van de opname op; deze wordt gereset na het
uitschakelen
• Backligt – stel de tijd van de backlight in
• Language – stel de bedieningstaal in
• Power off – stel de tijd in waarna de speler automatisch uit gaat
• Replay Mode – als handmatig door de gebruiker of automatisch door de speler instellen
• Contrast – stel het contrastniveau van het scherm in
• Online Mode – ‘Normal Only’ wordt aangeraden
• Memory info – geef de geheugencapaciteit en het gebruikspercentage weer
• Firmware version – geeft de versie van de firmware weer
• Firmware upg – voor firmware update (niet aangeraden)
• Exit – verlaat het submenu

4.

Hoe in te stellen:
• Gebruik de ‘MODE’ knop om ieder submenu/een keuze te bevestigen
• Gebruik ‘PRE’/’NEXT’ om verschillende opties aan te passen of te selecteren
• Kies Exit of houd de ‘MODE’ knop ingedrukt om het submenu te verlaten
• Gebruik de ‘VOL’ knop de Record Time in te stellen en druk op ‘PRE’/’NEXT’ om het
nummer aan te passen
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2.7 USB-aansluiting
1.

Sluit de speler direct aan op de PC of via de USB-verlengkabel.

2.

Er verschijnt een Verwisselbare Schijf als u dubbelklikt op Mijn Computer op uw Bureaublad.

3.

Sleep de bestanden in de Verwisselbare Schijf.

4.

Dubbelklik op “Verwisselbare Schijf” om het te betreden.

5.

U kunt ook mappen aanmaken in de Verwisselbare Schijf.

6.

Schakel de speler NIET uit tijdens het downloaden of uploaden van bestanden.

7.

Gebruik ‘Veilig verwijderen’ na het afronden van de handeling. Bij Windows OS dient er
dubbel geklikt te worden op het “Hardware veilig verwijderen” icoon, zoals hieronder:

8.

Vervolgens zal het onderstaande scherm verschijnen en kunt u het apparaat selecteren:
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9.

Klik op de “Stop” knop en selecteer het apparaat nogmaals. Klik vervolgens op de “OK”knop
om te bevestigen, zoals hieronder:

10.

Wacht een paar seconden en het onderstaande scherm zal verschijnen:

11.

Nu kan de speler veilig losgekoppeld worden van uw computer/laptop.

12.

Voor Mac OS, die u alle programma’s bestanden en schermen die op de speler opgeslagen
zijn of aanstaan afsluiten. Sleep het icoon van uw speler in de “Prullenbak”, zoals hieronder
en vervolgens kunt u uw speler loskoppen van uw computer/laptop.
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2.8 Opladen
1.

geeft aan dat de batterij bijna leeg is en dat die opgeladen dient te worden.

2.

Sluit de speller via de USB-verlengkabel aan op uw PC of gebruik de bijgevoegde
wandoplader. De speller begint automatisch met opladen.

3.

Als u uw speler via de bijgevoegde oplader oplaad, zal het indicatorlampje rood worden.
Het lampje zal groen worden wanneer het opladen voltooid is.

4.

Geeft aan dat de batterij vol is.

5.

Gebruik ‘Veilig verwijderen’ na het opladen via de PC of laptop.

6.

Gewoonlijk duurt het volledig opladen van uw speler 3 tot 4 uur en kan het tot 10 uur duren
tijdens de eerste twee maal opladen.

3. PROBLEEMOPLOSSING
Geen geluid
1.

Controleer of het volume niet op het minimale niveau staat.

2.

Controleer of het muziekbestand ondersteund wordt door de speler.

Muziek rommelig met lawaai

1.

Het muziekbestand kan beschadigd zijn. Probeer het nogmaals naar de speler te
downloaden.

Kan geen gegevens van of naar de speler lezen
1.

Controleer of de speller juist is aangesloten aan de PC.

2.

Controleer of het geheugen van de speler vol is.

3.

Controleer of er beschadigingen zijn aan de USB-kabel.

Kan de USB-schijf niet openen
1.

Controleer de verwisselbare schijf op virussen.

2.

Controleer of de Online Mode instelling onder Systeemmodus ingesteld is op ‘Normal Only’.

Kan niet opnemen
1.

Controleer of de batterij bijna leeg is.

2.

Controleer of het geheugen van de speler vol is.

3.

Controleer of er meer dan 99 opnamebestanden in een map zijn.
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4. VERPAKKINGSINHOUD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EnVivo 2GB MP3 Player
Stappenteller
Sportieve hoofdtelefoon
Hoofdtelefoon
USB-kabel
Wandoplader
Driver CD
Gebruikershandleiding
Verkorte handleiding
Garantiekaart

5. SPECIFICATIES
Chipset

Action

Scherm

OLED

Resolutie

Interface

128 x 64 pixels
Deens, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Koreaans,
Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, etc.
USB 2.0

Ondersteunt formaat

MP3, WMA, WAV

Bedieningstalen

Max. uitgaand vermogen (L) 10mW + (R) 10mW (320hm)
Ingebouwd geheugen

2GB

Batterij

3.7V Li-polymer batterij

Speeltijd

3.5 ~ 5 uur

Gebruikstemperatuur

-5 to 40 ℃

Besturingssysteem

Windows 2000/XP/Vista/7, Mac OS 10 & hoger, Linux 2.4.2 & hoger
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6. STAPPENTELLER

6.1 Eigenschappen
1.

De stappenteller omvangt micro computer technologie met miniconstructie ontwerp en
leesbaar LCD-scherm. De stappen worden herkend door beweging van uw middel.

2.

Stappenteller bereik van 0 tot 99999.

3.

Drie knoppen: MODE, RESET & SET. Door de staplengte en uw gewicht aan te passen, krijgt u
accurate metingen.

4.

Wanneer de stappenteller voor langer dan 1 minuut niet wordt gebruikt, zal deze zich
automatisch uitschakelen.

6.2 Bevestiging
Bevestig de stappenteller stevig aan uw broeksrand of riem. Het dient bij het midden van uw
lichaam worden geplaatst. Als de teller incorrect is geplaatst, zult u incorrecte metingen krijgen.

6.3 Instellingen
1.

MODE, RESET & SET knoppen worden gebruikt.

2.

Druk op de “MODE” knop om tussen mijlen – kilometers – calorieën - aantal stappen te
schakelen.

3.

Houd de “RESET” knop 3 seconden ingedrukt om het geheugen te legen.

4.

Druk op de “MODE” knop en schakel naar “aantal stappen”, houd de “RESET” knop
ingedrukt om het geheugen geheel te legen. Houd de “SET” knop 3 seconden ingedrukt om
de instellingen van de staplengte en het gewicht te wijzigen.

5.

Na de “SET” knop 3 seconden ingedrukt te hebben, zal het getal aan de linkerzijde gaan
knipperen, het geeft de staplengte weer. Druk op “RESET” om de staplengte te vergroten.
Iedere keer dat de “RESET” knop ingedrukt wordt, zal de lengte met 5 cm vergroot worden. U
kunt het aanpassen tussen 30 en 120 cm.

6.

Houd de “SET” knop nogmaals ingedrukt na het afronden van het instellen van de
staplengte. Het getal aan de rechterzijde zal gaan knipperen. Het geeft het gewicht weer.
Druk op “RESET” om het gewicht te vergroten. Iedere keer dat de “RESET” knop ingedrukt
wordt, zal de lengte met 1 kg vergroot worden. U kunt het aanpassen tussen 30 en 150 kg.

7.

Na het afronden van de instellingen, houd de “SET” knop stevig ingedrukt om te bevestigen.
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Let op:
Voor correcte metingen dient u ervoor te zorgen dat u de stappenteller gebruikt zoals
hierboven beschreven.
Haal de stappenteller niet uit elkaar. Verwissel alleen de batterij. Onjuist gebruik kan ertoe
leiden dat het product beschadigd raakt en dit wordt niet gedekt door de garantie.

7. NEKBAND-IN-OOR-HEADSET
De afbeelding hieronder geeft weer hoe de sportieve hoofdtelefoon gedragen dient te worden:

7.1 Bevestiging
1.

Doe de hoofdtelefoon van achteren om uw nek.

2.

Pas de positie van de oordoppen aan totdat deze comfortabel zitten.

8. VERWIJDERING

Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen
en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor
de menselijke gezondheid als afval bestaande uit elektrische en
elektronische apparatuur (WEEE) niet correct wordt weggegooid.
Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links),
zouden niet met het huishoudafval weggegooid moeten worden.
Neem contact op met uw lokale autoriteit op het gebied van
afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u details te geven
over de mogelijkheden voor recycling in uw omgeving.
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