EnVivo 8GB MP4 Player met FM

Gebruikers handleiding

Bedankt voor het aanschaffen van de
EnVivo 8GB MP4 Player. We raden u aan
deze handleiding goed te bestuderen,
alvorens het gebruik van uw Player.
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Hoofdstuk 1 Opmerkingen
1) Bedankt voor het aanschaffen van de EnVivo 8GB MP4 Player.

We raden u aan de

handleiding goed te bestuderen, alvorens uw Player te gebruiken.
• Om een zo goed mogelijke service te verlenen, kan de inhoud van de handleiding
veranderen voor toekomstige versies, door veranderende specificaties en functies.
Controleer www.teknihall.be voor de laatste firmware updates.
• De screenshot die gebruikt zijn in deze handleiding kunnen afwijken van uw eigen Player
en zijn uitsluitend bedoeld voor instructie.
• BELANGRIJK: De EnVivo 8GB MP4 Player is NIET geschikt voor producten van de iTunes®
store.
• BELANGRIJK: Plaats de Power knop (On/Off) in de “On” positie, voordat u de USB kabel
inplugt om op te laden.
• BELANGRIJK: De meeste gebruikers zullen de bijgeleverde CD driver van de EnVivo 8GB
MP4 Player niet nodig hebben. Deze is slechts bedoeld voor OS Windows 98 en 98SE.
• BELANGRIJK: Wanneer u muziek, video of foto’s verplaatst van uw PC/laptop naar uw
MP4 Player raden wij u aan de sleep functie te gebruiken, zoals beschreven op pagina 31.
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2) Lees de volgende instructies aandachting door voor uw veiligheid en het voorkomen van
schade aan uw eigendom.
• Bescherm de Player van vochtige plaatsen en extreme temperature (hoger dan 40˚C en
lager dan -10˚C).
• Draag er zorg voor dat er geen zand of vocht in de speler komt.
• Stel het produkt niet bloot aan chemicaliën, zoals benzene en oplosmiddelen.
• Bescherm het produkt van de directe zon en hitte bronnen.
• Haal het produkt niet uit elkaar, of breng aanpassingen aan.
• Laat het produkt niet vallen of op een andere manier heftige schokken ondervinden,
aangezien dit een defect kan veroorzaken.
• Plaats geen zware onderdelen op de Player.
• Raak de oplader niet met aan met vochtige handen.
• Bescherm de Player van stoffige plekken.
• Houd de speller uit de buurt van sterke magnetische en elektrische velden.
• Het bedrijf kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het verlies van gegevens of
opgenomen bestanden, veroorzaakt door defecten, reparaties of andere redenen.
• Gebruik geen koptelefoon, terwijl u fietst of een motorfiets bestuurt. Het gebruik van een
koptelefoon is gevaarlijk tijdens het rijden en is verboden in sommige gebieden.
• Luister niet naar muziek met een extreem hoog volume.
• Als u oorsuizing ondervind, dient u het volume te verlagen of met het gebruik van de
koptelefoon te stoppen.
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Hoofdstuk 2 Introductie van de speler

2.1 Knoppen introductie
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

VOLGENDE: Fast-forward / volgend nummer () / volgende
VORIGE: Fast-rewind/ vorig nummer () / vorige
Play: Play/Pauze/, Aan/Uit , Ga naar submenu
VOL: Volume knop
MENU: Open hoofdmenu, Sluit huidige mode/submenu
USB Poort: USB aansluiting
Koptelefoon Jack: Sluit koptelefoon aan
SCREEN: LCD scherm
AAN/UIT: Power knop
Microfoon: Ingebouwde MIC voor geluidsopname

Snelle wegwijzer – meteen aan de slag
1.
2.
3.
4.

Sluit de Player aan de PC/laptop aan, met behulp van de USB kabel.
Ga naar “Deze computer” en open “Verwisselbare schijf”. Minimalizeer het scherm.
Ga naar uw muziek op uw PC/laptop. Selecteer de muziek bestanden die wilt
downloaden naar uw nieuwe EnVivo MP4 Player.
Gebruik uw muis om de muziek van uw PC/laptop naar uw EnVivo MP4 Player te slepen.
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5.

Als de muziek gekopieerd is naar uw Player, kunt u de Player loskoppelen van de
PC/laptop.
Zet uw MP4 Player aan. Ga naar ‘Music’ in het hoofdscherm en klik “Menu” om naar
muziekmodus te gaan.
Klik nogmaals op “MENU” en gebruik de “NEXT” knop om in het submenu “Folder” het
nummer van uw voorkeur te zoeken en klik op de “Play” knop.

6.
7.

2.2 Power knop (On/Off)
• Om de Player aan te zetten, schuif de On/Off knop naar ‘On’ positie.
• Om de Player aan te zetten, schuif de On/Off knop naar ‘Off’ positie.
Als de On/Off knop in de ‘On’ positie staat:
•

Druk gedurende 3 seconden op de “PLAY” knop om de player aan te zetten.

•

Druk gedurende 3 seconden op de “PLAY” knop om de player uit te zetten

•

De player schakelt automatisch uit – zelfs tijdens het afspelen van muziek of video –
na een inactieve periode (geen knoppen worden ingedrukt), zoals door u ingesteld
bij de Auto power-Off timer. De inactieve periode kan ingesteld worden van 15 tot
120 minuten. U kunt ook “Close” kiezen, waardoor de “power-off automatically”
functie niet gebruikt wordt.

•

Als de player aan staat, maar niet wordt gebruikt, zal het automatisch na 2 minuten
uitschakelen.
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2.3 Batterij indicator & opladen
Als het apparaat volledig is opgeladen, is het batterij voltage 3.8V en is de batterij
indicator vol. Naarmate de tijd vordert, wordt de indicator leger worden.
Als de batterij leeg is, is de batterij indicator volledig leeg.
Als de batterij leeg is, kunt u het apparaat opladen door de Player aansluiten aan uw
PC/laptop of de oplader via de USB kabel.
Opmerking: Plaats de Power knop (On/Off) in de “On” positie, voordat u de USB kabel
inplugt om op te laden.

Voor nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 03/485.63.51
6
info@teknihall.be
PO-1034
www.teknihall.be

Hoofdstuk 3 Basis operatie
3.1 Selecting functions menu
• Ga naar de menu mode: vanuit het hoofdmenu, druk op 【MENU】 om naar een andere
mode te gan.
• Verlaat de huidige mode: vanuit elke mode, houd 【MENU】 ingedrukt om de huidige
mode te verlaten en terug te gaan naar het hoofdmenu.
• Verlaat het huidige menu: vanuit elk submenu, druk op 【MENU】 om het huidige menu
te verlaten en terug te gaan naar het vorige menu.
• Ga naar het huidige menu: vanuit elk submenu, druk op 【Play】om naar de selectie te
gaan.
• Gebruik verschillende functies door in verschillende modes te gaan:
Mode (Hoofdmenu):
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3.2 Functie mode
3.2.1 Music mode
In Music mode laat het LCD scherm de volgende modes zien: play, pause, volume
aanpassen, fast-backward / fast-forward, enz. Ook kunt u verschillende herhalingsmodes
kiezen, alsmede equalizers, afspeelsnelheid, bestandsbeheer, en het aanpassen van de
instellingen.
• Basis opties
a) Play: in Music mode, druk op【MENU】 om naar het afspeelscherm te gaan, druk
vervolgens op 【Play】om af te spelen en druk op  of  het nummer te selecteren dat
u wilt afspelen:

b) Pause: in Playback mode, druk op 【Play】om het afspelen te pauzeren.
c)

Volume control: druk op de 【VOL】 knop en het volume-icoon

zal rood worden.

Druk vervolgens op  of  om het volume harder of zachter te maken.
d) Fast-backward en fast-forward: in Playback mode, houd de  of  knop ingedrukt om
fast-backward/ fast-forward te gaan.
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e)

Repeat mode: druk op【MENU】om naar het submenu te gaan, selecteer de “Repeat
mode” met de  en  knoppen en druk vervolgens op 【Play】. Gebruik de  en 
knoppen om de gewenste repeat mode te selecteren, druk daarna op【Play】om de
instelling te onthouden en op 【MENU】om te verlaten.

f)

Songtext display: als een songtext bestand wordt gedetecteerd met dezelfde naam als
het liedje dat wordt afgespeeld, zal de speler naar het songtext display gaan;
Bruikbare tip: Vanuit elk submenu, druk op 【MENU】 om het huidige menu te verlaten.

•
1)

Replay mode
Als muziek wordt afgespeeld, houd de 【VOL】 knop ingedrukt om het startpunt A te
selecteren:

2)

Houd de【VOL】knop nogmaals ingedrukt om het eindpunt B te selecteren. Vervolgens
zal de speler automatisch het segment A-B gaan afspelen. Houd de VOL knop
nogmaals ingedrukt om de selectie ongedaan te maken.
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•

Equalizer
1． Al ser muziek afgespeeld wordt op de Player;
2． Druk op de MENU knop om naar het playback submenu te gaan;
3． Druk op de【Next】knop om de “Equalizer” mode te selecteren;
4． Druk op 【Play】om de EQ mode te betreden en uw voorkeur te kiezen, druk
vervolgens op uw keuze en druk op de 【Play】knop om te bevestigen.

•

Afspeelsnelheid
1. In het submenu, druk op “ ” of “ ” om de “Play Rate” mode te selecteren, en druk
vervolgens op 【Play】 om te bevestigen.
2. Druk op “ ” of “ ” om de afspeelsnelheid te kiezen en druk op【Play】om te
bevestigen.

Opmerking: Deze functie werkt alleen voor MP4 bestanden. Deze functie
wordt niet ondersteund voor WMA bestanden!
•

Folder (bestandsbeheer)
Vanuit de Music mode, druk op【MENU】om het submenu te openen. Druk op /  om
de optie “Folder” te selecteren en kies【Play】om te bevestigen. Vervolgens kunt u uw
favoriete muziek kiezen om te luisteren. Als u de muzieklijst voor zich heeft kunt u een
nummer aan de afspeellijst toevoegen door op de [VOL] knop te drukken, en in het
selectiescherm (“Add to list”/ “Delete”) “Add to list” te selecteren en te bevestigen met
de 【Play】 knop.
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•

Muziek verwijderen
1） In Music mode, druk op de 【MENU】knop om het submenu weer te geven. Gebruik
/  om de optie “Folder” te selecteren en druk op 【Play】

om te bevestigen.

2） Druk op de  of  knop om het te verwijderen bestand te selecteren en druk
vervolgens op【VOL】om te selecteren;
Gebruik de en  knoppen om de “Delete” optie te selecteren en druk op
【Play】 om te openen. Selecteer “Yes” en druk op de 【Play】 knop om het
verwijderen te bevestigen of selecteer “No” en druk op 【Play】 om het verwijderen
te annuleren.

•

Categorie
Bestanden kunnen geselecteerd worden aan de hand van categorieën: Genre, artiest,
album, en titel.
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•

Playlist
De gebruiker kan de playlist browser naar eigen gebruik instellen. De Player ondersteunt:
My List, M3U, WPL en PLA.

Playlists maken
Een van de beste manieren om uw muziek te beluisteren is met het gebruik van playlisten.
Een playlist is een verzameling van muzieknummers die het u vergemakkelijkt om een
selectie van nummers af te spelen. Bijvoorbeeld, u kunt een dance playlist samenstellen met
uw favoriete dance nummers. Ook kunt u een lijst met kerstnummers samenstellen, of een
muzieklijst om mee te joggen. Als u een playlist opvraagt in uw MP4 speler, zullen
automatisch alle nummers in de playlist afgespeeld worden, zonder dat u de hele tijd duur
uw complete collectie moet doorzoeken.
Let op: Alle muzieknummers die in uw playlist staan, moeten opgeslagen staan op uw Player.
•

Er zijn twee manieren op een playlist te maken:

1） Gebruik de Player om een playlist te maken
a) In Music mode, druk op de 【MENU】 knop en open het submenu. Selecteer de
“Folder” optie en druk op 【Play】 om te openen.
b) Gebruik de  of  knoppen om het nummer te kiezen die u graag in uw playlist wilt.
c) Druk op de 【VOL】 knop en selecteer “Add to list”. Het nummer zal toegevoegd
worden aan “My list” in uw playlist.
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2） Gebruik de computer om een playlist te maken
a) Stel uw MP4 palyer in op MSC mode: Main menu --- Setup --- USB mode --- MSC
mode.
b) Om een playlist te maken, moet uw Player aan uw computer aangesloten zijn via
de USB kabel.
c) Open Deze Computer en ga naar uw MP4 Player schijf. Open de muziek folder om
uw muziek bestanden op uw Player te bekijken.
d) Houd het huidige scherm open, maar maak het iets kleiner zodat het ongeveer de
helft van uw computer scherm inneent.
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e) Open Windows Media Player. Klik op de ‘Nu Afspelen’ tab boven in het venster. Als het
“Lijstdeelvenster” niet is weergegeveven aan de rechter zijde, klik op het kleine pijltje
onder de woorden “Nu afspelen” in de ‘Nu Afspelen’ tab en kies “Lijstdeelvenster
weergeven”.
f)

Maak het venster kleiner, zodat zowel Windows Media Player EN het venster met uw
muziek bestanden zichtbaar zijn.

g) Om een nieuwe playlist te maken, kunt u de muziek bestanden naar het
“Lijstdeelvenster” in Windows Media Player slepen. U kunt de bestanden afzonderlijk
slepen of met meerdere tegelijk. Zie hiervoor de groene pijl in de afbeelding hieronder.
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h)

Wanneer alle bestanden in de playlist zijn geplaatst bent u klaar om de playlist op te
slaan op uw MP4 Player.

i)

Boven in het venster van Windows Media Player kunt u de menu optie “Bestand” zien.
Als u over Windows Media Player 11 beschikt, kunt u met de rechtermuisknop links van
de “Nu Afspelen” tab klikken en ziet u de optie tevoorschijn komen. Kies Bestand/Lijst Nu
Afspelen Opslaan Als/ Geef een naam op voor uw playlist en sla het op uw Player op in
de PLAYLIST folder. Zorg ervoor dat u het op uw Player opslaat en niet op uw computer.
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j)

Zorg ervoor dat het opgelsagen is in de PLAYLIST folder van uw MP4 Player. Nadat de
playlist is opgeslagen, kunt u uw Player loskoppelen van uw computer.

•

Playlists afspelen

a)

Zet uw Player aan.

b)

Vanuit het hoofdmenu, kies Music mode en bevestig door op Menu te drukken.

c)

Als u in de Music mode bent, drukt u nogmaals op de 【MENU】knop.
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d)

Gebruik de FORWARD knop om “PLAYLIST” te selecteren en druk op de 【Play】knop
om “PLAYLIST” te openen.

e)

Gebruik de FORWARD knop om de gewenste playlist te selecteren en druk op 【Play】
om het te openen. Vervolgens zult u de nummers in de geselecteerde playlist zien.

f)

Gebruik de FORWARD knop om het eerste (of gewenste) nummer te selecteren en
druk op PLAY. De Player zal nu beginnen met het afspelen van alle nummers in de
playlist.

g)

Houd de Menu knop ingedrukt om terug te keren naar het hoofdmenu.

3.2.2 Video mode
•

Basis operatie---Video afspelen
1)

Druk op de 【MENU】knop om Video mode te openen en betreet de bestand
selectie interface;

2)

Gebruik / om het gewenste video bestand te selecteren;

3)

Druk nogmaals op【Play】 om de video van uw keuze af te spelen;

4)

Als de video wordt afgespeeld, houd

ingedrukt om terug te spoelen, en druk

om naar de vorige video te gaan; houd
druk
5)

ingedrukt om vooruit te spoelen, en

om naar de volgende video dte gaan;

Druk op PLAY om het afspelen van de video te starten of te pauzeren.

Voor nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 03/485.63.51
17
info@teknihall.be
PO-1034
www.teknihall.be

6)

Volume control: druk op de VOL knop om naar het volume menu te gaan, en pas
vervolgens het volume omhoog of omlaag aan met /.

7)

In playback mode, houd【MENU】ingedrukt om de huidige video te verlaten.

8)

Opmerking: als de video wordt afgespeeld, druk op de MENU knop om naar
repeat mode te gaan.

9)

•

In de video lijst, druk op de【VOL】knop om een bestand te kunnen verwijderen.

Installeer Video Converter Software

1） Stop de bijgevoegde CD in uw CD/DVD-ROM. Open de folder “MP4 Player TOOLS” en
dubbelklik op het setup icoon:

2） Volg de instructies en druk op “Next” om de installatie te vervolgen.
OPMERKING: Windows Vista gebruikers dienen op “Allow” te klikken om verder te gaan.
3） De CD bevat drie onderdelen en u hoeft alleen VideoConverter_V2.17.00 te klikken om
de converteer tool te installeren, zoals hieronder:
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Opmerking: “USB Disk Win98 Driver”is alleen voor Windows 98SE gebruikers. “FWISP” is de
firmware update tool. Als de MP4 Player niet goed werkt, upgrade dan NIET de
firmware.
4） Druk op “Next” om het het proces te vervolgen, dit kan nog meerdere minuten duren.
5） Druk op “Finish” om de installatie af te ronden.

•

Omzetten van een video bestand naar MTV formaat

Note: De Player ondersteunt alleen video bestanden nadat ze zijn omgezet naar het MTV
formaat met behulp van de VIDEO Converter software. Volg de volgende stappen:
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Ondersteunde video formaten:
AVI (*.avi), WMV (*.wmv, *.asf), MPEG1 (*.mpg), QuickTime (*.mov, *.qt), MPEG2 (*.vob),
RealMedia (*.rm, *.rmvb,…), MPEG4, 3GP (*.3gp).
Opmerking: De video converter wordt gebruikt om een video bestand van het ene naar het
andere formaat om te zetten, zodat het afgespeeld kan worden met uw
apparaat.
1） Klik op “Start  Alle programma’s  MP4 Player  VideoConvert” om de converteer
software te starten:

2） Klik op “Input Video” om het video bestand te kiezen dat u wilt converteren.
Opmerking: U computer moet de decoderingssoftware om het gewenste formaat af te
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spelen geïnstalleerd hebben, vervolgens gebruikt u de converteer software
om het huidige formaat te converteren naar het MTV formaat. Als u deze
software niet heeft, zal de upload mislukken en een scherm verschijnen met
de download instructies voor de benodigde decoderingssoftware.
3） Selecteer de output frame grootte onder “Advanced Setting”.

4） Klik op “Start Conversion” om de formaat conversie te starten.
Opmerking: Selecteer een geschikt “output frame size”, welke overeenkomt met de
scherm grootte. Een onjuiste ‘frame size’ kan nadelig zijn voor de
afspeelkwaliteit.
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“√” betekent ondersteund afspeelformaat.
”X” betekent een niet ondersteund afspeelformaat.
“ ” betekent dat deze grootte het meest geschikt is voor het corresponderende scherm
grootte, om het beste afspeelresultaat te verkrijgen.
Video raster
1.1 inch
Scherm
96× 64
128× 96
160×128
128×128
176×144
160×112
208×176
320×240

×
×
×
×
×
×
×

1.5 inch
√
√
×
×
×
×
×

1.8 inch
√
√
√
×
√
×
×

2.2 inch

2.4 inch

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

×

3.2.3 Photo mode
Foto’s worden ondersteund in populaire grafische formaten: .JPG en .BMP.
a)
Selecteer de “Photo” optie en druk op【MENU】om de Photo mode te openen.
b)

Gebruik vervolgens / om de foto te selecteren die u wilt bekijken;
Druk op 【 Play 】 om de foto te bekijken en gebruik / om naar de vorige of

c)
d)

volgende foto te gaan;
Druk op【MENU】om het huidige scherm te verlaten.
In de foto lijst, druk op【VOL】om foto’s te kunnen verwijderen.
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Opmerking: In Foto mode, door op【Play】te drukken zal een slideshow van foto’s starten.

3.2.4 E-Book mode
1)

Druk op【MENU】om de E-Book mode te selecteren. Met / kan vervolgens het

2)

gewenste TEXT bestand geselecteerd worden; (.TXT)
Druk op【Play】om het TEXT bestand te bekijken;

3)
4)
5)
6)

Gebruik de / knoppen om naar boven of beneden te scrollen
Druk op 【Play】 om de slideshow van de afbeeldingen te starten
Druk op【MENU】om het huidige scherm te verlaten.
In de E-Book lijst, druk op【VOL】om bestanden te kunnen verwijderen
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3.2.5 Record mode
Selecteer “Record” in het hoofdmenu en druk op【MENU】en kies Record mode, de Player
zal automatisch beginnen met opnemen.

1）
2）

Opname pauzeren: druk op 【Play】om de opname te pauzeren;
Beëindiging opname: druk op【MENU】om het bestand op te slaan en de huidige mode
te verlaten,

3）

Afspelen van een stemopname: voor een gedetailleerde instructie, volg de stappen
beschreven in de sectie “Afspelen van opnames”.

3.2.6 Voice mode
1）

In het hoofdmenu, kies “Voice” mode en bevestig door op【MENU】te drukken. Druk
vervolgens op【Play】om stemopnames af te spelen Gebruik / om verschillende
bestanden te selecteren.
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2）

Als een opname afgespeeld wordt, druk op【MENU】en selecteer “Folder”. Druk op
【Play】om te bevestigen. Door op 【MENU】te drukken gaat u terug naar het vorige

3）

menu. Gebruik / om de MIC of FM folder te selecteren. (FM opnamens worden
opgeslagen in de folder FMIN.DIR en MIC opnames worden opgeslagen in de folder
MICIN.DIR).
In de MIC of FM lijst, druk op【VOL】om bestanden te kunnen verwijderen.

4）

Volume control: druk op de VOL knop en pas het volume aan met de knoppen /.

3.2.7 FM radio
Opmerking: sluit de koptelefoon aan om naar de radio te luisteren. De koptelefoon werkt als
antenne.
1)
Gebruik  en  om de FM mode te selecteren en bevestig met de【MENU】knop.

2)

In Normal radio mode, gebruik de /  knoppen voor zoeken naar zenders; druk op
【Play】om te wisselen van Normal radio mode naar Preset radio mode:
a. Zenders opslaan: in Normal radio mode, druk op【MENU】en het onderstaande
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scherm zal verschijnen, selecteer “Save Preset”. Druk vervolgens op【Play】om het
gekozen radio station op te slaan.

b.

Automatische SCAN: in Normal radio mode, druk op【MENU】en het bovenstaande

scherm zal verschijnen, gebruik de  en  knoppen om Auto Scan te kiezen. Druk
vervolgens op【Play】om het automatische zoeken te starten en de gevonden
stations op te slaan. De Player kan tot 30 zenders opslaan.
Opmerking: De Player zal omschakelen naar Preset radio mode na het automatisch
scannen. Gebruik de 【Play】 knop om terug te schakelen naar Normal

radio mode.
c.
d.

Handmatige SCAN: in Normal radio mode, gebruik  en  om handmatig naar
radio zenders te zoeken.
Verwijderen: in Preset radio mode, druk op【MENU】en het onderstaande scherm
zal verschijnen. Selecteer “Delete” en druk op【Play】om het huidige radio station
te verwijderen.
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e.

Als u Radio mode wilt verlaten, houd dan de 【 MENU 】 knop gedurende 2
seconden ingedrukt.

•

FM radio opname
1) De Player heeft een FM radio opname functie. Terwijl u naar een radio zender
luistert kunt u het opnemen. Dit kunt u doen door de volgende stappen te volgen:
2) In FM mode, druk op【MENU】om het submenu te betreden. Selecteer “Record” en
druk op【Play】om de opname te starten, waarna het scherm eruit ziet als beneden
weergegeven:
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3)

Pauze: druk op 【Play】 om de opname te pauzeren;

4)

Nadat het opnemen is beëindigd drukt u op MENU en zal het systeem het
opgenomen programma automatisch opslaan;
Om opgenemen FM programma’s af te spelen kunt u de stappen volgen, zoals
getoond bij Voice mode in het laatste deel.

5)

3.2.8 Setup mode
In deze mode kunnen de systeem instellingen aangepast worden:
Vanuit het hoofdmenu, druk op / om “Setup” te selecteren, en druk op【MENU】om te
bevestigen.

•

USB mode
Zie hiervoor Hoofdstuk 5 DRM Functie Operatie.
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•

Energiebesparing
Auto power-off timer: De gebruiker kan instellen hoe lang het duurt voordat het
apparaat zichzelf uitschakeld. Deze periode kan door de gebruiker in minuten
opgegeven worden, en is de duur van inactiviteit. De tijd van inactiviteit kan varieren
tussen de 15 en 120 minuten, of er kan gekozen worden voor de optie “Close”. Druk op
【Play】om de instelling te selecteren en kies het gewenste aantal minuten met behulp
van de  en  knoppen. Druk op 【Play】om te bevestigen en het scherm te verlaten.

•

Taal
Beschikbare talen: Deens, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans en andere.
1) Ga maar Setup mode;
2) Selecteer de “Language” optie met de knoppen /;
3) Druk op【Play】om te bevestigen;
4)
5)

•

Selecteer de gewenste taal met de knoppen /;
Bevestig met【Play】.

Scherm
Ga naar de Setup mode, en kies Display option. U kunt hier de “Backlight time” en
“Brightness” instellen. Druk op 【 Play】 om de “Display” optie te openen. Gebruik
vervolgens de knoppen  en  om “Backlight time” of “Brightness” te kiezen.
U kunt het achtergrondlicht instellen op 15 seconden, 30 seconden, 1 minuut of uit, druk
op 【Play】 om de instelling te bevestigen en te verlaten.
TIP: Voor een langere batterijduur/speelduur, kies 15 seconden.
U kunt de helderheid instellen van Low, Medium, High en Maximum.
TIP: Voor een langere displayduur/speelduur, kies de instelling Medium of Low.
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•

Systeem gereedschap
Ga naar de Setup mode, en kies de “Sys tools” optie met de knoppen /. De
systeemgereedschappen zijn: Format, Reset, en Sys Info:
a. Format: selecteer ‘formatting’ en bevestig met【Play】. Kies voor een snelle (quick)
of complete format met de knoppen / en druk op 【Play】om te bevestigen.
Druk op / om “Yes” of “No” te selecteren en bevestig met 【Play】.
b.
c.

Reset: de Player zal ingesteld worden op de standaard instellingen.
Sys Info: druk op【Play】om deze optie te kiezen.

OPMERKING: Als u de Player formatteert, dan zult u al uw data op de Player verwijderen/
verliezen. Zorg voor een back-up voordat u uw apparaat formatteert.

3.3 USB verwisselbare schijf
De Player kan gebruikt worden als verwisselbare USB schijf, met de functie als opslagmedium;
u kunt bestanden kopiëren en verplaastsen naar het apparaat toe en het er weer vanaf
halen.

Als u de Player voor lange tijd niet gebruikt, draagt u er dan zorg voor dat de
Player niet voor langere tijd aan uw PC verbonden is.

Zet de Player aan en open Setup mode. Selecteer USB mode door op 【Play】 te
drukken en selecteer “MSC mode”, druk op de 【Play】 knop om te bevestigen en
te verlaten. De Player heeft nu de functie van een USB schijf, waar u bestanden
naar toe kunt kopiëren en vanaf kunt halen.
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1)






Verbreek de verbinding tussen uw PC en de Player niet gedurende het
kopiëren van MP4 en WMA audio bestanden. Dit kan schade aan de MP4
speler veroorzaken.
2) U kunt standaard MP4 en WMA bestanden direct kopiëren naar de
verwisselbare schijf.
3) U kunt bestanden ook naar de verwisselbare schijf slepen. Klik op een
bestandsicoon, houd de linker muisknop ingedrukt en sleep het naar de
verwisselbare schijf. Laat het icoon los om het bestand toe te voegen aan de
MP4 Player.
Zorg ervoor dat u slecht een operatie tegelijk uitvoert op de Player.
Als er iets misgaat met het gebruik van de Player door onverwachte fouten, haalt
u dan de stroom van het apparaat, zet het apparaat uit en na 3 seconde weer
aaan. Verbind het apparaat daarna weer met de computer.
De formaten MP4, WMA en WAV worden ondersteund door de Player. Als u
andere bestandsformaten wilt opslaan, is het verstandig om een nieuwe folder
aan te maken op de verwisselbare schijf en deze hierin op te slaan.

Voor nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 03/485.63.51
31
info@teknihall.be
PO-1034
www.teknihall.be



•

Muziekbestanden die niet in het MP4 or WMA formaat zijn, dienen omgezet te
worden naar MP4 of WMA middels andere programma’s. Na het omzetten kunnen
de muziekbestanden naar de Player gekopiëerd worden.

Verbinding met de PC
Voor het besturingssysteem Windows98 SE of ouder, dient u eerst de driver te installeren.
Hierna kunt u de Player met de PC verbinden. Volg daarna de volgende stappen:
1)
Als de Player voor het eerst met de PC verbonden wordt, zal Windows automatisch
het nieuw aangesloten apparaat detecteren;
2)
Nadat de verbinding tot stand is gekomen, gaat de Player in USB mode en ziet het
scherm er als volgt uit:

3)
4)

De verwisselbare schijf zal tevoorschijn komen in “Deze Computer”, en zichtbaar
zijn als een aparte harde schijf partitie.
Gedurende de bestandsoverdracht tussen de PC en de Player, dient u geen
andere operaties uit te voeren.
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•

Aandachtspunten
1） Als tijdens de verbinding met de PC, de data overdracht mislukt of de verbindeing
wordt plotseling verborken, kunt u de volgende twee punten controleren:
a. Controleer of the USB verbinding goed is; koppel de Player los van de PC, en
sluit deze vervolgens opnieuw aan.
b. Ga na of er een storing is in de PC; Check if there is a malfunction with the PC;
probeer een verbinding te maken met een andere PC om het apparaat te
testen (het besturingssysteem dient WIN2000 of WIN XP te zijn).
2） Als uw PC traag wordt of ongewoon werkt, en de Player is verbonden met de PC,
kan de data op de Player verloren gaan. Draag er daarom zorg voor dat uw PC
correct werkt voordat u de Player met de PC verbind.

Hoofdstuk 4 Formatteren van de MP4 Player
Het formatteren zal alle muziek, opnames en bestanden van uw MP4 Player verwijderen.
Zorg ervoor dat u een back-up heeft van uw data. Verbind uw Player met de PC.
1.
De PC heeft ook software om uw Player op de juiste manier te formatteren. Het
formatteren van uw Player volgt dezelfde stappen als het formatteren van uw
computer hardware. Het medium dient geformatteerd te worden als FAT of FAT32. Kies
NIET voor NTFS of een ander formaat; hierdoor zal uw MP4 Player niet meer correct
werken.
2.
De Player kan zichzelf ook formatteren. Kies hiervoor main menu—Setup—Sys tools—
Format.
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Hoofdstuk 5 DRM Functie Operatie
1.

Eisen besturingssysteem
Eisen besturingssysteem: Windows XP met Service Pack 1 geïnstalleerd, Windows Vista
of hoger, Windows Media Player 10.3646 (afgekort WMP10) of hoger.

2.

Muzieknummers downloaden
WMP10 download: WMP10 gebruikt MTP (Media Transfer Protocol) om muzieknummers
onder copyright te downloaden. Muzieknummers kunnen gekopiëerd worden via USB,
maar de licentie zal niet overgezet worden.
OPMERKING:
1.
2.

Het MSC apparaat kan alleen gebruikt worden in Windows XP of hoger.
Win98/2000 OS ondersteunen het DRM formaat niet.
Kopiëren van nummers met U-disk: hetzelfde als het downloaden van
muzieknummer naar niet-MTP appraten.

MP4 DRM muzieknummers downloaden
1.
Stel de MP4 Player in als MSC apparaat: Main menu --- Setup --- USB Mode --- MTP
mode.
2.
Koppel de MP4 Player aan de PC. De verbinding wordt automatisch gedetecteerd
door de PC en zal het apparaat herkennen als een MTP-apparaat. Windows zal u
vragen welke actie u wilt ondernemen; kies voor “Synchronize the media file with this
device” of "Take no action".
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3.

Kies “Sync digital media files to this device”, Windows Media Player zal automatisch
starten. Kies de “Sync” optie. Opmerking: In de Media Device status en in de Media
map kunnen songtekst bestanden niet gekopieerd worden.
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4.
5.

6.

Selecteer het gedownloade DRM bestand en sleep de gewenste muzieknummers naar
de corresponderende bestandsruimte aan de linker zijde.
Klik op “Start Sync”; WMP10 begint met het synchroniseren.

Na het synchroniseren, kunt u de gesynchroniseerde muzieknummers aan de rechter
zijde zien.
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7.

Koppel de MP4 Player los van de USB poort. De Player zal een ID3 playlist maken en de
DRM licentie verwerken. Dit duurt ongeveer 10 seconde, waarna de Player terug zal
keren naar het hoofdmenu als het proces is voltooid. Selecteer Music om de nieuw
gesynchroniseerde muziek af te spelen.

Hoofdstuk 6 Raadplegingen aan de gebruiker
6.1 Trouble-shooting
De Player start niet.

Controleer of de Player aanstaat.

Er komt geen geluid uit de

Controleer dat het volume level niet op “0” staat en dat de

koptelefoon

koptelefoon goed aangesloten is;Please make sure the volume is
not at “0” and earphone connection is secure;
Controleer of de oortjes van de koptelefoon schoon zijn;
Controleer of het muziekbestand niet beschadigd is.
Beschadigde bestanden kunnen ruis geven of helemaal niet
afspelen.

Onherkenbare codes op het scherm

Controleer of u de juiste taal heeft ingesteld;

Het downloaden van een bestand

Controleer of de USB kabel beschadigd is en controleer de

mislukt

verbinding tussen de Player en de PC.
Controleer of de driver goed is geïnstalleerd.
Controleer of er geheugen beschikbaar is.

FM ontvangst is slecht (indien deze

Verplaats de koptelefoon naar verschillende posities; de

functie aanwezig is)

koptelefoon wordt als antenne gebruikt.
Schakel andere elektronische apparaten in de buurt uit.
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Geen bestanden, maar er is wel

Controleer of er verborgen bestanden zijn opgeslagen op de

geheugen in beslag genomen.

Player.
Formatteer de Player. (Bestandssysteem is FAT of FAT32)

De capaciteit van de Player is kleiner

Een klein deel van het geheugen wordt ingenomen door interne

dan vermeld.

software van de Player, alsmede een FLASH block.

6.2 Specificaties
Scherm

1.8’ (128*160) kleuren scherm

USB specificatie

USB2.0 High Speed

Geheugen

8GB

Energie

Biedt 4-5 uur speeltijd voor muziek, en 2 uur voor video.

Opname

MP4, WMA

FM Radio (optioneel)

Sampling rate

8KHz

Opname formaat

WAV

Vermogen koptelefoon

(L)10mW +（R）10mW (32Ohm)

MP4 bit rate

8K bps – 320K bps

WMA bit rate

5K bps – 384K bps

Frequentie responsie

20Hz~20KHz

SNR

60dB

Distortie ratio

0.1%〉

Frequentie bereik

87MHz – 108MHz

Vermogen koptelefoon

(L)10mW＋（R）10mW (32Ohm)

SNR

45dB
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Muziek formaat

MP4, WMA

Video formaat

MTV

Ondersteund E-BOOK formaat

TXT

Foto format

JPEG, BMP

Temperatuur

-10℃ tot 40℃

Taal

Simpel Chinees, traditioneel Chinees, Engels, en andere

Besturingssysteem

Windows2000/XP/Vista ,MAC10.x

6.3 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.

Voor nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 03/485.63.51
39
info@teknihall.be
PO-1034
www.teknihall.be

