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De ClientTool software voor firmware upgrades werkt niet met Windows 7 & 
Vista. Gebruik Windows 2000 of Windows XP om uw speler te upgraden 
indien nodig. Gebruik alleen de firmware uitgebracht door Accession via 

www.teknihall.nl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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VOORWOORD 

Lees alstublieft deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor gebruik. 

Alle informatie in dit boekje kan zonder opgaaf wijzigen om technische redenen. 

Bekijk voor alle zekerheid altijd de laatste versie op de support website. 

 

HOOFDFUNCTIES 

� 1.8” TFT Scherm, Resolutie 128*160,  

� Ondersteunt APE、FLAC、MP3、WMA、WAV etc. muziekweergave 
� Ondersteunt MPEG-4（AVI）128x160 videoweergave (na converteren) 
� Ondersteunt weergave van afbeeldingen in JPEG en BMP formaat 

� Ingebouwde microfoon voor opname 

� Energiebesparing, helderheidsinstelling en automatisch uitschakeling 

� Geïntegreerde FM radio 

� Ondersteunt WIN ME/2000/XP/Vista/7  systemen 

� High speed USB2.0 overdracht 

� Ondersteunt E-book lezen en het opslaan van voorkeuren 

� Ondersteunt firmware upgrade  

� Multitask functies: het is mogelijk om een E-book te lezen en gelijktijdig muziek te luisteren 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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Attentie! 

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidseisen en bedieningsinformatie. Lees alstublieft de 

handleiding voor gebruik.  

1. Gebruik deze speller niet in zeer warme, koude, stoffige of vochtige omgevingen. 

2.   Het TFT scherm niet heftig schudden aangezien het scherm hierdoor kan beschadigen of 

onjuist functioneren. De gebruiker is verantwoordelijk voor elke schade veroorzaakt door 

dergelijk gebruik.  

3.   De levensduur van de batterij kan wisselen, afhankelijk van verschillende condities en 

omgevingen. 

4.   Laad de speler in de volgende situaties op.  A: Geen stroom. B: Systeem gaat automatisch 

uit en wederom snel uit naar het aanzetten. C: Geen reactie bij het bedienen van de 

toetsen.  

5.   De verbinding niet verbreken als de speler bezig is met formateren, uploaden of 

downloaden, aangezien dit ernstige problemen en verlies van data kan veroorzaken. 

6.   Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor verlies van data veroorzaakt door beschadiging, 

reparatie of andere oorzaken. De gebruiker dient het apparaat te bedienen zoals 

beschreven in de handleiding. Neem contact op met de verkoper voor vragen. Repareer 

het apparaat niet zelf, aangezien de fabrieksgarantie dan vervalt.   

7.   Het firmwaresysteem en de data kunnen beschadigen door computervirussen. Zorg voor 

goede virusbescherming. Als de speler geïnfecteerd is en niet meer werkt, kan de gebruiker 

de firmware upgraden op een niet geïnfecteerde computer en vervolgens het apparaat 

formateren. Als de speler belangrijke data bevat, raden wij u aan regelmatig backups te 

maken om dataverlies te voorkomen.  

8.  De linkerhoek van het apparaat kan warm worden tijdens het opladen. Dit is normaal.  

9. De prestaties en functies kunnen fluctueren, afhankelijk van verschillende hardware- en 

softwareversies. U wordt niet van deze wijzigingen op de hoogte gebracht. Wij behouden 

alle productrechten op productverbetering.  ★ Deze speler is niet waterdicht. 
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KEN DE SPELER 

 

 

 

BELANGRIJKSTE FUNCTIES 

1. PLAY: “ ” Inschakelen/afspelen/pauzeren/stoppen 

2. MODE: “M” Menu, kies 

3. VOL: “VOL” Volume aanpassing 

4. NEXT: : : “ ” volgende, snel vooruit. 

5. PRE:  “ ” vorige, snel terug. 

6. Resetknop: (Als de speler niet kan inschakelen of is gecrashed tijdens normaal gebruik, druk 

op deze knop om te herstarten) 

7. “MIC” 

8. USB aansluiting 

9. Hoofdtelefoonaansluiting 

10. Het scherm 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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BASISFUNCTIES 

In-/uitschakelen 

Inschakelen 

Houd  gedurende 3 seconden ingedrukt om in te schakelen. 

 

Uitschakelen 

In afspeelmodus, druk kort op  om te pauzeren. Houd  gedurende 3 seconden ingedrukt om 

uit te schakelen. 

In andere modes: houd  gedurende 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen. 

Als de elektriciteit opraakt, schakelt het apparaat vanzelf uit. 

Als de speler vastloopt kunt u met een hulpmiddel kort op de resetknop op de achterzijde 

drukken. Door lang op de  knop te drukken herstart u het apparaat. 

 

Menu-instructies 

Druk kort op /  om door de opties te bladeren. Onder de “Music, Video, Record, Radio, Photo, 

Settings, Text, Game, Explorer” optie, druk kort op M om de aangegeven optie te starten. Druk kort op 

de VOL knop om terug te keren naar het vorige menu. In afspeelmodus, druk kort op M om terug 

te keren naar de menulijst. Druk lang op M om terug te keren naar het hoofdmenu.  

 

Volume-aanpassing 

In muziek/afspeelmodus druk kort op VOL. Wanneer het VOL icoon verandert, druk op  om het 

volume de verhogen of op  om het volume te verlagen, één niveau per keer. Als u de  of   

knop ingedrukt houdt, zal het volume constant verhogen of verlagen.  

 

Power Reset 

Batterij 

 Wanneer de batterij volledig is opgeladen geeft de batterij indicator vol aan. Als u de speler 

gebruikt, zal de batterij indicator na verloop van tijd een lager niveau aangeven. 

 Als de batterij bijna leeg is, zal het midden van de batterij indicator wit worden. De speler 

dient dan te worden opgeladen.  

 Schakel alstublieft het apparaat uit als u het niet gebruikt. 
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Opladen 

Als u het apparaat moet opladen, verbindt u de lader met de speler via een USB kabel. Tijdens 

het laden is de indicator op de lader rood. Als het apparaat is opgeladen, zal de indicator  

groen worden. 

U kunt de speler ook verbinden met een computer via de USB kabel om op te laten. 

 

HOOFDMENU 

 

MUZIEK 

 

VIDEO 

 

OPNAME 

 

RADIO 

 

FOTO 

 

INSTELLINGEN 

 

TEKST 

 

SPEL 

 

VERKENNER 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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MUZIEK  

Selecteer Muziek in het hoofdmenu. Druk op M om te starten. Druk nogmaals op M om te kiezen 

tussen "All Music, Artist, Album and Genre". Druk op  /  om een muziekbestand te selecteren. 

Druk kort op M om het geselecteerde bestand te bevestigen en af te spelen. 

      

Afspelen/pauzeren:  Druk kort op  om te pauzeren. Druk nogmaals kort op  om af te 

spelen.  

Selecteer muziek:  Druk kort op  om het vorige nummer te selecteren. Druk kort op  om 

het volgende nummer te selecteren. 

Snel vooruit/achteruit:  In afspeelmodus houd de  knop ingedrukt voor snel terugspoelen. 

Houd de  knop ingedrukt voor snel vooruitspoelen. 

Volume-aanpassing: In afspeelmodus druk kort op de VOL knop, en vervolgens kort op  om 

het volume te verhogen op kort op  om het volume te verlagen. 

In muziek afspeelmodus druk kort op de M knop om terug te keren naar het muzieklijst menu. 

 

   

 

Voeg muziek toe aan favorieten 

Als u in de All music modus bent, druk op de  /  knop om een bestand te selecteren. Als u de 

VOL knop lang indrukt, verschijnt het “Add to Favourite” venster. Druk op M om te bevestigen 

dat u het geselecteerde muziekbestand wilt toevoegen aan uw favorieten.  

Als u lang op de VOL knop drukt in My Favourite modus zal het “Delete file” venster verschijnen. 

Druk op M om te bevestigen. 
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Let op: Door een muziekbestand te verwijderen in My Favourite zal het bestand zelf niet worden 

verwijderd. Het zal alleen verdwijnen uit de My Favourites Lijst.  

 

Muziekspeler instellingen 

In afspeelmodus houd de M knop ingedrukt om terug te keren naar het hoofdmenu, druk op  / 

  om instellingen te selecteren. 

In het instellingen menu, druk op  /  om het Music submenu te selecteren. Druk kort op M om 

te bevestigen. Druk op VOL om terug te keren naar het vorige menu.  

 

Repeat mode 

U kunt kiezen uit de volgende opties: Once, Repeat One, Folder One, Folder repeat, All Once, All 

Repeat. 

 

Play Mode 

U kunt kiezen uit de volgende opties: Order of Shuffle. 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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EQ select 

U kunt kiezen uit de volgende opties: Normal, MS PlayFx, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz en user 

EQ. 

 

MS PlayFx Set (MSEQ set): U kunt kiezen voor 3D Headphone Pure Bass 

User EQ settings 

Druk kort op M om het User EQ settings submenu binnen te gaan. Druk kort op VOL om te 

wisselen. Druk  /   om de dB aan te passen. Druk kort op M om te bevestigen en terug te keren 

naar het vorige menu. 

Muziekteksten synchronisatie  

De speler ondersteunt “LRC” muziekteksten. Muziekteksten worden weergegeven terwijl 

muziekbestanden worden afgespeeld met dezelfde naam als het muziektekstbestand.  

Hoe muziekbestanden te gebruiken 

Als een muziektekstbestand is geplaatst in dezelfde map als een muziekbestand en dezelfde 

naam heeft als het muziekbestand, zal de speler de tekst direct weergeven.  

Voorbeeld: 

Als de naam van het muziekbestand is: yesterday once more.mp3 

Dan dient de naam van het muziektekstbestand te zijn: yesterday once more.lrc 

U zult dan de teksten zien terwijl de muziek speelt.   

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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VIDEO  

Selecteer Video in het hoofdmenu  door op de  /  knop te drukken. Druk op M om te kiezen. 

Druk op  /   om het videobestand dat u wilt afspelen te kiezen. 

  

 

Afspelen/pauzeren:  Druk kort op  om te pauzeren. Druk nogmaals kort op  om af 

te spelen.  

Selecteer de film:  Druk kort op  om de vorige film te selecteren. Druk kort op  om 

de volgende film te selecteren. 

Snel vooruit/achteruit:  In afspeelmodus houd de  knop ingedrukt voor snel 

terugspoelen. Houd de  knop ingedrukt voor snel vooruit te 

spoelen. 

Volume-aanpassing:  In afspeelmodus druk kort op de VOL knop, en vervolgens kort op 

 om het volume te verhogen op kort op  om het volume te 

verlagen. 

Verlaat video afspelen:   In video afspeelmodus, druk gedurende 2 seconden op de M 

knop om de videomodus te verlaten.  

Verwijder de video:   In het video menu druk op  /  om de te verwijderen video te 

selecteren. Druk lang op VOL en een venster verschijnt om het 

geselecteerde bestand te verwijderen. Druk op  om Yes te 

selecteren en druk dan op M om te bevestigen dat u het 

geselecteerde bestand wilt verwijderen en terug te keren naar 

het vorige menu. 

 

 

 

Ondersteund videoformaat: MPEG-4（AVI）160x128 videoformaat. 
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OPNAME 

In het hoofdmenu druk op  /  om Record te selecteren. Druk op M om in de opnamemodus te 

komen. Druk op de  knop om de opname te starten. Druk op de  knop om de opname te 

pauzeren. Druk kort op de M knop om de opname op te slaan. Druk op de M knop om de 

opnamemodus te verlaten.  

   

Speel opgenomen bestanden af 

In het hoofdmenu druk op  /  om Muziek te selecteren. Druk daarna op de M knop om te 

bevestigen en selecteer record file. Druk op M om te lijst te openen. Druk nu op  /   om de 

opgenomen bestanden waar u naar wilt luisteren te selecteren. Druk op M om te bevestigen en 

het geselecteerde bestand af te spelen.  

    

 

Afspelen/pauzeren:  Druk kort op  om te pauzeren. Druk nomaals kort op  om af te spelen.  

Selecteer opname:  Druk kort op  om de vorige opname te selecteren. Druk kort op  om 

de volgende opname te selecteren. 

Snel vooruit/achteruit:  In afspeelmodus houd de  knop ingedrukt voor snel terugspoelen. 

Houd de  knop ingedrukt voor snel vooruit spoelen. 

Volume-aanpassing: In afspeelmodus druk kort op de VOL knop, en vervolgens kort op  om 

het volume te verhogen op kort op  om het volume te verlagen. 

Let op: Opgenomen bestanden worden opgeslagen en kunnen worden afgespeeld vanuit het 

muziek afspeel menu. Als het scherm “no capacity” aangeeft, wil dit zeggen dat er geen ruimte 

meer is voor nieuwe opgenomen bestanden. Verwijder bestanden om ruimte vrij te maken. 

 



 
 
Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001  
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut           14 

info@teknihall.nl / www.teknihall.nl.            PO-1122               

RADIO 

In het hoofdmenu, selecteer Radio. Druk op M om te radiomodus te starten. 

  

                 

Zoek zenders: In radio modus houd de  of  knop enkele seconden ingedrukt om zenders te 

zoeken. 

Volume aanpassen: In radio modus, druk op de VOL knop, druk dan op  om het volume te 

verhogen of druk op  om het volume te verlagen. 

 

 

Handmatig zoeken: In radio modus, druk op M en selecteer Manual, druk dan op M om te 

bevestigen. Druk lang op  om achteruit zenders te zoeken. Druk lang op  om vooruit zenders 

te zoeken. 

Nadat u een zender heeft gezocht zal de zoekprocesbalk stoppen op de huidige frequentie en 

beginnen met het afspelen van deze zender. 

 

Sla zenders op: Als u zoekt naar een zender, druk als u een zender gevonden heeft op M om de 

zender op te slaan, selecteer Mem en vervolgens de positie waar u de zender op wilt slaan. Druk 

 en een dialoogvenster verschijnt. Selecteer Yes en druk op M om op te slaan. Druk nogmaals 

op M om het venster te verlaten.  

 

Opgeslagen zender: In radio modus, druk op M en selecteer Preset, druk dan op M om te 

bevestigen. Druk op  /  om te wisselen tussen de opgeslagen zenders. 
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Verwijder zender: Druk op M en selecteer Del. Druk op  /  om de zender te selecteren die u 

wilt verwijderen. Druk op  en een dialoogvenster verschijnt. Selecteer Yes en druk op M om te 

verwijderen. Druk nogmaals op M om het venster te verlaten. 

 

Automatisch zenders zoeken: Druk op M en selecteer Auto. De speler gaat automatisch terug 

naar de FM interface en begint met het zoeken naar zenders. Zenders worden automatisch 

opgeslagen.  

 

FM instellingen: In het hoofdmenu selecteer Instellingen. Druk op M om te bevestigen. Selecteer 

Radio.  

U heeft de volgende opties: Stereo Switch en FM region. 

Stereo Switch:  Off, On 

FM region:  China, Europe, Japan, U.S.A 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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FOTO  

In het hoofdmenu selecteer Foto en druk op M om te bevestigen. Selecteer het bestand dat u 

wilt zien en druk op M om te bevestigen. 

   

 

In fotomodus, druk op  /  voor de vorige of volgende foto. 

In fotomodus, druk op  en de speler zal de foto’s automatisch afwisselen. Druk nogmaals op  

om te pauzeren. 

Opmerking: De wisselsnelheid van de foto’s is afhankelijk van de instelling voor auto play time 

onder picture settings in Instellingen. 

In fotomodus, druk kort op M om terug te gaan naar de foto lijst of druk lang op M om terug te 

gaan naar het hoofdmenu. 

 

Fotoinstellingen introductie 

Verwijder foto: In het foto menu druk op  /  om de te verwijderen foto te selecteren. Druk een 

paar seconden op de VOL knop. Een dialoogvenster zal verschijnen. Selecteer Yes en druk op M 

om de geselecteerde foto te verwijderen en automatisch terug te gaan naar het hoofdmenu. 
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Fotoweergave instellingen 

In het hoofdmenu, selecteer Instellingen. Druk op M en selecteer “Picture settings”. Selecteer 

Auto play time en druk op M. Kies uit 2s,4s,6s,8s,10s. Selecteer de gewenste interval en druk op M 

om op te slaan en het scherm te verlaten. 

 

Opmerkingen: 

1.   Sommige JPEG fotobestanden die eerder zijn gebruikt op IPOD’s kunnen niet worden 

weergegeven op deze speler. Open deze bestanden in Windows Paint en klik op Save as. 

Kopieer het nieuwe bestand naar de speler om te bekijken. 

2.  Foto’s met een hogere resolutie worden langzamer weergegeven. Ook als er gelijktijdig 

muziek wordt afgespeeld kan de speler de foto’s langzamer weergeven. 

3. JPEG pixel max ondersteuning 5000*5000. 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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TEKST (E-BOOK) 

In het hoofdmenu selecteer Tekst en druk op M om te bevestigen.  

Selecteer het bestand en druk op M om te bevestigen en te lezen. 

  

  

Spring naar een andere pagina 

In tekstmodus, druk op  /  voor de vorige of volgende pagina. 

 

Afspelen/pauze 

In tekstmodus, druk op  en de speler zal steeds automatisch naar de volgende pagina’s gaan. 

Druk nogmaals op  om te pauzeren. 

Opmerking: De snelheid waarmee naar de volgende pagina wordt gegaan wordt ingesteld bij 

auto play time onder text settings in Instellingen. 

 

Favorieten verlaten 

In “Save bookmark” &” Load bookmark” druk op VOL om de favorieten te verlaten. 

 

Tekst lezen verlaten 

In tekstmodus, druk kort op M om terug te gaan naar het tekstmenu. 

 

Tekstinstellingen introductie 

Sla favorieten op: In tekstmodus, druk gedurende een paar seconden op de VOL knop en dan 

op  /  om te selecteren waar u de favoriet wilt opslaan. Druk op M om op te slaan en terug te 

keren naar tekstmodus. 
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Favorieten openen: Druk in tekstmodus kort op de VOL knop, en druk daarna op  /  om de te 

openen favoriet te selecteren. Druk op M om te laden en de betreffende plek te openen. 

 

Verwijder favorieten 

In het load bookmark menu druk op  /  om de te verwijderen favoriet te selecteren, druk dan 

een paar seconden op VOL om de geselecteerde favoriet te verwijderen.  

 

Verwijder tekst 

In het Tekst menu druk op  /  om de te verwijderen favoriet te selecteren, druk dan een paar 

seconden op VOL om de geselecteerde tekst te verwijderen.  

 

Tekstweergave instellingen 

Selecteer Instellingen in het hoofdmenu. Druk op M om te bevestigen en selecteer Text setting. 

Selecteer Auto play time en druk op M om te bevestigen. Kies uit 2s,4s, 6s,8s,10s. Selecteer de tijd 

die u wenst in te stellen en druk op M om op te slaan en het venster te verlaten.  
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SPEL 

In het hoofdmenu, kies Spel en druk op M om te bevestigen.  

 

   

 

Afspelen/pauzeren:  

Verplaats naar links:  

Verplaats naar rechts:  

Draai: M 

Snel omlaag: VOL 

Verlaat het spel:  Druk lang op M om het spel te verlaten  

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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VERKENNER 

In het hoofdmenu, kies Verkenner en druk op M om te bevestigen.  

    

 

1）Speel bestand af 
Selecteer het bestand dat u wilt afspelen door op  /  te drukken,  

Druk vervolgens op de M knop om te bevestigen en de betreffende modus te openen.  

 

2）Verwijder bestand  
In het Verkenner menu, gebruik de  /  knoppen om het te verwijderen bestand te selecteren. 

Druk vervolgens enige seconden op de VOL knop en een dialoogvenster verschijnt. Selecteer 

Yes en druk op M om te bevestigen dat u het geselecteerde bestand wilt verijderen en terug wilt 

keren naar het verkenner menu. 

 

 

 

3) Keer terug naar het vorige menu 

In afspeelmodus, druk op M om terug te keren naar het vorige menu. 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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INSTELLINGEN 

In het hoofdmenu, selecteer de optie Instellingen en druk op M om het instellingenmenu te 

openen. Druk op  /  om de gewenste instelling te selecteren en druk op M om te bevestigen. 

Druk op VOL om terug te keren naar het vorige menu.   

 

 

 

 

 

 

 

Voor muziek, tekst, radio en foto instellingen, zie de vorige pagina’s van deze handleiding. 

  

Scherminstellingen 

In het Instellingen menu, selecteer Display en druk op M om te bevestigen. 

1.Backlight tijd: u kunt kiezen uit 5s, 10s, 15s, 20s, 30s en Always on. 

2.Lum (Helderheid): u kunt kiezen uit 1,2,3,4,5.  

3.Backlight Mode: u kunt kiezen uit Normal en Power Save mode. 

 

Automatische uitschakeling 

In het Instellingen menu, selecteer Power off en druk op M om te bevestigen. 

 U kunt kiezen uit OFF,10 minutes,15 minutes, 30 minutes, 60 minutes en 120 minutes. 
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Taal: 

In het Instellingen menu, kies Language en druk op M om te bevestigen. Selecteer de gewenste 

taal en druk op M om te bevestigen. 

 

 

Systeeminstellingen: 

In het Instellingen menu, selecteer System en druk op M om te bevestigen. 

U kunt kiezen uit About, Upgrade en Default set opties . 
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USB VERBINDEN EN OPLADEN 

     

Verbinden via USB 

Dit product is uitgerust met een high-speed USB2.0 interface, de gebruikelijke standaard voor 

mobiele harde schijven. Het ondersteunt Windows2000/XP/Vista/7 systemen (niet nodig om een 

driver te installeren). Na het verbinden van de speler met de PC via de USB kabel (wacht een 

paar seconden), is op de speler een computerscherm zichtbaar. U kunt nu de schijf van de 

speler benaderen door de klikken op “My Computer” op uw computer. 

 

Opladen 

U kunt de speler opladen door deze te verbinden met uw PC via de USB kabel.  

Tijdens het opladen zal de batterij indicator knipperen. Na afloop zal de batterij vol zijn, maar 

moet deze toch nog een uur opladen. De batterij is niet volledig opgeladen voordat hij 4 uur 

achter elkaar is opgeladen. (De eerste twee keer dat u de batterij oplaadt, dient u deze 

gedurende 8 uur te laden om de batterij volledig te activeren). 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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VIDEO CONVERSIE   

Deze speler ondersteunt alleen MPEG-4(AVI) 128x160 video formaat.  

Andere formaten zoals: MP4、MPG，MPEG、WMV, RM, ,RMVB,AVI, VOB  MKV, DAT etc. moeten 
eerst worden geconverteerd naar AVI alvorens ze op de speler kunnen worden afgespeeld. 

Gebruik het conversiehulpprogramma op de CD om de videobestanden te converteren. 

 

1. Open de schijf en start “AVIConverter_160x128_Setup.exe”, dubbelklik vervolgens om het 

conversieprogramma te instelleren. Start “AVI Converter” nadat de installatie is voltooid. 

 

 

 

2.Klik op “Add”, en het volgende dialoogvenster zal verschijnen: 

 

 

 

1. Selecteer het originele bestand dat u wilt converteren en de plaats waar u het 

geconverteerde bestand wilt opslaan. Kies vervolgens de gewenste instellingen op klik op 

“Save”. Als volgt: 
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4.  Klik nu op “Convert Now” en het bestand zal worden opgeslagen op de opgegeven locatie. 

 

 

5. Na het voltooien van de conversie ziet u het volgende: 

 

 

6. De geconverteerde bestanden kunnen nu worden overgezet naar de speler en worden 

afgespeeld. 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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FIRMWARE UPGRADE 

1.  Dubbelklik op “RKDeviceManage.exe”, welke op de CD staat, om de upgrade tool te 

starten zoals hieronder aangegeven: 

 

 

 

 

De ClientTool software voor firmware upgrades werkt niet met Windows 7 & 
Vista. Gebruik Windows 2000 of Windows XP om uw speler te upgraden 
indien nodig. Gebruik alleen de firmware uitgebracht door Accession via 

www.teknihall.nl. 
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2.  Klik op “ ” om de firmware die u wenst te uploaden naar de speler te selecteren. 

 Nadat u het gewenste “img” bestand heeft geselecteerd ziet u het volgende: 

 

 

3.  Op de speler, selecteer het Instellingen menu en druk op M om te bevestigen. Selecteer het 

submenu Upgrade in “System” en druk op M om te bevestigen. Sluit nu de speler aan op de 

computer. Als de driver nog niet is geïnstalleerd op de computer, en de computer geeft dit 

aan, installeert u de driver. 

   

 

Als u de driver niet heeft geinstalleerd, zal het volgende scherm verschijnen op de computer. 

Selecteer No, not this time, en klik vervolgens op Next 
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Selecteer Install from a list of specific location (Advanced), klik vervolgens op Next: 

 

 

Klik op Browse en selecteer het driverbestand. Klik nu op Next om de installatie te starten   

 

De ClientTool software voor firmware upgrades werkt niet met Windows 7 & 
Vista. Gebruik Windows 2000 of Windows XP om uw speler te upgraden 
indien nodig. Gebruik alleen de firmware uitgebracht door Accession via 

www.teknihall.nl. 
 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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Als u het volgende scherm ziet, is de installatie voltooid en kunt u doorgaan met de firmware 

upgrade: 
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4.  Als de computer de driver heeft geinstalleerd, klik op  om de firmwareupgrade te 

starten: 

 

 

 

5.  Wanneer het programma zegt: “Upgrade OK” zoals hieronder aangegeven, is de installatie 

succesvol voltooid. Uw speler zal nu herstarten en functioneren zoals gebruikelijk. 
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Opmerking:  Als u belangrijke bestanden op de speler heeft staan, maak hier alstublieft een 

kopie van alvorens u de firmware upgrade. 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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PROBLEEMOPLOSSING 

• De speler kan niet opstarten 

Controleer of de batterijspanning voldoende is. 

Controleer dit opnieuw na het aansluiten van de voeding. 

Na herhaaldelijk onjuist bedienen, kan het voorkomen dat de power knop de speler niet 

inschakelt. U kunt de reset knop indrukken en het systeem herstarten. Als u de speler nog steeds 

niet aan kunt krijgen, neemt u contact op met de helplijn. 

 

• Geen geluid 

Controleer of het volume niet op 0 staat en of de oortelefoon correct is aangesloten. 

 

• Verstoord geluid 

Controleer of de oortelefoon schoon is. 

Controleer of het muziekbestand beschadigd is, speel andere bestanden af om te kijken of het 

geluid dan ook is verstoord. Beschadigde MP3 bestanden kunnen een verstoord geluid geven of 

soms zelfs helemaal niet worden afgespeeld. 

 

• Vreemde karakters op het scherm 

Controleer of u de juiste taal heeft ingesteld. 

 

• Kan geen muziek downloaden 

Controleer of de speler correct is verbonden met de PC. 

Controleer of er genoeg vrij geheugen is. 

Controleer of de USB kabel in goede staat is. 

 

• Kan geen muziek, video afspelen of foto’s weergeven  

Controleer of het bestandsformaat juist is. 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
 

De ClientTool software voor firmware upgrades werkt niet met Windows 7 & 
Vista. Gebruik Windows 2000 of Windows XP om uw speler te upgraden 
indien nodig. Gebruik alleen de firmware uitgebracht door Accession via 

www.teknihall.nl. 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Scherm  1.8 in TFT, resolutie: 128*160 

Aansluiting op PC  High speed USB 2.0 (3m Byte/s) 

Geheugen 8GB 

Stroomvoeding 

Afspeeltijd 

Lithium batterij 200mA 

Max. 4 uur video afspelen (hoofdtelefoon uitgang) 

Max. 12 uur audio afspelen (zwart scherm, stroombesparing en 

hoofdtelefoon uitgang) 

 

Geluidsopname 

Sample rate 8KHZ 

MIC 

opnameformaat 
WAV 32K bps 

Recordtijd Max 64 hours (1GB capacity) 

Audio afspelen 

Max. output (L)5mw+(R )5mw(32ohm) 

MP3 bit rate 32Kbps ~ 320Kbps 

WMA bit rate  32k bps ~320k bps 

Frequentie 

response 
20Hz ~ 20KHz 

SNR > 85DB 

Distortion rate 0.03% 

FM tuner(Optioneel) 

Frequentiebereik 76MHz-90MHz/87.5MHz- 108MHz    

Aantal opge- 

slagen zenders 
20 + 20 

 
Oortelefoon max. 

vermogen 
(L)5mw+(R )5mw  (32ohm) 

Gebruiks- 

temperatuur 
-5 to 40 graden 

Taal Nederlands, Deens, Engels, Duits, Zweeds, Eenvoudig Chinees enz. 

Ondersteunde 

systemen 
Windows 2000/XP/Vista/7  

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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VERWIJDERING 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


