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VOORWOORD 

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig voordat u 

het apparaat gebruikt. 

Alle informatie in dit boekwerk kan om technische 

redenen wijzigen zonder vooraankondiging.  

Bekijk altijd de laatste versie op de 

ondersteuningswebsite. 

 

OPMERKINGEN 

1. Gebruik dit product niet in extreem hete, koude, 

stoffige of vochtige omgevingen.  

2. Voorkom wrijving met harde objecten aangezien 

dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak 

of de hardware. 

3. Voorkom vallen vanaf een hoge plaats, 

aangezien het scherm en andere hardware 

hierdoor kan beschadigen. 

4. Reinig het oppervlak van de speler niet met 

alcohol, benzeen of thinner. 

5. Verbreek de verbinding niet tijdens het 

formatteren of het uploaden of downloaden van 

data. Als u dit doet kan verlies van data optreden. 

6. Om onjuist gebruik te voorkomen raden wij u sterk 

aan om de bestanden op de speler te beheren 

via uw computer/laptop.  

mailto:envivo@teknihall.nl
http://www.teknihall.nl/


 

 

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op 

met Teknihall support: 0900 400 2001         

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut 5 

envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl.  ENV-1313 

FUNCTIES 

1． 1.44 inch groot LCD scherm. 

2． Zwanenhals ontwerp voor eenvoudig gebruik. 

3． Ondersteunde audio formaten: MP3 & WMA. 

4． Ondersteunt SD kaart en USB. 

5． Verstuurt elke audiobron met een 3,5mm jack 

aansluiting.  

6． Doet ook dienst als geheugenstick – plug en play 

voor backup van data. 

7． Stuur draadloos uw favoriete muziek naar de 

stereo-installatie van uw auto. 

8． Ondersteunt 7 EQ modes: Jazz, DBB, Normaal, 

Rock, Pop, Classic en Country. 

9． Meertalig menu. 

10． Frequentiebereik: 87,5 – 108,0 MHz. 

11． IR afstandsbediening bijgesloten. 

12． Schakelt automatisch in wanneer aangesloten op 

de 12V aansluiting van uw auto. 

13． Ondersteunt Windows 2000/XP/VISTA en Windows 

7/8. 

14． Kan mobiele apparaten zoals smartphones, 

MP3/MP4 spelers et cetera opladen. 
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KNOPPEN EN SCHERM   

4.1 Werking Afspelen / pauzeren. 

 Wanneer u uw Auto MP3 speler in de 

12V aansluiting plaatst, zal het afspelen 

automatisch beginnen. Druk: om het 

huidige nummer te pauzeren. Druk 

nogmaals om af te spelen. De naam 

van het huidige nummer wordt 

weergegeven op het scherm. 

Kort indrukken:  Vorige nummer. Lang indrukken: 

Volume omlaag. 

 Kort indrukken: Volgende nummer. 

Lang indrukken: Volume omhoog. 

 CH+ In Pauze modus, de CH+ knop 

ingedrukt houden om in het bestand 

selectie menu te komen, waar u van 

de ene naar de andere map kunt 

gaan. 

 CH- In Pauze modus, de CH+ knop 

ingedrukt houden om in het 

hoofdmenu te komen, waar u de 

afspeelmodus, de equalizer instellingen 

en de menutaal kunt wijzigen. 

CH+ Vind de volgende frequentie. 

CH- Vind de vorige frequentie. 

mailto:envivo@teknihall.nl
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2,5mm Jack:  Sluit een geluidsbron aan via de 2.5mm 

naar 2.5mm audiokabel. 

SD kaart slot:  Plaats de SD kaart. 

USB poort: Data overdracht met PC, plaats USB 

stick. 

 

OPMERKING: Wanneer u navigeert door de menu’s, 

gebruik de knoppen  /  om omhoog en omlaag 

te navigeren, en de knop  om een functie uit te 

voeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl  

voor de nieuwste updates. 
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4.2 LCD scherm   

 

 

  

 
 

1. Media (USB/SD) 5. Afspeelmodus 

(herhalen) 

2. Naam van het lied 6. Radio frequentie 

3. Nummer van het lied 

4. Afgespeelde tijd 

7. Map 

 

Kijk op www.teknihall.nl  

voor de nieuwste updates. 

6 
2 

3 

4 5 

1 

7 
Radiofrequentie 

Afspeeltijd van het huidige nummer 

Afgespeelde tijd 
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Data van PC/Laptop 

aan het downloaden:  

Data naar PC/Laptop 

aan het uploaden:    

Slaapmodus:   

 

Oplaadmodus:  

 

 

MUZIEK UPLOADEN NAAR DE SD KAART IN DE AUTO MP3 

SPELER 

1. Plaats de SD kaart in de Auto MP3 speler. 

2. Sluit de Auto MP3 speler aan op de PC via de 

bijgesloten USB-kabel. 

3. Er zal een Verwisselbare Schijf verschijnen 

wanneer u dubbelklikt op Mijn Computer op het 

Bureaublad. Deze verwisselbare schijf is de SD 

kaart.  

4. Sleep bestanden naar de Verwisselbare Schijf die 

het interne geheugen van de speler weergeeft.  

5. Dubbelklik op “Verwisselbare Schijf” om deze te 

openen. 

Wait/Wachten… 

mailto:envivo@teknihall.nl
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6. U kunt tevens mappen aanmaken in de 

Verwisselbare Schijf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Koppel de speler NIET los tijdens het downloaden 

of uploaden van bestanden. 

8. Gebruik ‘Veilig verwijderen’ na het voltooien van 

de handelingen. Windows gebruikers dienen te 

dubbelklikken op “Hardware Veilig Verwijderen”, 

zoals in het icoon hieronder: 
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9. Vervolgens zal het onderstaande scherm 

verschijnen en kunt u uw apparaat selecteren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. Klik op de “Stop” knop en selecteer nogmaals uw 

apparaat. Klik vervolgens op de “OK” knop om te 

bevestigen, zoals hieronder aangegeven:  

 

Kijk op www.teknihall.nl  

voor de nieuwste updates. 
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11. Wacht een paar seconden totdat het 

onderstaande scherm verschijnt: 
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12. Nu kunt u uw speler veilig loskoppelen van uw 

computer/laptop. 

13. Gebruikers van Mac OS dienen eerst alle 

schermen, programma’s en bestanden die 

gebruik maken van op de speler opgeslagen data 

te worden gesloten. Sleep vervolgens het icoon 

van uw speler naar “Prullenbak”, zoals hieronder 

weergegeven en vervolgens kunt u uw speler 

loskoppelen van uw computer/laptop: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Kijk op www.teknihall.nl  

voor de nieuwste updates. 
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BEDIENINGSINSTRUCTIES 

6.1 Muziek afspelen vanaf de SD-kaart 

1. U kunt uw favoriete muziek op een SD-kaart (niet 

bijgesloten) opslaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sluit de Auto MP3-speler aan op uw 12 volts 

aansluiting en plaats de SD-kaart in het SD-kaart 

slot. 

3. De speler zal automatisch aan gaan en de muziek 

op uw SD-kaart afspelen. 

4. Zet de autoradio aan en zoek een kanaal zonder 

radio-uitzending.  

mailto:envivo@teknihall.nl
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Druk op de ‘CH+’ of ‘CH-‘ knoppen ‘ knoppen om 

het signaal van de speler gelijk te zetten met die 

van uw autoradio. 

5. Druk op de ‘Speel/Pauze’ knop om muziek af te 

spelen en druk het nogmaals in om te pauzeren. 

Uw muziek zal uitgezonden worden naar uw 

autoradio en afgespeeld worden via uw auto 

stereosysteem.  

6. In AFSPEEL stand, kunt u op de ‘Vorige/VOL-‘  of 

‘Volgende/VOL+’ knop op het apparaat drukken 

om het volume aan te passen.  

7. Houd in PAUZE stand de ‘CH+’ knop op het 

apparaat gedurende 3 seconden in om het 

hoofdmenu zoals hieronder te openen: 

 

8.    Houd in AFSPEEL stand de ‘CH+’ knop op het 

apparaat gedurende 3 seconden ingedrukt om 

het hoofdmenu zoals hieronder te openen:  

mailto:envivo@teknihall.nl
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9.  Druk op de ‘Vorige/VOL-‘ of ‘Volgende/VOL+’ 

knop op het apparaat om verschillende opties te 

kiezen en druk op ‘Speel/Pauze’ om uw keuze te 

bevestigen. 

OPMERKING: Het menu verdwijnt automatisch na 3-4 

seconden. Indien u uw handeling nog niet heeft 

afgerond, dient u de stappen vanaf punt 6.2 opnieuw te 

doorlopen. 

10.  Houd de ‘Speel/Pauze’ knop gedurende een paar 

seconden ingedrukt om te schakelen tussen de 

volgende afspeelmodes: Folder All, Folder One, All, 

Random, Intro, Normal en One. 

OPMERKING: Let er op dat het bestandssysteem op de 

SD kaart FAT32 dient te zijn. 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl  

voor de nieuwste updates. 
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6.2 Speel de muziek vanaf een USB stick 

OPMERKING: De Auto MP3 Speler werkt als net als een 

normale USB poort op uw computer. Afhankelijk van het 

apparaat kunt u het opladen – muziek afspelen is 

alleen beschikbaar op een beperkt aantal apparaten. 

Behalve smartphones kan de Auto MP3 Speler zowel 

opladen als muziek afspelen vanaf de meeste 

MP3/MP4 spelers.  

 
1. U kunt uw favoriete muziek op een USB-stick (niet 

bijgesloten) opslaan. 

2. Sluit de Auto MP3-speler aan op uw 12 volts 

aansluiting en stop de USB stick in de USB-

aansluiting. 

3. De speler zal automatisch aan gaan en de muziek 

op uw USB-stick afspelen. 

OPMERKING: Indien u zowel een SD-kaart als een USB-

stick aansluit op de speler, zal deze de muziek afspelen 

vanaf het apparaat dat het kortst geleden is 

aangesloten. Als u, bijvoorbeeld, uw SD-kaart in de 

speler heeft en vervolgens uw USB-stick aansluit, zal de 

speler de muziek vanaf uw USB-stick afspelen.  

mailto:envivo@teknihall.nl
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4. Zet de autoradio aan en zoek een kanaal zonder 

radiouitzending. Druk op de ‘CH+’ of ‘CH-

‘ knoppen om het signaal van de speler gelijk te 

zetten met die van uw autoradio. 

5. Druk op de ‘Speel/Pauze’ knop om muziek af te 

spelen en druk het nogmaals in om te pauzeren. 

Uw muziek zal uitgezonden worden naar uw 

autoradio en afgespeeld worden via uw auto 

stereosysteem. 

6. In AFSPEEL stand, kunt u op de ‘Vorige/VOL-‘  of 

‘Volgende/VOL+’ knop op het apparaat drukken 

om het volume aan te passen. 

7. Houd in PAUZE stand de ‘CH+’ knop op het 

apparaat gedurende 3 seconden in om het 

hoofdmenu zoals hieronder te openen.            
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8. Houd in AFSPEEL stand de ‘CH+’ knop op het 

apparaat gedurende 3 seconden ingedrukt om 

het hoofdmenu zoals hieronder te openen: 

          

9. Druk op de ‘Vorige/VOL-‘ of ‘Volgende/VOL+’ 

knop op het apparaat om verschillende opties te 

kiezen en druk op ‘Speel/Pauze’ om uw keuze te 

bevestigen. 

OPMERKING: Het menu verdwijnt automatisch na 3-4 

seconden. Indien u uw handeling nog niet heeft 

afgerond, dient u de stappen vanaf punt 6.3 opnieuw te 

doorlopen. 

10. Houd de ‘Speel/Pauze’ knop gedurende een paar 

seconden ingedrukt om te schakelen tussen de 

volgende afspeelmodes: Folder All, Folder One, All, 

Random, Intro, Normal en One. 

OPMERKING: Let er op dat het bestandssysteem op de 

USB stick FAT32 dient te zijn. 

mailto:envivo@teknihall.nl
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6.3 Muziek afspelen vanaf een extern geluidsapparaat 

1. U kunt een extern geluidsapparaat zoals een MP3-

speler aan de Auto MP3-speler aansluiten via 

bijgesloten geluidskabel. De muziek vanaf het 

externe geluidsapparaat zal de hoogste prioriteit 

hebben voor het afspelen wanneer deze eenmaal 

is aangesloten. 

2. Zet het geluidsapparaat aan en speel uw 

favoriete muziek af. 

3. Sluit de Auto MP3-speler aan op uw sigaretten-

aansteker. 

4. De Auto MP3-speler zal automatisch aan gaan en 

de muziek afspelen die door uw geluidsapparaat 

wordt afgespeeld.  

5. Zet de autoradio aan en zoek een kanaal zonder 

radiouitzending. Druk op de ‘CH+’ of ‘CH-

‘ knoppen om het signaal van de speler gelijk te 

zetten met die van uw autoradio. 

6. Druk op de ‘Speel/Pauze’ knop om muziek af te 

spelen en druk het nogmaals in om te pauzeren. 

Uw muziek zal uitgezonden worden naar uw 

autoradio en afgespeeld worden via uw auto 

stereosysteem. 

mailto:envivo@teknihall.nl
http://www.teknihall.nl/


 

 

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op 

met Teknihall support: 0900 400 2001         

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut 21 

envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl.  ENV-1313 

7. In AFSPEEL stand, kunt u op ‘Vorige/VOL-‘  of 

‘Volgende/VOL+’ drukken om het volume aan te 

passen. 

8. Houd de ‘Speel/Pauze’ knop gedurende een paar 

seconden ingedrukt om te schakelen tussen de 

volgende afspeelmodes: Folder All, Folder One, All, 

Random, Intro, Normal en One. 

OPMERKING: In Intro modus speelt de Auto MP3 speler 

alleen de eerste 10 seconden van elk nummer af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl  

voor de nieuwste updates. 
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BEDIENING MET DE AFSTANDSBEDIENING 

1. De knoppen op de afstandsbediening:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bij het eerste gebruik van de afstandsbediening, 

dient u eerst de plastic batterijbescherming te 

verwijderen.  

AFSPELEN/PAUZE 

 
EQ 

 

VORIGE 

 

 

 

 

 

 
SELECTEER 

NUMMER 

 

CH+ 

 
VOL+ 
VOL- 

 
VOLGENDE 
 
 

 
 

NUMERIEKE  
TOETSEN 
 

 
 
 
KANAALKEUZE 
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3. Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger op 

de speler: 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

4. Druk op de ‘SPEEL/PAUZE’ knop om muziek af te 

spelen en druk het nogmaals om te pauzeren. 

5. Druk op ‘CH+’ of ‘CH-‘ om de frequentie van de 

speler aan te passen. 

6. Druk op ‘VOL+’ of ‘VOL-‘ om het volume aan te 

passen. 

7. Druk op ‘VORIGE’ of ‘VOLGENDE’ om het vorige of 

volgende nummer te kiezen. 

IR Receiver point 

mailto:envivo@teknihall.nl
http://www.teknihall.nl/


 

 

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op 

met Teknihall support: 0900 400 2001         

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut 24 

envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl.  ENV-1313 

8. Druk op de numerieke toetsen om een nummer uit 

de huidige map te kiezen. 

9. Druk op de ‘EQ’ knop om te schakelen tussen 

verschillende EQ-modes. 

10. Druk op de numerieke toetsen om het kanaal van 

de uitzending te kiezen, bijvoorbeeld voor 88.6 

druk op “0886”, druk vervolgens op “CH SET”. Voor 

106.2 druk op “1062” en druk vervolgens op “CH 

SET”. 

OPMERKING: Als u een externe geluidsbron heeft 

aange-sloten op de Auto MP3-speler zal de 

afstandsbediening niet werken, behalve om het kanaal 

in te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl  

voor de nieuwste updates. 
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11. Indien er geen reactie is na het drukken op de 

afstandsbediening, vervang dan de batterij als 

volgt: 

 

 

 

 

 

 

a. Neem de batterijhouder uit  

b. Verwijder de batterij  

c. Plaats een nieuwe batterij met de juiste polarisatie 

(+/-)  

d. Plaats de batterijhouder terug  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl  

voor de nieuwste updates. 
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PROBLEEMOPLOSSING 

Kan ‘Verwisselbare Schijf’ niet vinden na het aansluiten 
van de Auto MP3 speler op de PC/Laptop 

1. Controleer of de speler correct is aangesloten. 

2. Controleer of de SD kaart correct is ingevoerd. 

3. Ontkoppel de speler, herstart uw computer en sluit 
de speler nogmaals aan. 

 
Het ‘Verwisselbare Schijf’ icoon verdween plotseling  

1. Mogelijk heeft u per ongeluk op de ‘SPEEL/PAUZE’ 
knop gedrukt. 

2. Ontkoppel de speler en sluit het opnieuw aan. 
Indien het ‘Verwisselbare Schijf’ icoon niet opnieuw 
verschijnt, dient u uw computer te herstarten en de 
Auto MP3 speler opnieuw aan te sluiten. 

 
Kan geen gegevens lezen of schrijven op SD kaart in 
de Auto MP3 speler 

1. Controleer of de Auto MP3 speler correct is 

aangesloten op de PC. 

2. Controleer of het geheugen van de speler vol is. 

3. Controleer de USB-kabel voor beschadigingen. 
 
Kan de Auto MP3 speler niet aanzetten 

1. Controleer of de Auto MP3 speler correct is 

aangesloten op de 12 volts aansluiting. 

2. Controleer of de zekering is doorgebrand. Indien dit 
het geval is, kunt u deze vervangen door de 
bijgesloten extra zekering. 
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De muziek uit het auto stereosysteem bevat ruis 

1. Controleer of het gebruikte kanaal een radiosignaal 
uitzendt. Indien dit het geval is, dient u het kanaal 
te wijzigen naar een waar geen radiouitzending is 
en de frequentie van de Auto MP3 speler 
overeenkomstig te wijzigen. 

 
Geen reactie bij het drukken op de afstandsbediening 

1. Controleer of de afstandsbediening gericht is op de 
signaalontvanger op de Auto MP3 speler. 

2. Vervang de batterij van de afstandsbediening. 

 
Geen geluid na het aansluiten van de Auto MP3 speler 
op de sigarettenaansteker 

1. Controleer of de speler of SD-kaart/USB-stick muziek 
bevat en het FAT32 bestandssysteem gebruikt.  

2. Controleer of u de geluidskabel heeft aangesloten 
zonder geluidsapparaat aan de andere kant. 
Indien dit het geval is, kunt u de geluidskabel uit de 
Auto MP3 speler nemen. 

 
Wanneer ik mijn smartphone aansluit wordt continu 
“Wachten…” weergegeven 

1. Dit is afhankelijk van het mobiele apparaat dat u 
aan het opladen bent – het afspelen van muziek is 
alleen beschikbaar met bepaalde apparaten.  
Behalve smartphones kan de Auto MP3 Speler 
zowel opladen als muziek afspelen vanaf de 
meeste MP3/MP4 spelers.  

 

Kijk op www.teknihall.nl  

voor de nieuwste updates. 
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SPECIFICATIES 

Chipset ATJ2009 

Scherm 1.44 inch LCD scherm 

Ondersteunde 

geheugenkaarten 
SD kaart, USB Stick 

Bedieningstalen 

Nederlands, Engels, Frans, 

Duits, Italiaans, Portugees, 

Spaans, Zweeds, Deens, 

Tsjechisch, Pools, Russisch, 

Chinees, Japans, Koreaans 

etc. 

Interface USB 2.0 

Ondersteunde 

formaten 
MP3, WMA 

FM frequentie 87.5MHz ~108MHz 

Voedingsingang 12V/24V DC 

USB laadspanning 1 Amp 

Bit Rate 32Kbps – 256Kbps 

Zendafstand 3 ~ 5 M 

SNR 30 db 

Besturingssysteem 

Windows 2000/XP/Vista/7, 

Mac OS 10 & hoger, Linux 

2.4.2 & hoger 
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VERWIJDERING 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl  

voor de nieuwste updates. 

Elektrische en elektronische 

apparatuur (EEE) bevat 

materialen, delen en inhoud 

die gevaarlijk kunnen zijn voor 

het milieu en schadelijk voor 

de menselijke gezond-heid 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. 

mailto:envivo@teknihall.nl
http://www.teknihall.nl/
http://www.teknihall.nl/


 

 

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op 

met Teknihall support: 0900 400 2001         

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut 30 

envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl.  ENV-1313 
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