
4GB ALUMINIUM MP3 SPELER 
ENV-1407

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G 

Ondersteuning na aankoop.  
Gefeliciteerd met de aankoop van deze MP3 Speler. 

Met de aankoop van dit apparaat krijgt u niet alleen een 3-jarige garantie 
maar ook een toegewijde helplijn en webondersteuning om u van dienst te zijn. 
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WELKOM
U heeft een uitstekende keuze gemaakt met de aanschaf van 
dit kwaliteitsproduct van het merk EnVivo.
Door uw aankoop heeft u de zekerheid en rust die hoort bij de 
aanschaf van een product dat is gemaakt volgens de hoogste 
standaarden voor prestaties en veiligheid, ondersteunt door de 
hoge kwaliteitsstandaarden van EnVivo.
We willen dat u volledig tevreden bent met uw aankoop. 
Daarom is dit EnVivo product geleverd met een 3-jarige fab-
rieksgarantie en een uitstekende ondersteuning na aankoop 
via onze toegewijde helplijn.
We hopen dat u nog vele jaren plezier zult beleven aan uw 
aankoop.
Als u technische ondersteuning nodig heeft of in het onwaar-
schijnlijke geval dat uw product defecten heeft, bel onze 
helplijn voor directe assistentie. Defecten geclaimd binnen 
de 3-jarige garantieperiode worden kosteloos gerepareerd of 
vervangen indien u beschikt over een deugdelijk bewijs van 
aankoop (bewaar uw kassabon op een veilige plek!). Dit tast 
uw wettelijke rechten niet aan. Echter, wees ervan bewust dat 
de garantie vervalt als geconstateerd wordt dat het product is 
beschadigd, onjuist is gebruikt of uit elkaar is gehaald.

VERPAKKINGSINHOUD
• Sportieve MP3 Speler
• Normale Headset
• Sportieve Headset
• USB kabel
• Gebruikershandleiding
• Garantiekaart
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PRODUCTBESCHRIJVING

 

AAN DE SLAG
Werking van de knoppen

1.  Menuknop – Ingedrukt houden om naar het hoofdmenu 
te gaan, eenmaal indrukken om de selecteren/bevesti-
gen.

2.  Vorige knop  - Ingedrukt houden om terug te spoelen, 
eenmaal indrukken om het laatste nummer af te spelen of 
in de menu’s te navigeren.

3.  Volumeknop – Druk op de knop om naar de volume func-
tie te gaan voor het aanpassen van het volume tijdens 
het afspelen van muziek of opnamen.

4.  Speel/Pauze knop  - Speel/Pauzeer muziek/opnamen en 
ga terug naar het menu. Ingedrukt houden om de MP3 
speler aan/uit te schakelen (u kunt ook de AAN/UIT knop 
gebruiken).

5.  Volgende knop  - Ingedrukt houden om door te spoel-
en, eenmaal indrukken om naar het volgende nummer te 
springen of om in de menu’s te navigeren.

6.  AAN/UIT schakelaar – Dit is de algemene aan/uitknop.
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DE SPELER VERBINDEN EN ONTKOPPELEN
Sluit de speler aan op uw computer om mediabestanden en 
opgenomen spraaknotities over te zetten en om de batterij op 
te laden. Ontkoppel de speler wanneer u klaar bent.

De speler aansluiten

 Sluit de micro USB kabel aan op de micro USB poort 
van de speler en op een USB poort van uw computer. 
De computer zal de drivers automatisch detecteren en 
installeren. Wanneer de installatie is voltooid zal de speler 
worden weergegeven in “Mijn Computer” of voor Mac 
gebruikers op het bureaublad.

 Wanneer de installatie is voltooid zal de speler gereed zijn 
om mediabestanden over te dragen en zal de batterij 
beginnen met opladen. 

 Het overzetten van mediabestanden is simpel, u kunt ze 
ofwel verslepen met de computermuis, of ze koperen en 
plakken van de computer naar de speler. Ontkoppel de 
spelen wanneer u klaar bent. 

De speler ontkoppelen

Het is belangrijk om de speler niet te ontkoppelen wan-
neer deze bezig met het synchroniseren of overzetten van 
bestanden. Kies eerst voor uitwerpen alvorens de speler te 
ontkoppelen.

 Om te kiezen voor uitwerpen, houdt de M knop geduren-
de 2 seconden ingedrukt totdat het “Connect” scherm 
wordt aangepast naar “Main menu”, waarna het veilig is 
om de speler te ontkoppelen van de computer. Of:



Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met 
Teknihall support: 0900 400 2001
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut.
envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl ENV-1407

7

 Indien u een Windows PC gebruikt kunt u ook kiezen voor 
uitwerpen in Mijn Computer of door te klikken op “Hard-
ware veilig verwijderen” in het systeemvak op de Windows 
taakbalk. Selecteer de naam van het apparaat en kies 
“Stop” > kies “Bevestigen” > kies “Bevestigen”.

 Indien u een Mac gebruikt kunt u kiezen voor uitwerpen 
door het icoon van het apparaat naar de Prullenbak te 
slepen. 

DE SPELER STARTEN
De speler AAN/UIT zetten:

 Om de speler aan te zetten, druk de AAN/UIT schakelaar 
naar de AAN positie.

 Vervolgens ziet u het volgende hoofdmenu scherm (Music 
/ Record / Set modus).

“Main Menu” (hoofdmenu) scherm

 Om de speler uit te schakelen, druk de AAN/UIT schake-
laar in de UIT positie of houdt de  knop ingedrukt.

Opmerking: Als de  knop is gebruikt om de speler uit te 
schakelen, houdt de  knop ingedrukt om de speler weer aan 
te zetten.
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MUSIC (MUZIEK) MENU
U kunt de muziekspeler gebruiken om de volgende bestands-
formaten af te spelen; WMA en MP3. Om de muziekspeler te 
openen:

 In het hoofdmenu, kies “Music” met de /  knoppen 
en druk op de M knop. Het volgende muziek menu zal 
verschijnen.

Music Menu Screen

Muziek afspelen

 In het muziekmenu, druk op de  knop om het afspelen 
van muziek te starten.

 Druk op de  knop om het afspelen te pauzeren. Druk 
nogmaals om af te spelen.

Het volgende of vorige nummer afspelen

 Druk op de  knop om het volgende nummer af te spe-
len.

 Druk op de  knop om het vorige nummer af te spelen.
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Snel vooruit of achteruit spoelen

 Houdt de   knop ingedrukt om een nummer snel vooruit te 
spoelen.

 Houdt de   knop ingedrukt om een nummer snel achteruit 
te spoelen.

Het volume aanpassen

 Druk op de Volume knop. Een niveaubalk met nummers 
verschijnt. Druk op de /  knoppen om het volume te 
verhogen of verlagen.

 Wacht 8 - 10 seconden of druk op de  knop om terug te 
gaan naar het muziekmenu.

Muziekteksten weergeven

Deze MP3 speler ondersteunt “*.LRC” muziektekst bestanden 
en de muziekteksten kunnen worden weergegeven tijdens het 
afspelen van muziek als van de muziek teksten beschikbaar 
zijn. Hoe weet u of te teksten beschikbaar zijn? Als het huidige 
nummer een corresponderend muziektekst bestand heeft, 
wordt de letter “T” weergegeven in het muziek icoon:

 Alleen muziek

 Muziek met tekst

 Wanneer een nummer met beschikbare tekst wordt afge-
speeld, houdt de M knop ingedrukt om het weergeven 
van de muziektekst te starten. 

 Druk op de M knop om terug te gaan naar het muziek-
menu.
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Muziek submenu (wanneer de muziek gepauzeerd is)

In het muziek submenu kunt u kiezen vanuit welke folder muziek 
moet worden afgespeeld, en bestanden verwijderen.
In het muziek menu, wanneer muziek wordt afgespeeld, druk 
op de  knop om het afspelen te pauzeren. Druk vervolgens 
op de M knop om naar het Muziek submenu te gaan. 

Lokale map

 In het Muziek submenu, kies “Local folder”, een lijst menu 
zal verschijnen. Kies vervolgens een map en/of kies een 
muziekbestand met de /  knoppen en de M knop.

 U keert terug naar het muziek menu zodra het een muziek-
bestand is geselecteerd. Druk op  knop om het nummer 
af te spelen.

Bestand verwijderen

	 In	het	Muziek	submenu,	kies	“Delete	file”	om	een	nummer	
te verwijderen in de map waar het gepauzeerde nummer 
in staat. U kunt vervolgens kiezen uit de verschillende num-
mers in de map. Selecteer een nummer en druk op de M 
knop. Een dialoogvenster vraagt u om te bevestigen, kies 
“Yes” of “No” met de /  knoppen en druk op de M knop 
om te bevestigen.

Alles verwijderen

 In het Muziek submenu, kies “Delete all”, een dialoogven-
ster vraagt u om de bevestigen, kies “Yes” of “No” met de   

/  knoppen en druk op de M knop om te bevestigen.
 Alle muziekbestanden worden verwijderd wanneer “YES” is 

geselecteerd en bevestigd. Een “Deleting” scherm wordt 
weergegeven en na enige tijd zijn alle bestanden verwijderd.
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Muziek submenu (wanneer muziek wordt afgespeeld)

Wellicht wilt u instellingen veranderen voor de muziek die wordt 
afgespeeld, zoals repeat, EQ instellingen voor muziekbe-
standen, et cetera. 
In het Muziek menu kunt u terwijl de muziek wordt afgespeeld 
om de M knop drukken om naar het Muziek submenu te gaan. 

Afspeelmodus instellen

 In het Muziek submenu, kies “Repeat Mode”, kies vervol-
gens uit “Normal / Repeat one / Folder / Repeat folder 
/ Repeat all / Random / Intro” met de /  knoppen en 
bevestig door op de M knop te drukken.

Verander de equalizer

 In het Muziek submenu, kies “Equalizer”, kies vervolgens 
“Natural / Rock / Pop / Classic / Soft / Jazz / DBB” met de   

/  knoppen en bevestig door op de M knop te drukken.

Replay (herhalen) modus 

Herhalen A-B instellen 

 In het Muziek submenu kies “Replay Mode”, gevolgd door 
“Replay”. De letter “A” gaat nu knipperen onderaan het 
Muziek menu scherm. Druk vervolgens op de  knop om 
het startpunt “A” van de selectie aan te geven.

 Een letter gaat knipperen zodra “A” is geselecteerd. 
Druk opnieuw op de  knop om aan te geven waar het 
eindpunt “B” van de selectie moet komen. Nu wordt de 
selectie A-B herhaald afgespeeld. 
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 Echter, het aantal keren dat de selectie wordt afgepeeld 
en het gat tussen de herhalingen is afhankelijk van de 
ingestelde Replay Times en Replay Gap zoals hieronder 
aangegeven. 

 Om een nieuwe A-B selectie te maken, druk opnieuw 
tweemaal op de  knop. De nieuwe A-B selectie zal nu 
worden herhaald.

 Om het A-B herhalen te annuleren, druk op de M knop. 
Druk op de  knop om te pauzeren.

Stel het aantal keren herhalen in:

 In het Muziek submenu, selecteer “Replay Mode” en kies 
vervolgens “Replay times”. Kies uit “1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 
/ 8 / 9 / 10” met de /  knoppen en de M knop om in te 
stellen hoe vaak de selectie wordt herhaald. De speler zal 
nu de selectie het ingestelde aantal keren afspelen. 

Stel herhaal vergraging in:

 In het muziek submenu, selecteer “Replay Mode” en kies 
vervolgens “Replay Gap”. Kies uit “1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7/ 8 
/9 / 10 seconde(n)” met de /  knoppen en de M knop 
om de gewenste vertraging te selecteren. De herhaal 
vertraging is de tijd tussen de A-B herhalingen.
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OPNEEM MODUS
U kunt de speler gebruiken als een Voice Recorder en gespro-
ken herinneringen opnemen met de ingebouwde microfoon.

Begin met het opnemen van een gesproken herinnering

 In het hoofdmenu, kies “Record Mode” met de /  
knoppen en de M knop, het “Recording Mode” scherm 
zal verschijnen.

Recording Mode scherm

Opnemen starten/pauzeren

 Druk op de  knop om het opnemen te starten, de opna-
metijd begint te lopen. 

 Druk op de  knop om het opnemen te pauzeren en de 
opnametijd zal stoppen, het apparaat begint te knipper-
en. Druk nogmaals om door te gaan met opnemen.

Opname stoppen en opnamebestand opslaan

 Houdt de  knop ingedrukt, het opgenomen bestand 
wordt opgeslagen in het geheugen.

 Of, houdt de M knop ingedrukt om het opnamemenu te 
verlaten. Het opgenomen bestand wordt opgeslagen in 
het geheugen.
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Opname submenu (wanneer niet wordt opgenomen)

Wellicht wilt u de map waar opnamen worden opgeslagen 
wijzigen en/of de opnamekwaliteit wijzigen.
In opname modus, wanneer niet wordt opgenomen, druk op 
de M knop, waarna een submenu wordt weergegeven.

Lokale map

 In het submenu, kies “Local folder” en kies vervolgens de 
map waar u het bestand wilt opslaan met de /  knop-
pen en de  knop om terug te gaan en de M knop om te 
bevestigen.

 Wanneer een mapnaam is geselecteerd, houdt de M 
knop ingedrukt. De standaardmap wordt aangepast 
naar de nieuwe locatie. Het scherm gaat terug naar de 
opnamemodus.

Opnametype

 In het submenu, kies “Record type”, kies vervolgens uit 
de waarden “32K BPS / 64K BPS / 128K BPS / 192K BPS / 
384K BPS” naar wens met de /  en M knoppen. (Hogere 
waarden zorgen voor een betere opnamekwaliteit maar 
de beschikbare opneemtijd is lager vanwege de grotere 
bestanden)
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Opgenomen gesproken herinneringen afspelen

Voor afspelen en voor het beheren van de opgenomen 
gesproken herinnering bestanden.

 In het hoofdmenu, kies “Music” met de /  knoppen en 
de M knop. Wanneer u niet afspeelt, druk op de M knop 
om in het submenu te komen, en kies “Local Folder”, zoek 
de map waar u de opgenomen bestanden heeft opge-
slagen en druk op M.

                            
Opmerking: Lees het hoofdstuk “Muziek menu” voor instructies 
betreffende we werking en instellingen in het muziek menu.
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INSTELLINGEN MENU
Wellicht wilt u de datum en tijd of standaard functies instellen 
in het instellingen menu voordat u de speler gaat gebruiken. 

 Om vanuit het hoofdmenu in het instellingen menu te 
komen, kies “Setting Mode” met de /  knoppen en druk 
op de M knop om te bevestigen.

 In het instellingenmenu kunt u de /  knoppen gebruiken 
om te navigeren en de M knop om te bevestigen/kiezen.

Systeemtijd 

1. Kies “System Time” met de /  knoppen en druk op de M 
knop. Een datum en tijd scherm zal verschijnen.

2. Druk op de Volume knop, en Year (jaar) begint te knip-
peren. Pas het huidige jaar aan door op de /  knoppen 
te drukken. Herhaal door opnieuw op de / knoppen 
te drukken voor de volgende waarden; Month (maand), 
Date (dag), Hour (uur), Minute (minuten) en seconds 
(seconden).

3. Tot slot, druk op de M knop om de verandering te bevesti-
gen en terug te gaan naar het instellingen menu.

Belangrijk: De datum en tijd worden vergeten als de interne 
oplaadbare batterij leeg gaat.

Schermverlichting

U kunt instellen voor hoeveel tijd de schermverlichting het 
scherm verlicht of de schermverlichting altijd aan laten zijn 
wanneer u de speler inschakelt, kies “Yes” of “No” met de /

 knoppen en druk op de M knop om te bevestigen.. U kunt 
kiezen uit “0 (altijd aan) / 3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 27 / 
30 seconden”
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Batterij is vol

Taal

Deze speler kan verschillende OSD talen gebruiken.
Uitschakeltijd

De uitschakel instellingen kunnen de tijd voordat u de batterij 
dient op te laden verlengen door de speler uit te schakelen 
wanneer u deze niet bedient of gebruikt. Daarnaast is ook 
een slaapfunctie beschikbaar voor meer keuze. Voor de 
uitschakeltijd kunt u kiezen uit “0 - 200 seconden” en voor 
slaaptijd “0 / 10 / 20 /30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 
minuten”

Contrast

Om het contrast van het scherm in te stellen, kies “Contrast”, 
waarna u kunt kiezen uit “1 - 15”.

Memory (geheugen) info

U kunt de grootte van het resterende geheugen en het per-
centage gebruikt geheugen zien.

Firmware Versie

U	kunt	hier	de	gegevens	over	de	firmware	van	de	sleeper	zien.

De batterij opladen

U kunt de batterij op twee manieren opladen:

 Sluit de speler aan up uw computer, of:
 Gebruik een USB power lader (niet bijgesloten)

 Wanneer de batterij volledig is opgeladen zal 
 de volgende indicator worden weergegeven:
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SPECIFICATIES

Afmetingen 47 mm x 30 mm x14 mm

Intern geheugen 4GB

Muziekformaten MP3, WMA, WAV

Bit Rate MP3: 56 - 256 kbps

Batterij LI-ion polymer batterij (3.7V)

Scherm LCD (24 mm x 14 mm)

USB-type Micro USB

Hoofdtelefoon Jack Φ3.5	insert

Output frequentie 20 Hz - 20 kHz

Separation ≥	35	dB	(1	kHz	referenties-
ignaal)

Frequentiebereik 3 dB (20 Hz - 20 kHz)

Systeemeisen Windows XP, VISTA, 7, 8 of 
MAC OS X 10.0 of hoger

Bestandssysteem FAT, FAT32
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WAARSCHUWINGEN
Niet doen

• Plaats geen open vuur, zoals bijvoorbeeld brandende 
kaarsen, op of nabij het product.

• Plaats geen objecten gevuld met vloeistoffen, zoals 
vazen, op of nabij het product.

• Gebruik het product niet op plaatsen waar deze wordt 
blootgesteld aan direct zonlicht, hitte, bovenmatig stof of 
trillingen.

• Gebruik het product niet met natte handen.
• Reinig het product niet met water of andere vloeistoffen.
• De aansluitingen en gaten in het product niet sluiten of 

bedekken.
• Geen vreemde objecten in de aansluitingen of gaten van 

het product steken.
• Probeer het apparaat niet zelf te openen. Het bevat 

geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden 
onderhouden.

• Geef kinderen geen toegang tot de plastic zakken.
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VEILIGHEIDSWAARDCHUWINGEN

• Voordat u het product gebruikt, lees en volg alle aanwi-
jzingen en instructies.

• Dit product is niet gemaakt voor gebruik door jonge 
kinderen. Jonge kinderen dienen goed in de gaten ge-
houden te worden. 

• Dit product is gemaakt voor particulier gebruik en niet 
voor gebruik in commerciële of industriële omgevingen.

• Niet blootstellen aan druppen of spatten.
• Geen open vuurbronnen zoals aangestoken kaarsen, op 

het product plaatsen.
• Ventilatie niet verhinderen door de ventilatieopeningen te 

bedekken met itens als kranten, tafelkleden, gordijnen en 
dergelijke.

• Zorg dat het apparaat een stabiele positie heeft. Schade 
ontstaan doordat het product geen stabiele positie heeft 
of door het niet opvolgen van enige andere waarschu-
wing of aanwijzing in handleiding worden niet gedekt 
door de garantie.

COMPATIBILITEIT
Een Window/Mac computer met een beschikbare USB poort.
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Vreemde karakters 
worden weerge-
geven op het 
scherm

Zorg dat u de correcte taal heeft 
geselecteerd.

Muziek kan niet 
worden ge-
download zoals 
gebruikelijk

Controleer of de USB kabel is bes-
chadogd en zorg dat het apparaat 
correct is verbonden et de USB poort 
Zorg dat u voldoende vrije schijfruimte 
heeft.

Geen USB verbind-
ing tot stand ge-
komen met de PC

Contrleer de kabel/stekker verbinding 
met	de	PC,	de	Windows	configuratie	
en de USB kabel. Herstart de PC en sluit 
de USB kabel opnieuw aan. 
Als het product slecht blijft presteren, 
neem contact op met de helplijn. 
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Symptomen Oorzaak en oplossing

Het apparaat werkt 
niet

Controleer of de batterijen correct zijn 
opgeladen.
Zorg dat de speler is ingeschakeld.

Er komt geen geluid 
uit de hoofdtele-
foon

Zorg dat het volume boven de nul 
is en de hoofdtelefoon correct is 
aangesloten. 
Zorg dat de hoofdtelefoon niet vuil is.
Incorrecte MP3 bestanden kunnen 
ervoor zorgen dat de speler verschei-
dene geluiden af kan spelen, zelfs als 
geen muziek kan worden afgespeeld. 
Zorg dat alle bestanden kloppen.

VEEL GESTELDE VRAGEN



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 be-staande 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 
wegge-gooid 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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