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WELKOM
U heeft een uitstekende keuze gemaakt door dit kwaliteitsproduct van het merk 
EnVivo aan te schaffen�

Hierdoor heeft u de zekerheid en rust die hoort bij het kopen van een product 
dat is gefabriceerd volgens de hoogste standaarden voor werking en veiligheid, 
ondersteunt door de hoge kwaliteitsstandaarden van Accession ApS�

We willen dat u volledig tevreden bent� Daarom komt dit EnVivo product met 
een allesomvattende 3-jarige fabrieksgarantie en een uitstekende  
ondersteuning na aankoop via onze toegewijde helplijn�

We hopen dat u vele jaren van het gebruiken van uw aankoop zult genieten�

Indien u technische ondersteuning nodig heeft of in het onwaarschijnlijke geval 
dat uw aankoop gebreken heeft, neem contact op met onze helplijn voor  
directe ondersteuning� Claims voor gebreken gemaakt binnen de 3-jarige 
garantieperiode worden kostenloos gerepareerd of vervangen indien u een 
duidelijk bewijs van aankoop heeft (bewaar uw kassabon!)� Uw wettelijke 
rechten worden hier niet door aangetast� Echter, wees ervan bewust dat de 
garantie niet dekt en zal komen te vervallen indien het product bewust is  
beschadigd, onjuist is gebruikt of uit elkaar gehaald is�

INHOUD VAN DE VERPAKKING
• 4GB Aluminium MP3 Speler
• Standaard koptelefoon
• Sportieve koptelefoon
• USB laadkabel
• Gebruikershandleiding
• Garantiekaart
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SPECIALE FUNCTIES
• Fraai ontwerp en gemakkelijk te gebruiken�
• Multi-formaat speler; ondersteuning van MP3 en WMA bestanden�
• Externe schijf zonder stuurprogramma; voor Windows 2000/XP/Vista/Win7 of 

Mac 9�2 en hoger�
 
BELANGRIJK: Lees alle instructies zorgvuldig voordat u het product in gebruik 
neemt� Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik�

WAARSCHUWINGEN
• Plaats niet in of nabij open vuur zoals brandende kaarsen�
• Zet geen objecten gevuld met water zoals vazen op of nabij het product�
• Bewaar het product niet op een plek waar het in aanraking komt met direct 

zonlicht, hitte, grote hoeveelheden stof of trillingen� 
• Gebruik het product niet met natte handen� 
• Reinig het product niet met water of andere vloeistoffen�
• De ingangen en gaten in het product niet blokkeren of bedekken�
• Geen vreemde objecten in de ingangen of gaten van het product steken�
• Probeer het product niet zelf te openen� Er bevinden zich geen onderdelen 

die door de gebruiker onderhouden kunnen worden aan de binnenzijde�
• De verpakking, waaronder plastic zakjes, buiten bereik van kinderen houden�

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
• Voordat u dit product gebruikt, lees en volg alle aanwijzingen en instructies�
• Dit product is niet ontworpen voor gebruik door jonge kinderen� Jonge 

kinderen dienen goed in de gaten gehouden te worden�
• Dit product is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en niet voor gebruik 

in commerciële of industriële omgevingen�
• Stel niet bloot aan druppen of spetteren van vloeistoffen�
• Geen open vuurbronnen, zoals bijvoorbeeld brandende kaarsen, nabij het 

product plaatsen�
• Schades ontstaan door gebruik van het product strijdig met waarschuwingen 

of aanwijzingen in deze gebruikershandleiding worden niet gedekt door de 
garantie�
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Opmerking: Gooi het product op verantwoorde wijze weg�

WAARSCHUWING: Muziek luisteren tijdens het rijden kan de 
bestuurder minder alert maken op mogelijke gevaren zoals 
naderende auto’s en hulpdiensten�

WAARSCHUWING: Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, 
luister niet gedurende lange tijd naar hoge volumeniveaus�

KORT OVERZICHT VAN DE SPELER
OVER DE BATTERIJ VAN DE SPELER
De speler heeft een ingebouwde, niet door de gebruiker te vervangen  
oplaadbare lithium batterij� Voor het beste resultaat dient u voordat u de 
speler de eerste keer gebruikt de batterij gedurende 2-3 uur of totdat de rode 
oplaad LED uitgaat�

Belangrijk: De speler kan doorgaan met energie gebruiken nadat deze in 
standby of uit is gezet� Wanneer de speler langere tijd niet is gebruikt, dient 
deze te worden opgeladen� Voor een langere levensduur van de lithium 
batterij raden wij aan deze tenminste eens per maand op te laden�

OPLADEN VAN DE BATTERIJ
U kunt de batterij van de speler op twee manieren opladen:

a� Sluit de speler aan op uw computer� Of,
b� Gebruik een USB lader� (niet bijgesloten)
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VERSCHIJNING EN BEDIENING
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Nr. Omschrijving Functie

1 Clip

2 LED laadindicator (rood) Voor laadstatus

3 Mini USB Poort Voor verbinding met de PC en opladen

4 - knop Volume omlaag

5 + knop Volume omhoog

6 knop Vorige nummer / snel terug

7  knop Volgende nummer / snel vooruit

8 ●  knop Aan/Uit, Afspelen/Pauzeren/accepteren 
om de volumebegrenzing te annuleren

9 LED afspeelindicator 
(blauw) Voor afspeelstatus

10 Hoofdtelefoon uitgang jack Aansluiting voor 3�5 mm hoofdtelefoon

11 Willekeurig/volgorde 
schakelaar

Wissel tussen willekeuring en in volgorde 
afspelen

LED INDICATOR LAMPJE FUNCTIES

Afspelen in volgorde LED indicator lampje knippert elke 6 seconden blauw 
(3 seconden aan en 3 seconden uit afgewisseld)

Willekeurig afspelen 
modus LED indicator lampje knippert blauw elke 3 seconden

Pauze modus LED indicator gaat lang blauw branden

PC verbinding modus Laadindicator gaat rood branden (opladen op de 
achtergrond)

Laadmodus Laadindicator gaat rood branden

Opgeladen De rode laadindicator gaat uit
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PC VERBINDING MODUS
SLUIT DE SPELER AAN OP EEN COMPUTER
1� Sluit de speler aan op een Windows OS computer met de USB kabel� Een 

“USB opslagapparaat” wordt herkend en uw computer zal het bijpassende 
stuurprogramma installeren� Een verwijderbare schijf zal worden  
weergegeven in de “Deze Computer” map waar de gebruiker lees- en 
schrijffuncties kan uitvoeren� De batterij wordt op de achtergrond  
opgeladen (voor Windows 2000 / XP systemen en hoger)�

2� Of, sluit de speler aan op een MAC OS computer� Een “Naamloos” icon 
zal verschijnen op het bureaublad, waarmee wordt aangegeven dat de 
speler een verwijderbare schijf is en de gebruiker kan lezen en schrijven�  
De batterij wordt op de achtergrond opgeladen (voor Mac OS 9�2  
systemen en hoger)�

Opmerking: Tijdens het opladen met een USB lader of tijdens een verbinding 
met de PC kunt u de speler ontkoppelen. Druk op ● knop om de PC  
verbinding te ontkoppelen en muziek te luisteren wanneer u dat wenst�

ONTKOPPEL DE SPELER VAN EEN COMPUTER
1� Wanneer u een Windows OS PC gebruikt, kunt u de speler ontkoppelen in 

Deze Computer of door op het “Hardware veilig verwijderen” icoon op de 
Windows taakbalk te klikken�

2� Wanneer u een Mac OS PC gebruikt, kunt u de speler ontkoppelen door 
het icon op de desktop naar de Prullenbak te slepen�

3� Wanneer het veilig is om de speler te ontkoppelen, verwijder de USB  
stekker uit de speler en daarna uit de computer�

4� Wanneer u per ongeluk de speler ontkoppelt zonder de verbinding correct 
te verbreken, sluit deze opnieuw aan�

Opmerking: Zorg dat u de speler veilig ontkoppeld wanneer deze is  
verbonden met de computer, anders kan de naar de speler overgezette 
data verloren gaan�
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AAN DE SLAG MET DE SPELER
HET APPARAAT IN- EN UITSCHAKELEN
1� Steek een hoofdtelefoon in de hoofdtelefoon aansluiting van de speler� 

Vervolgens;
2. Houdt de ● knop ingedrukt totdat de Status LED blauw gaat branden om 

de speler in te schakelen�
3. Houdt de ● knop ingedrukt om de speler direct uit te schakelen. 

Opmerking: Wanneer niet-ondersteunde bestanden zijn toegevoegd aan 
het geheugen van de speler zal de status indicator snel knipperen en  
daarna uitgaan� De speler zal een paar seconden later uitschakelen�

MUZIEK AFSPELEN/PAUZEREN
1. Druk op de ● knop om het afspelen van muziek te pauzeren;
2� Druk nogmaals om te hervatten�

Opmerking: Indien de speler 10 minuten op pauze staat zal deze  
automatisch uitschakelen�

VOLUME AANPASSEN
1� Druk op de + / - knop om het volume te verhogen of verlagen�
2� Houdt de + / - knop ingedrukt om het volumeniveau doorlopend te  

verhogen of verlagen�

Opmerking: Voor gehoorbescherming; een waarschuwingspiep zal te horen 
zijn via de hoofdtelefoon elke keer als u het volume verhoogt en het geluid 
boven de 85dB kan komen. Druk op de ● knop om de waarschuwing te 
accepteren, en de gebruiker kan het volume verhogen totdat het maximum 
is bereikt�

SPEEK HET VOLGENDE / VORIGE NUMMER AF
1� Druk op de  knop om het volgende nummer af te spelen�
2� Druk op de  knop om het vorige nummer af te spelen�
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SPEEL SNEL VOORUIT OF SNEL ACHTERUIT AF
1� Houdt de  knop ingedrukt om snel vooruit te gaan�
2� Houdt de  knop ingedrukt om snel achteruit te gaan�

WILLEKEURIG AFSPELEN
1� Tijdens het afspelen, zet de  /  knop in de willekeurig afspelen ( ) 

stand om de willekeurig afspelen modus te kiezen. Druk tweemaal op de ● 
knop� U hoort twee piepjes om te bevestigen�

2� Zet de  /  knop op de volgorde stand ( ) om het willekeurig afspelen 
te deactiveren en terug te gaan naar afspelen in volgorde� Druk tweemaal 
op de ● knop. U hoort een piepje om te bevestigen.

DE SPELER RESETTEN
Om te resetten:
Houdt de ● knop gedurende ongeveer 8 seconden ingedrukt. Het apparaat 
zal resetten en herstarten�

Belangrijk: Reset het apparaat niet wanneer deze correct werkt�
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PROBLEMEN OPLOSSEN
V: Speler kan niet inschakelen. 
A: Controleer of de batterij genoeg energie heeft�

V: Geen geluid te horen. 
A: Controleer of het geluidsniveau op “minimaal” staat en sluit de  

hoofdtelefoon stevig aan�
A: Controleer of de hooftelefoon plug vuil is�
A: Beschadigde WMA / MP3 bestanden kunnen een statisch geluid geven en 

het geluid kan wegvallen� Zorg dat de muziekbestanden niet beschadigd zijn� 
A: Controleer of de muziekbestanden ondersteunt worden�

V:  Het downloaden van muziekbestanden mislukt. 
A: Controleer of de 3�5mm en/of USB stekker van de speler correct verbonden is�
A: Controleer of de driver correct is geïnstalleerd�
A: Controleer of het geheugen van de speler vol is�
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ALGEMENE SPECIFICATIES
Afmetingen 29mm (B) x 41�4mm (H) x 12�8mm (D)

Gewicht 11�5g (ongeveer)

PC verbinding USB 2�0 (High Speed)

Hoofdtelefoon  
demping 32 Ohm

Intern geheugen 4GB

Voedingsbron DC Ingang: DC 5V 500mA

Batterij
Lithium batterij (3�7V 110mAh)

Afspeeltijd:  
Ongeveer 4 ~ 6 uur op 70 ~ 80% volume

Ondersteunde  
muziekformaten

MP3 32kbps - 320kbps

WMA 32kbps – 384kbps

Hoofdtelefoon uitgang >5mW RMS x 2  
(op 32 Ohm)

Frequentiebereik 20Hz – 20,000Hz

SNR 80dB

Bedrijfstemperatuur 0°C - 40°C

Besturingssystemen Windows 2000/XP/Vista/Win7,  
MAC 9�2 of hoger
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DISCLAIMER
De firmware en hardware onderdelen worden regelmatig geüpdate. Daarom 
kunnen de instructies, beschrijvingen en afbeeldingen enigszins afwijken van 
uw situatie� Alle onderdelen beschreven in deze handleiding zijn alleen ter 
illustratie en kunnen niet van toepassing zijn in een specifieke situatie. Aan de 
beschrijvingen in deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend�

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�






