
APM100 Käyttöohje 

 
 

Index 
 1. Käyttötarkoitus 

 2. Turvallisuus 

 3. Käyttöönoton valmistelu 

 4. Asennus 

 5. Toiminnot 

 6. Käyttö 

 7. Puhdistus ja hoito 

 8. Tekniset tiedot 

 9. Käytettyjen sähköllä toimivien ja elektronisten laitteiden hävittäminen 

  

http://creater.manualise.com/index.php/export/html/48/11/1
http://creater.manualise.com/index.php/export/html/48/11/2
http://creater.manualise.com/index.php/export/html/48/11/3
http://creater.manualise.com/index.php/export/html/48/11/4
http://creater.manualise.com/index.php/export/html/48/11/5
http://creater.manualise.com/index.php/export/html/48/11/6
http://creater.manualise.com/index.php/export/html/48/11/7
http://creater.manualise.com/index.php/export/html/48/11/8
http://creater.manualise.com/index.php/export/html/48/11/9


Käyttötarkoitus 
 

Laite toimii kannettavana mediasoittimena. Laitteella voi toistaa 

äänitiedostoja (MP3/ WMA3), videotiedostoja (MPEG4/ Xvid), valokuvia 

(JPEG) ja e-kirjoja (pelkästään .txt-muotoisia). Tiedostot voidaan hakea 

sekä ulkoisista lähteistä (mm. USB- ja SD-korteilta) että AMP100:n 

sisäiseltä levyltä (1,6 Gt). Tiedostot voidaan tallentaa myös sisäiseen 

muistiin. 

 

Lue käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa. 

 

 

  



Turvallisuus 
Tämän käyttöoppaan tarrat 
 

 
VAROITUS Varoitus tarkoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä 

voi olla seurauksena henkilövahinko tai kuolema. 

 

 
VAARA Vaara tarkoittaa, että laitteen vaurioituminen on mahdollista. 

 

 
Huomautus merkitsee lisätietoa esim. toiminnosta. 

 

 

Yleiset turvallisuusohjeet 
 

 
 

VAARA Älä kaada mitään nesteitä laitteen sisälle. 

 

 

  



Käyttöönoton valmistelu 
Pakkauksesta purkaminen 
 

 

 Pura laite varovasti. 

 Tarkista pakkauksen sisältö, joka on kuvattu alla. Jos jokin osa 

puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjääsi. 

 

 
Suosittelemme, että säilytät alkuperäiset pakkaustarvikkeet, jos joskus 

tulee tarve palauttaa tuote huoltoon. Tämä on ainoa tapa suojata laite 

turvallisesti vahingoilta kuljetuksen aikana. Jos hävität pakkauksen ja 

pakkausmateriaalit, muistathan kierrättää ne ympäristön suojelemiseksi. 

 

 

  



Pakkauksen sisältö 
 

 
 

Seuraavat tuotteet sisältyvät vastaanotettuun pakkaukseen: 

 

1 x APM100 

1 x kaukosäädin 

1 x nappiparisto  

1 x pikaopas 

1 x -kuulokkeet 

1 x -verkkolaite 

1 x 12 V:n autosovitin 

 

 
HUOMIO: nappiparisto on valmiina kaukosäätimessä. 

 

 
Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjääsi. 

 

 

  



Asennus 
 

 

 Aseta laite vaakasuoralle, tasaiselle alustalle. 

 Liitä laite verkkovirtaan. 

Katso käyttöohjeen kohta 3.1 

Liitä satunnainen laite laitteeseen. Lue kohta "Ulkoisen laitteen 

liittäminen". 

 

 
VAROITUS Älä aseta laitetta lähelle lämmönlähdettä. 

Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle. 

 

Verkkovirtaan liittäminen 
 

 
 

Liitä verkkolaitteen liitin DC IN -liitäntään. 

 

 Liitä pistoke pistorasiaan. 

 

 

  



Ulkoisen laitteen liittäminen 
 

 
HDMI (1), USB (2) ja SD-kortti (3) -sisäänmenot 

 

on liitettävissä televisioon valokuvien tai videotiedostojen katselemiseksi 

televisiosta. 

Käytä tähän tavallista HDMI-johdinta. 

Täydelliset ohjeet saat lukemalla kohdan "Käyttö" jäljempää tästä 

ohjekirjasta. 

 
Kytke kuulokkeet. 

 

Täydelliset ohjeet saat lukemalla kohdan "CD-toiminnot" jäljempää tästä 

ohjekirjasta. 

 



Toiminnot 
Kauko-ohjaus 
 

 
 

 

1. MUTE painike 

2. AUDIO painike 

3. HOME painike 

4. PHOTO painike 

5. VOLUME - painike 

6. VOLUME + painike 

7. DISPLAYOUT painike 

8. LEFT painike 

9. SETUP painike 

10. ROTATE painike 

11. PLAY/ PAUSE painike 

12. STOP painike 

13. PREV painike 

14. NEXT painike 

15. LCD painike 

16. SUBTITLE painike 

17. VIDEO painike 

18. MUSIC painike 



19. BROWSER painike 

20. UP painike 

21. RIGHT painike 

22. OK painike 

23. RETURN painike 

24. DOWN painike 

25. ZOOM + painike 

26. ZOOM - painike 

27. FAST FORWARD painike 

28. FAST BACKWARD painike 

 

 

APM100 Portable Mediaplayer 
 

 
Valitse painikkeilla 1' , '2' , '4' , '5' ja vahvista painamalla '3' 

 

 

  



Käyttö 
Laitteen kytkentä päälle ja pois päältä. 
 

 
Kytke laitteeseen virta kääntämällä katkaisin ON-asentoon. 

Katkaise laitteesta virta asettamalla katkaisin asentoon OFF. 

 

 

  



HOME-kotisivu 
 

Käynnistyttyään APM100 lataa automaattisesti HOME-sivun. 

Paina OK painiketta . 

Valitse CARD (kortti), ulkoinen USB-muistitikku tai (sisäinen) kiintolevy. 

 

DESKTOP latautuu automaattisesti. 

 

 
 

 

  



Explorer 
 

 

 

 

 Valitse EXPLORER (1), kun haluat selata kaiken tyyppisiä tiedostoja 

paikallisella levyllä tai muissa laitteeseen kytketyissä lähteissä. 

Voit toistaa kaikenlaisia tiedostoja. 

 

 

 Valitse haluamasi lähde UP (20) ja DOWN (24) -painikkeilla. 

 Vahvista painikkeella OK (22). 

 Valitse haluamasi tiedosto. 

 Vahvista painikkeella OK (22). 

 

Jos kyseessä on videotiedosto: katso kohta MOVIE 

Jos kyseessä on musiikkitiedosto: katso kohta MUSIC 

Jos kyseessä on valokuvatiedosto: katso kohta PHOTOS 

Jos kyseessä on tekstitiedosto: katso kohta E-BOOK 

 

 

  



Movie 
 

 

Valitse MOVIE (2), kun haluat selailla videotiedostoja. 

 

Jos valittu videotiedosto toistetaan, voit valita eri vaihtoehtoja. 

Käytä tähän painikkeita SETUP (9) / OK (22). 

Voit liikkua valikossa käyttämällä LEFT (8) ja RIGHT (21) -painikkeita. 

Valikko häviää itsestään, mutta voit myös poistaa sen nopeammin 

painamalla RETURN (23). 

 

 

 PLAY/ PAUSE: toista valittu tiedosto / tauko 

 PREV: edellinen tiedosto 

 NEXT: seuraava tiedosto 

 TRACK: valitse toistettavan VIDEOTIEDOSTON kappale (jos 

käytettävissä) 

 SUBTITLE: valitse toistettavan VIDEOTIEDOSTON tekstitys (mikäli 

käytettävissä) 

 SCALE: valitse VIDEOMUOTO (4:3. 16:9, full screen, max) 

 MODE: valitse erilaisia toisto- ja ohjelmointivaihtoehtoja. 

 CHANNEL: valitse haluamasi äänentoisto (STEREO, LEFT, RIGHT) 

 SUB SIZE/ COLOR: valitse tekstitykselle haluamasi koko ja väri 

 

 

 Paina painiketta SETUP (9) tai painiketta LEFT (8). 

 

 



Voit valita nyt seuraavista vaihtoehdoista: 

 Lajittelu: järjestää tiedosto aakkos- tai öökkösjärjestykseen. 

 Kopioi/liitä: tällä kopioit valitsemasi tiedostot ja liität ne haluamaasi 

paikkaan. 

 Poista: valitut tiedostot poistetaan. 

 Peruuta: valikosta poistuminen 

 

 

  



Music 
 

 

Valitse MUSIC (3), kun haluat selata musiikkitiedostoja. 

 

Jos valittu musiikkitiedosto toistetaan, voit valita eri vaihtoehtoja. 

Käytä tähän painikkeita SETUP (9) / OK (22). 

Voit liikkua valikossa käyttämällä LEFT (8) ja RIGHT (21) -painikkeita. 

Valikko häviää itsestään, mutta voit myös poistaa sen nopeammin 

painamalla RETURN (23). 

 

 

Voit valita nyt seuraavista vaihtoehdoista: 

 PLAY/ PAUSE: toista valittu tiedosto / tauko 

 PREV: edellinen tiedosto 

 NEXT: seuraava tiedosto 

 MODE: valitse erilaisia toisto- ja ohjelmointivaihtoehtoja. 

 SOUND: valitse eri äänitehosteita. 

 DISPLAY: tässä voit valita kappaleen tekstin näytön (jos 

käytettävissä). 

 FAVOR: arvostele musiikki (1,2,3,4,5 tähteä) 

 

 

 Paina painiketta SETUP (9) tai painiketta LEFT (8). 

Voit valita nyt seuraavista vaihtoehdoista: 

 

 Lajittelu: järjestää tiedosto aakkos- tai öökkösjärjestykseen. 



 Kopioi/liitä: tällä kopioit valitsemasi tiedostot ja liität ne haluamaasi 

paikkaan. 

 Poista: valitut tiedostot poistetaan. 

 Peruuta: valikosta poistuminen 

 

 

  



Photos 
 

 

Valitse PHOTO (4), kun haluat selata valokuvia tai muita kuvia. 

 

Jos kuviasi toistetaan, voit valita eri vaihtoehtoja. 

Käytä tähän painikkeita SETUP (9) / OK (22). 

Voit liikkua valikossa käyttämällä LEFT (8) ja RIGHT (21) -painikkeita. 

Valikko häviää itsestään, mutta voit myös poistaa sen nopeammin 

painamalla RETURN (23). 

 

 

 PLAY/ PAUSE: käynnistä tai keskeytä seuraavien tiedostojen toisto 

(diaesitys). 

 THUMB: tällä vaihtoehdolla voit katsoa useita tiedostoja pikkukuvina. 

 MUSIC: voit liittää diaesitykseen musiikkia 

 EFFECT: voit valita valokuvien/kuvatiedostojen vaihtumistehosteen. 

 TIME SLOT: valitse tässä kuvien/valokuvien näyttöaika. 

 ORDER: valitse kuviesi/valokuviesi toistojärjestys. 

 SET BG: voit määrittää valitsemasi (valo)kuvan taustakuvaksi 

 

 

 Paina painiketta SETUP (9) tai painiketta LEFT (8). 

 

 

Voit valita nyt seuraavista vaihtoehdoista: 

 Lajittelu: järjestää tiedosto aakkos- tai öökkösjärjestykseen. 



 Kopioi/liitä: tällä kopioit valitsemasi tiedostot ja liität ne haluamaasi 

paikkaan. 

 Poista: valitut tiedostot poistetaan. 

 Peruuta: valikosta poistuminen 

 

 

  



E-book 
 

 

Valitse E-BOOK (5), kun haluat selata e-kirjatiedostoja. 

 

Jos toistat E-BOOK-tiedoston, voit valita eri vaihtoehtoja. 

Käytä tähän painikkeita SETUP (9) / OK (22). 

Voit liikkua valikossa käyttämällä LEFT (8) ja RIGHT (21) -painikkeita. 

Valikko häviää itsestään, mutta voit myös poistaa sen nopeammin 

painamalla RETURN (23). 

 

 

 PLAY/ PAUSE 

 ROTATE: tällä vaihtoehdolla voit kääntää kuvan. 

 SAVE: voit tallentaa kirjanmerkkisi 

 JUMP: avaa kirjanmerkin. 

 FONT: valitse tällä kirjainkoko. 

 COLOR: valitse kirjainten väri. 

 BK GRAD: taustan valinta 

 MUSIC: toisto musiikkia / tauko 

 TIME: valitse sivun toistoaika 

 

 

 Paina painiketta SETUP (9) tai painiketta LEFT (8). 

 

 

Voit valita nyt seuraavista vaihtoehdoista: 



 Lajittelu: järjestää tiedosto aakkos- tai öökkösjärjestykseen. 

 Kopioi/liitä: tällä kopioit valitsemasi tiedostot ja liität ne haluamaasi 

paikkaan. 

 Poista: valitut tiedostot poistetaan. 

 Peruuta: valikosta poistuminen 

 

 

  



Music(s) 
 

 
Valitse MUSIC(S) (7), kun haluat toistaa suoratoistomusiikkitiedoston. 

 

 

  



Kopioi (yleinen) 
 

 
Tiedosto voidaan kopioida yhdestä lähteestä toiseen. 

 
HUOMIO: 

Kopiointi on tehtävä Explorerilla (tiedostonhallinta), koska muista 

lähteistä voi aiheutua tämä virheilmoitus. 

 

 

 Valitse haluamasi tiedosto. 

 Paina LEFT painiketta (8). 

Näytön alla näkyvät valintamahdollisuudet. 

 

 Paina RIGHT painiketta (21). 

 Valitse "tiedosto" 

 Vahvista painikkeella OK (22). 

Näytön oikeassa laidassa näkyy valikko. 

 

 Valitse "kopioi". 

Käytä UP (20) näppäintä tähän. 

 

 Vahvista painikkeella OK (22). 

 Paina RETURN painiketta (23). 

 Valitse paikka, johon haluat kopioida tiedoston. 

 Paina LEFT painiketta (8). 

 Valitse "tiedosto" 



Käytä UP (20) näppäintä tähän. 

 

 Valitse "liitä" 

 Vahvista painikkeella OK (22). 

Tiedosto on nyt kopioitu. 

 

 
HUOMIO: 

Käytettävän USB-muistitikun on oltava alustettu FAT32-

tiedostojärjestelmälle. Laite toistaa tiedostoja myös NTFS-alustetulta 

USB-tikulta, mutta APM100 ei pysty kopioimaan tällaiselle tikulle 

tiedostoja. Tiedostot on tällöin siirrettävä USB-muistitikkuun 

tietokoneella. 

 

 

  



Setting 
 

 

Ulostulo 

 

APM100 on liitettävissä televisioon valokuvien tai videotiedostojen 

katselemiseksi televisiosta. 

 

 

 Liitä APM100 televisioosi. 

Käytä tähän tavallista HDMI-johdinta. 

 

 Valitse "asetukset". 

Käytä RIGHT (21) näppäintä tähän. 

 

 Vahvista painikkeella OK (22). 

 Valitse "ulostulot" 

Käytä tähän UP (20) tai DOWN (24) -näppäintä. 

 

 Vahvista painikkeella OK (22). 

 Valitse haluamasi vientimuoto (LCD tai kuvatiedosto). 

Käytä tähän UP (20) tai DOWN (24) -näppäintä. 

 

 Vahvista painikkeella OK (22). 

 

 
HUOMIO: 



Jos valitset vaihtoehdoksi "LCD", kuva näytetään APM100:ssa. 

Jos valitset "kuvamuodon", kuva näytetään televisiossa. 

 

 Selvitä oikea kuvamuoto televisiosi käyttöohjeesta. 

 

 

 Poistu valikosta painamalla RETURN (23) -näppäintä. 

Palaa HOME-sivulle painamalla vielä kerran RETURN (23) -näppäintä. 

 

Kieli 

 

 Valitse "asetukset". 

Käytä RIGHT (21) näppäintä tähän. 

 

 Vahvista painikkeella OK (22). 

 Valitse "kieli". 

Käytä tähän UP (20) tai DOWN (24) -näppäintä. 

 

 Vahvista painikkeella OK (22). 

 Valitse haluamasi kieli. 

Käytä tähän UP (20) tai DOWN (24) -näppäintä. 

 

 Vahvista painikkeella OK (22). 

 

 

 Poistu valikosta painamalla RETURN (23) -näppäintä. 

 Palaa HOME-sivulle painamalla vielä kerran RETURN (23) -

näppäintä. 

 

 
  



Tarkistusääni 

 

 Valitse "asetukset". 

Käytä RIGHT (21) näppäintä tähän. 

 

 Vahvista painikkeella OK (22). 

 Valitse "tarkistusääni". 

Käytä tähän UP (20) tai DOWN (24) -näppäintä. 

 

 Valitse 'lisäys' tai 'vähennys'. 

Käytä tähän UP (20) tai DOWN (24) -näppäintä. 

 

 Vahvista painikkeella OK (22). 

 

 

 Poistu valikosta painamalla RETURN (23) -näppäintä. 

 Palaa HOME-sivulle painamalla vielä kerran RETURN (23) -

näppäintä. 

 

Järjestelmätiedot 

 

 Valitse "asetukset". 

Käytä RIGHT (21) näppäintä tähän. 

 

 Vahvista painikkeella OK (22). 

 Valitse "järjestelmätiedot". 

Käytä tähän UP (20) tai DOWN (24) -näppäintä. 

 

 Vahvista painikkeella OK (22). 

Näet yhteenvedon seuraavista: 

 

 Sisäisen levyn tila. 

 Sisäisellä levyllä käytettävissä oleva tila. 

 Ohjelmistoversio 

 

 

 Poistu valikosta painamalla OK (22) -näppäintä. 

 Painamalla RETURN (23) -painiketta voit palata takaisin HOME-

kohtaan. 
  



Palauta vakio 

 

 Valitse "asetukset". 

Käytä RIGHT (21) näppäintä tähän. 

 

 Vahvista painikkeella OK (22). 

 Valitse "vakio". 

Käytä tähän UP (20) tai DOWN (24) -näppäintä. 

 

 Vahvista painikkeella OK (22). 

 Valitse "kyllä" tai "ei". 

Käytä tähän LEFT (8) tai RIGHT (21) -näppäintä. 

 

 

 Vahvista painikkeella OK (22). 

 Painamalla RETURN (23) -painiketta voit palata takaisin HOME-

kohtaan. 

 

 

  



Puhdistus ja hoito 
 

 
VAROITUS Ennen laitteen puhdistamista tai huoltamista se tulee kytkeä 

pois päältä ja irrottaa verkkovirrasta. 

Puhdista laitteen ulkopuoli pehmeällä liinalla. Jos laite on hyvin likainen, 

kostuta liina vedellä ja miedolla puhdistusaineella. 

 

 

  



Tekniset tiedot 
 

Syöttövirta:  

DC 9V Sovitin 

16:9-kuvasuhde 17,8 cm:n kuvaruudulla (7") 

Stereoääniteho: 2 x 1 Wattia 

MPEG4 / Xvid -toisto 

MP3 / WMA -toisto 

USB 2.0 -liitäntä 

SD/MMC-korttipaikka 

Digitaalinen ulostulo: HDMI 

2 G sisäistä muistia 

Kuulokeliitäntä 

 

 
Ulkoinen kiintolevy ei toimi APM100:n yhteydessä, voit käyttää 

ainoastaan USB-muistitikkuja. 

 

Lisävarusteet 

Kaukosäädin 

-kuulokkeet 

AC/DC Sovitin 

12 V:n autosovitin 

pikaopas 

 

 

  



Käytettyjen sähköllä toimivien ja 
elektronisten laitteiden hävittäminen 
 

 
Tämä symboli materiaalissa, lisävarusteessa tai pakkausmateriaalissa 

ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. 

Hävitä tuote toimittamalla se sähkö- tai elektroniikkajätteen 

kierrätyspisteeseen. Euroopan Unionin alueella ja muissa Euroopan 

maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät käytetyille sähkö- ja 

elektroniikkalaitteille. Varmistamalla, että tuote hävitetään oikein, autat 

estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten 

terveydelle, joita voi aiheutua tämän tuotteen epäasianmukaisesta 

jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Älä siksi 

hävitä vanhaa sähkö- tai elektroniikkalaitettasi kotitalousjätteen mukana. 

 

Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyden 

paikkakuntasi jätehuoltoviranomaisiin, paikalliseen jätehuoltopalveluun 

tai kauppaan, josta ostit tämän tuotteen. 

 

Lisätietoa ja takuuehdot saat osoitteesta: www.akai.eu 

 

 
Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana, vaan toimita ne paristojen 

keräilypisteeseen kierrätystä varten. 

 
 


