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Belangrijke veiligheidsinstructies 

Deze gebruikershandleiding omvat belangrijke veiligheidsinstructies en informatie over het correcte 
gebruik van het toestel. Verzeker u ervan alle instructies zorgvuldig te lezen, te begrijpen en op te 
volgen om ongevallen te vermijden. 

- Gelieve het toestel niet bloot te stellen aan extreme temperaturen (boven 40℃), zoals in 
                 afgesloten auto’s in de zomer. 
- Gelieve het toestel niet te bewaren in een vochtige of onreine omgeving. 
- Gelieve te vermijden dat het toestel valt of hard botst. 
- Gelieve het volume van de oortelefoon niet te hoog in te stellen bij gebruik. Indien u   
                 een pieptoon hoort in uw oor, stop dan het toestel te gebruiken of verminder het  
                   volume. 
- Demonteer het toestel niet zelf en veeg de oppervlakte van het toestel niet schoon met 
                 alcohol, benzine of verdunningsmiddel. 
- Gebruik het toestel niet in zones waar elektronische toestellen verboden zijn. 
- Het is niet aan te raden het toestel te gebruiken bij het rijden of wandelen op straat. 



Functie overzicht 

- LCD Display
- Geïntegreerde Micro-SD kaart, support capaciteit tot 16GB
- Speelt MP3, WMA muziekformaat bestanden 
- Ingebouwde Li-polymeer batterij
- Ingebouwde digitale stem opname functie
- Afmetingen 83 x 28 x 12 mm



Knoppen 

1: USB 
2: USB druk knop 
3: Power ON/OFF knop 
4: Oortelefoon aansluiting 
5: Modus 
6: Next 
7: Volume 
8: Speel/stop 
9: Back 
10: Micro SD kaart gleuf 
11: Microfoon 
12: LCD display 
13: Gat voor riem 



Algemene functies 

Power on 
Schuif de Power ON/OFF knop naar de “ON” positie om het toestel in te schakelen.  
 
Power off 
a. In de muziek modus: houd 1 seconde toets [       ] (play/stop) ingedrukt. De muziek zal  
 stoppen. Houd vervolgens 3 seconden toets [        ] (play/stop) ingedrukt om het toestel uit te 
 schakelen. 
b. In een andere modus: houd 3 seconden toets [       ] (speel/stop) ingedrukt. 
c. Wanneer de batterijvoeding laag is, zal het systeem automatisch uitschakelen.



 
Aanpassen van volume 
In de muziek modus en stem modus: druk op toets [        ]. U komt in de interface van volume 
aanpassing. Druk op toets [        ]  of toets [         ] om het volume één stap te verhogen of te verlagen. 
Houd toets [        ] of toets [        ] lang ingedrukt om het volume sneller te verhogen of te  verlagen. 
Notificatie: Draai het volume niet te hoog wanneer u de oortelefoon opzet, dit kan uw gehoor 
beschadigen. 

 
 
 
 
 



 
Betreffende de batterij 
De speler heeft een ingebouwde Li-polymeer batterij met lange levensduur. Indien de 
batterijvoeding laag is, zal de display “laag vermogen” tonen en de speler automatisch 
uitschakelen. Laad uw batterij op door de speler aan te sluiten op de PC via een USB kabel. 
De display toont het batterij icoon en impuls tijdens het opladen van de batterij. Het icoon zal vol/full 
aanduiden als de batterij volledig is opgeladen. Het laden van de batterij duurt ca. 4 uur, maar de 
eerste keer zal het 10 uur duren. De batterijduur hangt af van het volume waarop afgespeeld wordt, 
het formaat van de muziekbestanden, de toetsen-operatie, enz. 
U kan de speler uitschakelen om batterijvoeding te besparen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hoofdmenu 
Druk op toets [      ] voor het menu. Druk op toets [       ] of toets [      ] om de gewenste functie 
te selecteren. Houd toets [      ] ingedrukt om wijzigingen op te slaan en het menu te verlaten. 
 
Muziek modus 
 Play/Stop Play/Speel/Stop Spelen: In de muziek modus: plug de oortelefoon in de speler en 

druk daarna op de toets PLAY/STOP [       ] om af te spelen of te stoppen. 
 Selecteer muziek: Druk kort op toets [        ] en u gaat naar het volgende nummer. Druk kort  
 op toets [       ] en u gaat naar het vorige nummer. 
 Muziek  modus menu: In  de  muziek modus:  druk op toets [        ] voor het menu.   Druk  op 

toets [        ] of  toets  [        ] om de gewenste modus te selecteren. Druk dan op toets  
[       ] om de selectie te bevestigen: Herhaal, Equalizer , Replay/Opnieuw spelen, 
Herhalingstijden, Tussentijd bij herhaling, Exit 

 Herhaling modus: druk op toets [       ] en toets [      ] om de herhalingsmodus te selecteren:  
Normaal; Herhaal één; Folder; Herhaal Folder; Herhaal Alle; Willekeurig; Intro. 



 
 Equalizer modus: JAZZ, KLASSIEK, ROCK, POP, NORMAAL, SOFT, DBB 
 Tempo waarde: druk op toets [       ] en toets [       ] om de tempo waarde te selecteren. Een 

hogere waarde zal het tempo verhogen en een lagere waarde zal het tempo verlagen. Het 
cijfer “0” is het normale tempo. 

 Herhalen: A-B herhaling: wanneer “A” in het icoon         knippert, druk op de [        ] toets om 
het startpunt “A” te selecteren. Druk op [        ]  om het eindpunt “B” te selecteren . De speler 
zal het geselecteerde stuk van A tot B herhalen in de herhalingstijden.  

 Aantal keer herhalen: In het muziek menu , druk op toets [       ] of op toets [       ] om het 
aantal keer herhalen in te stellen. Druk daarna op toets [        ] om te bevestigen. Het 
maximum is 10 keer (1-10).  

 Tussentijd herhalen: Stel in hoeveel tijd er tussen het herhalen moet zijn. 
 Display van tekst: De gebruiker kan de teksten van liedjes downloaden van de website en deze 
 opslaan met dezelfde naam als de muziek op de speler. 
Notificatie: De speler toont de naam van de tekst die gelijk is aan de naam van het MP3-bestand. 
Bijvoorbeeld, de naam van het muziek bestand is “song.mp3” en het LRC bestand moet “song.lrc” zijn. 
Ook moeten de bestanden in dezelfde map opgeslagen zijn. 



Opname modus 
In het hoofdmenu van de speler, druk op toets [       ] om de opname modus te selecteren. 
Druk op de toets [       ] om de opname te starten/stoppen. Druk op toets M om op te slaan 
en af te sluiten. Notificatie: 

1) Voor een goede opname, neem op met een rustige achtergrond.
2) Spreek niet voor de opname en start de opname na 5-6 seconden.
3) Controleer of de batterij opgeladen is en er voldoende geheugen vrij is.
4) De speler ondersteunt 99 stem-opname-bestanden in elke index. Als de 

melding “out of space” in het scherm komt, dan heeft de huidige index al 99
stem-opname-bestanden opgeslagen, wissel dan naar een nieuwe index. 

5) Tijdens het opnemen kunnen alleen toets [       ] en toets [       ] gebruikt worden.



FM-Modus 
In het menu, druk op toets [      ] of toets [      ] om de FM-Modus te selecteren en druk op [       ] om 
te bevestigen. Druk op [       ] (play/stop) om het kanaal op te slaan. Als er geen kanaal is opgeslagen, 
kunt u automatisch of handmatig kanalen zoeken. Druk opnieuw op [       ] om in het submenu te 
komen zoals hieronder: 

Opslaan Opslaan van huidige frequentie 
Opnemen Opnemen van opgeslagen kanaal 
Verwijderen Verwijderen van opgeslagen kanaal 
Verwijder alles Verwijder alle opgeslagen kanalen 
Auto Search Auto search FM kanaal 
Normale Band Frequenties van 87.5MHz---108MHz; 
Japanse Band Frequenties van 76MHz---90MHz; 
Afsluiten Sluit het FM-submenu af 



Automatisch zoeken: Houd twee seconden toets [      ] of toets [      ] ingedrukt. Dan zal de 
frequentie omhoog of omlaag zoeken tot een radiostation wordt gevonden, daarna stopt 
het zoeken automatisch. 
Handmatig zoeken: Druk toets [       ] of toets[       ] kort in om per stap omhoog of omlaag 
een kanaal te zoeken. Notificatie: Normale band en Japanse band kunnen beide 20 vooraf 
ingestelde kanalen opslaan. 

Systeem modus (instelling) 
Druk op toets [        ] of toets [        ] om [systeem] te selecteren en druk daarna kort op toets [       ] 
om te wijzigen. 

Systeem 
Tijd

Druk op M om de opname tijd aan te passen. Druk [      ] en het cijfer van het 
jaar neemt toe; druk de [     ] om het volgende cijfer aan te passen, druk op [   
] of [      ] om het cijfer aan te passen. Druk op M om te bevestigen.

LCD set Altijd licht, 10 Sec, 20 Sec, 30 Sec 



Taal Eenvoudig Chinees, Engels, Traditioneel Chinees, Japans, Frans, Duits, 
Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans, Zweeds, Tsjechisch, Deens, Pools  

Automatisch 
uitschakelen 

Off tijd: stel de tijd in van automatisch uitschakelen. De tijdseenheid is 
seconden. 0 betekent dat de functie uitgeschakeld is. 
Slaaptijd: stel  de tijd in waarna het toestel in slaapmodus gaat. Dit is in te 
stellen in minuten. 

Geheugen 
 

Controleer het geheugen volume en het beschikbare geheugen. 
Firmware 

 
Toont de firmware versie van de speler. 

Firmware 
 

De firmware kan worden bijgewerkt via verbinding met de PC. 
Afsluiten Sluit het submenu af. 



TEKST modus 
Druk op [       ] om het TEKST menu te openen. De display ziet eruit als op Beeld 1. 
Om het e-boek te lezen, druk op [       ] Om het e-boek bestand in te stellen of 
te verwijderen, druk op [      ], de display ziet eruit als op Beeld 2 en Beeld 3. Om 
een leeswijzer te plaatsen in het e-boek, druk op toets [         ] om elke functie in 
te stellen, de display ziet eruit als op Beeld 4. 

1 2 3 4 



USB disk functie 
1) De speler kan ook worden gebruikt als een mobiel opslag apparaat. Verbind de speler met de
computer. de capaciteit is 1GB – 8GB geheugen. De speler ondersteunt ook het opladen via USB
wanneer deze is aangesloten op de computer. 
2) Wanneer de speler is aangesloten op een computer, zal de display drie verschillende modi
aanduiden tijdens de werking: 

suspending modus (onderbreking) data downloading 



data uploading 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Probleemoplossen 
Indien de speler niet goed functioneert, lees dan hieronder verder. 

V: De speler werkt niet. 
A:  
1) Controleer of de batterij opgeladen is.
2) Controleer of de Power On/Off knop op On staat.
3) Controleer of de volumeknop niet op 0 staat en de oortelefoon goed is aangesloten.
4) Beschadigde muziekgegevens zullen een vreemd geluid veroorzaken; controleer of er beschadigde 

bestanden zijn. 
5) Kies het juiste FAT bestand systeem bij het formatteren van de disk.



V: De speler kan geen bestanden uploaden/downloaden, geen disk- icoon in 
computer.  
A: Controleer of de USB-kabel correct is aangesloten. 
Installeer de CD-driver op correcte wijze indien onder Win 98. 
 
V: De speler kan niet opnemen. 
A: Controleer of er voldoende geheugen vrij is. Controleer of de batterij is opgeladen. 
V: Eigenaardige tekens worden getoond.  
A: Controleer of de correcte taal is geselecteerd. 
 
V: FM radio signaal is niet duidelijk. 
A: Probeer de oortelefoon in een andere positie; de oortelefoon kan worden gebruikt als antenne 
om het signaal te ontvangen. 
 
  



Specificatie 
Dual color LCD scherm: 128x64 pixels 
Werktaal: Eenvoudig Chinees, Engels, Traditioneel Chinees, Japans, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, 
Portugees en Spaans enz. 
USB Interface: USB2.0 
Gesteunde bestandsformaten: Muziek: MP3, WMA, WAV; Opname: WAV 
FM frequentie: 87,5MHz-108MHz 
Maximum output vermogen: (L) 10Mw + (R) 10Mw (320hm) 
Ingebouwd geheugen: 4GB 
Vermogen: 3.7 V Li-Polymeer batterij 

Werkingstemperatuur: -5℃～40℃4 
Systeem voor operatie: WINSE/ME/2K/XP, Mac OS 10, Linux2.4.2 
Accessoires: Gebruiksaanwijzing, Oortelefoon 



Support Micro-SD kaart functie 
Installeren en uitnemen Micro-SD Kaart: 
Installeren: Verbind de Micro-SD Kaart met het toestel door het inschuiven van de kaart aan de 
zichtbare zijde in de sokkel van het toestel. Zo kan de MP4 speler de bestanden spelen van de 
Micro-SD Kaart.  
Uitnemen: Duw de Micro-SD kaart in zodat de Micro-SD Kaart lichtjes terugveert. Dan is de Micro-
SD kaart klaar om uitgetrokken te worden.
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