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Kenmerken 
● 1.8-inch TFT-display 
● 128 x 160 pixels display resolutie 
● Oortelefoon inbegrepen 
● Speelt AVI (128x160) en AMV video bestanden 
● Speelt MP3, WMA en WAV audio  bestanden 
● Beelden van JPEG bestanden 
● Ingebouwde Micro-SD sleufponskaart, ondersteunt tot 16GB 
● Ingebouwde 350mAh Li-poly batterij 
● Ingebouwde FM-radio 
● Ondersteunt TXT E-boek formaat 
● Meerdere talen ondersteuning 
● Beschikbaar in brede waaier van attractieve kleuren 

 
 

Voorzorgsmaatregelen 
Volg deze voorzorgsmaatregelen om de levensduur van uw Digitale Media Speler 
te behouden: 
● Er wordt aangeraden dat u de batterij volledig laat opladen voordat u het 
toestel voor de eerste keer gaat gebruiken. Laat deze niet her-opladen voor 
meer dan 4 uren zonder toezicht. 
● Hang de speler niet op aan de oortelefoons of kabels. 
● Forceer nooit de stekkertjes in de poorten van uw Digitale Media Speler of 
computer. Verzeker u altijd dat uw stekkers identiek zijn in vorm en maat 
voordat u deze aansluit. 
● Bij het ontkoppelen van uw media digitale speler van een computer, gebruik 
altijd de functie Safety Remove Device op uw computer. Schakel nooit uw 
digitale mediaspeler uit tijdens het doorgeven van gegevens. 

 
 
 
Waarschuwing 
● Gebruik de speler niet bij extreme temperaturen. Houd de speler verwijderd 
van extreem hete, koude, droge of vochtige zones. Houd de speler ook 
verwijderd van water, vuur, en straling. 
● Demonteer uw digitale mediaspeler niet. 
● Laat geen jonge kinderen uw speler gebruiken zonder toezicht. 
● Installeer geen onbekende/vreemde software op uw digitale mediaspeler. 
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Toets & Controles 
 

1. Micro SD Kaart gleuf 

2. ON/OFF powerschakelaar 

3. VOL+ 

4. VOL- 

5. Open en sluit menu, bevestig selectie (ingedrukt houden van deze toets 

zal u terugbrengen naar het hoofdmenu) 

6. Laatste/ Terug 

7. Volgende/ Vooruit 

8. Speel/Pauze, Power ON/ OFF 

9. Handriem Opening (handriem niet inbegrepen) 

10. Oortelefoon aansluiting 

11. USB aansluiting 
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Basis Werking 
 
Power on & Power off: 
Power On: Houd (speel/stop)-toets gedurende 3 seconden ingedrukt, 
de speler zal schakelt in.  
Power off: Houd       (speel/stop)-toets gedurende 3 seconden ingedrukt, de speler 
zal uitgeschakeld worden. Notitie: wanneer de batterijvoeding laag is, zal de 
speler automatisch uitschakelen. 
Aanpassen van volume: Met de MP3 modus, AMV/AVI modus en Voice 
modus: Druk [VOL-] of [VOL+] om het volume één stap te verminderen/ 
vermeerderen. Het ingedrukt houden van de toets [VOL-] of [VOL+] zal het 
volume sneller verminderen / vermeerderen. 
Micro SD Kaart: 
Plaats de TF-kaart in de Micro SD Kaart gleuf. U kan de Kaartfolder zien in het 
menu. Zonder een geplaatste TF-kaart, is er geen Micro SD Kaartfolder 
zichtbaar in het menu. 
Opladen/Verbinden/Loskoppelen van een PC 
Verbind het toestel met de PC via de USB-kabel om het te gebruiken als een 
Uitneembare Disk. Om het toestel op te laden of uit te schakelen druk op toets 
“Menu” onder USB-verbinding. 
Hoofdmenu 
Houd [MENU] ingedrukt om het hoofdmenu te openen. Druk [PRE] of [NEXT] om 
van modus te wisselen 
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Muziek 
Selecteer “Muziek” in het hoofdmenu 

 
Druk op [MENU] om de selectie te bevestigen en druk daarna de toets PLAY/STOP 
[>II] om het nummer te spelen. Terwijl de muziek speelt, druk de toets {MENU] om 
het submenu te openen:  

 

Selecteer de MUZIEK-modus in het hoofdmenu, druk op [MENU] om de selectie te 
bevestigen en druk daarna de toets PLAY/STOP [>II] om het nummer te spelen. 
Terwijl de muziek speelt, druk de toets {MENU] om het submenu te openen: 
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Alle nummers Toont alle nummers 
Lijst van albums Toont alle albums 
Artiesten Toont de zanger van het nummer 
Genre Toont het genre van het nummer 
Creëer Speellijst Creëer de speellijst 

 
 
 

Instelling 

Herhaling 
Normaal, Herhaal één; Folder; Herhaal 
Folder; Herhaal Alle; Random; Intro 

Equalizer 
NATUURLIJK, ROCK, POP, KLASSIEK, 
ZACHT, JAZZ, DBB 

 
Modu 
s van 
Herhal 
en 

 
 
Herhalen 

A-B herhaling, wanneer “A” in het icoon 
 knippert, druk [NEXT] om het 

startpunt “A” te bevestigen en 
vervolgens druk [NEXT] om het 
eindpunt “B” te bevestigen. De speler 
zal A tot B herhalen volgens de 
instelling in de herhalingstijden. 
(Terugkeren naar A-B herhaal modus 
via [PRE] instellingen in herhalingstijd) 

  Herhalings 
tijden 

Instellen hoeveel keer de A-B selectie 
te herspelen. Maximum is 10 keer (1-
10) 

  Herhaling Instellen van herspeel-tijd tussen elke 
herhaling 

Exit   Het submenu afsluiten 
 

Dit apparaat ondersteunt het tonen van de songtekst van nummers. Om de 
sogtekst van het nummer goed te tonen, moet u er zeker van zijn dat de namen 
van het nummer en de songtekst overeenkomen. Voorbeeld: Je brengt een 
“song.mp3” in de muziek map; een zelfde naam “song.lrc” dient geplaatst te 
worden onder het LRC-bestand. 
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Lokale map  Huidige map waar het nummer zich in bevindt 
Verwijder bestand Verwijder het spelende nummer 
Verwijder alles Verwijder alle nummers 

 
Indien u een nummer wilt verwijderen terwijl het aan het spelen is, druk [>II] 
om te stoppen en druk dan op de Modus-toets. Selecteer “Bestand 
verwijderen/Delete file”, kies het bestand dat u wilt verwijderen en bevestig 
“Verwijderen/Delete”. Op de display verschijnt: 

 

 
Film 
Selecteer “Film/Movie” in het hoofdmenu 

 
Druk op [MENU] om de selectie te bevestigen en druk dan op de toets 
PLAY/STOP [>II] om de video af te spelen. Terwijl de video speelt, druk de 
toets {MENU] om in het submenu te komen: 

 
Dit is hetzelfde als voor Muziek. 
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Opname Modus 

 
Druk op de [MENU]-toets om de Opname-modus te selecteren in het 
hoofdmenu, druk dan opnieuw op [MENU] en u komt in het submenu 
Opname. 

 

Lokale map De map van de huidige opname 
REC type: 32K BPS、64K BPS、128K BPS、256K BPS 
Uittreden Het submenu afsluiten 

 
Na het instellen, druk op [>II] om de opname te beginnen. Enkel [>II] 
(speel/play/stop) en [MENU] kunnen worden gebruikt tijdens de opname. Om een 
nieuw opname-bestand te beginnen, druk de toets [>II] (play/stop) kort in om het 
huidige opname-bestand op te slaan. 
Dit toestel kan 99 stem-opname-bestanden opslaan per index. Indien de display 
“out of space” meldt, betekent het dat de huidige index reeds 99 stem-opname-
bestanden heeft opgeslagen. De gebruiker dient te wisselen naar een nieuwe 
index. 
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Stem 
Druk op [PRE] of [NEXT]om de Stem Modus te selecteren, druk dan op [MENU] 
om de selectie te bevestigen en druk op [>II] om het opname-bestand af te 
spelen. 

 
Druk de toets [>II] om de playback te pauzeren, druk op de [PRE] of [NEXT] 
toets om de opname-bestanden te selecteren. 

 
 

Sub-menu tijdens het afspelen: 
Herhaling Refereert naar “herhaal” in de muziek 
Modus van Herhalen Refereert naar “herhaal” in de muziek 
Uittreden Het submenu afsluiten 

Sub-menu tijdens pauze: 
Lokale folder De folder van de huidige opname 
Verwijderen Verwijder opname bestand 
Verwijder alles Verwijder alle opname bestanden 
Uittreden Het submenu afsluiten 
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FM-Modus 
Selecteer de [PRE] of [NEXT]-toets om de FM-Modus te kiezen en druk op 
[MENU] om te bevestigen. 

 
Druk op [>II] (play/stop) om het kanaal op te slaan. Als geen enkel kanaal is 
opgeslagen, kan u kanalen automatisch of handmatig zoeken. Druk opnieuw 
op [MENU] om in het submenu te komen: 

 
 

 

Opslaan Opslaan van huidige frequentie 

Opnemen Opnemen van vooraf ingesteld kanaal 
Verwijderen Verwijderen van vooraf ingesteld kanaal 
Verwijder alles Verwijder alle opgeslagen kanalen 
Auto Search Zoek automatisch naar FM kanalen 
Normale Band Frequenties van 87.5MHz---108MHz; 
Japanse Band frequenties van 76.5MHz---90MHz; 
Uittreden Sluit FM-sub-menu af 

Auto search: Indrukken van [PRE] toets of [NEXT] toets gedurende twee seconden 
zal de frequentie omhoog of omlaag afstemmen tot een radiostation wordt 
gevonden, daarna stopt het automatisch. 
Manueel zoeken: druk op de [PRE] of [NEXT] toets om een kanaal omhoog of 
omlaag en per stap te zoeken. Notitie: Normale band of Japanse band kunnen 20 
vooraf ingestelde kanalen opslaan. 
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Beeld 
Druk op de [PRE] of [NEXT]-toets om de Beeld-Modus te kiezen en druk 
dan op [MENU] om te bevestigen. 

 
Druk opnieuw op de [MENU] toets om in het submenu te komen: 

 
 
 

Lokale folder kies de folder waar het beeld wordt opgeslagen 

playback set 
Handmatig of automatisch afspelen (er is een 
tijdsruimte voor auto spelen van 1-10 seconden) 

Verwijder Verwijder het beeld 
Verwijder alles Verwijder alle beelden 
Uittreden Het sub-menu afsluiten 

Druk op [>II] (play/stop) toets om het beeld automatisch of handmatig te 
tonen volgens de vorige afspeel instelling. 
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SYS Instelling 
Druk op de [PRE]-toets of [NEXT]-toets om de SYS Instelling/Setup te selecteren en 
druk dan op [MENU] om te bevestigen. 

 
Druk opnieuw op de [MENU] toets om in het submenu te komen: 

 

 
Opname tijd 

Druk op [MENU] om de opname tijd te wijzigen. Druk op de toets [NEXT] en 
het cijfer van het jaar zal toenemen; druk op de toets [VOL+] om het 
volgende cijfer te wijzigen, druk op de toets [PRE] of [NEXT] om het cijfer aan 
te passen. Druk op [MENU] om de instelling te bevestigen. 

 
LCD set 

Altijd oplichten 
10 sec  
20 Sec 
30 Sec 

 
Taal 

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

 
 
Power off 

Off tijd: stel de automatische uitschakeling in. De tijdseenheid is 
seconden. 0 betekent uitschakeling van de functie. 
Slaap tijd: stel de slaapmodus in, nadat voor de laatste maal op een toets is 
gedrukt. De tijdseenheid is minuten. 

Online modus Multi Drive; Normaal alleen; Gecodeerd alleen 

Geheugen info. Controleer het geheugen volume en het beschikbare geheugen. 

Firmware 
versie Toon de firmware versie van de speler. 

Firmware 
upgrade De firmware kan worden geüpgraded via verbinding naar de PC. 

Uittreden Het sub-menu afsluiten. 
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TEKST 
Druk op de [PRE] of [NEXT]-toets om de Tekst te selecteren en druk dan op 
[MENU] om te bevestigen. 

Selecteer de TEXT modus door te drukken op de Modus-toets, dan kunt u het 
artikel lezen en wijzigen op het toestel. Het toestel kan het artikel alleen 
herkennen in “txt.” formaat. 
Druk opnieuw op de [MENU] toets om in het submenu te komen: 
Lokale folder kies de folder waar het bestand wordt opgeslagen. 

playback set 
Handmatig of automatisch afspelen (er is een 
tijdsruimte voor auto spelen van 1-10 seconden). 

Verwijder Verwijder bestand. 
Verwijder alles Verwijder alle bestanden. 
Uittreden Het submenu afsluiten. 

 

Video Conversie programma 
Volg de onderstaande stappen om het video conversie programma te installeren. 

 
Pak het bestand “Video Conversion Tool.rar” uit dat opgeslagen is in het interne 
geheugen. Klik op Run Setup.exe om het installatieproces op te starten. Klik op 
“AMV/AVI conversie“ om het te openen. Een venster opent, kies daarna het 
bestand dat u wilt converteren, kies daarna de folder waar u het nieuwe 
geconverteerde bestand in wilt zetten, klik daarna op ‘ok’ bij “start conversie”. 

 
Video Conversie Stappen 
1)  Pak het bestand uit, dubbelklik de Setup.exe en installeer het. 
2) Dubbel-klik de Amvtransform.exe. 

(map – Programma Bestanden\Media Player Gereedschappen 
4.41\AMVConverteerder) 

3) Daarna ziet u dit: 
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4) Klik op Input file en kies de video 
die je wilt converteren. 

 
5) Klik voor instellingen. 

Kies de AMV en de resolutie 
160x120. 

6) Klik  voor het converteren. 



 

Probleemoplossen 
 

Geen voeding. 
Controleer of de batterij is opgeladen. 

Opnieuw opladen volgens de richtlijnen in deze 
Handleiding 

Niet in staat om 
bestanden te 
lokaliseren of 
af te spelen. 

Controleer of het bestand een compatibel formaat heeft. 

Controleer of het bestand opgeslagen is in een andere 
index. 

 
Er wordt geen 
muziek gehoord 
in de 
oortelefoons. 

Controleer het volume. 

Controleer de verbinding tussen oortelefoon en de 
aansluitingen. 

Controleer of uw muziek-bestand compatibel is met 
uw MP3 speler. 

Laadt niet op. Controleer of uw Digitale Media Speler 
aangesloten is via een USB poort op uw computer. 

 
Niet in staat 

om muziek te 
downloaden. 

Controleer of u voldoende ruimte hebt op uw Digitale 
Media Speler om het muziek-bestand te downloaden. 

Controleer of de USB-kabel is aangesloten met de PC en de 
Digitale Media Speler. 

De computer 
herkent de 

Digitale Media 
Speler niet. 

Controleer of de USB-kabel goed aangesloten is op uw 
computer. 

Probeer de USB-kabel in een andere USB-poort in te 
pluggen. 
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