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Handleiding MP875 

 

VOORWOORD 

Lees deze handleiding vóór het gebruik zorgvuldig door. 

De informatie van deze handleiding is gebaseerd op de huidige versie van het product. 
Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 
 

NOTIFICATIE 

1. Gebruik de speler niet in een extreem warme of koude, stoffige of vochtige omgeving. 

2. Voorkom wrijving met harde objecten, het oppervlak kan geschuurd worden, de accu eraf 

vallen en tot schade aan de hardware leiden. 

3. Wanneer de speler voor een tijd in de pauzestand is geschakeld, zal deze automatisch 

uitschakelen. 

4. Ontkoppel het apparaat niet tijdens het formatteren, uploaden of het downloaden van 

data. 

Het kan tot verlies van gegevens leiden. 

5. Schakel de speler aan wanneer u moet opladen. 
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KENMERKEN 

1, Ondersteunde audioformaten: MP3/WMA/WAV 

2, Werkt als een geheugenstick: plug & play voor het maken van een back-up van de 

gegevens. 

3. Ondersteuning van opnamefunctie, ingebouwde microfoon. 

4, Ondersteuning van 7 EQ-modi: normaal , pop, rock, klassiek, jazz en bas. 

5, Met FM-radio en FM-opnamefunctie. 

7, Ondersteunt Windows 2000/XP en Vista, enz. 

 

1. TOETSEN EN DISPLAY 
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 Toetsfuncties 

 VOEDING: om de speler aan/uit te zetten. 

 AFSPELEN: inschakelen/afspelen/stoppen 

 MODUS: het menu openen 

 VOL: openen van de volumeregelinginterface 

 VOLGENDE/VOL+: volgende nummer/optie, snel vooruit, volume omhoog. 

 VORIGE/VOL-: vorige nummer/optie, snel achteruit, volume omlaag 

 USB-poort: opladen, dataoverdracht met PC. 

 HOOFDTELEFOON: aansluiten met standaard 3,5 mm stereo hoofdtelefoon 

 

 LCD-display: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liednr. 

 

Herhaalmodus 

 

Afspeelmodus 

 

Voedingsindicator 

Verstreken tijd 

Naam van het liedje of artiest 

EQ 

 

A-B afspelen 

 

 

 

Modusindicator 

Bitrate/formaat 
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2. BEDIENINGSINSTRUCTIES 

 

2.1 AAN/UIT-schakelen 

(1) Schuif de “VOEDING”-schakelaar naar de AAN-positie om de speler in te schakelen 

en schuif de VOEDING"-schakelaar naar de UIT-positie om de speler uit te schakelen. 

(2) Wanneer de speler is ingeschakeld, druk op en houd de “AFSPELEN”-toets 3-5 

seconden ingedrukt om de speler uit te schakelen. 

(3) Wanneer de speler uit staat en de “VOEDING”-schakelaar staat op de AAN-positie, 

druk op en houd de “AFSPELEN”-toets ingedrukt om de speler aan te schakelen. 

(4) Schuif de “VOEDING”-schakelaar naar de UIT-positie wanneer de speler voor een 

lange tijd niet gebruikt wordt om energie te besparen. 

 

2.2 Hoofdmenu 

Na het aanzetten van de speler, kunt u gebruik maken van de “VOLGENDE” of 

“VORIGE”-toets om in het hoofdmenu zoals hieronder, te bladeren: 

 Muziekmodus 

 Opnamemodus 

 Voice-modus 

 Systeeminstellingen 
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   Druk op de “MODUS"-toets om te openen. Druk op en houd de “MODUS”-toets ingedrukt 

om te verlaten en naar het menu terug te keren. 

  2.3 Muziek afspelen 

  (1) Zet de speler aan en steek de stekker van de hoofdtelefoon erin. Druk op de 

“VOLGENDE"-toets om de muziekmodus zoals hieronder te kiezen en druk op de 

“MODUS"-toets om af te spelen. 

                          

  (2) Druk op de “AFSPELEN”-toets om de muziek af te spelen en druk nogmaals op 

dezelfde toets om te pauzeren. 

  (3) Druk in de “PAUZE”-stand op de “MODUS”-toets om het submenu voor 

bestandsbeheer te openen. U kunt muziekbestanden één voor één wissen of “Verwijder 

alles” kiezen om alle bestanden te wissen. Houd er rekening mee dat het erg gemakkelijk is 

om de verkeerde bestanden te verwijderen dus bewerk uw bestanden indien mogelijk met 

de PC. 

  (4) Druk tijdens het afspelen van muziek op de “VOLGENDE”- of “VORIGE”-toets om het 

volgende of vorige nummer te selecteren. 
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  (5) Druk op “VOL” om de volumeregelinginterface te openen en gebruik de “VOL+” of 

“VOL-“ om het volume te regelen. Druk op de “MODUS”-toets om de 

volumeregelinginterface na het selecteren te verlaten. 

  (6) Kies AFSPEELMODUS 

     Druk tijdens het afspelen van muziek op de “MODUS”-toets om het submenu te 

openen. Gebruik “VOLGENDE” of “VORIGE” om de afspeelmodus te selecteren. Druk op de 

“MODUS”-toets om het submenu te openen, vervolgens kunt u verschillende afspeelmodi 

kiezen: 

 Geen herhaling: Speel het huidige nummer één keer af en stop. 

 

 Herhaal één speel één muziekbestand herhaaldelijk af. 

 Alles herhalen: speel alle muziekbestanden herhaaldelijk af 

 Alles willekeurig: speel alle muziekbestanden willekeurig af 

 Map normaal: speel de bestanden in elke map in de normale volgorde af 

 Herhaal de gehele map:  speel alle muziekbestanden in de huidige map 

herhaaldelijk af 

 

  (7) Kies EQ-modus 

     Druk tijdens het afspelen van muziek op de “MODUS”-toets om het submenu te 



Page 7 of 12  

openen. Druk op “VOLGENDE” of “VORIGE” om het equalizermenu te selecteren en druk 

weer op de “MODUS"-toets om het equalizermenu te openen. Gebruik vervolgens 

“VOLGENDE” of “VORIGE” om een andere equalizermodus te kiezen (normaal, pop, rock, 

klassiek, jazz, bas). Druk op “MODUS” om uw keuze te bevestigen. 

  (8) Songtekstweergave 

 

     De speler ondersteunt (*.LRC)-bestanden en de teksten kunnen gelijktijdig bij het 

afspelen van de muziek worden weergegeven. Sla eenvoudig het songtekstbestand op met 

dezelfde naam als het bijbehorende muziekbestand: 

     bijv. muziekbestandsnaam: My love-west life.mp3 en songtekstbestandsnaam: My 

love-west life.lrc. 

 

Wanneer de naam van het songtekstbestand overeenkomt met het nummer, zal het 

songtekstpictogram  worden weergegeven. Druk op en houd de “MODUS”-toets 

ingedrukt om de songtekstinterface bij het afspelen van de muziek te openen. De songtekst 

zal worden weergegeven. 

 

     Druk nogmaals kort op de “MODUS”-toets om de songtekstweergave af te sluiten. 

 

 2.4 Opnamemodus 

1, Na het aanzetten van de speler, zorg ervoor dat de accu niet bijna leeg is: Druk op de 
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“VOLGENDE”-toets om de opnamemodus zoals hieronder te kiezen en druk op de 

“MODUS”-toets om de opnamemodus te openen. 

 

2. Druk op de “AFSPELEN”-toets om het opnemen te starten en druk nogmaals op de 

“AFSPELEN”-toets om te pauzeren. 

Druk op en houd de “MODUS”-toets ingedrukt om op te slaan en te verlaten. Het 

opgenomen bestand wordt in de map “RECORD” opgeslagen. 

3, Als “Overflow” op het scherm wordt weergegeven, betekent dit dat het geheugen van de 

speler vol is. Verwijder een aantal bestanden om wat ruimte vrij te maken. 

4, Deze speler ondersteunt drie types opnamen: 32K, 64K en 128K. 

 32K BPS: WAV-formaat, normale geluidskwaliteit, grote opnamebestanden. 

 64K BPS: WAV-formaat, gewone geluidskwaliteit. 

 128K BPS: WAV-formaat, goede geluidskwaliteit. 

 

2.5 Voice-modus 

1,   Speel het opgenomen bestand in de Voice-modus af. 
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2,   Wanneer de speler aan staat, druk op de “VOLGENDE”-toets om de Voice-modus 

zoals hieronder te kiezen en druk op de “MODUS”-toets om de Voice-modus te openen. 

 

3,   Druk op de “AFSPELEN”-toets om het afspelen van het opgenomen bestand te starten. 

4,   Gebruik “VOLGENDE” of “VORIGE” om het volgende opnamebestand te selecteren. 

5,   Druk op en houd de “MODUS”-toets ingedrukt om te verlaten. 

 

2.6 Systeeminstellingen 

1,   Wanneer de speler aan staat, gebruik de “VOLGENDE”-toets om de 

systeeminstellingenmodus zoals hieronder, te selecteren: 

 

2,   Druk op de “MODUS”-toets om het submenu van de systeeminstellingen te openen. 

3,   Submenu 

 Voeding - stel de automatische uitschakeltijd van de speler in. 
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 Taal - stel de bedieningstaal in. 

 Weergave-instelling - stel het contrast en de tijd van de achtergrondverlichting in. 

Achtergrondverlichting - stel de tijd voor het inschakelen van de 

achtergrondverlichting in. 

Contrast - stel het contrast van het scherm in. 

 Opname-instellingen: Kies het opnametype. 

 Systeemgereedschap: Formatteren, Reset, Systeeminformatie. 

 

2.7 USB-aansluiting 

1,   Sluit de speler rechtstreeks of via de USB-verlengkabel op de PC aan. 

2,   Er zal een “Verwisselbare schijf” verschijnen wanneer u op “Deze computer” op het 

bureaublad dubbelklikt. 

3,   Sleep bestanden naar en zet ze neer op de verwisselbare schijf. 

4,   U kunt ook mappen op de verwisselbare schijf maken. 

5,   Koppel de speler NIET los of schakel NIET uit wanneer u aan het downloaden of 

uploaden van bestanden bent. 

6,   Gebruik “veilig verwijderen” na het beëindigen van de functie. 

2.8 Opladen 

1,    geeft aan dat batterij bijna leeg is en de speler moet worden opgeladen. 

2,   Zet de speler aan en sluit deze rechtstreeks of via een USB-verlengkabel op uw PC 
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aan. De speler zal het opladen automatisch starten. 

3,    geeft aan dat de batterij vol is. 

4,   Gebruik“veilig verwijderen" na afloop van het opladen. 

 

OPMERKING: De speler zal NIET opladen als het is uitgeschakeld. Zorg ervoor de speler in 

te schakelen als u het moet opladen. 

 

3. PROBLEMEN OPLOSSEN 

 

Geen geluid 

1,   Controleer of het volume niet op het minimum niveau staat. 

2,   Controleer of de muziekbestanden door de speler worden ondersteund. 

  

Muziek rommelig met ruis 

1,   Het muziekbestand kan beschadigd zijn. Probeer om het opnieuw naar de speler te 

downloaden. 

Kan geen data naar de speler lezen of schrijven 

1,   Zorg ervoor dat de speler correct op de PC is aangesloten 

2,   Controleer of het geheugen van de speler vol is. 

3,   Controleer de USB-kabel op beschadigingen. 
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Kan de USB-schijf niet benaderen 

1,   Controleer de verwisselbare schijf op virussen. 

2,   Controleer de “Online Model”-instelling onder het systeeminstellingen of Model op 

“Alleen normaal” staat ingesteld. 

 

Kan niet opnemen 

1,   Controleer of batterij bijna leeg is. 

2,   Controleer of het geheugen van de speler vol is. 

3,   Controleer of er meer dan 99 opgenomen bestanden in één map aanwezig zijn. 

 

4. INHOUD VERPAKKING 

 2 GB MP3-speler 

 Oortelefoon 

 USB-kabel 

 Handleiding 

 Cadeauverpakking 

www.difrnce.com 

Bel direct onze ondersteuning 

0031(0)348409371 

 


