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1 Veiligheidsinstructies
Lees voordat u dit product gebruikt a.u.b. de gebruikershandleiding zorgvuldig door.
Gebruik geen koptelefoon tijdens het autorijden, fietsen of besturen van een motorvoertuig. Dit kan gevaarlijke
verkeerssituaties opleveren en kan in uw land illegaal zijn.
Het gedurende een lange periode luisteren naar harde muziek kan gehoorverlies veroorzaken. Stel het volume
in op een comfortabel niveau.
Demonteer of repareer de speler niet zelf. Dit kan de kwaliteitsgarantie van uw speler beïnvloeden. De speler
heeft geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden.
Gebruik deze speler niet in extreem warme/koude condities (50 (122 F)/-5 (23 F)) of vochtige sauna’s e.d..
Verwijder de batterij als u de speler een lange tijd niet denkt te gebruiken, om batterijlekkage, corrosie of
schade aan de speler to voorkomen.
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2 Inhoud van het pakket
Controleer of de volgende onderdelen in de doos zitten. Als het pakket niet compleet is, neem dan contact op
met de winkel waar u de speler gekocht heeft:

MP3 speler

CD

Koptelefoon

USB kabel
Gebruikershandleiding
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3 Beginnen
3.1 Bedieningselementen
Leer voor het gebruik van de MP3 speler de bedieningselementen kennen.

Menu knop
Vorige knop

Volgende knop

Aan/uit knop
Afspelen/Pauze knop
Volume
Koptelefoon aansluiting
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Knopfuncties
1

Menu: Open het Hoofdmenu / keer terug naar het vorige menu.

2

"Vorige"

3

VOL: Open het scherm waarmee het volume gewijzigd kan worden.

4

USB: USB aansluiting.

5

Koptelefoon aansluiting: 3.5 mm koptelefoon aansluiting.

6

"AFSPELEN"

: Open / afspelen / pauze /stop, heet "Afspeel" knop in het volgende hoofdstuk.

7

"Volgende"

Volgende nummer / snel vooruitspoelen / volume verhogen in volume scherm.

8

Aan/uit knop: Aan/uitzetten.

9

Scherm.

: Vorige nummer / snel terugspoelen / volume verlagen

Gebruik van de knoppen
De knoppen kunnen op drie manieren gebruikt worden: een korte of een lange druk of vasthouden. In deze
handleiding wordt van een “korte druk” uitgegaan, tenzij anders aangegeven.
Korte druk:

Resultaat direct na het indrukken van de knop.

Lange druk:

Resultaat na het indrukken en 1 of 2 seconden vasthouden van de knop.

Vasthouden:

Resultaat als de knop continue wordt vastgehouden, zoals snel vooruit- of
terugspoelen.
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3.2 LCD en symbolen
Overzicht van het LCD scherm
Het LCD scherm toont een aantal gegevens over het huidige nummer, de speeltijd en de systeeminstellingen.
De symbolen worden hieronder uitgelegd.
Herhaal mode
Volume
Bit rate

Bestandsformaat
Bestandsnaam/ID3 Info.

Batterijstatus
totale tijd
gespeelde tijd
Title: she imp3

Afspeelstatus

aantal nummers

3.3 Batterijstatus
De lading van de batterij zorgt voor een speelduur van ongeveer 8 uur. Dit kan variëren, afhankelijk van de
gebruikscondities van de MP3 speler en de geïnstalleerde firmware.
De staat van de batterij wordt door de volgende symbolen weergegeven, zodat u kunt inschatten hoelang de
speler nog gebruikt kan worden:

vol

leeg

Vervang a.u.b. de batterij als het lege batterij symbool wordt weergegeven. Gebruik oplaadbare batterijen met
een capaciteit van tenminste 800 mAh of gebruik alkaline batterijen.
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3.4 Verbinden met een PC
Waarschuwing De MSC mode kan i.c.m. alle besturingssystemen gebruikt worden (Windows ME, 2000
XP, Vista en Mac OS 10.X).
MSC is een afkorting van Mass Storage Class. Als uw speler in deze mode staat dan wordt deze door uw
computer als geheugenkaart herkend en gelezen als een verwijderbare schijf.

Gebruiksaanwijzing:

1. Verbind de MP3 Speler met uw PC. De MP3 speler schakelt over naar de MSC MODE. Het volgende
icoon wordt getoond:

2.

Selecteer mappen of bestanden die u wilt kopiëren en sleep deze naar het disk icoon van de MP3 speler
(in de root directory). U kunt ook eerst mappen aanmaken in het geheugen van de MP3 speler om uw
bestanden in te delen, en dan daarna uw bestanden naar deze mappen kopiëren.

3.

Als de bestanden zijn gekopieerd, klik dan op het disk icoon van de MP3 speler en controleer of alle
bestanden zijn gekopieerd.

4.

Volgens dezelfde procedure kunt u ook bestanden van de MP3 speler naar uw PC kopiëren (upload).

Als tijdens het installeren een fout optreedt verwijder dan de USB kabel, herstart het
besturingssysteem en verbind de USB kabel opnieuw met de PC.
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Het Flash Geheugen formatteren
M.b.v. het PC besturingssysteem:
Open Windows Explorer en klik rechts op het disk icoon van de speler. Klik dan de Formatteren optie uit het
menu.
Trek nooit de USB kabel uit de MP3 speler tijdens het kopiëren of formatteren.

3.5 MP3 Speler uit de PC verwijderen
•

Verwijder de digitale MP3 speler uit het besturingssysteem d.m.v. de "Apparaat veilig verwijderen" optie.

•

Klik op de taakbalk aan de rechterzijde onder het symbool en selecteer "Verwijder USB Massa Opslag
Apparaat - Schijf (X :)" in het dialoogscherm.

•

Er verschijnt een bericht met de mededeling dat het apparaat veilig kan worden verwijderd.
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4 Gebruik
4.1 De MP3 speler aan- en uitzetten
Schuif de aan/uit knop in de ON stand tot de speler is ingeschakeld. OF als de aan/uit knop al in de ON stand
staat, druk dan de AFSPELEN knop in tot de speler is ingeschakeld.

De MP3 speler uitschakelen
Druk de AFSPELEN knop in en houd ongeveer drie seconden vast tot de speler is uitgeschakeld en het LCD
scherm niets meer weergeeft. OF als de aan/uit knop in de ON stand staat, druk dan de AFSPELEN knop in tot
de speler is uitgeschakeld.

4.2 Mode wisselen via het hoofdmenu
Herhaaldelijk uit te voeren stappen:
Druk de MODE knop van de ingeschakelde speler eenmaal in om het hoofdmenu te openen. Gebruik het
hoofdmenu om de diverse modi en instellingen te kiezen: MUZIEK . INSTELLINGEN, Systeem Hulpmiddelen,
Bestanden Bladeren.

•

Gebruik de
te drukken.

knoppen om de gewenste optie te selecteren en bevestig door op de AFSPELEN knop

•

De
knoppen worden ook in de submenu’s gebruikt om de gewenste optie te selecteren en te
bevestigen met de AFSPELEN knop.
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•

Om vanuit de submenu’s naar het hoofdmenu terug te keren of naar muziekmode over te schakelen druk
u op de MENU knop. Muziekmode (muziek afspelen)

Afspelen, vooruit/terug, pauze, stop
•

Steek de stekker van de koptelefoon in de koptelefoon aansluiting en schakel de speler in.

•

Druk de AFSPELEN knop in om het getoonde nummer af te spelen. Informatie over het nummer (ID3 tag)
wordt scrollend op het scherm getoond.

•

Druk de
of
het nummer.

•

Als u kort op de

•

Druk kort op de AFSPELEN knop om het afspelen te pauzeren. Om het afspelen te herstarten drukt u
opnieuw op de AFSPELEN knop.

knoppen in en houd vast tijdens het afspelen om vooruit of terug te spoelen binnen
of

knoppen drukt dan wordt naar het volgende of vorige nummer gesprongen.

Het geluidsvolume instellen
Een lange druk op de "VOL" knop toont "VOL" bovenin het LCD scherm, druk dan kort op
om het volume te verhogen.
te verlagen of

om het volume

A/B herhalen
Met deze functie kunt u een stuk van een muzieknummer herhalen door de begin- en eindposities in te stellen
tijdens het afspelen.
•

Druk tijdens het afspelen kort op de VOL knop om de beginpositie te markeren (A).

•

Druk tijdens het afspelen opnieuw kort op de VOL knop om de eindpositie te markeren (B).

•

Het aangegeven gedeelte wordt nu oneindig herhaald totdat u opnieuw de Mode knop indrukt.
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4.3 MUZIEK mode
Als de speler is ingeschakeld wordt het muziek afspeelscherm geopend. U kunt naar muziek luisteren.
OF als u op de MENU knop drukt verschijnt het hoofdmenu, kies dan voor MUSIC om muziek af te spelen,
zoals beschreven in hoofdstuk 4.2.

4.4 INSTELLINGEN
In deze mode kunt u belangrijke systeeminstellingen van uw MP3-speler instellen. Het menu bevat in totaal 8
opties: Equalizer, Herhaal Mode, Contrast, Achtergrondverlichting, Aan/uit, Taal en 3D.

Herhaaldelijk uit te voeren stappen:
•

Selecteer INSTELLINGEN mode in het hoofdmenu, zoals beschreven in hoofdstuk 4.2.

•

Gebruik de
AFSPELEN knop.

•

om de gewenste waarde te kiezen en druk opnieuw op de AFSPELEN knop om de
Gebruik
keuze te bevestigen. Druk op de MENU knop om de menu’s te verlaten.

knoppen om het gewenste submenu te selecteren en bevestig door een druk op de

Equalizer instellingen
•

Gebruik

om de gewenste stand te selecteren (Normaal, Pop, Rock, Classic, Jazz en Bas).

•

Bevestig door opnieuw de AFSPELEN knop in te drukken.
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Repeat Mode
•

Gebruik
om de gewenste herhaalmode te kiezen (Niet Herhalen, Herhaal Een, Herhaal alles en
Alles Willekeurig, Map Normaal, Map Herhaal Alles, Map Alles Willekeurig,).

•

Bevestig door opnieuw de MODE knop in te drukken.

Herhaal een: Herhaalt het huidige nummer continue.
Herhaal alles: Herhaalt continue alle nummers in de originele volgorde.
Shuffle: Speelt alle nummers in willekeurige volgorde af.
Map Herhaal Alles: Herhaalt continue alle nummers in de huidige map.
Contrast
Hiermee kunt u het gewenste contrast van het LCD scherm instellen (6 niveaus).

Backlight (Automatisch uitschakelen van het scherm)
Hiermee kunt u instellen of het scherm aan moet blijven na het indrukken van een knop en hoelang het aan
moet blijven: Uit, 5 s, 15 s en Aan.
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Power (Automatisch uitschakelen van de speler)
Deze functie schakelt het apparaat automatisch uit, als gedurende de aangegeven tijdslimiet geen enkele
toets is ingedrukt, om energie te besparen. De Uit instelling betekent dat het apparaat altijd blijf ingeschakeld.

Language
Gebruik deze optie om de gewenste taal in te stellen, waarbij u kunt kiezen uit 25 talen: Engels, Fins, Frans,
Duits, Spaans, Italiaan, etc...

3D instellen
Hiermee kunt in de 3D functie in- of uitschakelen.
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4.5 Systeem Hulpmiddelen
Selecteer Systeem Hulpmiddelen uit het hoofdmenu zoals beschreven in hoofdstuk 4.2.
De volgende opties zijn beschikbaar: Verwijderen, Formatteren, Reset, Sorteren, Systeeminfo.


Verwijderen: om data uit uw speler te verwijderen. Pas a.u.b. op.



Formatteren: om alle data te verwijderen, zoals op een PC.



Reset: om de speler te resetten.



Sorteren: Automatisch Sorteren en Handmatig Sorteren van de bestanden in de speler.



Systeeminfo: om software en geheugenstatus van uw speler weer te geven.

4.6 Bestanden Bladeren
Selecteer Bestanden Bladeren in het hoofdmenu zoals beschreven in hoofdstuk 4.2.
Bestanden Bladeren: om door uw bestanden te bladeren. Een druk op de MENU knop opent een scherm met
Toevoegen aan lijst of Verwijderen. Druk lang op de MENU knop om het menu te verlaten.
Classificatie: om de data in de speler te verversen.
Playlist: om Mijn Lijst te bekijken.
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5 Probleemoplossing
Symptomen

Oorzaak en oplossing

Het apparaat werkt niet.

Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
Controleer of de speler is ingeschakeld.

Er komt geen geluid uit de
koptelefoon

Controleer of het geluidsvolume boven nul is ingesteld en dat de koptelefoon
correct is aangesloten.
Controleer of de koptelefoon niet vies is.
Beschadigde MP3 bestanden kunnen zorgen voor vreemde geluiden uit de
speler, zelfs als geen muziek kan worden afgespeeld. Controleer of de
bestanden compleet zijn.

Onbekende karakters
zichtbaar op het scherm

Controleer of u de juiste taal heeft geselecteerd.

Muziek kan niet op de
normale wijze worden
gedownload.

Controleer of het stuurprogramma juist is geïnstalleerd (Windows 98).
Controleer of de USB kabel is beschadigd en let erop dat het apparaat correct
op de USB poort is aangesloten.
Let erop dat er genoeg vrije ruimte beschikbaar is.

Er kan geen USB connectie
met de PC tot stand worden
gebracht

Controleer de kabel/stekker verbinding met de PC, Windows,
systeemconfiguratie en USB stuurprogramma. Herstart de PC, verwijder en
sluit de USB kabel opnieuw aan, herinstalleer stuurprogramma (Windows 98).
Als dit defect zich blijft voordoen, neem dan contact op met de klantenservice.
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6 Specificaties
Afmetingen

48mm*30,5mm*15mm

Intern Geheugen

32M tot 16GB (geïntegreerd flashgeheugen) naar uw keuze

Formaten

MP3, WMA, WAV

Bit rate

MP3: 56 ... 256 kbps

Batterij

LI-ion polymeerbatterij (3,7V)

Scherm

LCD (24 mm x 14 mm)

USB type

USB 2.0

Koptelefoon aansluiting

3.5

Output frequentie

20 Hz ... 20 kHz

S/R verhouding

≥ 85 dB (1 kHz referentiesignaal)

Frequentierespons

3 dB (20 Hz ... 20 kHz)

Systeemvereisten

Windows XP,VISTA of MAC OS X 10.0 of hoger

Bestandssysteem

FAT, FAT32

ALLE INFORMATIE IS ONDERHEVIG AAN VERANDERING ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING!

www.difmce.nl
direct naar onze klantenservice
bel 0031(0)348409371
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