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Gefeliciteerd met uw aankoop van deze EnVivo 4GB 

MP4-speler met touchscreen. We raden u aan deze 

handleiding nauwkeurig door te lezen voor gebruik van 

uw speler. 

• Om betere service te verlenen, kan de inhoud van 

deze handleiding veranderingen ondergaan in 

toekomstige versies, omdat de specificaties en 

functies van het product onderhevig zijn aan 

verandering. Kijk op www.teknihall.be voor de 

nieuwste firmware updates. 

• De afbeeldingen met schermweergaves in deze 

gebruikershandleiding zijn uitsluitend ter instructie. 

Daadwerkelijke schermweergaves kunnen verschillen 

op uw apparaat. 

• BELANGRIJK: Zet de speler aan als u deze wilt 

opladen. 
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Hoofdfuncties 

• 2.8” TFT-scherm met 320*240 pixels resolutie 

• Ondersteunt APE, FLAC, MP3, WMA, OGG, WAV 

muziekformaat. 

• Ondersteunt TF-card. Ondersteunde capaciteit: 

128MB~8GB. 

• Ondersteunt MPEG-4 (AVI), RM, RMVB, FLV, 3GP, MPG, 

VOB, MP4, WMV, MOV videoformaat. 

• Ondersteunt JPEG, BMP, GIF afbeeldingformaat met 

diaweergave. 

• Ingebouwde microfoon, lange opnametijd. 

• Instellingen voor energiebesparing, helderheidaan- 

passing en automatisch afsluiten. 

• Selectie van muzieknummer. 

• Ondersteunt FM-radio. 

• Ondersteunt WIN2000, WIN XP, VISTA besturings- 

systeem. 

• Full-speed USB2.0. 
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• Ondersteunt E-book lezen (TXT-bestanden) en 

bladwijzers. 

• Ondersteunt firmware updates. 

• Ondersteunt multitask functies; tegelijkertijd E-book 

lezen en muziek beluisteren. 

 

Let op 

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- 

voorschriften en product gebruiksinformatie. Lees deze 

handleiding voor gebruik.  

1. Gebruik de speler niet in bijzonder hete, koude, 

stoffige of vochtige omgevingen. 

2. Voorkom het vallen of hard raken van de speler, 

schud het TFT-scherm niet hard ter voorkoming van 

schade of het onjuist functioneren van het scherm. 

De gebruiker is verantwoordelijk voor het vallen of 

raken. 

3. De levensduur van de batterij kan verschillen 

afhankelijk van de condities en de omgeving. 
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4. Laad de speler in de volgende situaties op. A: Geen 

stroom. B: Systeem gaat automatisch uit en 

wederom snel uit naar het aanzetten. C: Geen 

reactie bij het bedienen van de toetsen. 

5. Schakel de speler niet uit tijdens het formatteren van, 

uploaden naar en downloaden van de speler ter 

voorkoming van problemen.  

6. Onze organisatie is niet verantwoordelijk voor 

dataverlies voortkomend uit schade, reparatie of 

andere oorzaken. De gebruiker dient de speler te 

bedienen in overeenstemming met de handleiding 

en op tijd een kopie te maken van belangrijke data. 

Raadpleeg uw dealer bij vragen, open de speler 

niet zelf open omdat dan alle garantie vanuit onze 

organisatie verloren gaat. 

7. Het firmware systeem en bestand kan beschadigd 

zijn door vele computervirussen, verbeter dan uw 

virusbestendigheid. Als de speler geïnfecteerd is 

geraakt en niet meer werkt, kan de gebruiker de 
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firmware updaten door een virusvrije computer en 

deze vervolgens formatteren. Als u belangrijke 

bestanden op uw speler heeft, raden wij u aan 

hiervan een kopie te maken ter voorkoming van 

verlies van belangrijke informatie wanneer de 

MP4-speler geïnfecteerd raakt. 

8. De temperatuur in de linker hoek kan omhoog gaan 

tijdens het opladen. Dit is normaal. 

9. De prestaties en functies kunnen verschillen 

afhankelijk van verschillende software en hardware 

versies, hierdoor veroorzaakte gevolgen worden 

niet opgemerkt. Wij houden de rechten op de 

verbeterde producten. 

★ (Deze speler is niet waterbestendig) 
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Ken de speler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke functies 

1. Speaker aan buitenkant 

2. Touchscreen scherm 

3. Aan/uit-knop, slot-knop (druk de knop richting 

ON/OFF gedurende ongeveer 3 seconden om de 

speler aan of uit te schakelen, druk de knop naar 

rechts om de knop op slot te doen, en druk het naar 

de ON/OFF-richting om de speler van het slot te 

halen. 
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4. Hoofdtelefoonaansluiting 1 

5. USB-aansluiting 

6. Hoofdtelefoonaansluiting 2 

7. Enter 

8. Mico-SD (TF-kaart) aansluiting 

9. Reset-knop (Als de speler niet aan gaat of gecrasht 

is bij niet-normaal gebruik, kan deze knop ingedrukt 

worden om opnieuw op te starten) 

 

Hoofdscherm en bedieningsinstructies 

Na het openen van het hoofdscherm, kan u de 

touch-pen gebruiken om de functies te selecteren. 

Dubbelklik op de iconen om het corresponderende 

submenu te openen. 

 

Opmerking:  

1.  Druk niet te hard omdat dan de aanraking niet 

geregistreerd wordt en het scherm gemakkelijk 

breekt. 
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2.  Als er herhaaldelijk vele malen gedrukt wordt, zal de 

aanraking niet geregistreerd worden. 

3.  Als de gevoeligheid van de aanraking niet juist is, dan 

kan deze aangepast worden in het “Instellingen” 

menu. 

4.  Als de speler uit gaat door onjuist gebruik, dan kan 

deze opnieuw opgestart worden door de Reset knop 

in te drukken.  
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Aan/uit, slot 

Aan: Druk de knop richting ON/OFF gedurende 3 

seconden om de speler aan te zetten en het hoofdmenu 

te openen. 

Uit: In ieder menu kunt u de knop gedurende 3 seconden 

richting ON/OFF drukken om de speler uit te zetten. 

Slot: In ieder menu kunt u deze knop richting HOLD 

drukken om de knop op slot te zetten. Druk de knop naar 

ON/OFF om het slot er weer af te halen. 
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Menu-instructies  

1.  Muziek afspelen 

1. Kies Muziek in het hoofdmenu door tweemaal op de 

icoon te drukken. Kies vervolgens Alle muziek in de 

beschikbare opties. Kies het nummer van uw voorkeur en 

druk op  om het af te spelen. Zie de volgende 

afbeeldingen: 
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Bediening 

Terwijl u in het muziek afspeelmenu bent, houdt u de 

/  knop ingedrukt om snel terug of snel vooruit 

te gaan. Druk op de /  knop om naar het 

vorige of volgende nummer te gaan. Druk op  om 

af te spelen of te pauzeren. 

Druk op  om terug te gaan naar het vorige menu. 

Druk op  om de knoppen aan de bovenkant te 

verbergen. Druk op  om de A-B herhalingsfunctie 

te openen. Begin herhalen door eenmaal te drukken en 

langdurig herhalen door er nogmaals op te drukken. 

Herhalen ongedaan maken kan door er een derde keer 

op te drukken. U kunt de opties in een herhaaldelijk 
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kiezen. Druk op  om het instellingenmenu te 

openen. Druk op 、  om het volume te 

verlagen of te verhogen.  

 

 

Instellingenmenu instructies 

1. Herhalingsmodus 

Terwijl u in het afspeelmenu bent, drukt u op  om 

“Herhalingsmodus” te kiezen en te openen, de 

mogelijkheden zijn eenmaal/herhaal/alles/alles 

herhalen/intro. Kies er een en druk op , druk 

vervolgens op  om op te slaan en terug te gaan 

naar het vorige menu. 
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2. Afspeelmodus 

Terwijl u in het afspeelmenu bent, drukt u op  om 

“Afspeelmodus” te kiezen en te openen, de 

mogelijkheden zijn in volgorde of shuffle. Kies er een en 

druk op , druk vervolgens op  om op te 

slaan en terug te gaan naar het vorige menu. 

 

3. MSEQ  

Terwijl u in het afspeelmenu bent, drukt u op  om 

“MSEQ” te kiezen en te openen, de mogelijkheden zijn 

3D, Bass, LEQ, Kies er een en druk op , druk 

vervolgens op  om op te slaan en terug te gaan 

naar het vorige menu. 
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4. EQ Sel  

Terwijl u in het afspeelmenu bent, drukt u op  om 

“EQ Sel” te kiezen en te openen. De mogelijkheden zijn 

Normaal, MSEQ, Rock, Pop, Klassiek, Bass, Jazz, 

Gebruiker EQ. Kies er een en druk op , druk 

vervolgens op  om op te slaan en terug te gaan 

naar het vorige menu. 

 

5. User EQ setup 

 Terwijl u in het afspeelmenu bent, drukt u op  om 

“Gebruiker EQ instellingen” te kiezen en te openen. U 

kunt de EQ modus handmatig wijzigen aan de hand van 

de volgende afbeelding: 
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Druk op ,  om te kiezen tussen 50, 200, 1K, 3K, 

14K. 

Druk op ,  om te kiezen tussen -12dB, 0 dB, 12 

dB. 

Druk na het instellen op ,  om op te slaan en 

terug te gaan naar het vorige menu. 
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6. Scherm 

Terwijl u in het afspeelmenu bent, drukt u op  om 

“Scherm” te openen. De mogelijkheden zijn ID3/lyric/ 

freq chart /closed. 

Deze speler ondersteunt “LRC” songtekstbestanden die 

tijdens het afspelen weergegeven kunnen worden. 

De naam van het nummer dient gelijk te zijn aan de 

naam van de songtekst. 

Voorbeeld: 

Naam van het nummer: My heart will go on.mp3 

Naam van het songtekstbestand: My heart will go on.lrc 

De speler staat standaard op Frequentie grafiek. Als u 

een songtekst weer wilt geven, drukt u op  om 

“Display” te openen en kiest u Songtekst.  

LET OP: Sommige MP3/WMA-bestanden kunnen niet 

afgespeeld worden. Converteer deze middels de 

convertietool, kopieer ze dan naar de speler en 
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vervolgens kunnen ze afgespeeld worden. 

LET OP: De APE-codec wordt uitsluitend binnen de 

volgende parameters ondersteund: NORMAL 3.95, 3.97, 

3.98, 3.99 versies en FAST compressieversies. 

 

7. Video afspelen 

Kies Video in het hoofdmenu. Druk tweemaal op de 

icoon om het Videomenu te openen. Kies het 

videobestand die u wilt afspelen en druk vervolgens op 

 om deze af te spelen. Het volgende zal 

weergegeven worden op het scherm: 
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Bediening  

Houdt de /  knop ingedrukt om snel terug of 

snel vooruit te gaan. Druk op de /  knop om 

naar het vorige of volgende nummer te gaan. Druk op 

 om af te spelen of te pauzeren. 

Druk op  om terug te gaan naar het vorige menu. 

Druk op 、  om het volume te verlagen of te 

verhogen.  
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Gebruik 

1. Bestand verwijderen 

Open het videomenu en kies het bestand dat u wilt 

verwijderen. Druk op  en bevestig door op Verwijder 

bestand te drukken. 

Let op: Het verwijderen van een bestand is 

onomkeerbaar en vereist geen bevestiging. Na het 

verwijderen van een bestand is het niet mogelijk deze 

terug te krijgen! 

 

2. Kies afspeeltijd 

Druk tijdens het afspelen op het scherm en de knoppen 

zullen verschijnen. Druk vervolgens op  en het Kies 

afspeeltijd/LCD full-screen menu. Druk op  /  

om Kies afspeeltijd te selecteren en druk vervolgens op 

 en gebruik /  om te schakelen tussen 
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uren en minuten. Druk op ,  om de tijd te 

kiezen waarop het afspelen begint. Druk vervolgens op 

 om af te spelen. Druk op  om terug te keren 

naar het vorige menu. 

 

3. LCD full-screen  

Druk tijdens het afspelen op het scherm en de knoppen 

zullen verschijnen. Druk vervolgens op  en het Kies 

afspeeltijd/LCD full-screen menu. Druk op  /  

om LCD full-screen te selecteren en druk vervolgens op 

 om te kiezen tussen Normaal of Full-screen. Druk 

op  om terug te keren naar het vorige menu. 
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4. Afspelen vervolgen 

Als u de laatst bekeken videobestanden bekijkt, zal 

Afspelen vervolgen weergegeven worden. Druk op Ja 

om het afspelen te vervolgen, druk op Nee als u vanaf 

het begin wilt afspelen. 

                        

5. Ondersteunde videoformaten 

Ondersteunt MPEG-4 (AVI), RM, RMVB, FLV, 3GP, MPG, 

VOB, MP4, WMV videoformaat; de specifieke vereisten 

zijn als volgt: 

 

A. RM/RMVB ondersteunt uitsluitend videobestanden 

waarvan de resolutie onder 800*480 ligt en de 

CODEC Coder Decoder is Real Video Codec 8/9/10. 

Indien het buiten dit bereik ligt en niet afgespeeld 

kan worden, zal het apparaat aangeven dat het 

formaat niet wordt ondersteund. 

B. AVI/MP4 ondersteunt uitsluitend videobestanden 

waarvan de resolutie onder 800*480 ligt en de 
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CODEC Coder Decoder is Xvid, Divx3/4/5,MS MPEG-4 

V3. Indien het buiten dit bereik ligt en niet afgespeeld 

kan worden, zal het apparaat aangeven dat het 

formaat niet wordt ondersteund. 

C. WMV ondersteunt uitsluitend videobestanden 

waarvan de resolutie onder 720*480 ligt en de 

CODEC Coder Decoder is WMV7/8/9. Indien het 

buiten dit bereik ligt en niet afgespeeld kan worden, 

zal het apparaat aangeven dat het formaat niet 

wordt ondersteund. 

D. FLV ondersteunt uitsluitend videobestanden waarvan 

de resolutie onder de 640*480 ligt en de CODEC 

Coder Decoder is Sorenson H.263. Indien het buiten 

dit bereik ligt en niet afgespeeld kan worden, zal het 

apparaat aangeven dat het formaat niet wordt 

ondersteund. 

E. 3GP ondersteunt uitsluitend videobestanden 

waarvan de resolutie onder 800*480 ligt en de 

CODEC Coder Decoder is H.263. Indien het buiten dit 
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bereik ligt en niet afgespeeld kan worden, zal het 

apparaat aangeven dat het formaat niet wordt 

ondersteund. 

F. MPG ondersteunt uitsluitend videobestanden 

waarvan de resolutie onder 768*576 ligt en de 

CODEC Coder Decoder is MPEG-I. Indien het buiten 

dit bereik ligt en niet afgespeeld kan worden, zal het 

apparaat aangeven dat het formaat niet wordt 

ondersteund. 

G. VOB ondersteunt uitsluitend videobestanden 

waarvan de resolutie onder 768*576 ligt en de 

CODEC Coder Decoder is MPEG-II. Indien het buiten 

dit bereik ligt en niet afgespeeld kan worden, zal het 

apparaat aangeven dat het formaat niet wordt 

ondersteund. 

H. Als een videobestand meerdere audiosporen bevat, 

zal het apparaat automatisch een prioriteit 

selecteren; het is niet mogelijk het audiospoor 

handmatig te kiezen. Vanwege deze reden 
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adviseren wij om slechts een audiospoor te plaatsen. 

I. Als tijdens het downloaden van het videobestand 

aangegeven wordt dat het videobestand 

incompleet is, zal het apparaat aangeven dat het 

formaat niet wordt ondersteund. Controleer of het 

bestand geschikt is. 

J. Voor videobestanden buiten de bovenstaande 

formaten (bijvoorbeeld: video met een juiste resolutie 

maar met hoge “bitrate”, of een video met een niet 

compatibel audiospoor), kan het bestand door de 

audioconversietool (AVI Converter) genomen 

worden. 

 

6. Game  

Kies in het hoofdmenu Game om deze te openen en kies 

Slide om het spel te starten. 
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Bediening 

 

 

 

 

Druk op  om naar boven te bewegen 

Druk op  om naar onder te bewegen 

Druk op  om naar links te bewegen 

Druk op  om naar rechts te bewegen 

Druk op  om de moeilijkheidsgraad in te stellen: 9 

raster, 16 raster en 25 raster. 

Druk op  om terug te gaan naar het vorige menu. 
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Foto 

Kies in het hoofdmenu Foto. Druk op /  om 

een bestand te selecteren of druk direct tweemaal op 

de bestandsnaam. Ga na het selecteren van het 

bestand naar full-screen. Bij gebruik van de touch-pen, 

zullen de volgende knoppen weergegeven worden.  
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1. Bestand verwijderen 

Kies de foto die u wilt verwijderen. Druk op  waarna 

het verwijder dialoogscherm zal verschijnen. Dubbelklik 

op Verwijder bestand om het bestand te verwijderen. 

 

2. Foto automatisch afspelen (diavoorstelling) 

Druk tijdens het bekijken van een foto op het scherm en 

de knoppenbalk zal verschijnen. Druk vervolgens op 

 om foto-instellingen te openen. Kies de intervaltijd 

(het interval tussen de afbeeldingen tijdens de 

diavoorstelling) die u wilt instellen en druk vervolgens op 
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 om terug te gaan naar de fotolijst. 

 

3. Foto Zoom in, Zoom uit, Draai naar rechts, Draai naar 

links 

Druk op  om in te zoomen. Druk op  om uit 

te zoomen. Druk op  om naar rechts te draaien. 

Druk op  om naar links te draaien. 

 

4. Foto Beweeg links, Beweeg rechts, Beweeg omhoog 

en Beweeg omlaag 

Druk op  om naar links te bewegen. Druk op 

 om naar rechts te bewegen. Druk op  om 



Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact  
op met Teknihall support: 0900 400 2001   38 
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut  

info@teknihall.be / www.teknihall.be. PO-1067 

 

 

naar boven te bewegen. Druk op   om naar 

beneden te bewegen (deze functie is alleen mogelijk bij 

foto’s waarop ingezoomd is). 

 

5. Foto schakelen 

Druk op  om de vorige foto te bekijken. Druk op 

 om de volgende foto te bekijken (deze functie is 

alleen mogelijk bij foto’s waarop niet ingezoomd is). 

 

Let op: 

De maximaal ondersteunde JPEG-pixelgrootte is tot 

5000*5000; bij GIF is dit tot 1000*1000.  
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Radio 

 

 

Kies in het hoofdmenu Radio en open vervolgens FM 

Radio. Druk in het radiomenu op  om het 

radiomenu te openen. 
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1. Handmatig zoeken 

Druk op  om het submenu te openen, kies 

Handmatig zoeken. Druk op /  om 

handmatig te zoeken en houd /  ingedrukt 

om semiautomatisch te zoeken. 

 

2. Automatisch zoeken 

Open het submenu en kies Automatisch zoeken om het 

zoeken en automatisch opslaan van radiozenders te 

beginnen. 

 

3. Vooral instellen 

Deze functie stelt u in staat om te luisteren naar vooral 

ingestelde radiozenders. 
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4. Zender opslaan 

Druk op  om het submenu te openen. Kies Zender 

opslaan en kies de plaats waar u de huidige zender op 

wilt slaan. 

 

5. Zender verwijderen 

Druk op  om het submenu te openen en kies 

Zender verwijderen. Druk vervolgens op de zender die u 

wilt verwijderen en bevestig uw keuze. 

 

6. Stereo schakelen 

Druk op  om het submenu te openen. Kies Stereo 

en kies Aan of Uit; druk direct op Aan of Uit. 
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7. Ontvangstgebied 

Druk op  om het submenu te openen. Kies 

Ontvangstgebied; er zijn vijf mogelijkheden: China, Japan, 

VS, Europa en campus Radio (radiozenders die lokaal 

worden uitgezonden op sommige 

universiteitscampussen). De standaard van deze speler is 

Europa. 

Na alle bovenstaande instellingen, kunt u op  

drukken om terug te gaan naar het vorige menu. 
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8. FM-opname 

 

Druk onder FM-status op  en kies FM-opname om 

deze te openen. Druk op  om de opname te 

beginnen en druk op  om te pauzeren. Druk op 
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 om het opslaanmenu weer te geven. Kies Ja om 

het huidige opnamebestand op te slaan.  

 

Opname (vanuit de ingebouwde microfoon) 

Druk op Opname in het hoofdmenu om deze te openen. 
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1. Opname 

Druk in het opnamemenu op  om de opname te 

starten. Druk op  om te pauzeren. Druk tijdens de 

opname op  om het opnamebestand op te slaan. 

Druk op  om terug te gaan naar het 

opnamemenu. 

 

2. Kwaliteit en Volume 

Druk in het opnamemenu op  om het 

instellingenmenu te openen. Kies Kwaliteit of Volume om 

deze in te stellen. Druk vervolgens op  om te 

bevestigen. Druk op  om terug te gaan naar het 

opnamemenu.  
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E-book 

 

 

Druk in het hoofdmenu op eBook om deze te openen en 

kies het tekstbestand (TXT) dat u wilt openen. Als u een 

bestand wilt verwijderen, selecteer dan het bestand en 

druk op  om “Bestand verwijderen” te kiezen en 

het te verwijderen. 
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Druk tijdens het lezen van het eBook op , om de 

volgende mogelijkheden te krijgen: Pagina verspringen, 

Bladwijzer opslaan, Bladwijzer laden, Bladwijzer 

verwijderen, Lettertype instellen, Kleur instellen, 

Bladermodus, Tijd schakelen. 
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Pagina verspringen: druk op  /  om de 

pagina te kiezen die u wilt weergeven en druk op  

om te bevestigen.  

 

Bladwijzer opslaan: deze optie stelt u in staat de huidige 

leespositie (in een percentage) op te slaan in het 

e-bookbestand. Er zijn 8 opslagmogelijkheden 

beschikbaar. 

 

Bladwijzer laden: deze optie stelt u in staat een van de 

eerder opgeslagen bladwijzers te openen. 

  

Bladwijzer verwijderen: gebruik deze optie om een of 

meerdere van de eerder opgeslagen bladwijzers te 

verwijderen. 
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Lettertype instellen: deze optie stelt u in staat om de 

grootte van het lettertype in te stellen. 

  

Kleur instellen: deze optie stelt u in staat de kleur van het 

lettertype in te stellen. 

  

Bladermodus: met deze optie kunt u kiezen tussen 

automatisch of handmatig bladeren in de pagina’s.  

 

Tijd schakelen: met deze optie kunt u de wachttijd tijdens 

bladermodus instellen. (Let op: deze optie is alleen 

beschikbaar in automatisch bladermodus.) 
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Verkenner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kies Verkenner in het hoofdmenu. Als er een micro-SD (TF) 

kaart is ingevoerd, kunt u schakelen tussen “Flash” en 

“SD-kaart” opties.  
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1. Bestand afspelen 

 

Na een bestand voor het afspelen geselecteerd te 

hebben, zal er een menu verschijnen afhankelijk van het 

bestandstype (audio, video, afbeelding of tekst). 
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2. Bestand verwijderen 

 

Hetzelfde als voorheen beschreven. De  knop zal 

een scherm doen verschijnen waarin Bestand 

verwijderen gekozen kan worden om het bestand te 

verwijderen. Als u het bestand niet wilt verwijderen, kies 

dan Sluiten.  
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Instellingen 

 

Kies Instellingen in het hoofdmenu om de algemene 

systeeminstellingen te openen. 

Scherminstellingen 

Kies Scherminstellingen in het Instellingenmenu. Er zijn 4 

mogelijkheden: Lichttijd, Helderheid, Lichtmodus en 

Schermstatus. 
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1. Lichttijd: deze optie stelt u in staat de inactieve tijd in te 

stellen die nodig is voor het scherm om uit te gaan. De 

mogelijkheden zijn 5 Seconden, 10 Seconden, 15 

Seconden, 20 Seconden, 30 Seconden, Altijd aan. 

2. Helderheid: er zijn een, twee, drie, vier, vijf niveaus voor 

de helderheid.  

3. Lichtmodus: Geheel donker, Schemerdonker 

4. Schermstatus: Verberg, Weergave 

Kies Verberg en het batterij-icoon zal verborgen worden. 

 

Systeeminstellingen 

Kies Systeeminstellingen in het Instellingenmenu. Ga naar 

het Herstellen submenu. 

Herstellen: dit menu wordt gebruikt om de standaard 

fabrieksinstellingen te herstellen. 
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Taal 

Selecteer Taal in het Instellingenmenu. Er zijn 20 talen te 

selecteren. Selecteer de taal van uw voorkeur.  

 

Systeeminformatie 

Kies Systeeminformatie in het Instellingenmenu. De 

volgende informatie is beschikbaar: Grootte 

lokaalgeheugen, Grootte kaartgeheugen. 

 

Automatische afsluittijd 

Kies Automatisch sluiten in het Instellingenmenu. Er zijn 6 

mogelijkheden: 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 

Minuten, 20 Minuten, Niet automatisch sluiten.  

De standaard van deze speler is 15 minuten zonder 

gebruik. 
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Touchscreen 

Deze optie wordt gebruikt om de touchscreen te 

kalibreren wanneer de gevoeligheid niet correct is. Om 

een nieuwe kalibratie te voltooien, drukt u met de 

touch-pen op de “+” totdat de procedure is doorlopen. 
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Gebruik TF-kaart 

1. Plaats een herplaatsbare TF-kaart. Plaats en verwijder 

de kaart alleen wanneer de speler uit staat.  

Controleer of de plaatsrichting klopt (de kaart past 

slechts op één manier). Bij het verwijderen van de kaart is 

slechts een kleine druk nodig. 

 

2. Bestanden lezen op de TF-kaart 

Kies na het plaatsen van de TF-kaart “Verkenner” in het 

hoofdmenu, open het submenu en kies TF-kaart. 

Let op: Verwijder tijdens het lezen van de TF-kaart de 

kaart niet. Als u dit wel doet, kan dit problemen 

veroorzaken met het apparaat of de kaart. 
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USB lezen en opladen 
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USB weergavemodus 

Dit product heeft een full-speed USB2.0 interface, de 

standaard mobiele schijf functie. Het ondersteunt 

Windows 2000/XP/Vista besturingssysteem (geen driver 

nodig). Na het aansluiten op de PC (wacht een paar 

seconden), zal de speler online modus weergeven. 

Vervolgens kunt u via “Mijn Computer” de verwisselbare 

schijf op uw computer openen. 
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Opladen 

U kunt de speler opladen door deze op de PC aan te 

sluiten via een USB-kabel. 

De batterij wordt volledig opgeladen wanneer de speler 

onafgebroken gedurende 4 uur is verbonden. (De eerste 

twee maal dient deze tijd 8 uur te zijn, zodat de batterij 

geactiveerd kan worden). 

 

Video conversietool 

Sommige videoformaten met hoge resolutie kunnen 

ervoor zorgen dat de speler deze bestanden niet af kan 

spelen. De conversietool kan gebruikt worden om het 

bestand te converteren, zodat deze wel afgespeeld kan 

worden.  

 

Deze conversietool kan MP4, MPG, WMV, RM, RMVB, AVI, 

VOB videoformaten converteren in MPEG4 (AVI) formaat 

dat compatible is met de speler. 
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1. Start de CD op en voer 

“AVIConverter_320X240_22FPS_EN Setup” uit door 

erop te dubbelklikken. Start de “AVI Converter” 

nadat de installatie is voltooid. 
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2. Bij het klikken op “Add”, zal het onderstaande scherm 

verschijnen: 
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3.  Kies het originele bestand dat u wilt converteren en 

de plaats waar het geconverteerde bestand 

opgeslagen kan worden. Kies vervolgens de 

Parameter die u wilt en klik op “Save”. Zoals als volgt: 
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4.  Klik op “Convert Now” om het bestand op te slaan als 

volgt: 
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5.  Na het voltooien van de conversie, zal het scherm 

het volgende weergeven: 

 

 

6. De geconverteerde bestanden kunnen direct 

afgespeeld worden op de speler. 
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Probleemoplossing 

• De speler gaat niet aan 

Controleer of de batterij energie heeft. 

Controleer dit nogmaals na te hebben aangesloten op 

de adapter. 

De Aan/uit knop kan niet goed meer werken wanneer 

deze meerdere malen niet goed is bediend. U kunt de 

Reset knop indrukken en het systeem opnieuw opstarten. 

Raadpleeg uw verkoper wanneer de speler nog steeds 

niet werkt. 

 

• Geen geluid 

Zorg ervoor dat het volume niet op de 0-positie staat en 

de aansluiting van de hoofdtelefoon correct is. 

 

• Ruis 

Controleer of de hoofdtelefoon kapot is. 

Controleer of het muziekbestand kapot is; probeer 

andere muziek af te spelen. Beschadigde 
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MP3-bestanden kunnen ruis bevatten of zelfs niet 

afgespeeld worden. 

 

• Vreemde tekens op het scherm 

Controleer of u de correcte taal heeft gekozen. 

 

• Kan geen muziek downloaden 

Zorg ervoor dat de speler juist is aangesloten op de PC. 

Controleer of er nog voldoende geheugen beschikbaar 

is. 

Controleer of de USB-kabel in goede staat is. 

 

• Kan geen muziek, video, afbeeldingen afspelen 

Controleer of het formaat ondersteund wordt. 

 

• Touchscreen werkt niet goed 

Controleer of het scherm kapot is.  

 

• De speler is gecrasht / werkt niet  
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Het scherm aanhoudend aanraken kan gemakkelijk een 

crash van de speler veroorzaken. Druk de Reset knop in 

om het systeem te herstarten. 

 

Technische specificaties 

Scherm  2.8 inch TFT, resolutie: 240*320 

Aansluiting op PC  Full-speed USB 2.0 

Geheugen  128MB—8GB 

 

Stroomvoeding 

Afspeeltijd 

Lithium batterij, 680mA 

Max. 4 uur video afspelen (hoofdtelefoon uitgang) 

Max. 11 uur audio afspelen (zwart scherm, stroom- 

besparing en hoofdtelefoon uitgang) 

 

 

 

Geluidsopname 

Sample 

rate 

8KHZ/16KHZ 

Microfoon 

opname 

formaat 

WAV(32K bps/64Kbps) 
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Opname 

tijd 

Max 64 uur (1GB capaciteit) 

 

 

 

 

Audio afspelen 

Max. 

output 

(L)10mw+(R )10mw(32ohm) 

MP3 bit 

rate 

64Kbps ~ 320Kbps 

WMA bit 

rate  

64k bps ~320k bps 

Frequentie 

response 

20Hz ~ 20KHz 

SNR > 90DB 

Distortion 

rate 

0.03% 

Gebruikstemperatuur -5 to 40 graden 

Taal Nederlands, Deens, Engels, Duits, Zweeds, 

Eenvoudig Chinees enz. 

Ondersteunt 

besturingssysteem 

Windows 2000/XP/Vista 
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Verwijdering 

 Elektrische en elektronische 
apparatuur (EEE) bevat 
materialen, delen en inhoud 
die gevaarlijk kunnen zijn voor 
het milieu en schadelijk voor 
de menselijke gezondheid als 
afval bestaande uit elektrische 
en elektronische apparatuur 
(WEEE) niet correct wordt 
weggegooid 

Apparaten die gemarkeerd 
zijn met het WEEE logo (te zien 
links), zouden niet met het 
huishoudafval weggegooid 
moeten worden. Neem 
contact op met uw lokale 
autoriteit op het gebied van 
afvalver-werking, aangezien zij 
in staat zullen zijn om u details 
te geven over de 
mogelijk-heden voor recycling 
in uw omgeving. 
 

 


