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Gefeliciteerd met uw aankoop van deze EnVivo 8GB 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.nl voor de nieuwste firmware updates. 

• De afbeeldingen met schermweergaves in deze 

gebruikershandleiding zijn uitsluitend ter instructie. Daad- 

werkelijke schermweergaves kunnen verschillen op uw 

apparaat. 

• BELANGRIJK: Zet de speler aan als u deze wilt opladen. 

 

 
 
 
Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates.
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HOOFDFUNCTIES 

• 3.0” TFT-scherm met 240*400 pixels resolutie 

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

formaat 

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

VOB, MP4, MOV videoformaat, maximale resolutie 

600*400 

• Ondersteunt fotoweergave in JPEG, BMP, GIF formaat, 

automatische weergave van afbeeldingen, roteren, foto 

kan worden ingesteld als achtergrondafbeelding  

• Volledig touchscreen, met UI ontwerp, ondersteunt slepen 

en verschuiven 

• Ingebouwde MIC, lange opnametijd  

• Energiebesparing, ondersteunt meerdere talen 

• Meer selectiemogelijkheden voor geluidstracks en -cyclus 

• Ondersteunt FM radio 

• Ondersteunt Windows 2003, Windows XP, Vista, Win7 

• Hoge snelheid USB2.0 overdracht 

• Ondersteunt E-book lezen 

• Ondersteunt firmware upgrade 

• Ondersteunt multitask functionaliteit, kan E-book lezen 

terwijl muziek beluisterd wordt 
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LET OP 

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsvoorschriften 

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 schade door vallen of hard 

contact. 

3. De levensduur van de batterij kan verschillen afhankelijk 

van de condities en de omgeving. 

4. Laad de speler in de volgende situaties op.  
A:  Geen stroom.  
B:  Systeem gaat automatisch uit en wederom snel uit 

na 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.  
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6. Onze organisatie is niet verantwoordelijk voor data- 

verlies 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 

www.teknihall.nl bij vragen, open de speler niet zelf 

omdat dan alle garantie vanuit onze organisatie 

verloren gaat. 

7. De firmware kan beschadigd door bijv. computer- 

virussen. Als de speler geïnfecteerd is geraakt en niet 

meer werkt, kunt u de firmware updaten met een 

virusvrije computer en vervolgens de speler te 

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. 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates.
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KEN DE SPELER 

 
1.  Touch screen scherm 

2.  Play knop: Inschakelen/Uitschakelen/Afspelen  

3.  Hoofdtelefoon aansluiting  

4.  “MIC” 

5.  “ON-OFF”: Power schakelaar 

6.  “USB” aansluiting 
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TOUCH SCREEN KNOP FUNCTIES 
In het hoofdmenu kunt u de iconen verslepen en aanraken 

om de gewenste functie te selecteren. 

 

Opmerking:  
1. Druk niet te hard, anders kan de aanraking mogelijk niet 

worden geregistreerd en kan het scherm gemakkelijk 

breken. 

2. Als het touchscreen niet gevoelig genoeg is, kunt u het 

touchscreen aanpassen in het Settings menu. 

3. Wanneer de speler niet naar behoren werkt, kunt u op 

Reset drukken om te herstarten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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Inschakelen / Uitschakelen  
Inschakelen:   
Plaats de power knop in de ON positie en houdt de Play 

knop gedurende ongeveer 4 seconden ingedrukt om in te 

schakelen. 

Uitschakelen: 
In elke weergave kunt u de power knop gedurende 

ongeveer 4 seconden ingedrukt houden om uit te 

schakelen. 
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Blokkeren:  
De speler zal automatisch blokkeren als u de blokkeertijd 

heeft ingesteld in het Settings menu. Wanneer de speler is 

geblokkeerd kunt u op de Play knop drukken om de 

blokkering op te heffen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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MUZIEK 

In het hoofdmenu, klik op  om te starten. Selecteer All 

music, en klik om de muziekbestand afspeellijst weer te 

geven. Selecteer het gewenste nummer en klik om af te 

spelen: 

    
 

In het afspeelmenu, klik op het middenscherm en de 

afspeel voortgang balk zal verschijnen. 

Versleep het  icoon op de  balk om 
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vooruit en terug te spoelen. Klik op   voor het 

vorige en volgende nummer. Houdt   ingedrukt om 

vooruit of terug te spoelen. Klik op  om te pauzeren/af te 

spelen. 

 

Klik op  om terug te keren naar het vorige menu. 

Versleep het  icoon op de  balk om 
het volume aan te passen. Klik op de naam van het 

nummer om de Muziek instellingen te openen. Klik op music 

setting om het submenu te openen. U kunt de Repeat mode, 

play mode, EQ set etcetera instellen. Klik op het 

middenscherm en de afspeelvoortgang en de repeat of EQ 

status worden weergegeven. Druk kort op de Play knop om 

terug te keren. 

 
Muziek instellingen 

Repeat modus 

U kunt kiezen uit Once, Repeat, All, All repeat en Intro. 

Play modus 

U kunt kiezen uit In order en Shuffle (random). 
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EQ instellen 

U kunt kiezen uit Normal, MSEQ, Rock, Pop, Classic, Bass, 

Jazz en User EQ. 

User EQ Setup 

U kunt de  verslepen om in te stellen. 
 
Opmerking 

1.  Een aantal MP3/WMA bestanden met een special 

codering kunnen niet worden afgespeeld. Pas deze aan 

met behulp van het omzetprogramma, kopieer ze naar 

de speler en speel ze af. 

2.  APE ondersteunt alleen: NORMAL of 3.95, 3.97, 3.98, 3.99 

versie en FAST compressie versie! 

 
Synchroon songteksten scherm 

Wanneer u een nummer afspeelt met songteksten of foto- 

album, klik op  of verschuif naar links of rechts op het 

middenscherm om te schakelen tussen het songteksten 

scherm, het fotoalbum en de normale weergave.  
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VIDEO 

In het hoofdmenu, klik op  om uw videobestanden 

afspeellijst weer te geven. Selecteer de gewenste video en 

klik om af te spelen.  

 

Klik op   om naar het vorige of volgende bestand 

te gaan. Klik op  om te pauzeren/af te spleen. 

Klik op  om terug te keren. 

Wanneer u een video afspeelt, versleep de  op de 

voortgangsbalk  naar rechts om snel vooruit, 
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en naar links om snel terug te spoelen. 

U kunt de  verslepen over volumebalk  
om het volume aan te passen.  

Druk op de Play knop om terug te gaan naar het vorige 

menu. 

Klik op  om de weergaveratio van het scherm in te 

stellen. 

Ondersteunde formaten: 

MPEG-4 (AVI), RM, RMVB, FLV, 3GP, MPG, VOB, MP4, MOV et 

cetera. De maximale ondersteunde resolutie is 600*400. 

 

Opmerking: Indien uw speler een bestand niet kan afspelen, 

gebruik het meegeleverde converteerprogramma. Met dit 

programma kunt u verschillende bestandstypen in elkaar 

omzetten. 

 
 
Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates.
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FOTO 

In het hoofdmenu, klik op  om uw foto afspeellijst weer 

te geven. Selecteer IMAGE en klik om door te gaan. 

 

In de fotoweergave, klik op het middenscherm om de foto 

instellingen te openen. 

Versleep de  om in of uit te zoomen op de foto. 

Klik op  om de foto te draaien. 

 

Klik op setting om het instellingen submenu te openen. 

Klik op   om de foto naar links of naar rechts te 

draaien. 
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Klik op   om in of uit te zoomen op de foto. 

Klik op  om de diavoorstelling tijd instellingen te 

openen. U kunt de intervaltijd instellen en de diavoor- 

stelling uitschakelen. 

Klik op  om de achtergrond in te stellen. U kunt de 

huidige foto als achtergrondafbeelding instellen. 

 

Achergrondafbeelding herstellen 

In dit menu kunt u de originele foto achtergrond instelling 

herstellen. 

Klik op  of druk op de Play knop om terug te keren. 
 

Opmerking: 

Sommige JPEG foto’s die zijn gebruikt op een iPod kunnen 

niet worden weergegeven op de speler. Gebruik een 

converteerprogramma om deze te converteren en kopieer 

ze dan naar de speler om te bekijken. 
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Foto’s met een hogere resolutie worden langzamer 

weergegeven. De speler kan ook langzamer reageren als 

tijdens het bekijken van foto’s ook muziek wordt beluisterd. 

JPEG  pixel maximale ondersteuning 5000*5000 

BMP  pixel maximale ondersteuning 1024*768 

GIF  pixel maximale ondersteuning 900*900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates.
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E-BOOK 

In het hoofdmenu, klik op  en selecteer E-book. Klik om 

te starten en selecteer het bestand (TXT) dat u wenst te 

lezen. Klik om te openen.  

In de E-book leesweergave, versleep om te bladeren. Klik 

op  om de weergave te verlaten. 
 

 
In de E-book leesweergave klik op E-book settings voor het 

instellingen submenu. 
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Page Jump 

U kunt de pagina die u wenst te lezen selecteren. Voer het 

nummer van de pagina in in de dialoogbox en klik op  

om direct naar de gewenste pagina te springen. 

Save Mark 

Sla op waar u bent gebleven. 

Load mark 

Open waar u was gebleven.  

Delete Mark 

Verwijderd de bladzijdemarkering.  

Set font  

Lettergrootte instellen. 

Set colour 

Letterkleur instellen.  

Background colour 

Achtergrondkleur instellen. 

Operating mode 

U kunt de manier van bladeren door de pagina’s instellen. U 

kunt kiezen uit omslaan en verslepen. 
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Browser mode 

U kunt kiezen tussen automatisch en handmatig. 

Flip time 

U kunt de blader interval tijd instellen onder auto mode 

status. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates.
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FM RADIO 

In het hoofdmenu, klik op  om de FM radio te openen. 

 

 
 
In het radiomenu, klik op   om de frequentie aan 

te passen in handmatige modus; klik op   om de 

opgeslagen zenders te selecteren in preset modus. Klik op 

Radio setting om in het instellingen submenu te komen. Klik 

op  of druk om te Play knop om te kiezen of u de radio 
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wenst uit te schakelen. Als u de FM modus wenst te verlaten, 

druk op YES. Als u op de Play knop drukt zal dit het verlaten 

annuleren. 

 
Radio settings 

In dit menu kunt u kiezen uit de volgende opties: Search by 

hand, auto search, preset mode, save channel, delete 

channel, stereo channel, stereo switch, receive area, radio 

sensitive, FM record. 

 

Exit  

Klik op  of druk op de Play knop om te verlaten. 
 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates.
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OPNAME 

In het hoofdmenu, klik op  om naar de opnamemodus 

te gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het opnamemenu, klik op  om de opname te starten. 

Klik op  om te pauzeren. Klik op  om het 

opgenomen bestanden op te slaan. Klik op  om 

de opnamekwaliteit in te stellen. Klik op  of druk op de 

Play knop om terug te keren. 
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VERKENNER 

In het hoofdmenu, klik op  om de explorer manager list 

te openen. 

                                             

 

Select file 

Selecteer de bestanden die u wenst te bekijken en klik om 

te openen.  
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Delete file 

Open de bestandslijst. Klik om het Del icoon in de rechter 

hoek. Een rood X icoon zal verschijnen. Klik er op om het 

bestand te verwijderen. 

Om terug te keren naar het vorige menu klik  of druk io 

de Play knop. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates.
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PROGRAMMA’S 

In het hoofdmenu, klik op  om naar Program te gaan. In 

het Program menu heft u de volgende opties: Calculator, 

Game, Stopwatch. 

Om terug te gaan naar de vorige lijst, klik op  of druk op 

de Play knop. 

 

Calculator  

In het onderstaandemenu kunt u nummers en symbolen 

invoeren om mee te rekenen. 
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Game 

 

Beweeg naar boven:   

Beweeg naar onderen:  

Beweeg naar links:  

Beween naar rechts:  

Afspelen/Pauzeren:  

Verlaten:   of druk op de Play knop 

Links:  

Rechts:  
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Stopwatch 

Beginnen/Pauzeren:   

Neem de huidige tijd op  (maximaal 6 opnames 
tegelijkertijd) 

Reset:  

Verlaten: klik op  of druk op de Play knop.  
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INSTELLINGEN 

In het hoofdmenu, klik op  om het instellingen 

menu te openen. Selecteer de optie die u wenst in te 

stellen en klik om te beginnen. Om terug te gaan 

naar de vorige lijst klik op . Om terug te gaan 
naar de hoofdweergeve druk op de Play knop.  
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Display settings 

U kunt kiezen uit de volgende opties: Light Time, brightness, 

light Mode, interface Set. 

Key Lock time 

U kunt instellen na hoeveel tijd zonder gebruik de speler 

mag blokkeren. 

Auto Standby 

U kunt kiezen uit: 3 minuten, 5 minuten,10 minuten, 15 

minuten, 20 minuten, no automatic. 

Timer 

U kunt kiezen uit: 15 minuten, 30 minuten, 45 minuten, 60 

minuten, no shutdown. 

System setting 

U kunt kiezen uit de volgende opties: System information, 

restorable, upgrade, check the screen. 

Language 

U kunt kiezen uit: Nederlands, English, German, Italian, 

Chinese etc.  
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LEZEN EN OPLADEN VIA USB 

USB weergave modus 

Dit product is uitgerust met een high-speed USB2.0 (full 

speed) interface, de standard voor mobiele harde schijven. 

Ondersteunt Windows 2003/XP/Vista/Win7 systemen, (driver 

installeren niet nodig). Nadat u het apparaat heeft aange- 

sloten op een computer (wacht enkele seconden), zal de 

speler in online modus komen. U kunt de mobiele schijf 

openen door op de computer te klikken “My computer”. 

 

Opladen 

U kunt de speler opladen door de adapter aan te sluiten of 

door de speler via een USB kabel aan te sluiten op een PC. 

Als u de adapter gebruikt om op te laden zal het rode LED 

lampje groen worden zodra de speler volledig is 

opgeladen. 

Tijdens het opladen zal het lampje op de lader rood kleuren. 

Het lampje zal groen worden zodra het apparaat volledig is 

opgeladen. U kunt de speler ook aansluiten op de 

computer met een USB kabel om op te laden. 
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FIRMWARE UPGRADE 

1.  Dubbelklik op “RK27DM_Image.exe” om het upgrade 

programma te starten zoals hieronder weergegeven:  

 

 

Opmerking: Als u belangerijke bestanden op uw speler 

heeft staan, maak een kopie voor de upgrade. 
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2.  Klik op “ ” om de firmware te selecteren.  
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 Wanneer het “img” firmware bestand geladen is zal het 

onderstaande scherm verschijnen: 
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3. Sluit de speler aan op uw PC en klik op  om 

de upgrade te starten. Als de driver niet is geïnstalleerd 

op uw computer zult u hier een melding van krijgen. 

Installeer dan de driver. 
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Als het onderstaande scherm verschijnt op uw computer, 

selecteer No, not this time en klik op Next. 
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Wanneer het onderstaande scherm verschijnt is de 

installatie succesvol voltooid. 

 

Wanneer de installatie succesvol is voltooid zal u gevraagd 

worden om de speler opnieuw aan te sluiten. Ontkoppel het 

apparaat en herstart. Sluit het vervolgens opnieuw aan op 

uw PC. Klik op  om de upgrade te starten. 
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4.  De upgrade informatie zal als volgt worden 

weergegeven: 
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5.  Wanneer de upgrade succesvol is voltooid zal de 

melding “Successful upgrade” verschijnen. De speler zal 

opnieuw opstarten waarna u deze kunt gebruiken. 

 
 

Opmerking: Dubbelklik op “RK27DM_Image.exe” om het 

upgrade programma te starten. 
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PROBLEEMOPLOSSING 

• De speler wil niet inschakelen  

Controleer of de batterij genoeg energie heeft. 

Controleer nogmaals na het aansluiten van de speler op de 

netvoeding. 

Als de speler enkele malen onoordeelkundig is gebruikt, is 

het mogelijk dat de power knop niet goed werkt. U kunt de 

Reset knop indrukken en het systeem herstarten. Als de 

speler nog steeds niet wil inschakelen kunt u contact 

opnemen met de ondersteuningslijn. 
 
• Geen geluid 

Controleer of het geluid niet is ingesteld op 0 en de 

hoofdtelefoon correct is aangesloten. 
 
• Ruis 

Controleer of de hoofdtelefoon defect is. 

Controleer of het muziekbestand defect is. Probeer andere 

muziek af te spelen om te controleren. Beschadigde MP3 

bestanden kunnen ruis bevatten en de speler kan niet in 

staat zijn om ze af te spelen. 
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• Vreemde karakters op het scherm 

Controleer of u de juiste taal heeft gekozen. 

 

• Kan geen bestanden downloaden 

Controleer of de speler correct is aangesloten op de PC 

Controleer of er vrije geheugenruimte is. 

Controleer of de USB kabel in goede staat is. 

 

• Kan geen video, muziek of foto’s weergeven/afspelen   

Controleer of het bestandsformaat correct is. 

 

• Het touchscreen is niet gevoelig genoeg 

Controleer of het scherm defect is. 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Scherm  3.0 inch TFT, resolutie: 240*400 

Aansluiting op PC  Full-speed USB 2.0 

Geheugen  128MB—8GB 

Stroomvoeding 

Afspeeltijd 

Lithium batterij, 460mA 

Ongeveer 2,5 uur voor video afspelen 

(hoofdtelefoon uitvoer) 

Ongeveer 12 uur voor geluid afspelen (leeg scherm, 

energie bespaarmodus en hoofdtelefoon uitvoer) 

Geluidsopname 

Microfoon op- 

name formaat 
WAV(45K bps/128Kbps) 

Opname tijd Max 50 uur (1GB capaciteit) 

Audio afspelen 

Max. uitvoer (L)10mw+(R )10mw(32ohm) 

MP3 bit rate 32Kbps ~ 320Kbps 

WMA bit rate  32k bps ~320k bps 

Frequentie 

response 
20Hz ~ 20KHz 

SNR > 90DB 

Distortion rate 0.03% 
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Gebruikstemperatuur -5 to 40 graden 

Taal 
Nederlands, Deens, Engels, Duits, Zweeds, 

Eenvoudig Chinees enz. 

Ondersteunt 

besturingssysteem 
Windows2003/XP/Vista/win7 

 

VERWIJDERING 

 Elektrische en elektronische appa- 
ratuur (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 elek- 
tronische apparatuur (WEEE) niet 
correct wordt weggegooid 
Apparaten die gemarkeerd zijn met 
het WEEE logo (te zien links), zouden 
niet met het huishoud afval wegge- 
gooid moeten worden. Neem con- 
tact op met uw lokale autoriteit op 
het gebied van afvalverwerking, 
aangezien zij in staat zullen zijn om u 
details te geven over de mogelijk- 
heden voor recycling in uw 
omgeving. 
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