KH-858
ÉRINTŐKÉPERNYŐS MP4 LEJÁTSZÓ
Használati útmutató

1. A lejátszó kezelőszervei és kezelőfelületei

Item
1
2
3

Description
ON / OFF gomb (bekapcsolás)
TFT kijelző (érintőfunkcióval)
V gomb

Item
6
7
8

4
5

V gomb
Reset (beépített érintőkapcsoló)

9

Description
Fülhallgató dugaljzat (3,5 mm sztereó)
Kártyabemenet (Micro SD kártya)
Mini USB csatlakozó (PC csatlakoztatása /
töltés)

Mikrofon (monó)

2. Belső akkumulátor
A készülék belső akkumulátorral rendelkezik. Amikor a készüléket először használja,
töltse az akkumulátort 3 órán keresztül addig, míg az akku ikonja nem jelzi a feltöltött
állapotot.
Megjegyzés: A lejátszó készenléti állapotban is használja az akkumulátort, ezért
hogyha a készüléket egy ideig nem is használja, az akkumulátorát fel kell tölteni.
3. Csatlakoztatás és töltés
Amint a készüléket számítógépére vagy a töltőre csatlakoztatja, a kijelzőn az
“Opening” > “Connect” illetve “Charging” feliratok lesznek láthatók.
A csatlakoztatási képernyő megjelenése esetén a töltés a háttérben folyik.
A töltési képernyőn a szintjelző egységei folyamatosan mozognak, mely azt jelzi,
hogy a töltés folyamatban van.
Az akku ikonja alatt a „Full” felirat fog megjelenni, mely azt jelzi, hogy a töltés
befejeződött. Szüntesse meg a csatlakozást, ha végzett.

Csatlakoztatási képernyő Töltési képernyő Feltöltött állapot

Fontos! Az akkumulátor nem töltődik, ha a számítógép alvó módban van. A
billentyűzetek USB aljzatainak feszültsége általában nem elég a lejátszó feltöltéséhez.
Csatlakoztassa a lejátszót közvetlenül a számítógéphez, hogy a töltés megfelelően
működjön.
4. A lejátszó számítógépes csatlakoztatása és leválasztása
Csatlakoztassa a lejátszót a számítógépéhez médiafájlok átviteléhez a lejátszóra,
illetve rögzített hangos jegyzetek és médiafájlok feltöltéséhez a számítógépre.
A lejátszó csatlakoztatása
Dugja rá a lejátszó USB csatlakozóját a számítógépe USB aljzatára, majd a
számítógép automatikusan megtalálja és telepíti az illesztőprogramot. A telepítés
befejezése után a lejátszó megtalálható lesz a „Sajátgép” mappában, illetve Mac
számítógépeken látható lesz az asztalon.
A lejátszó ekkor kész a fájlátvitelre a számítógépről, illetve a számítógépre.
A médiafájlokat áthúzással, vagy másolással helyezheti át a megfelelő helyre.
Szüntesse meg a csatlakozást, ha végzett.
A lejátszó leválasztása
Ne válassza a le a lejátszót fájlok átvitele közben.
Windows PC használata esetén kattintson a „Hardwer biztonságos eltávolítása” ikonra
a paneltálcán.
Mac számítógép használata esetén húzza be a lejátszó ikonját az asztalról a Kukába.
Ezután már biztonságosan kihúzhatja az USB kábelt.
Megjegyzés: Ha nem választja a „Hardwer biztonságos eltávolítása” opciót
leválasztás előtt, az adatvesztéssel járhat!
5. Fájlok tárolása
A lejátszó a belső flash memóriában a használatkor alapértelmezett mappákat fog
létrehozni. Ajánlatos azonban mégis a fájlokat különböző típusú helyekre
csoportosítani.
A zenéket például a legjobb a MUSIC (ZENE) mappában tárolni, a rögzített
hangfájlokat pedig a RECORD (FELVÉTELEK) nevűben. Ugyanígy a képfájlok a
PICTURES (KÉPEK) mappába kerülhetnek. A videofájlok legjobb helye a VIDEO
mappa. Ennek megfelelően a szövegfájlok a TXT mappába helyezhetők. Ha rossz
helyre helyezi a fájlokat, a megfelelő alkalmazás előfordulhat, hogy nem találja meg
azokat.

6. Üzembehelyezés
Ez a lejátszó érintőképernyővel rendelkezik, így a megfelelő elemeket és funkciókat
az ikonjuk megérintésével elérheti.
A lejátszó be- és kikapcsolása
Húzza a kapcsológombot szükség szerint az ON vagy az OFF állásba, tartsa úgy 3
másodpercig, ha a készüléket be vagy ki szeretné kapcsolni.
Amikor a készülék bekapcsol, az indítóképernyő lesz látható és a főmenü, majd a
„generatig database” (adatbázis felépítése) üzenet jelenik meg. Ekkor a lejátszó
működésre kész.
Kapcsolja ki a készüléket, ha azt hosszabb ideig nem kívánja használni.
Asztali menü
A lejátszó minden bekapcsolásakor a kezdőképernyő után az asztal menüjét fogja
látni, melyeken az alkalmazások ikonjai jelennek meg. Egy-egy alkalmazás
megnyitásához érintse meg annak az ikonját.
Asztali menü

A lejátszó alkalmazásai
Alkalmazási Leírás
kon
Zeneszámok meghallgatása. Lejátszási listák létrehozása.
Zeneszámok meghallgatása előadók, albumok vagy műfajok szerint.
Zene:
Kedvenc videói és filmjei megtekintése.
Videó:
Kedvenc fényképei megtekintése vagy azokkal diavetítés indítása.
Fényképek

Szöveg

Hangrögzítő

Kedvenc könyvei olvasása. Címkék hozzáadása és betöltése. Kedvenc
oldalak kiválasztása.
MEGJEGYZÉS: Ez a funkció kizárólag a .txt fájlokat támogatja.
Hangos jegyzetek rögzítése a beépített mikrofon segítségével. A
felvételeket lejátszhatja a készüléken is, vagy áttöltheti
számítógépére.

Minden támogatott médiafájl böngészése, a kiválasztott fájlok
lejátszása. Nem szükséges médiafájlok törlése a lejátszóról.
Fájlkezelő
Rádióállomások hallgatása. Régió kiválasztása, automatikus és kézi
keresés, állomások eltárolása, FM adások rögzítése..
Rádió
Egy kis szórakozáshoz.
Játék

Beállítások

A lejátszó beállításainak megadása. Pontos idő, OSD-nyelv, a kijelző
megvilágítási ideje és fényereje, kikapcsolási mód és egyebek
találhatók itt meg.

Általános ikon / Gomb funkciója Működési kezelőfelület
Gomb / Ikon
Leírás
Egy mappával feljebb lép
A megfelelő alkalmazásfájl megkeresése
Vissza a főmenübe
Fájl vagy mappa törlése
Vissza az előző képernyőre
Kilépés az alkalmazásból és visszatérés a főmenübe
M gomb
+ gomb
Hangerő növelése
- gomb
Hangerő csökkentése
7. Zene mód
Érintse meg a zene ikonját, mellyel a zene mód menüjébe léphet be.

Lejátszás / Szünet / Leállítás
Zene lejátszásához érintse meg a
ikont, mely ekkor
ikonra fog váltani,
a zenelejátszás megindul.
A pillanatmegállításhoz érintse meg a
ikont, mely ekkor
ikonra fog váltani,
a zenelejátszás szünetel.
A zeneszám lejátszása után a gomb alapértelmezett beállításként
ikonra vált.
Ugrás a következőre / előzőre, gyors előretekerés és hátratekerés
Érintse meg a
I ikont a következő fájl lejátszásához.
Érintse meg a
I ikont az előző fájl lejátszásához.
Gyors előretekeréshez tartsa rajta az ujját a
ikonon.

Gyors visszatekeréshez tartsa rajta az ujját a
A lejátszás közben húzhatja a
kikereséséhez.

ikonon.
folyamatcsíkot is a megfelelő helyek

Hangerő módosítása
gombok egyikén, ha növelni vagy
Nyomja le vagy tartsa rajta az ujját a
csökkenteni kívánja a hangerőt.
A hangerőt a
hangerőcsíkon húzással közvetlenül is módosíthatja.
Lejátszási mód váltása
A
ikonok megérintésével válthat a normál és a véletlensorrendű lejátszási
módok között.
Hangszín váltása
A hangszíneket a megfelelő
megérintésével válthatja.
Ismétlési mód
Az ismétlési módokat a megfelelő
válthatja.

hangszínikon

ikon megérintésével

Megjegyzés: Ikonok jelentése
= Egyszeri ismétlés,
= Fájl ismétlése,
=
= Mind ismétlése egyszer,
= Bemutató (10 másodperc)
Mind megismétlése,
Zeneszámok kiválasztása / ID3 adatlista / Lejátszási listák / Címkelisták
Zenemódban:
A
I megérintésével egy almenü fog megjelenni.
Érintse meg az “All Music” pontot hogy belépjen az összes zeneszámot tartalmazó
fájllistába. Ezután válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.
Válassza ki az “ID3 List” > “Artist” pontot az előadók szerinti lista megnyitásához.
Lépjen az előadó nevére a hozzá tartozó zeneszámok megjelenítéséhez. Ezután
válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.
Válassza ki az “ID3 List” > “Album” pontot az albumok szerinti lista megnyitásához.
Lépjen az album nevére a hozzá tartozó zeneszámok megjelenítéséhez. Ezután
válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.
Válassza ki az “ID3 List” > “Genre” pontot a műfajok szerinti lista megnyitásához.
Lépjen a műfaj nevére a hozzá tartozó zeneszámok megjelenítéséhez. Ezután
válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.
Lépjen a “Play List” pontra, majd válasszon a “My Music List 1 / 2 / 3 / 4 / 5”
számai közül a létrehozott lejátszási lista megnyitásához, majd válassza ki a
lejátszani kívánt fájlt. A lejátszási lista számai ezután egyenként lejátszásra
kerülnek.
Válassza ki a “Tag List” pontot, ekkor a címkézett zenefájlok és hangfájlok listája
fog megnyílni, ahol kiválaszthatja a lejátszani kívánt fájlt.

Megjegyzés: Az “All Music” és az “ID3 List” funkciók csak azoknál a fájloknál
működnek, melyek a (Main Dir) belső memóriahelyen vannak tárolva.
Zenemappa kiválasztása és váltása (A flash- vagy a kártyamemórián)
A
I megérintésével egy almenü fog megjelenni.
Válasszon a “Main Dir / Card Dir” pontok közül, melyek a képernyőn láthatóak
lesznek. Válasszon ki egy zenefájlokat tartalmazó mappát, majd válassza ki a
lejátszani kívánt fájlt. Ha egy olyan mappát választ, melyben nincsenek támogatott
formátumú zenefájlok, a mappa listája üres lesz. Ebben az esetben válasszon egy
másik mappát.
Végül válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.
A lejátszási módba a
megérintésével léphet vissza.
Megjegyzés: A “Card Dir” könyvtár nem fog mappákat megjeleníteni, ha a
készülékbe nincs Micro SD kártya behelyezve.
Lejátszási lista létrehozása
A lejátszóban lehetőség van a zeneszámok csoportosítására lejátszási listákban. A
létrehozott csoport zeneszámait a fent említett címkelistán lejátszhatja.
A
I megérintésével egy almenü fog megjelenni.
Válassza ki az pontot, majd válassza ki a “My Music List 1 / 2 / 3 /4 /5” megfelelő
számát a csoport hozzáadásához.
Ekkor egy almenü eltűnik, és a zeneszám a kívánt listán tárolásra kerül.
Címkelista létrehozása
A lejátszón arra is van lehetőség, hogy a lejátszott zeneszámot vagy hangfájlt
megcímkézze, ezzel a megjelölt fájl a címkelistába kerül. A megjelölt zeneszámokat
vagy hangfájlokat ezután a fent említett módon a lejátszási listából lejátszhatja.
A
I megérintésével egy almenü fog megjelenni.
Válassza ki az “Add Tag” pontot, ekkor a “marked” ablak lesz látható 1-2
másodpercig. A lejátszott szám a lejátszási idővel együtt megjelölésre kerül és
eltárolódik a címkelistába. Ezután hozzáadhat egy másik címkét ugyanahhoz, vagy
egy másik zeneszámhoz.
Fájlinformációk megtekintése
A
i kiválasztásával a képernyőn egy információs ablak jelenik meg, ahol a
fájlhoz tartozó összes információt láthatja.
A lejátszási módba a
megérintésével léphet vissza.
Dalszöveg, előadó és albuminformációk
A lejátszó a képernyő középső részén a dalszövegeket is meg tudja jeleníteni, ha
tartozik ilyen a zeneszámhoz. Az előadó és az album információi akkor is láthatóak
lesznek, ha nem áll dalszöveg rendelkezésre.

8. Videó mód
Videó lejátszása
A videó módba a videó ikonjának kiválasztásával léphet be. Ha Micro SD kártyát is
használ, a “Main Dir / Card Dir” fülek is látszani fognak. Ekkor egy lista fog
megjelenni. Válasszon ki egy fájlt lejátszásra.
Kiválaszthat egy videofájlokat tartalmazó mappát, majd válassza ki a lejátszani
kívánt fájlt. Ha egy olyan mappát választ, melyben nincsenek támogatott
formátumú videofájlok, a mappa listája üres lesz. Ebben az esetben válasszon egy
másik mappát.
Érintse meg a videofájlt és a lejátszás megkezdődik
A videó mód képernyője

A videók eszköztárának előhívása
Érintse meg a képernyő bármely pontját, ekkor a videók eszköztára fog előugrani 3
másodpercre.
A fájlok listájához a
megérintésével léphet vissza.
Lejátszás / Szünet
A videó eszköztárban:
A pillanatmegállításhoz érintse meg a
a videolejátszás szünetel.
A pillanatmegállításhoz érintse meg a
a videolejátszás folytatódik.

ikont, mely ekkor

ikonra fog váltani,

ikont, mely ekkor

ikonra fog váltani,

Ugrás a következőre / előzőre, gyors előretekerés és hátratekerés
A videó eszköztárban:
Érintse meg a
I ikont a következő fájl lejátszásához.
Érintse meg a
I ikont az előző fájl lejátszásához.
Gyors előretekeréshez tartsa rajta az ujját a
ikonon.
Gyors visszatekeréshez tartsa rajta az ujját a
ikonon.
A lejátszás közben húzhatja a
folyamatcsíkot is a megfelelő helyek
kikereséséhez.
Hangerő módosítása
A hangerő módosítását a
gombokkal végezheti el, mely alatt a videó eszköztár
is előugrik 3 másodpercre.
A hangerőt a
hangerőcsíkon húzással közvetlenül is módosíthatja.

Ezt addig teheti meg, míg a videó eszköztár még nem tűnt el.
A videó eszköztárban:
A
ikont megérintve húzhatja a
hangerősávot is, amíg az eszköztár
még nem tűnik el.
Mappa váltása
A
I megérintésével egy almenü fog megjelenni.
Válasszon a “Main Dir / Card Dir” pontok közül, melyek a képernyőn láthatóak
lesznek. Válasszon ki egy videofájlokat tartalmazó mappát, majd válassza ki a
lejátszani kívánt fájlt. Ha egy olyan mappát választ, melyben nincsenek támogatott
formátumú videofájlok, a mappa listája üres lesz. Ebben az esetben válasszon egy
másik mappát.
Megjegyzés: A “Card Dir” könyvtár nem fog mappákat megjeleníteni, ha a
készülékbe nincs Micro SD kártya behelyezve.
Címkelista létrehozása
Válassza ki a ikont, ekkor a “marked” ablak lesz látható 1-2 másodpercig. A
lejátszott fájl a lejátszási idővel együtt megjelölésre kerül és eltárolódik a
címkelistába. Ezután hozzáadhat egy másik címkét ugyanahhoz, vagy egy másik
fájlhoz.
A címkelista lejátszása
A
I megérintésével egy almenü fog megjelenni.
Válassza ki a “Tag List” pontot, ekkor a címkézett videofájlok listája fog megnyílni,
ahol kiválaszthatja a lejátszani kívánt fájlt.
9. Fénykép mód
A fénykép módba a fénykép mód ikonjának kiválasztásával léphet be. Ha Micro SD
kártyát is használ, a “Main Dir / Card Dir” fülek is látszani fognak. Ekkor egy
lista fog megjelenni. Válasszon ki egy fájlt lejátszásra.
Kiválaszthat egy videofájlokat tartalmazó mappát, majd válassza ki a lejátszani
kívánt fájlt. Ha egy olyan mappát választ, melyben nincsenek támogatott
formátumú képfájlok, a mappa listája üres lesz. Ebben az esetben válasszon egy
másik mappát.
Érintse meg a képfájlt és az megnyílik.
A
I megérintésével válthat a megtekintési és a fájllistázási mód között, mellyel
gyorsabban kiválaszthat egy-egy képet a neve alapján.
Ikonnézet Fájllista nézet

Tartsa rajta az ujját a fájllista felső vagy alsó részén és úgy mozgassa azt a megfelelő
irányban a görgetéshez. Ezután válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.
A fényképek eszköztárának előhívása
Érintse meg a képernyő bármely pontját, ekkor a fényképek eszköztára fog előugrani
3 másodpercre.
A fájlok listájához a
megérintésével léphet vissza.
Váltás a következő vagy az előző képfájlra
A fénykép eszköztárban:
Böngészési módban érintse meg a képernyőt a fényképek eszköztárának előhívásához.
Érintse meg a
I ikont a következő fájl lejátszásához.
Érintse meg a I ikont az előző fájl lejátszásához.
Diavetítés indítása és az időköz beállítása
A fénykép eszköztárban:
Érintse meg a képernyőt az eszköztár előhívásához, majd lépjen be a diavetítési
módba a
ikon kiválasztásával, mely ekkor
ikonra vált. A kézi képváltáshoz a
ikon megérintésével léphet vissza.
A vetítési időköz megadásához válassza ki a ikont, ekkor egy lista fog megjelenni,
ahol választhat a “1s / 2s / 3s / 4s / 5s” opciók közül, melyekkel az időközt
másodpercekben megadhatja.
Mozgás felfelé és lefelé az oldalon
ikonokkal mozoghat le és fel.
A listában a
A folyamatsávon húzással is végezhet mozgást, a folyamatsáv helyét a
áthúzásával változtathatja.
10. Szövegolvasó mód
A szövegolvasó módba a szöveg mód ikonjának kiválasztásával léphet be. Ha Micro
SD kártyát is használ, a “Main Dir / Card Dir” fülek is látszani fognak. Ekkor egy
lista fog megjelenni. Válasszon ki egy fájlt lejátszásra.
Kiválaszthat egy szövegfájlokat tartalmazó mappát, majd válassza ki a lejátszani
kívánt fájlt. Ha egy olyan mappát választ, melyben nincsenek támogatott
formátumú szövegfájlok, a mappa listája üres lesz. Ebben az esetben válasszon egy
másik mappát.
Érintse meg a szövegfájlt és az megnyílik.
Fájllista
Szövegböngészés

Lépés a következő és az előző oldalra
A szövegböngésző módban.
Érintse meg a
I ikont a következő oldalra lépéshez.
I ikont az előző oldalra lépéshez.
Érintse meg a
A szövegböngésző módban az oldal a képernyőn húzással is mozgatható felfelé illetve
lefelé. Ha az ujját a képernyőn tartja, az oldal gyorsabban fog mozogni a megfelelő
irányba.
Mappa váltása
A
I megérintésével egy almenü fog megjelenni.
Válasszon a “Main Dir / Card Dir” pontok közül, melyek a képernyőn láthatóak
lesznek. Válasszon ki egy szövegfájlokat tartalmazó mappát, majd válassza ki a
lejátszani kívánt fájlt. Ha egy olyan mappát választ, melyben nincsenek támogatott
formátumú szövegfájlok, a mappa listája üres lesz. Ebben az esetben válasszon egy
másik mappát.
Végül válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.
A szövegolvasási módba a
megérintésével léphet vissza.
Megjegyzés: A “Card Dir” könyvtár nem fog mappákat megjeleníteni, ha a
készülékbe nincs Micro SD kártya behelyezve.
Ugrás egy adott oldalrészre
ikon megérintésekor egy “Skip to” párbeszédablak ugrik elő, melyen
A
megadhatja az átugrás mértékét százalékban (0% – 100%) a
ikonok
segítségével.
A “Skip to” ablakon kívül érintse meg a képernyőt a megerősítéshez és a kilépéshez.
Az oldal a kiválasztott részre fog ugrani a százalék alapján.
Automata lapozás és lapozási időköz beállítása
Az automata lapozási funkcióhoz érintse meg a
ikont, mely ekkor
ikonra vált.
A kézi oldalváltáshoz a
ikon megérintésével léphet vissza.
A lapozási időköz megadásához válassza ki a
ikont, ekkor egy lista fog megjelenni,
ahol választhat a “10s / 15s / 20s / 25s / 30s” opciók közül, melyekkel az időközt
másodpercekben megadhatja.
Címkék mentése és betöltése
ikon kiválasztásával egy címkebeállítási ablak fog megjelenni.
A

Címkebeállítási ablak

Címke mentéséhez érintse meg bármely elemet az üres tárhelyen, az aktuális oldalt
ekkor elmentheti a címkelistába, miután rögtön láthatja, hogy a mentett oldal már
bekerült mentési és a töltési listába egyaránt
Címke betöltéséhez érintse meg bármely elemet a „” tárhelyen, az aktuális oldalt
ekkor elmentheti a címkelistába, miután rögtön láthatja, hogy a mentett oldal már
bekerült a mentett és a töltési listába egyaránt.
Tap icon to exit from the tag setting box. Or, tap the outside area of the “Save
tag” and “Pick tag” box to confirm and exit from the tag setting box.
Megjegyzés: A mentett címke egy új felülíródik, ha a tárhely már megtelt és akkor
kíván mentést végezni.
11. Hangrögzítő mód
A hangrögzítő módba a hangrögzítő ikonjának kiválasztásával léphet be.

Hang felvétele és a felvétel szüneteltetése
A felvétel elindításához érintse meg a
ikont, mely ekkor
ikonra vált.
A felvétel szüneteltetéséhez értintse meg a
ikont, mely ekkor
ikonra vált.
A rögzített hangfájl elmentése
Az épp felvett hangfájl rögzítéséhez érintse meg a
ikont, ekkor a képernyőn
néhány másodpercre a „Saving File...” felirat lesz látható. A fájlt ekkor eltárolódik.
Az elmentett hangfájlok megtekintése és lejátszása
A
kiválasztásával előhívhatja az összes rögzített hangfájl listáját. Válasszon ki
egy fájlt, ha meg kívánja nyitni.
A felvételi beállítások módosítása (Minőség és hangerő)
A felvétel minőségét a
kiválasztásával egy almenübe való belépés után
módosíthatja, ott válassza ki a “Qual:” pontot, majd válasszon a gyenge, a közepes és
a kiváló minőség között a “High / Medi / Low” opciók egyikének a megérintésével.

A felvétel hangerejéhez válassza ki a “Volume:” pontot, majd válasszon a
lehetőségek közül.
12. Fájkezelő
A fájlkezelő funkcióval megkeresheti a lejátszón lévő összes típusú fájlt, azokat
kezelheti, lejátszhatja vagy törölheti a mappájukból.
A fájlkezelőt a fájlkezelő ikonjával nyithatja meg a főmenüből, mely után
kiválaszthatja a tárhely könyvtárát a “Main Dir / Card Dir” pontokból.
ikonok
A fájlok vagy mappák közötti mozgást és kiválasztás felfelé és lefelé a
megérintésével végezheti. A folyamatsávon húzással is végezhet mozgást, a
folyamatsáv helyét a
áthúzásával változtathatja.
Megjegyzés: Ha a lejátszóban nincs Micro SD kártya, csak a „Main Dir” könyvtár
lesz választható.
Médiafájlok lejátszása
Válasszon ki egy bármilyen típusú médiafájlt, mely után a készülék a fájl
lejátszásához szükséges alkalmazásra fog lépni.

Médiafájlok és mappák törlése
Válasszon ki egy médiafájlt vagy egy mappát, melyet törölni szeretne, majd érintse
meg a
ikont, megerősítéshez válasszon a “Yes / No” (Igen/Nem) lehetőségek
közül.
Megjegyzés: A „Yes” kiválasztásával az adott mappa és a benne lévő fájlok is
törlődnek.
13. Játék mód
A lejátszóban az aknakereső nevű játék is megtalálható. A játékhoz:
Válassza ki a játék, majd az akna ikonját, ekkor a játék megnyílik.
A könnyű és a nehéz szintek közül az “Easy/Hard” ikonok segítségével választhat.
Az akna ikon megérintésével válthat a kijelölés módra, ez alatt kijelölheti az aknákat
zászlókkal, mely után visszaléphet az aknakereső módba.
A játékot a
ikonnal indíthatja újra, új játékhoz válassza a
ikont.
Érintse meg a kilépés ikonját a játékmenübe való lépéshez, a főmenübe a
kiválasztásával léphet.
Az „M” gomb megnyomásával közvetlenül is visszaléphet a főmenübe.

14. Rádió
Válassza ki a rádió ikonját a főmenüből, ekkor a rádióvevő képernyője fog megnyílni.
A rádióvevő képernyője

Régió beállítása
Régió kiválasztásához először érintse meg a
JPN / ERU / USA” opciók közül.

ikont, majd válasszon a “CHN /

Megjegyzés:
CNH = Kína, JPN = Japán, ERU = Európa, USA = USA
Régióváltáskor minden eltárolt állomás törlődik.
Állomások behangolása:
A rádióállomásokat automatikusan, illetve kézzel is behangolhatja.
Automata keresés és az állomások eltárolása
A
ikon megérintésével léphet be az automata keresés és tárolás módjába A rádió
megkezdi a keresést a 76 – 92MHz / 87 – 108MHz frekvenciatartományban, minden
megtalált állomás a csatornalistában mentésre kerül. Ezután az állomáskeresés
befejeződik és a rádió az első eltárolt állomást kezdi el lejátszani.
Kézi keresés és az állomások eltárolása
Lépjen be a kézi keresési módba a
ikon segítségével.
A kívánt frekvencia behangolását a
vagy a
ikon segítségével végezheti el,
melyekkel a frekvenciasávban lefelé és felfelé léphet. (A lépés egysége 0,1 MHz)
Amint megtalálta a kívánt frekvenciát, az állomás lejátszása elkezdődik, mely után a
ikon kiválasztásával beléphet a mentési módba. Ekkor megjelenik az állomás
mentésének párbeszédablaka.
Válassza ki az „Ok”-t, ekkor az állomás mentésre kerül a csatornalistában. Ha
meggondolta magát, válassza ki a „Cancel” pontot.
és a
ikonokkal ezután folytathatja a keresést.
A
Megjegyzés: A csatornalistában legfeljebb 20 csatorna, CH01 – CH20 menthető.
.
A csatornalista kezelése és a következő állomásra lépés
A
megérintésével megjelenítheti az összes eltárolt állomás listáját, melyet az
automata vagy a kézi keresés során mentett. Ekkor egy lista fog megjelenni.
Válassza ki a kívánt állomást, a listán lefelé és felfelé a
ikonokkal mozoghat. A
folyamatsávon húzással is végezhet mozgást, a folyamatsáv helyét a
áthúzásával

változtathatja.
Az állomás lejátszásához érintse meg a tárhelyet, mely a következőképp jelenik meg:
pl. “CH03 :90:30 MHz”. A kiválasztott állomás lejátszása ekkor megkezdődik.
ikont ismét, vagy közvetlenül a
Más állomások lejátszásához előbb válassza a
vagy a
ikonokkal is léptetheti a csatornákat előre és hátra.
Állomás törlése
A
vagy a
ikonnal válassza ki a törölni kívánt állomást, a törléshez érintse meg
ikont, ekkor egy párbeszédablak jelenik meg. A megerősítéshez válassza az
a
“Ok”–t, a visszavonáshoz a “Cancel”–t.
Ezt elvégezheti a csatornalistán is, melybe a
ikonnal léphet be, ahol a törlést a
ikonnal végezheti el, végül erősítse meg az „Ok” kiválasztásával.
Hangerő módosítása
gombok egyikén, ha növelni vagy
Nyomja le vagy tartsa rajta az ujját a
csökkenteni kívánja a hangerőt.
A hangerőt a
hangerőcsíkon húzással közvetlenül is módosíthatja.
A rádió elnémítása
ikont, mely ekkor
ikonra fog váltani, a hang
A némításhoz érintse meg a
ekkor elnémul.
A hang bekapcsolásához érintse meg a
ikont, mely ekkor
ikonra fog váltani, a
hang ekkor újra hallatszani fog.
Megjegyzés: Ha az FM rádiójel túl gyenge és nagy a háttérzaj,, kapcsolja ki az FM
sztereó funkciót.
FM adás rögzítése
Válassza ki a kívánt állomást, majd lépjen be a hangrögzítő módba a
kiválasztásával.
Hang felvétele és a felvétel szüneteltetése
A felvétel elindításához érintse meg a
ikont, mely ekkor
ikonra vált.
A felvétel szüneteltetéséhez értintse meg a
ikont, mely ekkor
ikonra vált.
A rögzített hangfájl elmentése
Az épp felvett hangfájl rögzítéséhez érintse meg a
ikont, ekkor a képernyőn
néhány másodpercre a „Saving File...” felirat lesz látható. A fájlt ekkor eltárolódik.
Az elmentett hangfájlok megtekintése és lejátszása
A
kiválasztásával előhívhatja az összes rögzített hangfájl listáját. Válasszon ki
egy fájlt, ha meg kívánja nyitni.

A felvételi beállítások módosítása (Minőség és hangerő)
A felvétel minőségét a
kiválasztásával egy almenübe való belépés után
módosíthatja, ott válassza ki a “Qual:” pontot, majd válasszon a gyenge, a közepes és
a kiváló minőség között a “High / Medi / Low” opciók egyikének a megérintésével.
A felvétel hangerejéhez válassza ki a “Volume:” pontot, majd válasszon a
lehetőségek közül.
15. Beállítások
Lépjen be a beállításokba a főmenü beállítások ikonjával.
A beállítások képernyője

A lejátszó információi
Válassza ki a “Player Information” pontot, ahol nem szerkeszthető információkat talál,
olyanokat mint a verziószám, a memória vagy fájlinformációk.
Megjegyzés: A beállítások képernyőjéhez a

kiválasztásával léphet vissza.

Pontos idő beállítása
Válassza ki a “Set time” pontot az idő beállításához.
és a ikonokkal adhatja meg a megfelelő értékeket az év, hónap, nap és a
A
pontos idő beállításához.
A beállítások képernyőjére a
kiválasztásával léphet vissza, ekkor az idő már
frissítésre kerül, mely látható lesz a képernyő bal felső sarkában.
Nyelv beállítása
Ez a lejátszó több különböző nyelven használható.
A nyelv beállításához válassza a „Language” ponto, majd válassza ki a menünyelvet.
Képernyőbeállítások
Lépjen be a képernyőbeállításokba a képernyő ikonjával.
A háttérmegvilágítás idejét a és a
ikonokkal adhatja meg, az opciók a “0s / 5s /
10s / 15s / 30s / 1m / 5mi / 15m / 30m”, 0 másodperctől 30 percig. (Képernyő
háttérmegvilágítási ideje)
Megjegyzés: S = másodperc and m = perc
A és a
ikonokkal állíthatja be a kijelző fényerejét a „Brightness” pontnál.
Kalibrálás
Bizonyos körülmények között, például elektrosztatikus töltések esetén be kell állítania

az érintőképernyőt, hogy a funkció megfelelően működjön.
A képernyőn kiválaszthatja a kalibrálás ikonját, ekkor a képenyő bal felső sarkában a
„” kalibrációs jel lesz látható, ahol a „” középpontját kell megérinteni a kalibrálás
megkezdéséhez. A kalibrálás elvégzéséhez kövesse a jelzést, mely különböző
helyeken fog megjelenni.
Kikapcsolási idő
Érintse meg a kikapcsolási idő ikonját, válasszon az “OFF, 10 minutes, 15 minutes,
30 minutes, 60 minutes and 120 minutes” opciók közül a kikapcsolás letiltása és a
és a
ikonok
percben megadott kikapcsolási idők megadásához, melyet a
segítségével tehet meg.
Megjegyzés: A lejátszó a letiltást, tehát az „OFF” opciót választja
alapértelmezettként kikapcsolás esetén.
Gyári beállítások visszaállítása
Érintse meg a visszaállítás ikonját, mely után a feliratot láthatja, mely figyelmeztet,
hogy ezzel a készülék gyári beállításait fogja választani.
A “Yes” kiválasztásával a lejátszó visszaáll a gyári beállításokra. A visszaállítást a
“No”kiválasztása visszavonja.
Feljavítás
A firmware verzióját a lejátszó még jobb működése érdekében, illetve esetleges
sérülések (elektrosztatikus töltés) esetén frissítenie kell. Kövesse az eladó esetlegesen
rendelkezésre bocsátott utasításait, vagy a System Utility Tools-nál lévő utasításokat,
ha vannak ilyenek. Erre nincs szükség, ha a lejátszó megfelelően működik.
Érintse meg a feljavítás ikonját a frissítési módhoz, ekkor egy párbeszédablak fog
megjelenni, miután csatlakoztatnia kell az USB kábelt, és futtatnia kell a System
Utility Tools-t a számítógépe segítségével.
A művelet megszakításához válassza a “NO”-t.
Lezárás / feloldás
A lejátszónak lezárhatja és felodhatja az érintőképernyőjét, hogy azzal véletlenül ne
végezzen nem kívánatos műveletet.
A lezáráshoz húzza a kapcsológombot „HOLD” állásba, a lezárás ikonja 2-3
másodpercig ekkor látható lesz. Minden nyomógombos és érintőképernyős funkció
ekkor lezáródik.
A feloldáshoz: Húzza a kapcsolót vissza az eredeti állásba, ekkor a kioldás ikonját
láthatja 2-3 másodpercig. Minden nyomógombos és érintőképernyős funkció ekkor
használható lesz..
Visszaállítás
Ha a lejátszó a használat közben lefagyna, nyomja meg a visszaállítás gombját egy
éles eszközzel, például fogpiszkálóval vagy műanyag csavarhúzóval, ekkor a lejátszó
újraindul.

16. A Micro SD foglalat használata (T-Flash kártya)
Ez a készülék támogatja médiafájlok kezelését micro SD (T-Flash) memóriakártyáról.
A Micro SD kártya behelyezése és eltávolítása
A kártya biztonságos behelyezéséhez és eltávolításához: Kapcsolja ki a lejátszót.
A micro SD kártyán lévő fájlok megtekintése és lejátszása
A főmenüből a megfelelő alkalmazás (videó, zene, fénykép, szöveg) kiválasztása után
válassza ki a “Main DIR/Card Dir” közül a kártyát, melyen kiválaszthatja a kívánt
fájlt vagy mappát.
A zene módban először nyissa meg az alkalmazást, majd a
ikont, majd a lista
megjelenése után válassza a “Main DIR/Card Dir” pontokból a kártyát majd a
megfelelő mappát és fájlt.
Megjegyzések: A “Main DIR” a lejátszó belső memóriája. A “Card DIR” a Micro
SD kártyára utal, melyet a lejátszóba kell helyezni.
17. Videoátalakító használata
A videoátalakító AV fájlokat AVI és WMV formátumúra alakít, melyeket a lejátszó
támogat.
Átalakítható formátumok
Ez a program az alábbi formátumokat képes átalakítani:
1) .AVI formátum
2) .ASF és .WMV Windows Media formátum;
3) .MPG, .MPEG és .DAT MPEG1 formátum;
4) .RM, .RAM és .RMVB Real Play formátum;
5) .MOV Quick Time formátum;
6) .VOB MPEG2 formátum;
7) .SWF Flash formátum (nem lehet WMV fájllá alakítani);
8) .AVI és .WMV fájlok .AVI fájlokká alakíthatóak;
9) .AVI és .WMV fájlok.WMV fájllá alakíthatóak.
Fontos! A videoátalakítóhoz Microsoft DirectX 9.0 vagy annál újabb szükséges.
RealMedia, QuickTime, MPEG2 formátumok alakításakor először telepítse a
DirectShow-t. Különben az AVI átalakító nem fog megfelelően működni.
A Windows XP és a Windows 2003 médiakezelőjéhez Microsoft Media Player 10.0
vagy újabb, és Microsoft .NET framework 3.0 szükségesek.

Telepítés
A videoátalakító telepítéséheu nyissa meg a “Utilities > Video Conversion Software”
mappát, melyet a CD-n vagy a lejátszó memóriájában megtalál.
Válassza ki a „Setup” pontot, kövesse az utasításokat a „next” kiválasztásával, majd a
„close” gombbal zárja ba, ha a telepítés befejeződött.

A videoátalakító futtatása
Nyomja meg a 【start】gombot, lépjen a 【program】 menübe, majd válassza a
“Media Player Utilities 5.22”> “Video Converter” pontot a főképernyőre való
lépéshez.

AV fájlok hozzáadása
Válassza ki a
ikont az „Input File” oszlop jobb oldalán, így átalakítandó AV
fájlokat tud hozzáadni, mely után egy párbeszédablakot lát egy vagy több AV fájl
hozzáadásához.
A fájl hozzáadása után az AV fájl elérési útvonala lesz látható az „Input File”
oszlopban a lenti kép szerint, majd a hozzáadott fájl információit is látni fogja,
például a fájl nevét és elérési útvonalát, hosszát stb.

Bemenő és kimenő AV fájl
Válassza ki a
ikont a mentés helyének kiválasztásához, majd a mappaböngésző
párbeszédablak fog megnyílni, ahol kiválaszthatja az átalakított fájl helyét, végül
kattintson a „confirm” gombra.
Kattintson a
gombra az eredeti fájlok mappájának kiválasztásához, mely után egy
párbeszédablakot lát egy vagy több AV fájl hozzáadásához, az eredeti fájl a
fájlablakban lesz látható.
Jelölje ki a feldolgozatlan AV fájlokat a fájlablakban, a
ikon
ikonra vált, végül
kattintson a
ikonra a párbeszédablak megnyitásához.
Válassza ki az AVI (Xvid)/WMV pixeleit: “320x240”
A képkockák száma: “Middle/High”
Arány: “Full Screen”
Kattintson az OK-ra a megerősítéshez.
Az átalakítást az
ikonra kattintva indíthatja el.
Az átalakítás után az átalakított AV fájlok egy előnézeti ablakban automatikusan

lejátszásra kerülnek.
Az átalakított AV fájlokat ekkor ráteheti a lejátszóra.
Megjegyzés: Csak a 320x240 pixelszám támogatott, cask azt válassza a lejátszáshoz.
18. Hibaelhárítás
A készülék nem kapcsol be
Nincs hang

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor feltöltött állapotban
van-e
Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e „0”-ra állítva, és
hogy a fülhallgató csatlakozása megfelelő-e.
Ellenőrizze, hogy a fülhallgató csatlakozója nem
koszolódott-e el.
Hibás MP3 fájlok is zajt kelthetnek és a hang is
elnémulhat. Ellenőrizze, hogy a fájljai nem hibásak-e.
Ellenőrizze, hogy nem zárta-e le a billentyűzetet és a
képernyőt.

A gombok vagy az
érintőképernyő nem
működik
A képernyő betűi rosszul Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyelvet választotta-e.
látszanak.
Nem sikerül áttölteni a Ellenőrizze az USB kábel állapotát és csatlakozását.
fájlokat.
Ellenőrizze, hogy sikeres volt-e az illesztőprogram
telepítése.
Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg a lejátszó memóriája.

19. Jellemzők
Kijelző
Méretek
Súly
PC csatlakozás
A füllhalgató ellenállása
A hangszóró ellenállása
Külső memória
Tölthető akkumulátor

Hangrögzítési formátum
Zeneformátum
Videoformátum
Fényképformátum
Szövegformátum
Audió

2,4 inchTFT, felbontás 320x240(RGB)
86.2mm (H) x 52.5mm (W) x 9.5mm (D)
52g
USB 2.0 (High Speed)
32 Ohm
8 Ohm (Monó)
Micro SD Memory Card; T-Flash (8GB-ig)
Lítium: Tölthető akkumulátor 3,7V, 420mAh
Zenelejátszási idő: > 7 óra (akkukímélő módban, 2/3 fülhallgató)
Videolejátszási idő: 2 óra
WAV
32kbps / 64kbps / 192kbps
MP3, WMA
32kbps - 320kbps
APE, FLAC, OGG
AVI(Xvid), WMV, FLV,
QVGA resolution 320x240, 30fps
3GP, RM/RMVB,
JPEG, BMP, GIF, TIF, PNG
TXT
L: 275mVrms + R: 275mVrms (at
Fülhallgató kimeneti érték
32Ohm)

Működési hőmérséklet
OSD menünyelve
Operációs rendszer

Frekvenciaválasz
20Hz – 20,000Hz
SNR
> 70dB
0℃-40℃
Többnyelvű
Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 9.2 vagy annál újabb

20. NYILATKOZAT
A firmware és/vagy a hardver elemek gyakrak frissítésre kerülnek. Épp ezért az
útmutató egyes részei, a termékjellemzők és ábrák és utasítások valamelyest
eltérhetnek az Ön által tapasztalttól. Ennek az útmutatónak az elemei tehát csupán
illusztrációk, tehát nem biztos, hogy igazak az Ön által tapasztaltra. Ennek az
utasításnak a tartalma nem vonhat jogi felelősséget maga után.
Ha a későbbiekben valaha meg kíván szabadulni a készüléktől, ügyeljen az
alábbiakra: Az elhasznált elektromos készülékek nem a háztartási hulladékba
valók. Biztosítsa a termék újrafelhasználását, ha erre van lehetőség. Az
újrafelhasználással kapcsolatban érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy az
eladójánál. (WEEE Elekromos hulladékokra vonatkozó irányelv)

