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Meelespea 
 

Hoiatuseks 

� Vältimaks elektrišokki või teisi vigastusi ärge võtke seadet osadeks lahti. 

� Vältimaks tulekahju, elektrišokki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet 
märjas keskkonnas (vannituba). Kui seade saab märjaks, ärge lülitage seda 
sisse. Võtke ühendust teenindusega. 

� Ärge jätke seadet keskkonda, mille temperatuur on üle 40 oC (sauna või 
autosse päikese kätte). 

� Antud toode on elektrooniline seade. Hoidke seadet põrutuste ja maha 
kukkumise eest. 

� Enda ja kaasinimeste turvalisuse huvides ärge kasutage seadet auto või 
jalgrattaga sõites või mõne teistsuguse sarnase tegevuse juures. 

� Vältige aku ülelaadimist. Ülelaadimine võib põhjustada akule kahjustusi. 

� Vältimaks kuulmiskahjustusi ärge kuulake muusikat maksimum helitugevust  
kasutades. Eksperdid hoiatavad pideva ja valju müra eest, sest see 
kahjustab kuulmist.  

 
Märkus 

� Ärge lammutage seadet lahti ning ärge kasutage alkoholi, lahustit või 
bensiini seadme ekraani puhastamiseks. 

� Seadme formateerimise, andmete üleslaadimise või allalaadimise ajal ärge 
ühendage seadet lahti, see võib põhjustada programmi vea. 

� Andmete laadimise ajal ärge lülitage seadet välja ega taaskäivitage seadet. 
Vastasel juhul ei vastuta tootja selle tagajärjel tekkinud kahju eest. 

� Aku eluiga võib varieeruda sõltuvalt kasutamisest, tootjast ning tootmise 
kuupäevast. 

 

� Soovitatud on aku laadimine läbi arvuti USB liidese. 

� Kui seade ühendatakse arvuti USB liidesega, siis alustatakse kohe 
taaslaadimist olenemata, kas seadmel on toide sees või mitte. 

Palun laadige seadet, kui:  
A. Aku ikoon näitab, et aku on tühi.  
B. Seade keeldub sisselülitamisest. 
C. Seade töötab normaalselt, kuid lülitub automaatselt välja.  
D. Nuppu vajutades puudub igasugune signaal. 
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Peatükk 1. Sissejuhatus 
 
Täname, et ostsite Apacer Audio Steno MP3 mängija. 

 
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ning hoidke see alles 
edasiste küsimuste või probleemide lahendamiseks. Kasutusjuhend sisaldab olulist 
infot, järgige kasutusjuhendit.  
 

 
 

Peatükk 2. Toote omadused 
 

• MP3/WMA mängija 6 erineva ekvalaiseri efektiga 
• Väike ja kerge kaasas kandmiseks 
• USB ühendus 
• Ekvalaiseri “kuumnupp“ kiireks ekvalaiseri režiimi vahetamiseks 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meie ei vastuta andmete või muusikafailide kadumise eest seadmes.  
 
Microsoft Windows Media ja Windows on Microsoft Corporation 
kaubamärgid. Teised kaubamärgid, mis on antud kasutusjuhendis 
mainitud, kuuluvad vastavatele ettevõtetele. 
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Peatükk 3. Seadme joonis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A:  REC nupp 
B:  Ekvalaiseri nupp 
C:  Menüü nupp 
D:  Mikrofon 
E:  VOL + nupp- helitugevuse suurendamine 
F:  Järgmine/ edasikerimise nupp 
G:  Esitamise nupp 
H:  VOL- nupp- helitugevuse vähendamine 
I:    Kõrvaklappide pesa 
J:   Eelmine/ tagasikerimise nupp 
K:  Lukustamise nupp 
L:  Algseadistamine 
M:  Paela kinnituskoht 
 

Peatükk 4. Pakend sisaldab 
• Audio Steno AU220 MP3 mängija 
• Kõrvaklapid 
• Kasutusjuhend 
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Peatükk 5. Põhifunktsioonid 
 

� Sisse/ väljalülitamine 
Sisselülitamine:  
Vajutage ja hoidke all  nuppu 3 sekundit. Toide lülitub sisse. 
 
Väljalülitamine: 
 Vajutage ja hoidke all  nuppu 3 sekundit. Toide lülitub sisse. 

 

� Lukustamise funktsioon 

Selle funktsiooni aktiveerimine aitab vältida juhuslikke nupuvajutusi, mis 
võivad  aktiveerida erinevaid funktsioone. 

Sees: Lükake ”Hold” lülitit  suunaga üles. 

Väljas: Lükage ”Hold” lülitit vastupidises suunas. 

 

� Aku laadimine 

1. Ühendage MP3 mängija arvuti USB liidesega   

2. Aku indikaator ekraani parempoolses 

  ülemises nurgas näitab, et akut laetakse. 

Täidetud aku indikaator näitab, et aku on täis. 

3. Aku täielik laadimine võtab aega umbes 3,5 tundi. 

   Liigne laadimine või tühjakslaadimine  

   võib lühendada aku eluiga. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Märkus: Esmakordsel laadimisel või juhul kui seadet pole pikka aega kasutatud, siis 
veenduge, et toimuks aku täielik laadimine. 
Kui Te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, siis laadige akut iga kahe kuu järel.  
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� Ühendamine arvutiga ja andmete ülekanne 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

� A-B korduse funktsioon 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Helitugevus 

Helitugevuse muutmiseks muusika ja hääle režiimis vajutage V＋＋＋＋ või  V－－－－  
nuppe. 
 
 
 
 
 

 
 

1. Ühendage USB kaabel MP3 mängijaga, 
seejärel ühendage kaabli teine ots 
arvuti USB liidesega 

 
2. Ekraanil kuvatakse “Data Transferring”-

“Andmete ülekanne”, mis näitab, et 
mängija on USB režiimis.  

3. Valige ja korrastage failid ja kaustad 
ülekandmiseks MP3 mängijasse. 

 

Märkus: Kui mängija on ühendatud arvutiga, siis kõik nupud on blokeeritud. Ärge 
vajutage nuppe andmete ülekandmise hetkel.  

 

 

     
 

1. Esita soovitud fail. 

2. Vajutage REC nuppu osa alguses, mida 
soovite korrata. Alguspunkt on 
määratletud ja “A-” ikoon ilmub 
ekraanile. 

3. Vajutage uuesti REC nuppu, et 
määratleda korratava osa lõpp. “A-B”  
ikoon ilmub ekraanile ning valitud osa 
hakatakse korduvalt esitama. 

4. Vajutage REC nuppu korratava osa 
esitamisel, et peatada korduse 
funktsioon. 
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Peatükk 6. Süsteemimenüü 
 

� Põhimenüü 
  

1. Põhimenüüs vajutage  või   nuppu, et valida järgmiste  valikuvõimaluste 
hulgast: 

[Music]- muusika  

[Voice]- hääl  

      [Record]- salvestamine  

[Setup]- häälestus  

[System Tools]- tööriistad 

2. Sisenemiseks alammenüüsse vajutage   nuppu. Põhimenüüse tagasi 
minemiseks vajutage ning hoidke all Menüü nuppu. 

 

Peatükk 7. Muusika kuulamine 
 

� Mängib/Stopp 
 

 

 

 

  
   

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

4. Muusika mängimise režiimis vajutage  või   nuppu, et valida eelmise   
või järgmise faili vahel. 

5. Muusika mängimise režiimis vajutage ja hoidke all  või    nuppu, et 
valida kiire edasi-või tagasikerimine. 

 

 
   

1. Ühendage kõrvaklapid, lülitage 
mängija sisse, kontrollige akut. 

2. Vajutage  või  nuppu, et valida 
“Music” põhimenüüs. Sisenemiseks 
vajutage   nuppu.  

3. Vajutage  nuppu, kui soovite 
hetkeks mängimist peatada- Paus. 
Vajutage   nuppu, et taasalustada 
mängimist. 

 

 
 

 
 

                                  
                                   Mängib                                     Paus 
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� Laulusõnade kuvamine 
 

1. Salvestage laulusõnade fail MP3 mängijasse sama nimega nagu 
muusika fail *.LRC formaadis 

 
Seade toetab ainult laulusõnade sünkroniseeritud kuvamist ainult failide puhul, 
mis on sama nimega nagu MP3 formaadis fail, nt. muusika faili nimi 
on ”Angel.mp3”, siis peab laulusõnade fail olema ”Angel.Irc” ning mõlemad 
peavad asuma samas kataloogis. 

 

� Muusika seaded 
 
1. Muusika režiimis vajutage Menüü  nuppu, et siseneda ”Music” 

alammenüüsse. 
2. Vajutage  või   nuppu, et valida järgmiste  valikuvõimaluste hulgast: 
 
[Equalizer]  – ekvalaiser /                         
 [Repeat Mode]  – korduvesitus/  
[File Browse]  - faili lehitsemine/  
[Classification]- klassifikatsioon            
/[My list] - minu nimekiri 
 
3. Vajutage  nuppu, et siseneda alammenüüsse. Alammenüüst 

väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. Põhimenüüsse tagasi 
minemiseks vajutage ning hoidke all Menüü nuppu. 

 

� Korduvesituse režiim 
 

1. Vajutage  või   nuppu, et valida järgmiste  valikuvõimaluste hulgast: 
[No Repeat]  /[Repeat One]  /[Repeat All ] /[Random All]  / 
[Dir No Repeat] /[Dir  All Repeat]  /[Dir Random All]. 
 

2. Valiku kinnitamiseks vajutage  nuppu. Väljumiseks vajutage Menüü  
nuppu. 

Erinevate korduvesituse režiimide definitsioonid: 
                No Repeat  -ei korda 
                Repeat one  - kordab üks kord 
                Repeat all  - kordab kõiki 

Random all  - kordab juhuslikult 
                Dir No Repeat  - ei korda kausta 
                Dir All Repeat  - kordab kausta 
                Dir Random Repeat  -kausta juhuslik kordus 
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� EQ valik 
 

1. Vajutage  või  nuppu, et valida järgmiste valikuvõimaluste hulgast: 
[Normal]/ [Pop]/ [Rock]/ [Classic]/ [Jazz]/ [Bass].  
2. Valiku kinnitamiseks vajutage  nuppu. Väljumiseks vajutage Menüü  

nuppu. 
3. Muusika režiimis vajutage EQ nuppu, et valida soovitud ekvalaiser. 
 

� Faili lehitsemine 
 

1. Vajutage V+ või  V- nuppu, et valida soovitud fail või kataloog. 
2. Vajutage  nuppu, ekraanil kuvatakse järgmine tekst: 

 

                                                                
 

3. Vajutage V+ või V- nuppu, et valida järgmiste valikuvõimaluste hulgast: 
[Play now]/ [Delete]/ [Add to list]. 
 

4. Valiku kinnitamiseks vajutage  nuppu. 
Play now: esitab valitud faili 
Delete: kustutab valitud faili 
Add to list: lisab soovitud faili “Minu nimekirja”(My List), kus esitatakse 
vaid Teie valitud lemmik muusikat. 
 

5. Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 
 

� Klassifikatsioon 
 

1. Vajutage  või  nuppu, et valida soovitud fail: 
     [Genre]- žanr / [Artist]- esitaja/ [Album]- album/ [Title]- pealkiri. 
 
2. Vajutage  nuppu, et valida ”Play now”või ”Delete”. Väljumiseks 

vajutage Menüü  nuppu. 
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� Minu nimekiri 
 

1. Faili lehitsemise režiimis vajutage V+ või V- nuppu, et valida soovitud 
fail. Vajutage  nuppu, seejärel valige ekraanilt V+ või V- nuppudega  
“Add to list”. 

2. „My List” režiimis vajutage V+ või V- nuppu, et valida soovitud fail. 
Valiku kinnitamiseks vajutage  nuppu. 

3. Vajutage V+ või V- nuppu, et valida järgmiste valikuvõimaluste hulgast: 
[Play now]/ [Delete]/ [Delete list].  
Valiku kinnitamiseks vajutage  nuppu. Väljumiseks vajutage Menüü  
nuppu. 
Play now: esitab valitud faili 
Delete: kustutab muusikafaili MP3 mängijast 
Delete list: kustutab muusikafaili kataloogist ”My List”- 
minu nimekiri. 

Peatükk 8. Salvestamine 
 

� Salvestamise režiim 
 

1. Põhimenüüs vajutage  või  nuppu,  
     et valida ”Record”, sisenemiseks  

vajutage  nuppu. 
2. Teistes režiimides vajutage ja hoidke all 

   REC nuppu, et siseneda salvestamise režiimi. 
3. Salvestamiseks vajutage REC nuppu. Vajutades  
      uuesti REC nuppu peatatakse salvestamine.  
      Salvestise salvestamiseks  
      vajutage Menüü  nuppu. 
4. Salvestise esitamiseks vajutage  nuppu. 

 

Peatükk 9. Häälestus 
 

1. Põhimenüüs vajutage  või  nuppu, et  
valida ”Setup”, sisenemiseks vajutage  nuppu. 
 

2. Vajutage V+ või V- nuppu, et valida järgmiste  

                valikuvõimaluste hulgast: 

              [Backlight]- taustvalgustus/ [Power]- toide/  

              [Record Setting]- salvestamise seaded/[Language]- keel. 

3. Sisenemiseks vajutage  nuppu. Põhimenüüsse 

      tagasi pöördumiseks vajutage ja hoidke all Menüü  

      nuppu. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

12 

� Toide 
Kui pikema aja jooksul seadet ei kasutata, siis lülitub see teatud aja 

pärast automaatselt välja.  

1. Vajutage  või  nuppu, et valida ”Power”,  

      sisenemiseks vajutage  nuppu. 

2. Vajutage  või  nuppu, et valida järgmiste  

                valikuvõimaluste hulgast: 

[Disable]- ei võimalda/ [2 min]/ [10 min]/ [30 min] 

3. Valiku kinnitamiseks vajutage  nuppu.  

Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 

 

� Keel 

1. Vajutage  või  nuppu, et valida ”Language”,  

     sisenemiseks vajutage  nuppu. 

2. Vajutage  või  nuppu, et valida soovitud ekraanikeel.  

3. Valiku kinnitamiseks vajutage  nuppu.  

     Väljumiseks vajutage Menüü nuppu. 

          Valida 24 erineva keele vahel: araabia; hiina; tšehhi; taani; 

          hollandi; inglise; soome; prantsuse; saksa; kreeka;  

          heebrea; ungari; itaalia; jaapani; korea; norra; poola; portugali; vene;                   

hispaania; rootsi; tai; türgi; ukraina. 

� Taustvalgustus 

1. Vajutage  või  nuppu, et valida ”Backlight”,  

      sisenemiseks vajutage  nuppu. 

2.  Vajutage  või  nuppu, et valida järgmiste  

     valikuvõimaluste hulgast: 

 [5 Seconds]/ [10 Seconds]/ [30 Seconds]/ [On]- sees. 

3. Valiku kinnitamiseks vajutage  nuppu. 

Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 
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� Salvestamise seaded 

1. Vajutage  või  nuppu, et valida ”Record Setting”,  

      sisenemiseks vajutage  nuppu.  

2. Vajutage  või  nuppu, et valida järgmiste 

valikuvõimaluste hulgast: 

[Record Quality]- kvaliteet/ [VAD]- hääle tuvastus/ 

 [AGC]- automaatne võimenduse reguleerimine. 

3. Sisenemiseks vajutage  nuppu.  

     Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 

 

� Kvaliteet 
1. Vajutage  või  nuppu, et  valida järgmiste valikuvõimaluste hulgast: 

[Long time]- võimaldab pikemaajaliselt salvestada / [Normal Quality]- 

normaalne/ [High Quality]- kõrge.  

2. Valiku kinnitamiseks vajutage  nuppu. Väljumiseks vajutage Menüü  

nuppu. 

� VAD 
1. Vajutage   või  nuppu, et valida järgmiste 

      valikuvõimaluste hulgast: [OFF]-väljas/ [ON]- sees. 

2. Valiku kinnitamiseks vajutage  nuppu.  

      Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 

� AGC 
1. Vajutage  või  nuppu, et valida järgmiste 

      valikuvõimaluste hulgast: [OFF]- väljas/ [ON]- sees. 

2. Valiku kinnitamiseks vajutage  nuppu. 

      Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu 
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Peatükk 10. Tööriistad 
 

1. Põhimenüüs vajutage  või  nuppu, et valida  

      ”System Tools”, sisenemiseks vajutage  nuppu. 

2. Vajutage  või  nuppu, et valida järgmiste  

                 valikuvõimaluste hulgast: [Format]- vorminda/ 

                [Delete file]- kustuta fail/ [Refresh]-värskenda/  

                [File Sort]- järjesta failid / [System Info]- info.  

3. Sisenemiseks vajutage  nuppu.  

     Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 

� Vormindamine 

1. Vajutage  või  nuppu, et valida ”Format”, 

      sisenemiseks vajutage  nuppu. 

2. Vajutage  või  nuppu, et valida järgmiste 

      valikuvõimaluste hulgast: [Complete]/ [Quick] 

3. Valiku kinnitamiseks vajutage  nuppu.  

      Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 

� Faili kustutamine 

1. Vajutage  või  nuppu, et valida ”Delete File”, 

      sisenemiseks vajutage  nuppu. 

2. Vajutage V+ või V- nuppe, et valida fail, mida soovite kustutada. 

3. Vajutage  nuppu, et kustutada fail. Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 

 

� MP3 mängija värskendamine 

1. Vajutage  või  nuppu, et valida ”Refresh”, 

      sisenemiseks vajutage  nuppu. 

2. Vajutage  või  nuppu, et valida järgmiste valikuvõimaluste hulgast: 

      [Auto Refresh]-  värskendab automaatselt toite sisse lülitamisel /  

      [Force Refresh Now]- manuaalne värskendamine . 

3. Valiku kinnitamiseks vajutage  nuppu. Väljumiseks vajutage Menüü  

nuppu.  
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� Failide järjestamine  

1. Vajutage  või  nuppu, et valida ”File Sort”, 

      sisenemiseks vajutage  nuppu. 

2. Vajutage  või  nuppu, et valida järgmiste  

valikuvõimaluste hulgast: [Force Sort]- manuaalne/  

[Auto Sort]- automaatne järjestamine MP3 mängija sisse lülitamisel. 

� Info  

1. Vajutage  või  nuppu, et valida ”Sys Info”, sisenemiseks vajutage  

       nuppu. 

2. Vajutage  või  nuppu, et saada infot: [Disk Size]- ketta suurus/  

      [Free Space]- vaba ruum/ [Firmware Space]- püsivara/ [HW Version]-   

riistvara. 

3. Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 

Peatükk 11. Hääl 
 

1. Põhimenüüs vajutage  või  nuppu, et valida ”Voice”, sisenemiseks 
vajutage  nuppu. 

2. Vajutage  või  nuppu, et valida soovitud  
salvestis, faili esitamiseks vajutage  nuppu. 

3. Kiireks edasi- või tagasikerimiseks vajutage ja 
     hoidke all  või  nuppu. 
4. Sisenemiseks ”Voice” alammenüüsse vajutage Menüü  nuppu. 
5. Vajutage  või  nuppu, et valida järgmiste valikuvõimaluste hulgast: 

      [Equalizer]- ekvalaiser/ [Repeat Mode]- kordus/ [File Browse]- failide     

lehitsemine. 

6. Sisenemiseks vajutage  nuppu. Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 
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Peatükk 12. Vigade otsimine 
Kui esineb mingisuguseid probleeme, vaadake palun alljärgnevat: 

Probleem Põhjus 
�  Seade ei lülitu sisse Seade ei lülitu sisse, kui aku on tühi. Laadige akut.  
�  Seade lülitub automaatselt 

välja 
Seade lülitub automaatselt välja, kui aku on tühi. 
Laadige akut.   

� Ekraan ei lülitu sisse � Ekraani ei pruugi näha otsese päikesevalguse 
all. 

� Vaadake, kas olete valinud voolu säästmise 
“Power Save” režiimi. 

�  Esitamine ei tööta � Vaadake, kas soovitud fail on ikka mälusse 
salvestatud. 

� Vaadake, kas muusikafail ja formaat on õiged.  
� Vaadake, kas aku on täis. 

�  Muusikat ja heli ei kuule � Vaadake, et helitugevus ei ole 0 (nulli) peale 
keeratud. 

� Vaadake, et kõrvaklapid oleksid korralikult 
ühendatud ja hoidke kõrvaklapid puhtad. 

� Rikutud muusikafaile võib seade mitte esitada. 
Palun veenduge failide sisu rikkumatuses. 
Formateerige disk uuesti. 

�  Seade ei tööta ühenduses 
arvutiga 

� Ühendage USB kaabel arvutiga, kui olete 
seadme sisse lülitanud või võtke kaabel korraks 
välja ja ühendage see uuesti. 

� Installeerige draiver korrektselt uuesti. 
�  Ebanormaalne esitamise 

aeg 
Vaadake, kas fail on VBR (Variable Bit Rate). 

�  Tegelik mälu suurus on 
teine pakil märgitust 

Väike erinevus võib tekkida erinevatest 
formaatidest ja algoritmidest, mida kasutavad 
erinevad operatsioonisüsteemid. 

�  Ebanormaalne kiri või 
nimede kuvamine ekraanil 

Tehke kindlaks, et olete valinud õiged keeleseaded. 

� Seade on kuum Laadimisel võib seade kuumeneda. See ei avalda 
mõju toote elueale ega funktsioonidele. 
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Peatükk 13. Teenindus 
 

Kui esineb tehnilisi probleeme, võtke ühendust kohaliku distribuutoriga AS ORDI 
www.ordi.ee või meie klienditeenindusega. 

 
Klienditeeninduse Keskus:  http://www.apacer.com 
 

Peatükk 14. Toote spetsifikatsioonid 
 

USB liides USB 2.0  
Sisseehitatud mälu suurus  1GB/ 2GB/ 4GB 
Ekraan 128 x 64 LCM 
Kasutajaliides 24- keelne (toetab ID3 kuvamist) 
Muusika esitamine  MP3/ WMA 
EQ seaded Normal , Pop , Rock , Classic , Jazz , Bass  
S/N suhe > 85 dB  
Toetatud salvestusformaat WAV audiofail 
Toiteelement  Sisseehitatud 320 mAh Li-Polümeer aku 
Aku kestvus Muusika mängimine: < 10 tundi 
Sertifikaat CE, FCC 
Mõõdud/ kaal 83 x 31 x 14,5 mm / 30g(pikkus x laius x paksus) 
Töötamise temperatuur -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)   
Töötamise niiskusaste 10 % ~ 75% 
Toetatud 
operatsioonisüsteemid  

Windows 98(SE)/ME/2000/XP/Vista 

Toetatud failisüsteemid  FAT16, FAT32 
Lisaseadmed Kõrvaklapid, kiirkasutusjuhend 

 
  Märkus: Aku eluiga sõltub ümbritsevast temperatuurist ning kasutamisest.  

Kasutusjuhend võib muutuda täiustamise eesmärgil il ma eelneva etteteatamiseta. 
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