
 
 
 
 
 
 
 

AU231 Kasutusjuhend 
 



Meelespea 
Kui ostate seadme, millele on võimlalik lisada flash 
mälukaart,  peaksite teadma järgmist: 
1. Juhul kui SD/MMC kaart ei ole sees, siis toimivad 

ikka kõik tegevused, kuna on ka sisemine mälu. 
Aga kui te ostate seadme ilma sisemise mäluta, 
peate te lisama SD/MMC kaardi ennem seadme 
kasutamist. 

2. Failide esitus toimub esmalt sisemisest mälust ja 
siis välisest SD/MMC kaardist.  

3. Peale seadme ühendamist arvutiga ilmub arvuti 
töölaual jaotus “My Computer” alla kahe uue 
ketta sümbolit kahe ketta numbriga, üks neist on 
sisemise mälu jaoks, teine on välise SD/MMC 
kaardi jaoks. Kasutaja saab mõlemast faile 
liigutada vastavalt vajadusele. 

4. Teised tegevused lisatud mäluga ja tegevused 
sisseehitatud mäluga, on ühesugused. 
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Toote ülevaade 
Tunnusjooned: 

 MP3/WMA digitaalne heli (audio) mängija 
 USB 2.0 mälupulk (0MB~1GB) 
 SD/MMC kaardilugeja (kuni 2GB) 
 7 osaline ekraan sinise tausta valgusega 
 Kasutajal on valida kuue ekvalaiseri häälestuse vahel: 

Disco, Popular, Classic, Nvõimal, Rock & Jazz 
 Neli esitamisviisi: Juhuslik (Random), normaalne 

(Normal), kordab ühe korra (Repeat 1) ja korab kõiki 
(Repeat all) 

 Toetab operatsioonisüsteemi: 
Window98SE/2K/XP/ME, Mac 9.2 ja rohkem. (Märkus: 
Windows 98SE jaoks on vaja draiver allalaadida 
koduleheküljelt: http://www.apacer.com)     
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Nuppude asetus
Märkus: Päris seade võib natuke erineda allolevast pildist. 

 

Nuppude seletus 
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Ekraan

 
Ekraani kirjeldus:  
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Peamised funktsioonid ja operatsioonid 
 Seadme sisse/välja lülitamine:  
Vajuta ja hoia  nuppu 2 sekundit, seade lülitub sisse 
ja taustavalgus läheb põlema. Peale seda, kui ekraanile 
ilmub kiri “HELLO ” siseneb seade muusika oote režiimi, 
kus ekraan näitab kõikide laulude arvu ja esitamise 
aega.  

       
 

 Kui lülitate seadme sisse ilma lisa mälukaardita 
SD ,ilmub ekraanile “no-sd”:  

 

 Vajuta ja hoia  nuppu 2 sekundit, et seade muusika 
esitamise režiimist väljalülitada. 

 

 

 

- 5 - 



Muusika režiim 
Esita/Paus:  

 Vajuta korra  nuppu, et alustada mängimist 
esita/pausi režiimis, ekraanile ilmub “ ” ja näidatakse 
laulu esitamiseks kulunud aega.  

 

Märkus: “003” on viimane laul, mida esitati ennem viimast 
seadme väljalülitamist. 

 Vajuta korra  nuppu, et peatada hetkeks mängiv 
pala, ekraanilt kaob kujutis “ ” ja  laulu esitamise aeg 
peatatakse. Vajuta seda nuppu veel korra, seade 
hakkab uuesti mägima pala sealt, kust pooleli jäi. 

 
 
                 
Laulude otsimine: 

 Järgmise ja eelmise laulu/pala otsing: 
Vajuta  või  nuppu, et valida järgmine või eelmine 
laul muusika režiimis olles. Hoia  või  nuppu 
oote/stop režiimis olles, et kiiresti otsida eelmist või 
järgmist laulu. 
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 Kiirkerimine edasi ja kiirkerimine tagasi: 
Muusika esitamise või pausi režiimis olles hoia nuppu  
või  nuppu, et kiirkerida edasi või kiirkerida tagasi 
hetkel mängivat lugu. 

 
Ekvalaiseri valikud: 

 Valida on kuue ekvalaiseri valiku vahel, valige neist 
üks vastavalt oma maitsele.  

 Muusika režiimis pausi, stop või ootel olles, vajuta ja 
hoia    nuppu et, vaadelda kõiki ekvalaiseri 
valikuid, vabasta nupp, kui jõuate soovitud valikuni, 
samuti kui hoiate    nuppu 2 sekundit ja siis 
vabastades saate muuta ekvalaiseri häälestuse 
valikuid ühekaupa järgmises järjestuses:  
Pop – Classic – Normal – Rock - Jazz  

 Vaikimisi on ekvalaiser Normal režiimi, mis ei ilmu LCD 
ekraanile. 
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Esitamise režiimi seaded: 
 Võimalik on valida nelja esitamise režiimi vahelt . 

Seadme vaikimise esitamise režiim on Normal, mis ei 
ilmu LCD ekraanile.   

 Muusika režiimis ootel, stop või pausis olles, hoia    
nuppu, et vaadelda kõiki esitamise viise, vabasta nupp, 
kui jõuate soovitud valikuni, samuti kui hoiate  
nuppu 2 sekundit ja siis vabastades saate muuta 
muusika esitamise valikuid ühekaupa järgmises 
järjestuses:  

 Normal - (Juhuslik - Random) - (Kordab ühe korra - 
Repeat 1) - (Kordab kõiki - Repeat all) 

           
 Esitamis režiimi selgitus:  
Normal: Esitab kõiki lugusid järjest ühe korra. 

 (Juhuslik - Random): Esitab laule suvalises 
järjekorras.  

 (Kordab ühe korra - Repeat 1): Kordab ühte valitud 
laulu koguaeg. 

 (Kordab kõiki - Repeat all): Kordab kõiki laule 
lõputult.  
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Heli häälestamine 
 Olles muusika režiimis, vajuta  või  nuppu, 

et suurendada või vähandada heli, vahepeal heli ikoon 
muutub vastavalt valikule. 

 
Järjehoidja funktsioon 

 Taasesituse seadete automaatne ümberlaadimine:  
Pärast seda, kui seade väljalülitatakse, jätab seade 
automaatselt meelde eelmised seaded. Nagu näiteks 
helitugevuse, esitamise režiimi, ekvalaiseri režiimi ja 
laulu järjekorranumbri. Te ei pea enam uuesti sättima 
soovitud seadeid. 

 
SD/MMC kaart 
SD/MMC kaarti sisestage ja eemaldage ainult siis, kui 
seade on välalülitatud. 

 Kui mälukaart on lukustatud (LOCK) olekus, siis 
admed sealt pealt on ainult loetavad (read-only). Te ei 
saa andmeid muuta aga kõik nuppud ikka töötavad.  

 Meie seade toetab originaal SD/MMC kaarti originaal 
tehasest. Kui SD/MMC kaart ei ühildu või kui näiteks 
arvuti ei tunnista mälukaarti, siis võtke palun 
ühendust SD/MMC kaardi tootjaga.  
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Taustavalgus 
 Seadme ekraanil läheb valgus põlema igakord, kui 

vajutatakse nuppu ja see põleb 10 sekundit. Kui 10 
sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu, siis 
taustavalgus automaatselt kustub.  

 
Ühendamine arvutiga 

 Avage USB kate seadme ülal osas. 
 Ühendage seade arvuti külge USB kaabli abil, seadme 

ekraanil läheb taustavalgus põlema ja ilmub järgmine 
tekst: HELLO - PC-LK – Usbby - PC-LK. Arvutis My 
Computer alla ilmub uus ketas (“Removable Disk”) uue 
ketta tähisega. 

 Kui toimub andmete ülekandmine või kustutamine 
USB seadmest arvutisse, siis ilmub seadme ekraanile  
“USbby”. Ja selle tegevuse käigus, ärge seadet 
eemaldage arvutist. 
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 Kui andmed on ülekantud, võite seadme eemaldada 
arvutist. Pärast seadme eemaldamist arvutist lülitub 
seade automaatselt välja. 

Märkus: Allpool näete joonist, mis näitab infot, mis 
ilmub seadme LCD ekraanile, kui olete ühendanud 
seadme arvtui külge.   

         
 
 

      
 
Automaatne väljalülitumine 

 Seade lülitab end automaatselt välja, kui ei vajutata 
ühtegi nuppu 3 minuti jooksul, kui seade on pausi, stop 
või oote režiimis.  
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