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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. 

� 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. 

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

λ 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

λ Peatükk 2. Seadme tunnused  
� Väike ja kerge kaasas kandmiseks (laius 5.5cm, pikkus 6cm, paksus 1.35cm) 

� MP3/WMA taasesitus koos 6 ekvalaiseri valikuga  

� Toetab SD/SDHC/MMC  mälukaarti 

� Toetab AAA patareisid 
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λ Peatükk 3. Seadme joonis 

1.  : Järgmine / Edasikerimine       

2.  : Eelmine / Tagasikerimine  

3.  : Suurendab helivaljust  ja menüü valik (Menu) 

4.  : Vähendab helivaljust ja lukustamise valik (Hold)  

5.  : Mängib ja lülitab sisse / lülitab välja  

6. SD/MMC kaardipesa 

7. USB kaabel 

8. Kõrvaklappide pesa  
 

λ Peatükk 4. Pakend sisaldab 
� Audio Steno AU232 MP3 mängija  x 1 

� Kõrvaklapid  x 1 

� Kiirkasutusjuhend  x 1 

� USB kaabel x 1 

� AAA paterei x 1 

λ Peatükk 5.  Põhifunktsioonid 
� Sisse/välja lülitamine- On/ Off 

Sisselülitamine: Vajutage ja hoidke  nuppu 3 sekundit. Toide on sees. 

Väljalülitamine: Vajutage ja hoidke  nuppu 3 sekundit. Toide väljas.  

� Lukustamise funktsioon- Hold Function 

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

Hold on:  Vajutage ja hoidke all  nuppu, et lukustada kõik nupud. 

Hold off:   Vajutage ja hoidke all  nuppu, et aktiveerida kõik nupud.  

Märkus: Kui lukustamise funktsioon on aktiivne, siis iga nupu vajutamisel antakse 
sellekohane signaal. 

� Ühendamine arvutiga ja andmete laadimine- Connect t o computer and Data 
File Transmission 

1. Ühendage USB kaabel MP3 mängijaga, seejärel ühendage USB kaabli 
teine ots arvuti küljes olevasse USB porti. 

2. Valige ja järjestage failid ja kataloogid, mida soovite laadida MP3 
mängijasse. 
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� Helitugevuse reguleerimine- Volume Control 

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks muusika esitamise režiimis 
vajutage vastavalt  nuppu  või  

 

λ Peatükk 6. Süsteemi menüü  
� Põhimenüü seaded- Main menu setup 

1. Vajutage ja hoidke all nuppu , et siseneda põhimenüü seadetesse 
(olenemata töös olevast režiimist peale seadme sisselülitamist). 

2. Vajutage   või  nuppu, et valida järgmist: MP3 mängija menüü; 
Seadistamise menüü; Versioon. 

3. Vajutage  nuppu, et siseneda järgmistesse seadetesse: 

 

 

 

� MP3 mängija menüü- MP3 PLAYER Mode 
Valige alammenüüst kuula muusikat seade (Listen to Music ). 

 

� Seadistamise menüü - Setting Mode 
Valige alammenüüst seadistamise menüü. 

 

� Versioon- Version 
1. Valige alammenüüst versioon (Version), sisenemiseks vajutage  nuppu. 
2. Kuvab info seadme versiooni kohta- firmware (püsivara) 
3. Väljumiseks vajutage taas  nuppu. 

 
 

λ Peatükk 7. Muusika kuulamine 
� Muusika esitamine- Music Playing/ Stop 

1. Vajutage ja hoidke all  nuppu seadme sisselülitamiseks. 

2. Vajutage  nuppu, et mängida MP3 faili. Vajuta uuesti  nuppu, kui soovite 
hetkeks faili peatada (paus).  

 

                           

                   

Mängib                                              Paus 

3. Mängimise või pausi režiimis vajutage   või  nuppu, et valida eelmine või 
järgmine fail.  

4. Mängimise režiimi puhul hoidke all   või  nuppu, et kerida edasi või 
tagasi hetkel mängivat faili.  
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� Muusika seaded- Music settings 

1.     Mängimise režiimi puhul selle peatamiseks vajutage ja hoidke all  nuppu 2 
sekundit. 

2. Peatamise režiimi puhul vajutage   või  nuppu, et valida soovitav      
muusikafail või failikataloog. Soovitud faili või kataloogi mängimiseks 
vajutage  nuppu. 

 

 
Märkus:  
1. Kui soovite kuulata faile mälukaardilt, siis eelnevalt tuleb valida Setting mode  alt 

Storage, seejärel SD-card. 
2. “DIR“ ikoon tähistab kataloogi, vajutage  nuppu, et siseneda kataloogi ja valida 

muusikafail.  
3. “DIR .. “ ikoon tähistab kataloogist väljumist, vajutage  nuppu, et väljuda 

kataloogist. 
 

 

� Laulusõnade kuvamine Lyrics Display 

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

2. Laulusõnad ilmuvad siis, kui seade esitab muusikat. 
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. 

λ Peatükk 8. Seadistamise menüü 
1. Põhimenüü seadetes vajutage,   või   nuppu, et teha valikuid 

seadistamise menüüs (Setting), sisenemiseks vajutage  nuppu 

 

   

2. Vajutage  või  nuppu, et valida: Ekvalaiseri seaded, Taasesitamise 
režiim, Ekraani seaded, Keeleseaded, Kustuta fail, Automaatne välja 
lülitamine, Salvestamine. Sisenemiseks vajutage  nuppu. 

� Ekvalaiseri seaded (EQ mode) 

1. Seadistamise menüüst valige ekvalaiseri seaded, sisenemiseks vajutage  
nuppu.  

 

 

2. Vajutage  või  nuppu, et valida järgmiste valikute vahel: Normal, Rock, 
Jazz, Classic, Pop, Bass, Exit- väljub menüüst. 

 

 

 

3. Valimiseks ja salvestamiseks vajutage  nuppu. 
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� Korduvesituse režiim (Repeat Mode) 

1. Seadistamise menüüst valige korduvesituse režiim, sisenemiseks vajutage  
nuppu.  

 

 

2. Vajutage  või  nuppu, et valida järgmiste valikute vahel: Normal- 
normaalne, One- korda üks kord, All-korda kõik, Random- juhuslik kordus, 
Exit- väljub menüüst. 

 

 

 

3. Valimiseks ja salvestamiseks vajutage  nuppu. 

 

� Ekraani seaded (Screen) 

1. Seadistamise menüüst valige ekraani seaded, sisenemiseks vajutage  
nuppu. 

 

 

 

2. Valige ekraani kontrastsus (Contrast), sisenemiseks vajutage  nuppu. 

3. Valikute tegemiseks vajutage  või  nuppu: Tase 1, Tase2, Tase 3. 

      Exit- väljub menüüst. 

 

 

 

4. Valimiseks ja salvestamiseks vajutage  nuppu. 

5. Valige ekraani taustvalgustus (Back light) ekraani seadetest, sisenemiseks 
vajutage  nuppu. 

6. Vajutage  või  nuppu, et valida järgmiste valikute vahel: 3 sek; 5 sek ; 

 10 sek, Exit- väljub menüüst.  

 

 

 

7. Valimiseks ja salvestamiseks vajutage  nuppu. 
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� Keeleseaded (Language) 

1. Seadistamise menüüst valige keeleseaded, sisenemiseks vajutage  
nuppu.  

 

 

2. Soovitud ekraanikeele valimiseks vajutage  või  nuppu.  

 

 

3. Valiku kinnitamiseks vajutage  nuppu.  

� Kustuta fail (Delete fail) 

1. Seadistamise menüüst valige kustuta fail, sisenemiseks vajutage  nuppu.  

 

 

 

2. Faili valimiseks vajutage  või  nuppu ning faili kustutamiseks  nuppu.  

3. Väljumiseks vajutage  või   nuppu. 
 

 
 

�  Automaatne väljalülitamine (Auto Off)  

1. Seadistamise menüüst valige automaatne väljalülitamine, sisenemiseks 
vajutage  nuppu. 

 

 

2. Vajutage  või  nuppu, et valida järgmiste valikute vahel: 2 min, 5 min,  
10 min, 15 min, Ei aktiveeri (No). Exit- väljub menüüst. 

3. Valimiseks ja salvestamiseks vajutage  nuppu. 

� Mälumaht- salvestamine (Storage) 

1. Seadistamise menüüst valige mälumaht (Storage), sisenemiseks vajutage 
 nuppu. 

 

 

2. Vajutage  või  nuppu, et valida muusikafaile Flash mälust (sisse ehitatud 
mälu) või SD kaardilt (mälukaart). 

 
3. Salvestamiseks ja väljumiseks vajutage  nuppu. 
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λ Peatükk 9. Vigade otsimine 
 

Kui esineb mingisuguseid probleeme, vaadake palun alljärgnevat: 
Probleem Põhjus 

�Seade ei lülitu sisse Seade ei lülitu sisse, kui patareid ei ole õigesti 
sisestatud (jälgi +/-). 

�Seade lülitub automaatselt 
välja 

Seade lülitub automaatselt välja, kui patareid on 
tühjad. Paigaldage seadmesse uued patareid. 

�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 patareid 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. 
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λ Peatükk 10. Teenindus 
Kui esineb tehnilisi probleeme, võtke ühendust kohaliku distribuutoriga AS ORDI 
www.ordi.ee või meie klienditeenindusega. 
 
Klienditeeninduse Keskus:  http://www.apacer.com 

λ Peatükk 11. Toote spetsifikatsioon  
USB liides USB 2.0  
Sisse ehitatud mälu suurus 1GB/ 2GB/ 4GB 
Toetab mälukaarte SD,SDHC,miniSD*,miniSDHC*,microSD*,microSDHC*, 

MMC,MMCplus, RS-MMC*, MMCmobile*, MMCmicro* 
(* = vajab adapterit) 

Ekraan 128 x 32 LCM (FSTN koos sinise taustvalgustusega) 
Kasutaja liides 18 keele valikut (Toetab ID3 kuvamist) 
Muusika taasesitamine MP3: MP3 64Kbs~320Kbps, 

WMA: 64Kbs  ~ 320Kbps 
EQ seaded Normal, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz 
S/N suhe > 85 dB  
Sobiv toiteelement AAA patarei 
Šertifikaat CE, FCC,BSMI 
Mõõdud/kaal (L)60 x (W)55 x (H)13.5mm / 25g 
Töötamise temperatuur -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F) 
Niiskusaste 10 % ~ 75% 
Toetab O/S Windows 98(SE)*/ ME/ 2000/ XP/ Vista 

(* = vajab draiverit) 
Toetab faile FAT16, FAT32  
Lisaseadmed Kõrvaklapid, USB kaabel, kiirkasutusjuhend, AAA 

patarei  

Kasutusjuhend võib muutuda täiustamise eesmärgil il ma eelneva etteteatamiseta.  
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The copyright on this user manual remains with our 
company. No part of this user manual may be 
transmitted, reproduced or changed. The product 
speficificaitons, design and this user manual’s content 
are subject to change without notice.   


