
 

1 

  



 

 

2 

Meelespea 
 

Hoiatuseks  

� Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit 
lahti. 

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

� Ärge jätke seadet keskkonda, mille temperatuur on ~40°C(95°F), nagu sauna või 
autosse päikese kätte.  

� Antud toode on elektrooniline seade; ärge asetage mängijat ega akut magnetiliste 
objektide lähedusse. 

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

� Vältimaks kuulmiskahjustusi, ärge kuulake muusikat täisvaljudusel. 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. 

� Seadmes andmete  formateerimise, üleslaadimise ja allalaadimise ajal ärge 
ühendage seadet äkiliselt lahti, see võib põhjustada programmi vea. 

�  Andmete laadimise ajal ärge lülitage seadet välja või jälle taas lülitage. Antud 
juhul ei vastuta tootja selle tagajärjel tekkinud kahju puhul.  

� Aku eluiga võib varieeruda sõltuvalt kasutamisest, vabrikust ja tootmise 
kuupäevast. 

�  Seade alustab laadimist, kui see on ühendatud USB porti arvuti küljes sõltumata 
sellest, kas seade on sisselülitatud või mitte. 

� Palun laadige juhul kui: 
A. Aku elektrooniline aken ei näita elektrit. 
B. Seade ei lülitu sisse. 
C. Seade töätab normaalselt aga see lülitub automaatselt kiiresti välja. 
D. Seade ei reagreeri nuppude vajutusele. 
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Meie ei vastuta andmete või  muusika failide kadumise eest seadmes. 
  
Microsoft Windows Media ja Windows on Microsoft Corporation kaubamärgid. Teised kaubamärgid, 
mis on antud kasutusjuhendis mainitud, on omadatud vastavatelt ettevõtetelt.  

λ Peatüüüükk 1. Sissejuhatus 
Õnnitleme Teid, et ostsite Apacer Audio Steno MP3 Mängija. 
 
Ennem toote käivitamist, palun lugege läbi kasutusjuhend. Antud kasutusjuhend 
aitab teil õppida kasutama toote erinevad funktsioone ning muuta toote kasutamist 
nauditavamaks.  
 
See kausutusjuhend sisaldab olulist infot toote turva nõuete kohta. Palun lugege 
kogu informatsioon hoolikalt läbi, et vältida hilisemaid ootamatuid õnnetusi.  

 
 

 

 

 

λ Peatüüüükk 2. Seadme tunnused 

� Õhuke ja väike, hea kaasakanda (laius 7cm, kõrgus 2.9cm) 

� Kena esipaneel ja nupud 

� Kõrvaklapid, mis on kõrgkvaliteetse heliga  

� Iseseisev EQ kiirklahv  

� Sisseehitatud Li-aku, mis kestab kuni 12 tundi 
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λ Peatüüüükk 3. Seadme joonis 

1. Klahv 

2. klahv 

3.  klahv  

4.  klahv 

5.  klahv 

6.  klahv 

7.  klahv 

8.  klahv 

9.  klahv 
     
 
 

λ Peatüüüükk 4. Pakend sisaldab 

� AU350 MP3 mängija  x 1 

� Kõrvaklapid  x 1 

� Installatsiooni CD x 1 

� Kiirkasutusjuhend inglise keeles x 1 

� USB kaabel x 1 
 

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

Sisse lülitamine: Vajuta  nuppu ühe korra seadme sisse lülitamiseks. 

Välja lülitamine: Vajuta ja hoia   nuppu 3 sekundit. Seade on välja lülitatud. 

 
� Lukustamise funktsioon (Hold Function) 

Järgige alljärgnevaid samme vältimaks seadme mittevajalike operatsioone. 

Lukustamine:  Lükka  klahv   suunda, et lukustada kõik klahvid. 

Lukustamise välja lülitamine:  Lükka  klahv vastupidises suunas . 

Märkus: Kui lukustamise funktsioon on sees, siis ekraan näitab LOCKED 
signaali, kui vajutatakse mingit klahvi. 
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� Aku laadimine 

1. Ühendage USB kaabel MP3 seadme külge ja seejärel ühendage teine USB 
kaabliots arvuti küles olevasse USB porti. 

 

 

2. Aku aken vilgub. Kui aku on täis, näitab aku aken täis olekut. 

3. Aku täis laadimine võtab aega umbes 3 tundi. Ära lae akut üle (rohkem 
kui 10 tundi) . Liigne laadimine või mitte laadimine võib lühendada aku 
eluiga. 

 
 
Märkus!  
Seadme esmakordsel kasutamisel või kui seadet pole kaua aega kasutatud, laadige 
aku täiesti täis.  
 
Aku laadimise ajal ei saa seadmega Muusika esitamise funktsioone kasutada..  
 

 

 
� Ühendamine arvutiga ja andmete laadimine 

1. Ühendage USB kaabel MP3 seadme külge ja seejärel ühendage teine USB 
kaabliots arvuti küles olevasse USB porti. 

2. Valige ja järjestage failid ja kataloogid, mida soovite laadida seadmesse.  

 
� A-B Kordus Funktsioon 

1. Esita enda valitud faili 

1. Vajuta nuppu  lõigu alguses, mida soovid korrata. Algus punkt on 
määratud ja ekraanile ilmub aken “A-”. 

 
2. Vajuta uuesti nuppu  , et seada lõigu lõpp, mida soovid korrata. 

Ekraanile ilmub “A-B” ja valitud lõik mängib korduvalt. 

 

 
3. Vajuta uuesti nuppu  lõigu esitamise ajal, et tühistada lõigu 

kordamine. 
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� Helitugevuse reguleerimine 

Muusika esitamise režiimis vajuta lühidalt   või  nuppe helitugevuse 
suurendamiseks ja vähendamisek.  

 

λ Peatüüüükk 6. Süsteemi menüü 
� Peamenüü 

1. Vajuta  nuppu, et siseneda peamenüsse ükskõik, millise tegevuse all 
olles.  

2. Vajuta  või  nuppu, et validat:  Muusika (Music); Diktofon (Voice); 
Seaded (Settings); Failide kustutamine (Delete Files). 

3. Vajuta    nuppu, et siseneda järgmisse seadesse: 

 
� Muusika režiim (Music Mode) 

Vaata Muusika kuulamise  (Listen to Music) sektsioonist. 
 
� Diktofoni režiim (Voice Mode) 

Diktofon (Voice Recording)  

1. Vali “Voice” valik peamenüüst, vajuta sisenemiseks     
nuppu. 

2. Vajuta  nuppu, et alustada salvestamise, LCD 
ekraan näitab järgmist: 

3. Vajuta  nuppu, et salvestamine hetkeks peatada 
(paus), ekraanile ilmub pausi sümbol “ ”. Vajuta  
nuppu, kui soovite uuesti jätkata. 

4. Vajuta  või  nuppu salvestamine lõpetamiseks (stop) ja salvestus 
salvestatakse automaatselt ning salvestakse fail nagu ‘Vxxx.WAV’. 

 
� Seadete režiim (Setting Mode) 

Vaata Seadete Režiimi (Setting Mode)  sektsioonist. 
 

� Failide kustutamine (Delete Files) 

1. Vali “Delete Files” valik peamenüüst, vajuta  nuppu 
sisenemiseks. 

 

2. Vajuta    või  nuppu, et valida: Muusika (Music), 
Diktofon (Voice) või Välju (Exit), vajuta  nuppu oma 
valiku kinnitamiseks.  

 

3. Vajuta  nuppu kui soovite näha kõiki muusika ja diktofoni 
failide nimekirja, vajuta  või  nuppu, et valida fail, 
mida soovite kustutada, vajuta  nupu oma valiku 
kinnitamiseks. 
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4. Ekraanile ilmub kaks valikut: Ei (No) & Jah (Yes), vajuta  või  nuppu, 
et valida Jah “Yes” või Ei “No”, siis vajuta  nuppu oma valiku 
kinnitamiseks. 

 
 
Märkus: Lugemis failid (Read-only files) saab kustuta ainult läbi arvuti. Neid faile ei 
ole võimalik kustutada otse seadmest. 
 

 

λ Peatüüüükk 7. Muusika kuulamine 
� Muusika esitamine/peatamine (Music Playing/ Stop) 

1. Vajuta  nuppu, et seade sisse lülitada. 

2. Vajuta  nuppu, et esitada MP3 fail, vajuta  nuppu uuesti, kui soovite 
loo hetkeks peatada (paus). 

      

 

 
Play                        Pause 

3. Esitamise või pausi režiimis olles vajuta  või  nuppu, et valida eelmine 
või järgmine lugu. 

4. Esitamise režiimis olles vajuta ja hoia   või  nuppuklahv, et kiirkerida 
lugu edasi või tagas. 

 
� Muusika seaded (Music Settings) 

1. Muusika režiimis vajuta  nuppu, et siseneda muusika alammenüüsse. 
Ekraan näitab viimast kasutatud režiimi.  

 
2. Vajuta  või  nuppu, et valida: Laulud (Songs), Lemmikud (Favorites), 

Esitaja (Artist), Album (Album), Esita kõik *(Play All) või Välju (Exit) valik.  
Vajuta  nuppu kinnitamiseks. 

3. Vali Laulude valik ja sisene. Vajuta  või  nuppu, et lülitada erinevate 
laulude vahel, vajuta  või  nuppu, et alustada soovitu laulu esitamist, 
mille te valisite kaustast.  
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Märkus:  

Võimalik on valida viis esitamise viisi:  
Mängi kõiki (Play All):  Esita seadmelt kõik failid.   

Esitaja (Artist) : Vaadates kõikide esitajate nimekirja ID3-tag’ga, vajuta  
või  nuppu, et valida Esita kõiki (Play All) või laulude esitaja , siis vajuta 

 nuppu kinnitamiseks.  

Abum (Album):  Vaadates kõikide muusika albumite nimekirja ID3-Tag’ga, 
vajuta  või    nuppu, et valida Esita kõiki (Play All) või laulude album, 
siis vajuta   nuppu kinnitamiseks. 

Laulud (Songs):  Vaadates kõiki muusika faile (MP3 & WMA), vajuta  või  
 nuppu, et valida Esita kõiki (Play ALL) või ühte lugu kõikide laulude 

seast, vajuta    nuppu kinnitamiseks. 

Lemmikud (Favorites): Vaadates lemmikute muusika, vajuta  või    
nuppu, et valida Esita kõiki (Play ALL) või ühte lemmikut lugu, vajuta  
nuppu kinnitamiksek. 

Lemmik lugude muutmime:  

Sisene Laulude nimekirja, vajuta  või    nuppu, et valida enda lemmik 
lugu, siis vajuta  nuppu, ekraan näitab järgmist pilti:  

                     
Kasuta   või  nuppu, et valida   või  valik, siis vajuta  nuppu 
kinnitamaks oma valikut. Kui sa valid   valiku, siis hetkel esitatav lugu 
lisatakse Lemmikute (Favorites) nimekirja,   valik tühistab teie 
muudatused.  

Märkus: Max 30 muusika lugu saab lisada lemmikute nimekirja.  

Laulu kustutamine Lemmikute nimekirjast:  

Sisene Lemmikutesse (Favorites), vajuta  või   nuppu, et valida üks 
lugu, seejärel vajuta  nuppu, ekraan näitab järgmist pilti:  

                     

Kasuta  või  nuppu, et validak  või  valik, siis vajuta  nuppu, et 
kinnitada oma valik. Kui sa valid   valiku, siis hetkel esitatud lugu 
kustutatakse Lemmikute (Favorites) nimekirjast,  valik tühistab 
kustutamise.  

 

Esitaja, Albumi, Laulude ja Lemmikute režiimis olles:  

** Kasuta  või    nuppu laulude vahel edasi/tagasi kerimiseks. 

** Kasuta järgmist nuppu  , et alustada loo esitamist.  

 



 

 

10 

� Laulusõnade ekraan (Lyrics Display) 

 

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

2. Laulusõnad ilmuvad siis, kui MP3 seade esitab muusikat. 

 
 
Seade toetab ainult Laulusõnadele Sünkroniseeritud Ekraani faile (Lyric 
Synchronous Display of files), mis on sama nimega nagu MP3 formaat, nt. Muusika 
faili nimi on “Angel.mp3”, LRC faili nimi peab olema “Angel.Irc”, nad peavad asuma 
ka samas kataloogis. 
 

 

λ Peatüüüükk 8. Seadete režiim 

1. Peamenüüs vajuta    või   nuppu, et valida 
Seaded “Setting”, vajuta sisenemiseks  nuppu. 

 

2. Vajuta   või  nuppu, et valida: Ekvalaiser (Equalizer) , Esitamise režiim 
(Play Mode), Keel (Language) , Automaatne välja lülitus (Auto Power Off) , 
Taustavalguse seaded (Backlight Setting), Salvestamise kvaliteet (Record 
Quality) & Süsteemi info (System Info). Sisenemiseks vajuta  nuppu. 

 
� Ekvalaiseri seaded (Equalizer setting) 

1. Vali“Equalizer “ Seadete režiimi menüüst, vajuta 
sisenemiseks  nuppu: 

2. Vajuta   või  nuppu, et valida: Normaalne 
(Normal), Rock, Jazz, Classic, Pop, Bass & Kõrged 
toonid (Treble). 

3. Vajuta   nuppu valimiseks ja salvestamiseks.  

 
� Esitamise režiim (Play Mode) 

2. Vali  “Play Mode“ Seadete režiimi menüüst, vajuta 
sisenemiseks  nuppu:  

3. Vajuta   või  nuppu, et valida: Normaalne (Normal), 
Korda lugu (Repeat Track), Korda kõiki (Repeat All), 
Segamini (Shuffle) & Korda segamini  (Repeat shuffle). 

4. Vajuta   nuppu valimiseks ja salvestamiseks.  

 
� Keele seaded (Language setting) 

1. Vali “Language” seadete režiimi menüüst, vajuta 
sisenemiseks    nuppu.  

2. Vajuta   või  nuppu, et valida soovitud keel. 
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3. Vajuta   nuppu, et kinnitada oma valik. 

 

 

 
� Automaatne väljalülitus režiim (Auto Power Off Mode ) 

1. Vali “Auto Power Off “ Seadete režiimi menüüst, vajuta 
sisenemiseks  nuppu: 

2. Vajuta   või  nuppu, et valida: Väljas (OFF), 1 Min, 
2 Min, 5 Min & 30 Sek. 

3. Vajuta   nuppu valimiseks ja salvestamiseks 

 
� Taustavalguse seaded (Backlight Setting) 

1. Vali “Backlight Setting “ Seadete režiimi menüüst, 
vajuta sisenemisek  nuppu: 

2. Vajuta   või  nuppu, et valida: 5s, 10s, 20s & Sees 
(ON).  

3. Vajuta   nuppu valimiseks ja salvestamiseks. 

 
� Salvestamise kvaliteet (Record Quality) 

1. Vali “Record Quality“ Seadete režiimi menüüst, vajuta 
sisenemiseks   nuppu: 

2. Vajuta   või   nuppu, et valida: EP, LP & SP.  

3. Vajuta   nuppu valimiseks ja salvestamiseks. 

 
� Süsteemi info (System Info) 

4. Vali “System Info” Seadete režiimi menüüst, vajuta sisenemisek  nuppu.  

5. Siin näete kogu mälu mahtu, vaba mälu ja You can see total memory, free 
memory & püsivara vresiooni. 

6. Vajuta uuesti  nuppu väljumiseks.  
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λ Peatüüüükk 9. Vigade-otsimine 
 

Kui kogete mingeid probleeme, vaadake palun allolevat tabelit abi saamiseks.  
Probleem Põhjus 

� Seade ei lülitu sisse Seade ei lülitu sisse, kui aku on ei ole laetud. 
Laadige aku uuesti täis ja lülitage seade sisse.  

� Seade lülitub automaatselt 
välja 

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

� Ekraan ei lülitu sisse � Ekraani ei pruugi näha otsese päikese valguse 
all. 

� Vaadage kas olete valinud Voolu säästmise 
“Power Save” seade. 

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

� Vaadake, kas muusika fail on rikutud või ei ole 
õige formaat. 

� Vaadake, kas aku on täis.  
� Muusikat ega heli ei kuule � Vaadake ega helitugevus ei oleks 0 peal 

keeratud.  
� Vaadake, et kõrvaklapid oleks korralikult 

ühendatud ja hoidke kõrvaklapid puhtad. 
� Rikutud muusika failide tulemusena või seade 

neid mitte esitada, Corrupted music files may 
result in unplayability, veenduge failide 
rikkumatuses. Formaatige disk uuesti. 

� Seade ei tööta ühendades 
arvutiga  

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

� Installige draiver korrektselt uuesti.  
� Ebanormaalne Esitamise 

Aeg  
Vaadake kas fail on VBR formaadis (Variable Bit 
Rate)  

� Tegelik mälu suurus on teine 
pakil märgitust 

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

� Ebanormaalne kiri või 
laulunimed erkaanil  

Kontrollige, kas Teil on valitud õige keel.  

� Seade on kuum Kuumust või tekkida laadimise ajal. See ei muuda 
seadme eluiga ega seadme funtsioneerimist.  
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λ Peatüüüükk 10. Teenindus 
Kui Teil on tehnilis probleeme, võtke ühendust kohaliku distribuutoriga ORDI AS 
www.ordi.ee  või meie klienditeenindusega. 
 
Klienditeeninduse Keskus:  http://www.apacer.com 

λ Peatüüüükk 11. Toote spetsifikatsioon  
USB liides USB 2.0  
Sisseehitatud mälu suurus 1GB/ 2GB/ 4GB 
Ekraan 128x64 LCM (sinine taustavalgus) 
Kasutaja liides 12 keelt (toetab ID3 ekraani) 
MP3 faili formaat MP3: MP3 64Kbs~320Kbps, 

WMA: 64Kbs (class1) ~ 192Kbps 
EQ valikud Normal, Rock, POP, Classic, Bass, Jazz, Treble 
S/N suhe > 85 dB  
Aku Sisse ehitatud laetav 330mA Li-Polymer aku 
Kõrvaklappide väljund (L) 10mW + (R ) 10mW (32 Ohm) 
Aku eluiga Maksimum 12 tundi muusika esitamist* 
Šertifikatsioon CE, FCC,BSMI 
Mõõdud /Kaal (L)70 x (W)29 x (H)13mm / 28g 
Töötamise temperatuur -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F) 
Niiskusaste 10 % ~ 75% 
Toetab O/S Windows 98(SE)/ ME/ 2000/ XP/ Vista 
Toetab faile FAT16, FAT32  
Lisaseadmed Kõrvaklapid, USB kaabel, Kiirkasutusjuhend 

inglise keeles, Installatsiooni CD (Win98 draiver) 
�     Märkus : Aku eluiga võib kõikuda sõltuvalt temperatuurist ja kasutamisest.   
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