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Ennem AU521 kasutamist 
 

1.1 Meelespea 
1. Pidage meeles, et kui hakkate akut laadima läbi USB või 

akulaadijaga, siis lültage ON/OFF nupp asendisse ON. 
  
2. Juhul kui te ei kasuta AU521 MP3 mängijat pikka aega, siis lülitage 

seade välja, et säästa akut. 
 
3. AU521 võib näidata mälu suurust väiksemana kui on kirjas pakendil. 

See on normaalne, erinevus tekib peamiselt faili haldusest ja 
algoritmidest, mida jooksutavad erinevad operatsioonisüsteemid, 
samuti reserveeritakse ruumi vigade bloki jaoks.   

 

1.2 Turvalisuse märkused 
1. Et ennetada elektrilööki või teisi kahjustusi, siis palun ärge võtke 

seadet osadest lahti. 
 
2. Et ennetada tulekahju, elektrilööki või seadme kahjustamist, palun 

ärge kasutage seadet märjas keskkonnas, näiteks dušši all. 
 
3. See toode on elektrooniline seade; hoiduge seadme kukkumisest. 
 
4. Failide ülekandmise ajal, ärge lülitage seadet välja ja ärge 

taaskäivitage seadet.  
 
5. Helitugevus tuleb seada mõõdukale tasemele. Muusika kuulamine 

valjusti võib tekitada kuulmiskahjustusi.  
 
6. Enda ja teiste turvalisuse huvides ärge kasutage seadet auto või 

jalgrattaga sõites või mõne muu sarnase tegevuse juures. 
 



 

2 Sissejuhatus 

2.1 Ülevaade 
See käepärane seade ühendab endaga funktsioonid mälupulk, MP3 mängija, 
diktofon ja FM raadio ja FM raadio salvestaja, kõik ühte lihtsalt kasutatavasse 
seadmesse.  
 

2.2 Tunnused 
• MP3 mängija 
• USB2.0 mälupulk 
• Toetab MP3/WMA/WAV muusika formaate 
• Kaherealine sünkroonne laulusõnade ekraan  
• Stereo FM raadio (20 eelmääratut kanalit) / FM raadio salvestus 
• Toetab 7 ekvalaiseri režiimi: Nature, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, 

Heavy  
• Diktofon (WAV/ACT formaat) 
• Toetab mitmekeelset kasutajaliidest 
• Ketta haldamise funktsioon 
• Tarkvara uuendamise funktsioon 
• Sisseehitatud laetav Lithium Polymer aku 

 

3 Nuppude asetus 
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4 Opereerivad režiimid 
 Muusika režiim: 

 
 Salevetus režiim: 

 
 Diktofoni režiim: 

 



 

 FM raadio režiim: 

 
 

5  Peamised operatsioonid 

5.1 Seadme sisse/välja lülitamine 
AU521 sisselülitamine:  

1. Lülitage ON/OFF nupp asendisse “ON”  ja oodake, kuni seadme 
ekraanile ilmub animatsioon.  

või 
2. Oote režiimis olles (lüliti on asendis “ON“), vajuta ja hoia nuppu [ ] 3 

sekundit, et vool sisselülitada. 
 
AU521 väljalülitamine:  

1. Vajuta ja hoia nuppu [ ] 3 sekundit. 
või 
2. Lülitage ON/OFF nupp asendisse “OFF” seadme täielikuks 

väljalülitamiseks. 
 
Et säästa aku eluiga, AU521 lülitab end automaatselt välja, kui on olnud 
mõndaaega oote režiimis. Seda ei juhtu juhul, kui AU521 laeb või kui on 
ühendatud USB pessa.  
 
Automaatse väljalülitamise aja seadmine:  
Peamenüü (Main Menu) > Süsteem (System) >Vool välja (Power off) > 
Väljalülitamise aeg (Off time).  
 
Märkus: Tühi aku (Low Battery): Kui aku hakkab tühjaks saama, siis seade 
lülitub automaatselt oote režiimi (Standby Mode). Kui see juhtub, siis laadige 
akut ennem seadme sisselülitamist.  
 
Automaatne sisselülitus (Auto switch on): Pärast AU521 ühendamist 
arvutiga USB kaabli abil, lülitub seade automaatselt sisse ja siseneb USB 
režiimi “USB mode.“ 
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5.2 Helitugevuse seadmine 
Muusika, heli ja raadio esituses , vajutades nuppe [VOL- /VOL+]  sisenete 
voolutugevuse reguleerimise režiimi. 
 
Kui ekraanile ilmub liugur, vajutades nuppe [-] või [+] saate reguleerida 
helitugevust.  
 
 

5.3 Aku 
 

 
 
Aku kestab umbes kuus tundi, kui on täis laetud. 
 
Märkus: Esimesed kaks korda AU521 alglaadimine on 10 tundi.  
 

6 Süsteemi menüüd ja seaded 
Et siseneda menüüsse: vajuta lühidalt nuppu [MODE]  
Et siseneda alammenüü seadetesse: Vajuta [ ] või [ ] 
Seadete salvestamiseks: Vajuta ja hoia [MODE] , et salvestada ja väljuda 
menüüst. 

6.1 Süsteemi režiimid 
Vaujta [ ] või [ ] et valida süsteemi režiim “system mode“, vajuta lühidalt 
[MODE] et siseneda süsteemi liidesesse. 
 
Erinevaid funktsioone saate valida nuppudega [ ] või [ ] ja kinnitamiseks 
vajutage nuppu [MODE] . 
 

6.2 Salvestus kuupäeva/aja seaded 
Süsteemi seadete menüüs [system settings], saate salvestada failile 
salvestuse kuupäeva ja kellaaja. 
 

 
 
Vajuta [VOL-] et valida aasta 
Vajuta [ ] või [ ] et seadistada aeg 
Vajuta [MODE] et salvestada ja väljuda. 



 

6.2.1 Taustavalguse seaded 
Vajuta [ ] või [ ] et seadistada ekraani eredus. 

6.2.2 Keele seaded 
Sisenedes keele valiku liidesesse [language select] , saate vajutades nuppe 
[ ] või [ ] valida soovitud keele. Vajuta [MODE] valiku kinnitamiseks. 
 

6.2.3 Väljalülitamise seaded 
Siin saate seadistada AU521 automaatse väljalülitamise (Auto-off) ja 
uinutamise aja (Sleep-time) seadeid. 
 
Väljalülitamis aja režiim (Off-time mode): Te saate määrata kindla aja 
sekundites, millal seade lülitab ennast välja, sõltumata, mis režiimis ta on.   
Uinutus režiim (Sleep time mode): Te saate määrata kindla aja sekundites, 
millal seade lülitub uinutus režiimi, sõltumata, mis režiimis ta on. 
 
Vajuta [ ] või [ ] aegade muutmiseks. 
Vajuta uuesti [MODE] ,et salvestada ja väljuda. 

6.2.4 Kordamis režiimi seaded 
Kasutaja saab valida: Manuaalse kordus režiimi “Manual replay mode” või 
automaatse kordus režiimi “Auto replay mode” vahel. 

6.2.5 Kontrastsuse seaded 
Vajuta [ ] et vähendada, vajuta [ ] et suurendada kontrastsust. 

6.2.6 Online režiim (sõltub mudelist) 
AU521 toetab turvalise ketta režiimi. Kasutaja saab tekitada partitsioone 
sisseehitatud mälule. Valida saab kolme variandi vahel: Tavaline “Normal 
only“, Multi ketas “Multi Drive“, Krüpteeritud “Encrypted only“. 
 
Partitsioonide tekitamiseks peate ennem installeerima programmi - Mp3 
Player Disk Tool, mis on kaasasoleval CD-l. 
 
Pärast installatsiooni, käivitage programm ja valige partitsiooni ja 
krüpteerimise valik “Partition and Encrypt“ , edasi valige soovitud ketta suurus, 
mida tahate luua. 
 
Järgmises aknas määrake kasutajanimi (Username) ja salasõna (Password) 
ja vajutades start “Start“ nuppu, algab ketta partitsioon. Pärast seda vajutage 
ok “OK“ , et kinnitada valik ja taaskäivitage arvuti. 
 
Pärast arvuti taaskäivitamist, peaksite nägema kahte ketast  Minu arvuti all 
“My computer“. Krüpteeritud kettal on kolm faili , kaks neist on peidetud, 
käivitage fail – Rdisk Decrypte.exe, sisestage ilmunud aknasse kasuatajanimi 
(Username) ja salasõna (Password) et pääseda ligi krüpteeritud failidele. 
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Te saate ühendada kettad, et tühistada krüpteeritud ketas. Eelnevalt tehke 
varukoopiad oma krüpteeritud kettal olevatele failidele. 
 

 

6.2.7 Mälu info. 
Vajuta [MODE] , et näha mälu staatust. 

6.2.8 Tarkvara versioon 
Vajuta [MODE] et näha hetkel kasutatavat tarkvara versiooni. 

6.2.9 Tarkvara uuendus 
Vajuta [MODE] ,et siseneda tarkvara uuendus režiimi. Tarkvara 
uuendamiseks peab olema AU521 ühendatud arvutiga.  

7 Muusika kuulamine 

7.1 Esita/Paus 
Esitamiseks vajuta nuppu  [ ] muusika režiimis. 
Peatamiseks vajuta [ ]. 

7.2 Muusika valik 
Vajuta [ ] , et valida eelmine laul. 
Vajuta [ ] , et valida järgmine laul. 
 

7.3 Muusika esitamise menüü 
(Vajuta nuppu [MODE], kui muusika mängib, et siseneda muusika esitamise 
menüüsse) 
Võimalikud on järgmised valikud: 
Iga valiku jaoks vajuta [ ] või [ ] nuppu. 

Repeat (Kordus) 
Equalizer (Ekvalaiser) 
Tempo Rate (Tempo) 
Replay (A:B) (Kordus A:B) 
Replay times (Mitu korda A:B kordub, enne jätkamist) 
Replay gap (viivitus A:B korduste vahel) 
Exit (Välju) 



 

7.3.1 Korduste valiku režiim 
Vajuta uuesti nuppu [MODE]  
Valikud on järgmised: 
 
Vajuta [ ] või [ ] et muuta valikuid . 
Vajuta uuesti [MODE] et salvestada ja väljuda. 
 

 Normal 
Mängib kõiki lugusid järjest. Kui ühes 
kataloogis saavad kõik lood mängitud, liigub 
järgmisse. 

 Repeat One 
Üks lugu jääb korduma. 

 Folder 
Mängib ainult konkreetse kataloogi faile. 

 Folder All 
mängib lõputult konkreetse 
kataloogi faile. 

 Repeat All 
Mängib kõiki lugusi järjest lõpmatuseni. 

 Random 
Suvaliselt valitakse laule 
konkreetsest kataloogist. 

 Intro 
Mängib kataloogis iga faili algusest 10 
sekundit. 

 

 
 
 

7.3.2 Ekvalaiseri valiku režiim 
 

 
 

7.3.3 Tempo valik 
 

 
 

7.3.4 Korduste re|iimi valik (kui mängib) A-B kordus 

 
 

7.3.5 Korduse aja valik 
Mitu korda A:B kordub, enne jätkamist. 
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7.3.6 Korduse viivituse valik 
Viivitus A:B korduste vahel. 
 

 
 

8 Diktofon 

8.1 Kuidas salvestada 
Sisenege salvestus režiim süsteemi menüüs. 
 

 
Vajuta [ ] et alustada salvestust 
Vajuta [ ] et peatada salvestamine. 
Vajuta ja hoia [ ] või [MODE] et lõpetada salvestus ja salvestada fail. 
 

8.2 Hääle tüüp 
Salvestamise või stop režiimis.  
Vajuta [MODE] et siseneda salvestamise seadete menüüsse. 
Vali salvestamise tüüp [Record type] 
Vajuta [MODE] et siseneda salvestamise viisi seadetesse. 

 
Fine record: WAV formaat, high timbre( kvaliteetne salvestus) 
Long record: ACT formaat, timbre common ( pikk salvestus) 
Fine VOR: WAV formaat, sound control record (helikontrolliga) 
Long VOR: ACT formaat, sound control record (helikontrolliga) 

9 Salvestatud failide esitamine 

9.1 Salvestatud faili esitamine 
Sisenege hääle režiimi <Voice> süsteemi menüüsse. 
 



 

 
 
Vajuta [ ] et alustada esitamist 
Vajuta [ ] et peatada või katkestada 
Vajuta [ ] või [ ] et valida esitamiseks salvestatud fail 
Vajuta ja hoia [MODE] et väljuda –Voice- režiimist 
 
 

10 Raadio kuulamine ja salvestamine 

10.1 FM raadio režiimi menüü 
Sisene Raadio režiimi süsteemi menüüs. 
 

 
 
Vajuta [MODE] et siseneda raadio alamenüüsse. 
 
 

10.1.1 Automaatne otsingu režiim 
Seade automaatselt otsib FM kanaleid. Vajuta [ ] et valida järgmine 
raadiojaam. 

10.1.2 Jaama salvestus ( Save) 
Valige jaam mida soovite salvestada. Vajuta [MODE] ja sisenege –Save- ja 
vajutage [MODE], et kinnitada valik. Võimalik on salvestada kuni 20 raadio 
jaama. 

10.1.3 Jaama kustutus (Delete) 
Saate kustutada salvestatud jaama mälust 
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10.1.4 Kustuta kõik jaamad (Delete All) 
Saate kustutada kõik salvestatud jaamad mälust 

10.1.5 Tava sagedus (Normal Band) 
Algseade. 

10.1.6 Jaapani sagedus (Japan Band) 
Valige  <Japan Band> kui asute Jaapanis . 

10.1.7 Kvaliteetne salvestus (Fine REC) 
WAV formaat  

10.1.8 Pikk salvestus (Long REC) 
ACT formaat 

10.1.9 Välju (Exit) 
 

11 Failide haldus (File Mangement) 

11.1 Vali Local või User Folder 
 
  Vajuta [MODE] et näha kõikide kataloogide asukohti. 
  Vajuta [ ] või [ ] et valida kataloog avamiseks. 

 
 
Vajuta [MODE] uuesti et siseneda kataloogi. 
 

11.2 Failide kustutamine (Deleting Files) 
  Vajuta MODE et siseneda kausta peamenüüsse. 
 
  Vajuta MODE uuesti et näha kõiki kaustu kohalikus kataloogis. 
Vajutage [ ] või [ ] et valida sobiv kataloog. 
 
Kasutage nuppe [ ] või [ ] et valida kustutamine (delete file) 
  Vajuta [MODE] et siseneda kustutus reziimi. 
Vajuta  [ ] või [ ] et valida Jah (YES) või Ei (NO) 
  Vajuta [MODE] et kinnitada toiming. 
 
Et kustutada kõik (delete all), siis vajutage [MODE] et siseneda kustutus 
režiimi. 

 
 
    Vajuta [MODE] et kinnitada toiming. 



 

12 USB ketta funktsiooni kasutamine 

12.1 USB ekraani režiim 
AU521-el on tavalise USB mälupulga funktsioon. Toetab 
operatsioonisüsteemi: Window98SE/2K/XP/ME, Mac 9.2 ja uuem. (Märkus: 
Windows 98SE jaoks on vaja draiver allalaadida koduleheküljelt: 
http://www.apacer.com). 
 
Pärast ühendamist arvutiga oodake mõni sekund. On 3 ekraani pilti 
 

Oote reziim (Waiting status),  
Faili allalaadimine (Downloading file) 
Faili üleslaadimine (Uploading file) 

 

 
 
 

12.2 Ketta krüpteerimine (Disk Encryption).  (valitud mudelitel) 
Te saate kasutades kaasas oleval CD-l olevat programmi tekitada partitsiooni 
USB mälupulgale. Üks valik on tavaline ketas, teine krüpteeritud ketas. 
Krüpteeritud kettale salvestatud failidele pääseb ligi ainult õige kasutajanime 
ja salasõnag. ( Username and Password). 
 
 

 
 
 

12.3 Tarkvara uuendamine (Upgrading Firmware) 
Te saate uuendada oma seadme tarkvara. Uuema tarkavara saab 
www.apacer.com veebilehelt. 
 
Tarkvara uuendamiseks: 
 
Vajutage nuppu begin to upgrade, süsteem hakkab uuendama. 
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Valige uue tarkvara asukoht. 
 

 
 
Kui uuendamine õnnestus näitab seade pilti: 
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