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Märkused 
 

Mälu maht 
 

1. Tegelik mälu maht on väiksem kui pakendil märgitu. See on tingitud 
väikestest erinevustest faili formaatides ja algoritmides, mida erinevad 
süsteemid kasutavad. Lisaks sellele, on teatud hulk mälu 
reserveeritud süsteemifailide ja info jaoks, et tagada parem sooritus.  

 
Aku 
 
2. AU524 on sisseehitatud kvaliteetne laetav aku. Akut võib vahetada 

vaid kvalifitseeritud tehnik. 
3. Laetaval akul on limiteeritud eluiga, aku eluiga ja laadimis tsüklite arv 

sõltub temperatuurist, kasutamisest ja seadistusest.  
4. Kui teil on probleeme aku vastupidavusega ja te soovite selle ära 

vahetada, konsulteerige Apacer edasimüüjaga. 
 
Kuulmiskahjustusest 
 
5. Vältimaks kuulmiskahjustusi, ärge kuulake muusikat täisvaljudusel. 

Eksperdid hoiatavad pideva ja valju müra eest, sest see kahjustab 
kuulmist. 

 
Muu 
 
6. Ärge jätke seadet niiskesse keskkonda või kohta, kus temperatuur on 

kõrgem, kui 35°C või madalam kui –5°C..  
7. Enda ja teiste turvalisuse huvides ärge kasutage seadet auto või 

jalgrattaga sõites või mõne muu sarnase tegevuse juures.   
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1 Pakendi sisu  
• installeerimis CD 
• USB  kaabel  
• Kõrvaklapid 
 

1.1 Võimalikud lisad 
• Akulaadija 
• MMCmicro™ kaart 
• MMCmicro™ SD kaardi adapter 

 

2 Nupud ja funktsioonid  
 

Nupud Funktsioonid 

R/V Salvestuse/Helitugevuse režiim  

 Edasi 

 Lülita sisse/välja, esita (play), paus, kinnita (confirm) 

 Tagasi 

M Menüü nupp 

HOLD  MP3 lukustamine  

3 MP3 failide esitamine  
3.1 Muusika/audio failide esitamine: 

1. Ühenda kõrvaklapid MP3mängija kõrvaklappide pessa. 
2. Liiguta HOLD  lüliti mittelukustatud asendisse. 
3. Hoia  -nuppu all umbes kolm sekundit, et mängija sisselülitada.  
4. Vajuta M-nuppu, menüüsse sisenemiseks. 
5. Kerge vajutusega  või  valige muusika reziim (mode). 
6. Kerge vajutusega  kinnitage oma valik. 
7. Vajutage , et alustada MP3 failide mängimist. 

 

4 MP3 mängija esitamis seadete muutmine  
 
Esitamis režiimis olles (Play Mode), vajuta lühidalt nuppu M, et siseneda 
alammenüüsse. Vajutades nuppe  või  saate valida teile sobivad 
seadistused. Te saate muuta korduse (Repeat) , ekvalaiseri (Equalizer) , 3D, 
esitamis kiiruse (Play Rate) , sissejuhatuse (Intro) , ekraani (Display)  ja A-B 
korduse (A-B repeat)  seadeid alammenüüst. 
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Alamenüüs: 

Käsklus Tulemus 
vajutades  Kinnitate oma valiku 
vajutades M Suunatakse tagasi peamenüüsse 
vajutades  Paneb mängiva MP3 faili pausile 
vajutades  uuesti Jätkatakse MP3 faili mängimist 
vajutades  või  Valitakse eelmine või järgmine MP3 fail 
hoides  all 3 sek. Lülitatakse MP3 mängija välja 
 

4.1 Audio failide kordamine 
1. Valige kordus režiim (Repeat Mode) ning vajutage sisenemiseks 

nuppu . 
2. Vajuta nuppe  või , et valida sobiv kordamise viis. Valida saab 

järgnevate kordamis viiside vahel:  
 

Valik Tulemus 
No repeat  Mängib kõiki lugusid järjest. Kui ühes kataloogis saavad kõik 

lood mängitud, liigub järgmisse. 
One Valitud lugu korratakse lõpmatult 
All Kordab kõiki laule lõputult 
Random All Korratakse juhuslikus järjekorras kõiki lugusid kõikidest 

kataloogidest lõpmatuseni. 
DIR Repeat Korratakse valitud kataloogi lugusid 
DIR All Repeat Mängitakse ja korratakse kõiki lugusid konkreetsest 

kataloogist 
DIR Random All Juhuslikult valitakse lugude järjekord kaustas ning 

mängitakse neid kordamööda lõpmatult konkreetsest 
kataloogist. 

 
3. Vajutage nuppu  valiku kinnitamiseks. 

4.2 Ekvalaiseri seadistamine: 
1. Valige Equalizer  alamenüüst ning vajutage . 
2. Vajutage  või  et valida ekvalaiseri seadistus. Valida on võimalik 

kuue ekvalaiseri režiimi vahel: Normal, Pop, Rock, Classic, Jazz ja 
Bass. 

3. kinnitage valik  -nuppu vajutades 

4.3 3D audio seadistuste sisse/välja lülitamine: 
1. Valige 3D alamenüüst, ning vajutage nuppu . 
2. vajutage   või  et 3D audio seadistus kas sisse või välja lülitada. 

Vajutage  oma valiku kinnitamiseks. 

4.4 Esitamise kiiruse reguleerimine:  
1. Valige alamenüüst esitamise kiirus (Play Rate) , vajutage 

sisenemiseks nuppu . 
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2. Vajutades   või   valige viie esitamise kiirus vahel: 1.00X, 1.14X, 
1.33X, 0.67X või 0.80X. 

3. Vajutades   kinnitate oma valiku. 

4.5 Sissejuhatuse seadistamine: 
1. Valige sissejuhatus (Intro)  alamenüüst, kinnitage -ga. 
2. Vajutades  või  seadmaks sissejuhatuse aega 00 kuni 15 

sekundit. 
3. Kinnitage  -ga. 

4.6 Ekraaniseadistused: 
1. Valige alamenüüst ekraan (Display)  ja kinnitage  vajutusega. 
2. Valige  või  abil üks kolmest ekraani stiilist: Off, Wave motion või 

Stereo. 
3. Kinnitage  vajutamisega. 

4.7 A-B kordus režiim: 
1. Valige A-B  alamenüüst, kinnitage valik  vajutusega. 
2. Vajuta R/V et valida punkt A . 
3. Vajuta uuesti  R/V , et valida punkt B.  
4. Vajuta uuesti R/V, et tühistada A-B kordus režiim. 
 

5 MP3 failide lisamine ja eemaldamine  
Et teil oleks võimalik MP3 lugusid mängijasse lisada või eemaldada: 
 

1. Ühendage seade arvuti külge USB kaabli abil. 
2. Leidge MP3 failide kaust. 
3. Lisage või kustutage MP3 faile selles kaustast.. 
4. Sulgege kaust, kus hoiate kõiki soovitavaid MP3 lugusid ning tehke 

parempoolne hiireklahvi vajutus  märgil, mis asub taskbaril (all 
paremal enamasti). 

5. Järgige instruktsioone USB seadme turvaliseks eemaldamiseks. 
6. Eemaldage MP3 mängija USB pesast. 

 

6 Menüüdes navigeerimine  
 

Tegevus Tulemus 
Vajuta M* Sisenege menüüsse/alammenüüsse või pöörduge tagasi 

eelmisesse menüüsse. 
Vajuta  Kinnitage menu valik 
Vajuta  või  Menüüde vahetus 
 
* Vajuta ja hoia M, et kontrollida MMCmicro kaardi režiimi. Kui te näete  ,et 
see on MMCmicro kaardi režiimis, kui te näete  , olete te flash kaardi režiimis. 
Rohkem informatsiooni peatükis 10.7. 
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7 Helitugevuse seadistamine  
Muusika, raadio või heli mängides, vajutage R/V, ning seejärel  , et 
helitugevust suurendada või  , et helitugevust vähendada. 
 

8 Diktofon  
Et salvestada heli: 
 

1. Vajutage M , et siseneda peamenüüsse. 
2. Vajutades  või  valige RPL režiim, kinnitage  nupuga oma 

valik. 
3. Vajuta ja hoia nuppu R/V, et alustada salvestamist. 
4. Vajutage  , et panna salvestamine pausile või vajutage R/V , et 

lõpetada ja salvestada lindistus. 
5. Vajutades  mängitakse salvestus ette. 
6. Et muuta salvestuse seadeid nagu kordus(repeat), esitamise kiirus 

(play rate) jne.,  vajutage nuppu M, et siseneda alamenüüsse. 
Täpsem info on  4 peatükis. 

 

9 Raadio  
Et pääseda FM radio menüüsse: 
 

1. Vajutage M nuppu ning minge peamenüüsse. 
2. Vajutades  või  nuppe, valige menüüst FM Radio  ning kinnitage 

oma valik   nupu vajutusega. 
 

9.1 Raadiojaamade eelseadistamine 
FM raadiojaamade seadistamine kasutades automaatset otsingut (Automatic 
Search) : 
 

1. Raadio (FM Radio) režiimis olles, vajuta nuppu  , et siseneda 
alammenüüsse. 

2. Vajuta   või  , et valida automaatne otsing (Auto Search) , vajuta 
 selle valimiseks. 

3. Seade otsib automaatselt 20 raadiojaama. Kui otsing on lõppenud, 
lvalib seade automaatselt esimese raadiokanali.  

4. Vajuta  ,et siseneda alammenüüsse, valige salvesta (Save), et 
salvestada raaidokanal, mida hetkel kuulate või salvestage kõik (Save 
All) , kui soovite salvestada kõik kanalid, mida leiti. 

5. Pärast valimist salvesta (Save), vajuta nuppu  ja ekraanile ilmuvad 
numbrid 01…30. 

6. Kasuta nuppe  või  , et määrata vastavale raaiokanalile soovitud 
kanali number. 

7. Vajuta  valiku kinnitamiseks ja vajuta nuppu M väljumiseks. 
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FM raadiojaamade seadistamine kasutades käsitsi otsingut (Manual Search) : 
 

1. Raadio (FM Radio) režiimis olles, vajuta  et siseneda 
alammenüüsse. 

2. Vajuta  või  , et valida manuaalne otsing (Manual Search) , 
vajuta  selle valimiseks. 

3. Vajuta  või  ,et skanneerida sagedusi intervalligat 0.1 MHz. 
4. Kui leiate kanali, mida soovite salvestada, vajuta  ,et siseneda 

alammenüüssse. 
5. Valige salvesta (Save)ja vajutage nuppu . 
6. Määrake raadiojaamale soovitud number vajutades nuppe  või . 
7. Vajuta  valiku kinnitamiseks ja vajuta nuppu M väljumiseks. 

 
Eelseatud raadiojaamade kustuamine: 
 

1. Raadio (FM Radio) alammenüüs, valige kustuta (Delete)  (kustutab 
valitud eelseatud raadiojaamad) või kustuta kõik (Delete All) 
(kustutab kõik eelseatud raadiojaamad).  

2. Vajutage kustutamiseks nuppu  ja nuppu M väljumiseks. 
 

10 Süsteemi menüü  
See menu lubab teil muuta algseid MP3 mängija seadeid. Et pääseda ligi 
süsteemi menüüle (System  Menu ): 
 

1. Vajuta ja hoia nuppu M , et siseneda peamanüüsse. 
2. Vajuta  või  , et valida süsteemi režiim (SYS mode), vajuta 

nuppu  kinnitamiseks. 
3. Vajuta  või  , et valida seaded, mida soovite muuta. Sinna 

kuulub: USB režiim (USB Mode), aeg (Time), automaatne väljalülitus 
(Auto-Off), keel (Language), ekraan (Display), süsteemi tööriistad 
(Sys Tools),ekvalaiser (EQ) ja mälumaht (Storage). 

4. Vajutage kinnitamiseks nuppu . 
 

10.1 USB režiim (USB Mode) 
Vajuta  või  , et valida USB režiim: USB mälupulk (USB Flash Drive). 
 

10.2 Automaatne väljalülitamine (Auto-Off) 
Vajuta  või  , et valida kahe seade vahel: automaatne väljalülitamine 
(Auto off: 000)  või taasesitus (playback) . Kui te valite automaatse 
väljalülitamise (Auto off: 000) , vajuta  või  , et määrata soovitud aeg, 
millal seade end automaatselt välja lülitab. (000 näitab minuteid. Kui te 
määrate ajaks 002,  siis seade lülitub automaatselt välja, kui on olnud 2 minutit 
oote režiimis.) 
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10.3 Keele valik (Language) 
Keele valimiseks: 
 

1. Valige keel (Language) süsteemi menüüst (System menu), vajutage 
nuppu  kinnitamiseks. 

2. Vajuta  või  ,et valida järgmite keelte vahel: inglise (English), 
hiina (Chinese) (lihtsustatud), hiina (Chinese) (traditsiooniline), tšehhi 
(Czech), taani (Danish), soome (Finnish), prantsuse (French), 
saksamaa (German), kreeka (Greek), ungari (Hungarian), itaalia 
(Italian), jaapani (Japanese), korea (Korean), norra (Norwegian), 
poola (Polish), portugali (Portuguese), vene (Russian), hispaania 
(Spanish), rootsi (Swedish), türgi (Turkish) või ukraina (Ukrainian). 

3. Vajuta kinnitamiseks nuppu  .   

10.4 Ekraan (Display) 
Vajuta  või  , et valida kontrast (Contrast)  või taustavalgus (Backlight)  
süsteemi tööriista menüüst (Sys Tools menu). Määra seaded vajutades  või 

 , kuni leiate soovitud kontrastsuse ja taustavalguse. 

10.5 Süsteemi tööriistad (Sys Tools) 
Vajuta kergelt  või  et valida: Kustuta fail (Del File), Formaadi (Format), 
Tee algseadistus (Reset) and Süsteemiinfo (System Info). 
 
Et kustutada faile: 

 
1. Vali  Del File  süsteemi menüüst ( Sys Tools) , siis vajuta . Kõik 

kataloogid ilmuvad ekraanile. 
2. Vajuta  või  et leida kustutamist vajav fail, vajuta  . Ilmub 

kinnitus sõnum. 
3. Vajuta  või  et kustutada fail või tühistada toiming. 
4. Vajuta  et kustutada fail.  
 

Seadme formaateerimine: 
 
1.  Vali  Format  süsteemi menüüst ( Sys Tools) , siis vajuta .  
2. Vajuta  et siseneda alammenüüsse ja vali kas kiirformaatimine 

(Quick) või täielik (Complete). 
3. Vajuta  or  et valida , siis vajuta  või  et kinnitada või 

tühistada toiming. 
4. Vajuta  kinnitamiseks. 

 

Märkus 
Kiirformaatimine on kiirem viis. Te kaotate kõik fa iled kui te formaateerite 
seadme.   
 
Teiste süsteemi tööriistade kasutamine: 
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1. Vali  Reset  või System Info  menüüst süsteemi tööriistad ( Sys 
Tools) , vajuta . 

2. Kui valisite algseadistuse (Reset) , Vajuta  või  et kinnitada 
alseadistuse tegemine või toimingu tühistamine. Kui te valisite 
süsteemiinfo (System Info) , vajuta  või  et valida kolme 
süsteemi info näidu vahel: FW, CHIP and FREE. 

10.6 Ekvalaiseri valik (Custom EQ) 
 

1. Vali Custom EQ  süsteemi menüüst, vajuta . 
2. Vajuta  või  et valida ekvalaiseri tase. 
3. Vajuta  kinnitamiseks. 

10.7 Mälumaht (Storage) 
 

1. Vali Storage  süsteemi menüüst, vajuta . 
2. Vajuta  või  et valida sisemine või kaardi ( MMCmicro Card) 

mälu. 
3. Vajuta  kinnitamiseks. Ekraanile ilmub kasutatud ja vaba mälumaht. 
 
 

11 Format the MP3 player  
 
MP3 seadme mälu on formateeritud FA süsteemist. Kui formateerite seadet 
valige formaadiks FAT et saada maksimaalset ühilduvust.  
 

Märkused 
• Vabasta Hold nupp enne kasutamist. 
• Ekvalaiseri seadeid ei näidata kui mängitakse WMA faile. 
• Seade suudab leida faile kuni 5 taseme kataloogidest. 
• Kasutades seadet USB kettana ,saate panna peale kirjutamis kaitse 

viies nupu  HOLD  lukustus asendisse. 


