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Draiverite installatsioon
1. Seadmega kaasas olevate draiverite installeerimine on vajalik
Windows 98/98SE
operatsioonisüsteemide puhul.
2. Operatsioonisüsteemide Windows 98/98SE jaoks vajalikud draiverid
asuvad
seadmega kaasas oleval CD-l. Paigutades CD CD-lugejasse käivitub
installatsiooniprogramm automaatselt.
3. Windows 2000/ME/XP operatsioonisüsteemide korral tuvastab arvuti
automaatselt seadme ning installeerib vastavad draiverid.
Rakendustarkvara installatsioon.
Soovitame kõigil kasutajatel installeerida seadmega kaasas olev
rakendustarkvara.
1. Sisestage CD CD-lugejasse, installatsiooni programm käivitub
automaatselt.
2. Järgige ekraanile ilmuvaid juhendeid lõpetamaks rakendustarkvara
installatsiooni.
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1. Ülevaade

Kõrvaklapi
pistik

sisse/
välja

EQ

A-B

Esita
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1.2 Nuppude funktsioonid

AU821 on 9 nuppu:

Esita : Lülita sisse/välja, esita, paus ja peata

Töörežiim : Kinnita menüü valikud, pöördu tagasi
menüsse

Menüü (vajuta ja hoia)

Järgmine : Liigu paremale, edasi

Eelmine : Liigu vasakule, tagasi

VOL+ : Helitugevuse suurendamine, eelmine valik

VOL- : Helitugevuse vähendamine, järgmine valik

A-B/REC: Spetsiaalne A-B / Salvestamise  kiirnupp

EQ: Ekvalaiseri valik
Lukusti või avaja (vajuta ja hoia)

ON/OFF: Lülita sisse / Lülita välja
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1.3 Salvestamise kiirnupp
Vajutades A-B nuppu, liigute otse hääle salvestamise režiimi (Voice
REC Mode).

1.4 Tagasi peamenüüsse
Vajutades töörežiimi (MODE) nuppu katkestatakse tegevus ja
viiakse peamenüüsse (Main Menu).

1.5 Menüüd ja alammenüüd

Seadete menüü

• Korraga näidatakse kuni 4 valikut.
• Vajuta VOL- et kerida ülevalt alla.
• Vajuta VOL+ et kerida alt üles.
• Vajuta MODE et teha valik.
• Vajuta PLAY et väljuda menüüst.

 Seade väjlub menüüst, kui ei vajutata ühtegi nuppu 5 sekundi
jooksul.
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Liugur
Paljude valikute tegemisel ilmub liugur.

Näide: Heleduse valiku liugur

• Liugurit saab liigutada paremale ja vasakule.

• Number "6" näitab hetke valikut.
• Vajuta NEXT et liugur liiguks üks samm paremale.
• Vajuta PREVIOUS et liugur liiguks üks samm vasakule.
• Vajuta MODE et salvestada seaded.
• Vajuta A-B et siseneda hääle salvestamise režiimi (Voice

REC Mode) ja alusta salvestamist.
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1.6 Aku laetuse näitajad

•   tähendab, et aku on täis.

•   tähendab, et aku hakkab tühjenema, laadige kohe.

1.7 Aku laadimine

Laadimine läbi USB:

Ühendage seade arvuti külge USB kaabli abil. Ekraanile ilmub
automaatselt ühendus menüü ja aku kujutis üleval paremal
nurgas näitab, et laadimine on alanud. Ekraanile ilmub täisaku
kujutis, kui aku on laetud.

Laadimine vooluvõrgust (sõltub mudelist, kas on võimalik):

Lülitage seade välja ja ühendage vooluvõrkku kaasasoleva
adapteriga. Ekraanile ilmub automaatselt ühendus menüü ja aku
kujutis üleval paremal nurgas näitab, et laadimine on alanud.
Ekraanile ilmub täisaku kujutis, kui aku on laetud.
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2. Peamenüü

Võmalik on 7 töörežiimi: Music, Voice REC, Play REC, FM
Video, Picture ja E-Book. Peamenüü (Main Menu) :

Peamenüü
(Music Playback Mode on
valitud)

Iga ikoon näitab temale vastavat töörežiimi. Värviline
ikoon näitab hetkel valitud tööreziimi.

• Vajuta NEXT et valida värvilisest ikoonist parempoolne ikoon.
• Vajuta PREVIOUS et valida värvilisest ikoonist vasakpoolne ikoon.

• Vajuta MODE et kinnitada ja valida valitud tegevus.
• Vajuta ja hoia MODE et pöörduda tagasi peamenüüsse.

• Vajuta A-B et siseneda hääle salvestamise režiimi ( Voice
REC Mode) ja alusta salvestamist.  .

• Vajuta ja hoia PLAY et seade välja lülitada.
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3. Lülita sisse/välja

Lülita sisse
Vii ON/OFF lüliti asendisse "ON". Vajuta ja hoia PLAY vähemalt
2 sekundit, et seade sisse lülitada.

Lülita välja

Vajuta ja hoia PLAY vähemalt 2 sekundit, et seade välja lülitada.
Seade lülitab end ise välja, kui ei ole kasutatud teatud aeg. Et
seadistada automaatset välja lülitamise aega (auto-off), minge
Main Menu > Power off > Off time.

Tühjenev aku
Kui aku hakkab tühjenema läheb seade automaatselt oote režiimi
(Standby Mode ). Kui see juhtub, laadige akut ennem
sisselülitamist.
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4. Muusika esitus

Muusika esituse töörežiim ( Music Playback Mode)  toetab MP3 ja
WMA formaate.

4.1 Muusika esituse töörežiim
Näide:

Muusika esituse režiim

•               viitab, et hetkel valitud laul on WMA formaadis 64 Kbit

•          viitab, et esitluse kord on 1.

•                 viitab, et hetkel valitud laul on esimene ja kokku on
laule 15 selles kataloogis.

•             viitab, et hetke ekvalaiseri (EQ) režiim on klassikaline
(Classical)•

•                  näitab, et hetke esituse aeg on 00:03 ja kogu
laulu pikkus on 05:17.

•         viitab, et hetke laulul on sõnad.
• My Heart Will Go On on laulu pealkiri. Kui laulul ei ole pealkirja,

siis ilmub selle asemel faili nimi.
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• Celine Dion on laulja nimi.

• Vajuta MODE et siseneda muusika esituse režiimi alammenüüsse.
• Vajuta ja hoia MODE et minna tagasi peamenüüsse (Main Menu).
• Vajuta PLAY et esitada hetkel valitud laulu. Vajuta PLAY

uuesti, et panna laul pausi peale.

• Vajuta NEXT et valida järgmine laul.
• Vajuta PREVIOUS et valida eelmine laul.
• Vajuta ja hoia NEXT et kerida edasi esitatavat lugu.
• Vajuta ja hoia PREVIOUS et kerida tagasi esitatavat lugu.
• Vajuta VOL+ helitugevuse suurendamiseks.
• Vajuta VOL- helitugevuse vähendamiseks.
• Vajuta A-B et siseneda hääle salvestamise režiimi (Voice

REC Mode) ja alusta salvestamist.
• Vajuta EQ et muuta ekvalaiseri seadeid.
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4.1.1 Muusika esitamise režiimi alammenüü
Muusika esitamise režiimis olles ( Music Playback Mode) ,
press MODE et näidata alammenüüd. Näide:

Muusika esitamise režiim
Alammenüü (valitud Delete)

Vajuta MODE et siseneda kustutamis režiimi (Delete Mode).

4.1.2 Kustutamis režiim
Selles režiimis saate kustutada üksikult faile või kõiki faile.

  Kustutamis reziim

• Vajuta MODE et valida faili kustutamise võimalus. Näide:

Faili kustutamise võimalused

• Vajuta VOL+/VOL- et kerida üles/alla.
o Exit -  Välju faili kustutamise alammenüüst
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o Delete - Kustuta valitud fail

o Delete All - Kustuta kõik failid

• Vajuta MODE et kinnitada oma valik

4.1.3 Kataloogi valik
Selles režiimis saate valida kataloogi, kust soovite lugusid esitada.

Näide:

Kataloogi valik

• Vajuta VOL- et kerida alla
• Vajuta VOL+ et kerida üles
• Vajuta MODE et valida soovitud kataloog ja minna tagasi

muusika esitamise režiimi (Music Playback Mode).
• Vajuta PLAY et minna tagasi muusika esitamise režiimi (Music

Playback Mode) ilma muudatusi salvestamata.

• Vajuta ja hoia PLAY et seade välja lülitada.
• Vajuta A-B et siseneda hääle salvestamise režiimi (Voice

REC Mode) ja alusta salvestamist.
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4.2 Esitamise režiim
Kui laul mängib, näete ekraanil järgmist:

Celine Dion - My Heart Will Go
On: Hetkel mängiv laul.

• Vajuta MODE et siseneda esitamise režiimi alammenüüsse
(Play Mode Submenu).

• Vajuta ja hoia MODE et siseneda laulusõnade näitamise režiimi
(Lyrics Show Mode) . Kui hetkel mängival laulul ei ole vastavaid
laulusõnu, siis laul katkeb ja teid viiakse tagasi peamenüüsse
(Main Menu).

• Vajuta PLAY et peatada hetkeks mängiv laul. Vajuta PLAY
uuesti, et jätkata laulu esitamist.

• Vajuta NEXT et valida järgmine laul.
• Vajuta PREVIOUS et valida eelmine laul.

• Vajuta ja hoia NEXT et kerida edasi esitatavat lugu.
• Vajuta ja hoia PREVIOUS et kerida tagasi esitatavat lugu.
• Vajuta VOL+ helitugevuse suurendamiseks.
• Vajuta VOL- helitugevuse vähendamiseks.
• Vajuta EQ et muuta ekvalaiseri seadeid.
• A-B nupp lubab valida kindla osa laulust, mida soovite

korrata.

o Laulu mängimise ajal vajuta A-B et kinnitada punkt A soovitud

uuesti ja uuesti.

osa laulust.
o Vajuta A-B uuesti, et kinnitada punkt B ja  A-B osa kordub

o Vajuta A-B uuesti, et lõpetada kordamine.
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4.2.1 Vigase faili käsitlus
Kui valitud loos esineb viga, siis kuvatakse teade  " Format
Error". Pärast 2 sekundit viiakse teid tagasi muusika esitamise
režiimi (Music Playback Mode).

4.2.2 Esitamise reziimi alammenüü
Laulu mängimise ajal, vajuta MODE et siseneda esitamise reziimi
alammenüüsse (Play Mode Submenu).
Võimalikud on järgmised tegevused:

Esitamise režiimi alammenüü
(valitud Repeat)

• Vajuta VOL+/VOL- et kerida üles/alla.
o Repeat - sisene kordusesituse alammenüüsse.

o Equalizer - vali ekvalaiseri (EQ) režiim .
o Tempo rate  - muuda kiirust mängival laulul.

(ei tööta WMA failidel).
o Replay - sisene kordus režiimi ja alusta kordamist.
o Replay times - märgi korduste arv.
o Replay gap - märgi interval iga kordusesituse vahel.
o Exit - viib tagasi esitamise režiimi (Play mode).Laul jätkab

mängimist.
• Vajuta MODE et kinnitada oma valikut.
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4.2.3 Korduste valiku alammenüü
Pärast valikut kordus ( Repeat), esitamise režiimi alammenüüst
(Play Mode Submenu), on võimalikud järgmised valikud :

         Korduste alammenüü

•  No Repeat: Kui laulud hetkel valitud kataloogist on lõppenud,

 siis jätkatakse laulude esitamist järgmisest kataloogist.
•  Repeat One: Hetkel mängiv laul kordub lõputult.

•  Play Folder: Seade peatab mängimise, kui laulud on

lõppenud hetkel valitud kataloogist.

•  Repeat Folder: Kordab kõiki laule valitud kataloogist.

•  Repeat All: Kordab kõiki laule kõikidest kataloogidest.

•  Random: Esitab laule hetkel mängivast kataloogist suvalises

järjekorras.

• Pre-listen: Esitab kõikidest hetkel mängiva kataloogi
lauludest esimesed 10 sekundit.
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4.2.4 Ekvalaiser seaded
Muusika esitamise režiimis olles ( Music Playback Mode) , vajuta EQ et
vaadata ekvalaiseri seadeid:

Normal (automaatselt)

 Rock
 Pop
 Classic
 Soft
 Jazz
Double Bass

4.2.5 A-B kordus režiim
A-B kordus režiimiga (A-B Repeat Mode), saate esitada käsitsi
või automaatset A-B kordust.
Korduse tüüp (Repeat Type) mida kasutate on Main
Menu > Settings. Korduse  aeg (Replay Time) ja k orduste

vahe (Replay Gap ) on määratud esitamise režiimi alammenüüs ( Play
Mode Submenu).

Muusika esitamise A-B korduses

Käsitsi kordamised:
• Pärast käsitsi kordus režiimi valimist Settings, vajuta A-B

olles esitamise režiimis (Play Mode). "A"   ilmub.
• Vajuta NEXT või A-B et valida punkt "A". "B" hakkab vilkuma.
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• Vajuta NEXT või A-B et valida punkt "B". Osa "A" ja "B" vahel

mängitakse korduvalt.

• Vajuta PREVIOUS või A-B, või oota numbrite kordusi, et
ringi liikuta A-B osas.

• Vajuta NEXT saada salvestatud osa   järgne

 korduse osasse. Salvestatud osa kasutab

ADPCM formaati ja selle kestvus on 10% kauem kui A-B

osal. Minimaalne salvestamise kestvus on 1 sekund.
• Vajuta PREVIOUS et minna tagasi kordus režiimi (Repeat Mode).
• Vajuta NEXT et alustada  võrdluste mängimist. Võrdluste

mängimine lubab teil võrrelda  korduste osa
salvestatud osaga.

• Vajuta PREVIOUS et minna tagasi salvestatud osasse A-B

esituses.

• Vajuta NEXT alustada seadete määramist järgmisele korduse

osale.
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Automaatsed kordamised:
• Pärast automaatse kordus režiimi valimist Settings, vajuta A-B

olles esitamise režiimis (Play Mode). "A"   ilmub.

• Vajuta NEXT või A-B et valida punkt "A". "B" hakkab vilkuma.

• Pärast vajutamist NEXT või A-B,

  ilmub kordus ja seade hakkab kordama A-B osa.

• Peale määratud arvu korduste, punkt "B" määratakse

automaatselt punkti "A" järgmises osas.

• Vajuta PREVIOUS et minna tagasi esitamise režiimi (Play Mode).
• Vajuta NEXT saada salvestatud osa   järgne

 korduse osasse. Salvestatud osa kasutab

ADPCM formaati ja selle kestvus on 10% kauem kui A-B

osal. Minimaalne salvestamise kestvus on 1 sekund.
• Vajuta PREVIOUS et minna tagasi kordus režiimi (Repeat Mode).

Vajuta NEXT et alustada  võrdluste mängimist. Võrdluste

mängimine lubab teil võrrelda  korduste osa
salvestatud osaga.

• Vajuta PREVIOUS et minna tagasi salvestatud osasse A-B

esituses.

• Vajuta NEXT alustada seadete määramist järgmisele korduse

•

osale.
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4.2.6 Kiiruse seaded
See võimaldab muuta laulu esitamise kiirust. See ei tööta WMA
failidega. Näeb välja järgmisena

Music Playback - Tempo rate

• Vajuta NEXT/PREVIOUS et häälestada liugur.
• Vajuta MODE et salvestada seaded.
• Seade väljub siit automaatselt pärast 5 sekundit olles oote režiimis

4.2.7 Korduse aeg
See võimaldab määrata kui mitu korda seade kordab enne peatamist.
Korduste arv on 1 kuni 10:

Music Playback - Replay
times

Vajuta NEXT/PREVIOUS et häälestada liugur.•

• Vajuta MODE et salvestada seaded.
• Seade väljub siit automaatselt pärast 5 sekundit olles oote režiimis



20

4.2.8 Korduse vahe

Kordamise ajal, seade peatub teatud ajaks iga kordamise vahel.

Interval on 1 kuni 10 sekundit.

Musical File Playback -
Replay Gap

4.3 Sõnade režiim
Kui sisenete sõnade režiimi ( Lyrics Mode), hetkel mängiv laul jätkab
mängimist ja sõnad ilmuvad ekraanile. Kui järgmisel laulul on ka
sõnad , siis seade jätkab mängimist sõnade režiimis ( Lyrics Mode ).
Kui sõnad puudvad, siis seade pöördub tagasi esitamise režiimi (Play
Mode ).

Et siseneda sõnade režiimi  (Lyrics Mode), vajuta ja hoia MODE
nuppu laulu mängimise ajal.

Vajuta NEXT/PREVIOUS et häälestada liugur.•

• Vajuta MODE et salvestada seaded.
• Seade väljub siit automaatselt pärast 5 sekundit olles oote režiimis
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Laulusõnade sükroniseerimine

• Vajuta MODE et minna tagasi esitamise reziimi (Play Mode).
• Vajuta PLAY et väljuda sõnade reziimist (Lyrics Mode) ja

hetkeks peatada mängiv laul.

• Vajuta ja hoia NEXT et edasi kerida mängiv laul.

• Vajuta ja hoia PREVIOUS et tagasi kerida mängiv laul.

• Vajuta NEXT et minna järgmisele laulule. (Kui fail ei ole õige

muusika fail, siis aeg ekraanil näitab "00:00:00")

Vajuta PREVIOUS et minna eelmisele laulule. (Kui fail ei ole õige
muusika fail, siis aeg ekraanil näitab "00:00:00")

•

• Vajuta VOL- et näidata järmist sõnade ekraani.
• Vajuta VOL+  et näidata eelmist sõnade ekraani.

4.4 Automaatne välja lülitamine

Kui ei mängita midagi ja seade on oote režiimis mõnda aega, siis
automaatselt seade lülitab ennast välja.
Et seadistada automaatse välja lülitamise aega, mine Main Menu  >
Power off > Off time
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5. Hääle salvestamine

Hääle salvestamise režiim (Voice REC Mode) toetab heli
salvestamiseks failide MS-ADPCM (.wav) ja AG8 (.act) formaate.

5.1 Hääle salvestamise režiim

Kui sisenete hääle salvestamise režiimi ( Voice REC Mode), siis ilmub
ekraanile järgmine informatsioon:

Hääle salvestamise režiim

• 00:00:03 viitab salvestamise progressile.

• 05:05:17 näitab, kui palju on vaba aega salvestamiseks.

•  näitab hetkel salvestatava faili kodeeritud formaati,
sisaldades ka AG8 ja MS-ADPCM..

• 01-15, "01" ei muutu. "15" näitab kui palju on hetkel
salvestatud faile.

• REC01 on praegu salvestatava faili nimi.

2004/10/29 08:56 on faili kuupäeva ja kellaaeg.

• Vajuta ja hoia MODE et pöörduda tagasi peamenüüsse
(Main Menu).

Vajuta MODE et siseneda hääle salvestamise režiimi
alammenüüsse (Voice REC Mode Submenu).

•

• Vajuta A-B või PLAY salvestamise alustamiseks.
• Vajuta ja hoia PLAY seadme väljalülitamiseks.
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5.1.1 Salvestamise viisi valik
Siin saate valida 4 salvestamise tüübi vahelt: Fine REC,
Long REC, Fine VOR ja Long VOR.

• Vajuta VOL+/VOL- et kerida üles/alla.
• Vajuta MODE et kinnitada valik.

5.2 Salvestamise alustamise režiim

Salvestamise alustades luuakse uus salvestamise kataloog.
Kerimisriba viitab, et hetkel salvestatakse.

Recording Saving Prompt

• Vajuta PLAY või A-B et peatada hetkeks salvestamine.
• Vajuta ja hoia PLAY või A-B et lõpetada salvestamine.
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6. Esita salvestit (REC)
Esita salvestit reziim (Play REC Mode) võimaldab esitust  *.WAV
ja *.ACT failist.

6.1 Esita salvestit režiim
Sisenedes esita salvestit reziimi (Play REC Mode), ilmub
ekraanile järgmine iformatsioon.

Play REC Mode

• 00:00:03 on möödunud aeg hääle salvestamisest.

• 01/15 näitab salvestatud failide järjekorda ja kui palju on
salvestatud faile.

• REC01 on failinimi ja  2004/3/15 10:23 on kuupäeva ja kellaaeg,
millal fail loodi.

• Vajuta ja hoia MODE et siseneda peamenüüsse (Main Menu).
• Vajuta MODE et siseneda Play REC Mode Submenu.

• Vajuta PLAY alustada salvestatud hääle mägimist.

Vajuta ja hoia PLAY seadme väljalülitamiseks.•

• Vajuta PREVIOUS et valida eelmine salvestatud fail hetke

kataloogist.

• Vajuta ja hoia PREVIOUS et minna esimesele salvestatud failile.
• Vajuta NEXT et minna järgmisele salvestatud failile hetke

kataloogist.

• Vajuta ja hoia NEXT et minna viimasele salvestatud  failile.

• Vajuta A-B et minna hääle salvestamise reziimi (Voice REC Mode)
ja alusta salvestamist.
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6.1.1 Esita salvestit (REC) reziimi alammenüü
Alammenüü valikud on: Local folder, Delete and Exit.

Peatamise menüü (Stop Menu)
Salvestatud faili esitamise reziim
(Recorded File Playback Mode)

• Vajuta VOL+/VOL- et kerida üles/alla.
• Vajuta MODE et kinnitada valik.
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6.2 Hääle esitamise režiim

Alustades salvestatud faili esitust, ilmub ekraanile järgmine
informatsioon. Seade automaatselt jätkab faili mängimist.

Salvestatud faili esitus

• Vajuta MODE et siseneda hääle esitamise alammenüüsse (Voice
Play Submenu).

• Vajuta PLAY et peatada mängimine ja minna tagasi esitatud
salvesti režiimi (Play REC Mode).

• Vajuta ja hoia PLAY seadme väljalülitamiseks.
• Vajuta NEXTet minna järgmisele failile.
• Vajuta PREVIOUS et minna eelmisele failile.
• Vajuta ja hoia NEXT et edasi kerida hetke faili.
• Vajuta ja hoia PREVIOUS et tagasi kerida hetke faili.
• Vajuta VOL+ heli suurendamiseks.
• Vajuta VOL- heli vähendamiseks.
• Vajuta A-B et siseneda kordus režiimi (Repeat Mode) ja

kinnita punkt "A".
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7. FM Raadio
Raadio esitamise režiimis ( FM Play Mode ) on eelnevalt vajalik luua
raadiojaamad, mis mängiksid.

7.1 FM Raadio režiim

FM Radio

•  : Sageduse hetke positsioon. See muudab oma positsiooni

sageduse skaalal.

•  : Sageduse skaala.

•  : Valitud raadiojaama number.

Luua saab kuni 20 raadiojaama.

• : Hetkel sagedus.

•         : Stereo. Kui see ikoon ei ilmu, siison raadio mono režiimis.
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7.2 Raadio kuulamine
Sagedusvahemik on 87-108MHz (Euroopa ja Ameerika sagedusala).
 Algsagedus uuel seadel on 87MHz.

• Vajuta NEXT et liikuta sagedusvahemikus ülespoole
sammuga 100KHz  täppishäälestuseks.

• Vajuta ja hoia NEXT et otsida raadiojaama tõusvas
järjekorras.

• Vajuta PREVIOUS et liikuda sagedusvahemikus
tagasipoole sammuga 100KHz täppishäälestuseks.

• Vajuta ja hoia PREVIOUS et otsida raadiojaama alanevas
järjekorras.

• Vajuta VOL+ või VOL- et reguleerida heli.
• Vajuta MODE et sisened raadio alammenüüsse (FM Submenu).
• Vajuta ja hoia MODE et minna tagasi pemenüüsse (Main Menu).
• Vajuta PLAY et minna järgmisele raadiojaamale (ennem loodud).
• Vajuta A-B et siseneda hääle salvestamise režiimi (Voice REC

Mode) ja alusta salvestamist.
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7.3 FM raadio alammenüü
Vajuta MODE raadio meüüs olles (FM Radio Mode) et
saada raadio alammenüüsse (FM Submenu).

• Vajuta VOL+/VOL- et kerida üles/alla.

o Save - Salvesta raadiojaam, mida sa praegu kuulad.

o Delete - Kustuta raadiojaam, mida sa praegu kuulad.

o Delete All - Kustuta kõik loodud raadiojaamad.

o Normal Band - Algselt seatud FM raadio leviala (87-108MHz).

(Kasutusel Ameerikas ja Hiinas)
o Japan Band - Jaapani FM raadio leviala (76-90MHz).

o Record - Salvesta raadioülekannet , mida sa hetkel kuulad,

sisaldab Fine REC ja Long REC.
o Exit: Välju raadio alammenüüst (FM Submenu).

• Vajuta MODE et kinnitada valik.

7.4 Salvesta
Salvesta sagedus uue valitud numbri alla.

7.5 Kustuta
Vajuta MODE et kustutada hetke raadiokanal ja mine raadio
esitamise režiimi ( FM Play Mode ). Vajutades teisi nuppe,
tühistatakse kustutamis funktsioon ja minnakse raadio  esitamise
režiimi (FM Play Mode).

Kustuta kõik
Kui soovite kustutada kõik salvestatud raadiojaamad, vajuta
MODE ja välju raadio esitamise režiimi (FM Play Mode).
Vajutades teisi nuppe, tühistatakse kustutamise funktsioon ja
minnakse raadio esitamise režiimi (FM Play Mode).
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8. Piltide vaatamine

Vaata JPEG/BMP/GIF formaadis pilte oma AU821's piltide
vaatamise režiimiga (Picture Viewer Mode).

8.1 Faili valik
Sisenedes piltide vaatamise režiimi ( Picture Viewer Mode)
peamenüüst (Main Menu), näete nimekirja olemasolevatest pildi
failidest:

Picture Mode - File Selection
- Selecting Files

• Vajuta PLAY et näidata valitud pilti.
• Vajuta VOL+ või VOL- et valida järgmine/eelmine fail.
• Vajuta PLAY et minna tagasi faili nimekirja.
• Vajutades MODE sisenete piltide vaatamise režiimi

alammenüüsse (Picture Viewer submenu).

o Local Folder
o Play Set
o Delete
o Exit

• Vajuta ja hois MODE et minna tagasi peamenüüsse (Main Menu).
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8.2 Piltide vaatamine
Vaadates pilte:

Picture Browser

• Vajuta NEXT / PREVIOUS et valida järgmine / eelmine pilt.

• Vajuta PLAY et pöörduda tagasi failide valikusse.
• Vajuta ja hoia MODE et minna tagasi peamenüsse (Main Menu).
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9. Seaded

Võimalikud on järgmised seaded: Clock, LCD Set , Language,
Power off , Replay Mode , Memory Info , Firmware, Version ,
Firmware Upgrade ja Exit Menu.

Seadete menüü

• Vajuta VOL+/VOL- et kerida üles/alla.
• Vajuta MODE et kinnitada oma valik.

9.1 Kella seaded

Aja määramine

• Vajuta VOL+ et sisestada aeg alustades aasta panemisest.

Järjekord on "Aasta - Kuu - Kuupäev - Tund - Minut".
• Vajuta ja hoia PLAY seadme väljalülitamiseks.

Vajuta  MODE et kinnitada ja väljuda.•

• Vajuta A-B et siseneda hääle salvestamine režiimi ( Voice REC
Mode) et alustada salvestamist.

• Aja seadmine

• 2003 vilgub
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• Vajuta  NEXT et suurendada aastat ühe võrra.

• Vajuta  LAST et vähendada aastat ühe võrra.

• Vajuta  VOL+ et kinnitada aasta ja alusta kuupäeva seadmist.

Kuupäeava seadmine on sama nagu aasta seadmine.

• Vajuta uuesti VOL+ et liikuda kuupäeva, tunni ja minuti peale.

Vajuta uuesti VOL+ et lõpetada seaded.

• Kui soovite liikuta seadistamisel tagasi, vajutage VOL-.
• Iga muudatuse korral need salvestatakse ja süsteemi

uuendatakse.
• Kellaaja vahemikud.

 Aasta (2003-2010)
 Kuu (1 -12)
 Kuupäev (1 -31).
 Tund (0 - 23)
 Minut (0 - 59)
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9.2 LCD ekraani seaded

Ekraani seaded

• Vajuta VOL+/VOL- et kerida üles/alla.
• Vajuta MODE et siseneda soovitud valikusse.
• Pärast sisenemist soovitud valikusse, vajuta NEXT või

PREVIOUS et häälestada soovitud valik liuguri abil.

• Vajuta MODE et salvestada seaded.
• Vajuta PLAY et tühistada seaded ja väljuda menüüst.

9.3 Keel
Keele menüü lubab  valida soovitud keel, mis on AU821's.

Keele valik

• Vajuta VOL+/VOL- et kerida üles/alla.
• Vajuta MODE et kinnitada oma valik.



35

10. V IDEO

Video režiimis (Video Mode) saate AU821 mängida *.AMV video
faile. Et koventeerida video failid *.AMV formaati, kasutage CD'l
olevat tarkvara.

• Vajuta PLAY video mängimiseks.
• Vajuta uuesti PLAY et video hetkeks peatada.
• Vajuta NEXT et liikuda järgmisele video failile.
• Vajuta ja hoia NEXT video edasi kerimiseks.
• Vajuta PREVIOUS et liikuda eelmisele video failile.
• Vajuta ja hoia PREVIOUS video tagasi kerimiseks.
• Vajuta VOL+ heli suurendamiseks.
• Vajuta VOL- heli vähendamiseks.
• Vajuta MODE et siseneda video režiimi alammenüüsse

(Video Mode Submenu).
• Vajuta ja hoia MODE et minna tagasi peamenüüsse (Main Menu).
• Vajuta A-B et siseneda hääle salvestamise režiimi (Voice REC

Mode) ja alusta salvestamist.
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11. UDISK

AU821 saab kasutada ka tavalise USB mälupulgana. Ühendades
seadme USB porti, läheb seade udisk režiimi (UDisk Mode).

On kolm võimalust: Ready, Download and Upload.
Ready tähendab, et UDISKon valmis kasutamiseks.

USB ühendus

Download tähendab, et UDISK on allalaadimise režiimis:

USB'st allalaadimine

Upload tähendab, et UDisk on üleslaadimis režiimis.

USB'st üleslaadimine


Microsoft Word -  AU821 Manual0427.doc
ASWM USER
D:20060428103041+08'00'
D:20060428103041+08'00'
AU821 Kasutusjuhend
1
Draiverite installatsioon
1. Seadmega kaasas olevate draiverite installeerimine on vajalik Windows 98/98SE
operatsioonisüsteemide puhul.
2. Operatsioonisüsteemide Windows 98/98SE jaoks vajalikud draiverid asuvad
seadmega kaasas oleval CD-l. Paigutades CD CD-lugejasse käivitub
installatsiooniprogramm automaatselt.
3. Windows 2000/ME/XP operatsioonisüsteemide korral tuvastab arvuti
automaatselt seadme ning installeerib vastavad draiverid.
Rakendustarkvara installatsioon.
Soovitame kõigil kasutajatel installeerida seadmega kaasas olev rakendustarkvara.
1. Sisestage CD CD-lugejasse, installatsiooni programm käivitub automaatselt. 
2. Järgige ekraanile ilmuvaid juhendeid lõpetamaks rakendustarkvara installatsiooni.
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1. 
Ülevaade
Kõrvaklapi pistik 
sisse/välja 
EQ 
A-B    
Esita 
3
1.2 
Nuppude funktsioonid
AU821 on 9 nuppu: 
Esita
: Lülita sisse/välja, esita, paus ja peata 
Töörežiim
: Kinnita menüü valikud, pöördu tagasi   menüsse
Menüü (vajuta ja hoia) 
Järgmine
: Liigu paremale, edasi
Eelmine
: Liigu vasakule, tagasi
VOL+
: Helitugevuse suurendamine, eelmine valik
VOL-
: Helitugevuse vähendamine, järgmine valik
A-B/REC
: Spetsiaalne A-B / Salvestamise  kiirnupp
EQ
: Ekvalaiseri valik
Lukusti või avaja (vajuta ja hoia) 
ON/OFF
: Lülita sisse / Lülita välja
4
1.3 
Salvestamise kiirnupp
Vajutades A-B nuppu, liigute otse hääle salvestamise režiimi (Voice REC Mode). 
1.4 
Tagasi peamenüüsse
Vajutades töörežiimi (MODE) nuppu katkestatakse tegevus ja viiakse peamenüüsse (Main Menu).
1.5 
Menüüd ja alammenüüd
Seadete menüü 

  •   
Korraga näidatakse kuni 4 valikut.

  •   
Vajuta VOL- et kerida ülevalt alla.    

  •   
Vajuta VOL+ et kerida alt üles.  

  •   
Vajuta MODE et teha valik.   

  •   
Vajuta PLAY et väljuda menüüst.  

  )   
Seade väjlub menüüst, kui ei vajutata ühtegi nuppu 5 sekundi jooksul.
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  -   
Liugur 
Paljude valikute tegemisel ilmub liugur. 
Näide: Heleduse valiku liugur 

  •   
Liugurit saab liigutada paremale ja vasakule. 

  •   
Number "6" näitab hetke valikut. 

  •   
Vajuta NEXT et liugur liiguks üks samm paremale.  

  •   
Vajuta PREVIOUS et liugur liiguks üks samm vasakule.  

  •   
Vajuta MODE et salvestada seaded.  

  •   
Vajuta A-B et siseneda hääle salvestamise režiimi (Voice REC Mode) ja alusta salvestamist.  
6
1.6 
Aku laetuse näitajad 

  •   
  tähendab, et aku on täis. 

  •   
  tähendab, et aku hakkab tühjenema, laadige kohe. 
1.7 
Aku laadimine 

  -   
Laadimine läbi USB: 
Ühendage seade arvuti külge USB kaabli abil. Ekraanile ilmub automaatselt ühendus menüü ja aku kujutis üleval paremal nurgas näitab, et laadimine on alanud. Ekraanile ilmub täisaku kujutis, kui aku on laetud. 

  -   
Laadimine vooluvõrgust (sõltub mudelist, kas on võimalik): 
Lülitage seade välja ja ühendage vooluvõrkku kaasasoleva adapteriga. Ekraanile ilmub automaatselt ühendus menüü ja aku kujutis üleval paremal nurgas näitab, et laadimine on alanud. Ekraanile ilmub täisaku kujutis, kui aku on laetud. 
7
2. 
Peamenüü
Võmalik on 7 töörežiimi: Music, Voice REC, Play REC, FM  
Video, Picture ja E-Book. Peamenüü (Main Menu) :  
Peamenüü 
(Music Playback Mode on 
valitud)
Iga ikoon näitab temale vastavat töörežiimi. Värviline ikoon näitab hetkel valitud tööreziimi.

  •   
Vajuta NEXT et valida värvilisest ikoonist parempoolne ikoon. 

  •   
Vajuta PREVIOUS et valida värvilisest ikoonist vasakpoolne ikoon.

  •   
Vajuta MODE et kinnitada ja valida valitud tegevus. 

  •   
Vajuta ja hoia MODE et pöörduda tagasi peamenüüsse.  

  •   
Vajuta A-B et siseneda hääle salvestamise režiimi (Voice REC Mode) ja alusta salvestamist.  . 

  •   
Vajuta ja hoia PLAY et seade välja lülitada. 
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3. 
Lülita sisse/välja

  -   
Lülita sisse
Vii ON/OFF lüliti asendisse "ON". Vajuta ja hoia PLAY vähemalt 2 sekundit, et seade sisse lülitada. 

  -   
Lülita välja
Vajuta ja hoia PLAY vähemalt 2 sekundit, et seade välja lülitada. Seade lülitab end ise välja, kui ei ole kasutatud teatud aeg. Et seadistada automaatset välja lülitamise aega (auto-off), minge  Main Menu > Power off > Off time. 

  -   
Tühjenev aku
Kui aku hakkab tühjenema läheb seade automaatselt oote režiimi (Standby Mode). Kui see juhtub, laadige akut ennem sisselülitamist.
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4. 
Muusika esitus
Muusika esituse töörežiim (Music Playback Mode) toetab MP3 ja WMA formaate.
4.1 
Muusika esituse töörežiim
Näide: 
Muusika esituse režiim 

  •   
              viitab, et hetkel valitud laul on WMA formaadis 64 Kbit

  •   
         viitab, et esitluse kord on 1.

  •   
                viitab, et hetkel valitud laul on esimene ja kokku on laule 15 selles kataloogis. 

  •   
            viitab, et hetke ekvalaiseri (EQ) režiim on klassikaline (Classical)

  •   

  •   
                 näitab, et hetke esituse aeg on 00:03 ja kogu laulu pikkus on 05:17. 

  •   
        viitab, et hetke laulul on sõnad.

  •   
My Heart Will Go On on laulu pealkiri. Kui laulul ei ole pealkirja, siis ilmub selle asemel faili nimi.
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  •   
Celine Dion on laulja nimi.   

  •   
Vajuta MODE et siseneda muusika esituse režiimi alammenüüsse. 

  •   
Vajuta ja hoia MODE et minna tagasi peamenüüsse (Main Menu).  

  •   
Vajuta PLAY et esitada hetkel valitud laulu. Vajuta PLAY uuesti, et panna laul pausi peale.

  •   
Vajuta NEXT et valida järgmine laul.   

  •   
Vajuta PREVIOUS et valida eelmine laul.  

  •   
Vajuta ja hoia NEXT et kerida edasi esitatavat lugu. 

  •   
Vajuta ja hoia PREVIOUS et kerida tagasi esitatavat lugu.  

  •   
Vajuta VOL+ helitugevuse suurendamiseks.  

  •   
Vajuta VOL- helitugevuse vähendamiseks.  

  •   
Vajuta A-B et siseneda hääle salvestamise režiimi (Voice REC Mode) ja alusta salvestamist.  

  •   
Vajuta EQ et muuta ekvalaiseri seadeid.  
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4.1.1 
Muusika esitamise režiimi alammenüü 
Muusika esitamise režiimis olles (Music Playback Mode), press MODE et näidata alammenüüd. Näide:  
Muusika esitamise režiim
Alammenüü (valitud Delete) 
Vajuta MODE et siseneda kustutamis režiimi (Delete Mode). 
4.1.2 Kustutamis režiim
Selles režiimis saate kustutada üksikult faile või kõiki faile.
  Kustutamis reziim 

  •   
Vajuta MODE et valida faili kustutamise võimalus. Näide:  
Faili kustutamise võimalused

  •   
Vajuta VOL+/VOL- et kerida üles/alla.  

  o   
Exit -  Välju faili kustutamise alammenüüst
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  o   
Delete - Kustuta valitud fail  

  o   
Delete All - Kustuta kõik failid

  •   
Vajuta MODE et kinnitada oma valik  
4.1.3 Kataloogi valik
Selles režiimis saate valida kataloogi, kust soovite lugusid esitada. 
Näide: 
Kataloogi valik 

  •   
Vajuta VOL- et kerida alla          

  •   
Vajuta VOL+ et kerida üles 

  •   
Vajuta MODE et valida soovitud kataloog ja minna tagasi
muusika esitamise režiimi (Music Playback Mode). 

  •   
Vajuta PLAY et minna tagasi muusika esitamise režiimi (Music Playback Mode) ilma muudatusi salvestamata.

  •   
Vajuta ja hoia PLAY et seade välja lülitada.  

  •   
Vajuta A-B et siseneda hääle salvestamise režiimi (Voice REC Mode) ja alusta salvestamist.   
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4.2 
Esitamise režiim
Kui laul mängib, näete ekraanil järgmist:  
Celine Dion - My Heart Will Go 
On: Hetkel mängiv laul.  

  •   
Vajuta MODE et siseneda esitamise režiimi alammenüüsse (Play Mode Submenu).   

  •   
Vajuta ja hoia MODE et siseneda laulusõnade näitamise režiimi (Lyrics Show Mode). Kui hetkel mängival laulul ei ole vastavaid laulusõnu, siis laul katkeb ja teid viiakse tagasi peamenüüsse (Main Menu).

  •   
Vajuta PLAY et peatada hetkeks mängiv laul. Vajuta PLAY uuesti, et jätkata laulu esitamist.

  •   
Vajuta NEXT et valida järgmine laul.  

  •   
Vajuta PREVIOUS et valida eelmine laul.  

  •   
Vajuta ja hoia NEXT et kerida edasi esitatavat lugu. 

  •   
Vajuta ja hoia PREVIOUS et kerida tagasi esitatavat lugu.  

  •   
Vajuta VOL+ helitugevuse suurendamiseks.  

  •   
Vajuta VOL- helitugevuse vähendamiseks.  

  •   
Vajuta EQ et muuta ekvalaiseri seadeid.  

  •   
A-B nupp lubab valida kindla osa laulust, mida soovite korrata. 

  o   
Laulu mängimise ajal vajuta A-B et kinnitada punkt A soovitud 
uuesti ja uuesti.  
osa laulust.  

  o   
Vajuta A-B uuesti, et kinnitada punkt B ja  A-B osa kordub  

  o   
Vajuta A-B uuesti, et lõpetada kordamine.  
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4.2.1 Vigase faili käsitlus
Kui valitud loos esineb viga, siis kuvatakse teade  "Format Error". Pärast 2 sekundit viiakse teid tagasi muusika esitamise režiimi (Music Playback Mode). 
4.2.2 
Esitamise reziimi alammenüü
Laulu mängimise ajal, vajutaMODE et siseneda esitamise reziimi alammenüüsse (Play Mode Submenu). 
Võimalikud on järgmised tegevused:   
Esitamise režiimi alammenüü (valitud Repeat) 

  •   
Vajuta VOL+/VOL- et kerida üles/alla.  

  o   
Repeat - sisene kordusesituse alammenüüsse. 

  o   
Equalizer - vali ekvalaiseri (EQ) režiim . 

  o   
Tempo rate  - muuda kiirust mängival laulul.
(ei tööta WMA failidel). 

  o   
Replay - sisene kordus režiimi ja alusta kordamist. 

  o   
Replay times - märgi korduste arv. 

  o   
Replay gap - märgi interval iga kordusesituse vahel. 

  o   
Exit - viib tagasi esitamise režiimi (Play mode).Laul jätkab mängimist.

  •   
Vajuta MODE et kinnitada oma valikut.  
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4.2.3 Korduste valiku alammenüü 
Pärast valikut kordus (Repeat), esitamise režiimi alammenüüst (Play Mode Submenu), on võimalikud järgmised valikud :
         Korduste alammenüü 

  •   
 No Repeat: Kui laulud hetkel valitud kataloogist on lõppenud,
 siis jätkatakse laulude esitamist järgmisest kataloogist.

  •   
 Repeat One: Hetkel mängiv laul kordub lõputult. 

  •   
 Play Folder: Seade peatab mängimise, kui laulud on 
lõppenud hetkel valitud kataloogist.  

  •   
 Repeat Folder: Kordab kõiki laule valitud kataloogist.

  •   
 Repeat All: Kordab kõiki laule kõikidest kataloogidest.  

  •   
 Random: Esitab laule hetkel mängivast kataloogist suvalises
järjekorras.  

  •   
Pre-listen: Esitab kõikidest hetkel mängiva kataloogi lauludest esimesed 10 sekundit.
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4.2.4 Ekvalaiser seaded
Muusika esitamise režiimis olles (Music Playback Mode), vajuta EQ et vaadata ekvalaiseri seadeid:
Normal (automaatselt)  
 Rock  
 Pop 
 Classic  
 Soft  
 Jazz  
Double Bass  
4.2.5 
A-B kordus režiim 
A-B kordus režiimiga (A-B Repeat Mode), saate esitada käsitsi või automaatset A-B kordust.  
Korduse tüüp (Repeat Type) mida kasutate on Main  
Menu > Settings. Korduse  aeg (Replay Time) ja k orduste 
  
vahe (Replay Gap) on määratud esitamise režiimi alammenüüs (Play Mode Submenu).   
Muusika esitamise A-B korduses

  -   
Käsitsi kordamised: 

  •   
Pärast käsitsi kordus režiimi valimist Settings, vajuta A-B  
olles esitamise režiimis (Play Mode). "A" 
  ilmub. 

  •   
Vajuta NEXT või A-B et valida punkt "A". "B" hakkab vilkuma.  
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  •   
Vajuta NEXT või A-B et valida punkt "B". Osa "A" ja "B" vahel 
mängitakse korduvalt. 

  •   
Vajuta PREVIOUS või A-B, või oota numbrite kordusi, et
ringi liikuta A-B osas. 

  •   
Vajuta NEXT saada salvestatud osa
  järgne 
 korduse osasse. Salvestatud osa kasutab 
ADPCM formaati ja selle kestvus on 10% kauem kui A-B 
osal. Minimaalne salvestamise kestvus on 1 sekund.   

  •   
Vajuta PREVIOUS et minna tagasi kordus režiimi (Repeat Mode).  

  •   
Vajuta NEXT et alustada  
 võrdluste mängimist. Võrdluste 
mängimine lubab teil võrrelda
 korduste osa
salvestatud osaga. 

  •   
Vajuta PREVIOUS et minna tagasi salvestatud osasse A-B  
esituses. 

  •   
Vajuta NEXT alustada seadete määramist järgmisele korduse 
osale. 
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  -   
Automaatsed kordamised: 

  •   
Pärast automaatse kordus režiimi valimist Settings, vajuta A-B  
olles esitamise režiimis (Play Mode). "A" 
  ilmub. 

  •   
Vajuta NEXT või A-B et valida punkt "A". "B" hakkab vilkuma. 

  •   
Pärast vajutamist NEXT või A-B, 
  ilmub kordus ja seade hakkab kordama A-B osa.

  •   
Peale määratud arvu korduste, punkt "B" määratakse
automaatselt punkti "A" järgmises osas.  

  •   
Vajuta PREVIOUS et minna tagasi esitamise režiimi (Play Mode).   

  •   
Vajuta NEXT saada salvestatud osa   
  järgne 
 korduse osasse. Salvestatud osa kasutab  
ADPCM formaati ja selle kestvus on 10% kauem kui A-B  
osal. Minimaalne salvestamise kestvus on 1 sekund.      

  •   
Vajuta PREVIOUS et minna tagasi kordus režiimi (Repeat Mode).
Vajuta NEXT et alustada  
 võrdluste mängimist. Võrdluste 
mängimine lubab teil võrrelda
 korduste osa
salvestatud osaga. 

  •   
Vajuta PREVIOUS et minna tagasi salvestatud osasse A-B  
esituses. 

  •   
Vajuta NEXT alustada seadete määramist järgmisele korduse 

  •   
osale. 
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4.2.6 Kiiruse seaded
See võimaldab muuta laulu esitamise kiirust. See ei tööta WMA
failidega. Näeb välja järgmisena
Music Playback - Tempo rate

  •   
Vajuta NEXT/PREVIOUS et häälestada liugur.  

  •   
Vajuta MODE et salvestada seaded.  

  •   
Seade väljub siit automaatselt pärast 5 sekundit olles oote režiimis
4.2.7 Korduse aeg
See võimaldab määrata kui mitu korda seade kordab enne peatamist.
Korduste arv on 1 kuni 10:  
Music Playback - Replay 
times 
Vajuta NEXT/PREVIOUS et häälestada liugur.  

  •   

  •   
Vajuta MODE et salvestada seaded.  

  •   
Seade väljub siit automaatselt pärast 5 sekundit olles oote režiimis 
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4.2.8 Korduse vahe
Kordamise ajal, seade peatub teatud ajaks iga kordamise vahel.
Interval on 1 kuni 10 sekundit. 
Musical File Playback - 
Replay Gap 
4.3 
Sõnade režiim 
Kui sisenete sõnade režiimi (Lyrics Mode), hetkel mängiv laul jätkab mängimist ja sõnad ilmuvad ekraanile. Kui järgmisel laulul on ka sõnad , siis seade jätkab mängimist sõnade režiimis (Lyrics Mode). Kui sõnad puudvad, siis seade pöördub tagasi esitamise režiimi (Play Mode ).  
Et siseneda sõnade režiimi  (Lyrics Mode), vajuta ja hoia MODE nuppu laulu mängimise ajal.
Vajuta NEXT/PREVIOUS et häälestada liugur.  

  •   

  •   
Vajuta MODE et salvestada seaded.  

  •   
Seade väljub siit automaatselt pärast 5 sekundit olles oote režiimis 
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Laulusõnade sükroniseerimine

  •   
Vajuta MODE et minna tagasi esitamise reziimi (Play Mode).  

  •   
Vajuta PLAY et väljuda sõnade reziimist (Lyrics Mode) ja hetkeks peatada mängiv laul.

  •   
Vajuta ja hoia NEXT et edasi kerida mängiv laul. 

  •   
Vajuta ja hoia PREVIOUS et tagasi kerida mängiv laul.   

  •   
Vajuta NEXT et minna järgmisele laulule. (Kui fail ei ole õige  
muusika fail, siis aeg ekraanil näitab "00:00:00")  
Vajuta PREVIOUS et minna eelmisele laulule. (Kui fail ei ole õige
muusika fail, siis aeg ekraanil näitab "00:00:00") 

  •   

  •   
Vajuta VOL- et näidata järmist sõnade ekraani. 

  •   
Vajuta VOL+  et näidata eelmist sõnade ekraani. 
4.4 
Automaatne välja lülitamine
Kui ei mängita midagi ja seade on oote režiimis mõnda aega, siis automaatselt seade lülitab ennast välja. 
Et seadistada automaatse välja lülitamise aega, mine Main Menu > Power off > Off time 
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5. 
Hääle salvestamine
Hääle salvestamise režiim (Voice REC Mode) toetab heli salvestamiseks failide MS-ADPCM (.wav) ja AG8 (.act) formaate.
5.1 
Hääle salvestamise režiim
Kui sisenete hääle salvestamise režiimi (Voice REC Mode), siis ilmub ekraanile järgmine informatsioon: 
Hääle salvestamise režiim

  •   
00:00:03 viitab salvestamise progressile. 

  •   
05:05:17 näitab, kui palju on vaba aega salvestamiseks.   

  •   
 näitab hetkel salvestatava faili kodeeritud formaati, sisaldades ka AG8 ja MS-ADPCM.. 

  •   
01-15, "01" ei muutu. "15" näitab kui palju on hetkel salvestatud faile.  

  •   
REC01 on praegu salvestatava faili nimi. 
2004/10/29 08:56 on faili kuupäeva ja kellaaeg.   

  •   
Vajuta ja hoia MODE et pöörduda tagasi peamenüüsse (Main Menu).  
Vajuta MODE et siseneda hääle salvestamise režiimi alammenüüsse (Voice REC Mode Submenu).  

  •   

  •   
Vajuta A-B või PLAY salvestamise alustamiseks.  

  •   
Vajuta ja hoia PLAY seadme väljalülitamiseks.  
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5.1.1 Salvestamise viisi valik
Siin saate valida 4 salvestamise tüübi vahelt: Fine REC,  
Long REC, Fine VOR ja Long VOR.   

  •   
Vajuta VOL+/VOL- et kerida üles/alla. 

  •   
Vajuta MODE et kinnitada valik.  
5.2 
Salvestamise alustamise režiim
Salvestamise alustades luuakse uus salvestamise kataloog. Kerimisriba viitab, et hetkel salvestatakse.
Recording Saving Prompt 

  •   
Vajuta PLAY või A-B et peatada hetkeks salvestamine.  

  •   
Vajuta ja hoia PLAY või A-B et lõpetada salvestamine.   
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6. 
Esita salvestit (REC) 
Esita salvestit reziim (Play REC Mode) võimaldab esitust  *.WAV ja *.ACT failist. 
6.1 
Esita salvestit režiim
Sisenedes esita salvestit reziimi (Play REC Mode), ilmub ekraanile järgmine iformatsioon.
Play REC Mode 

  •   
00:00:03 on möödunud aeg hääle salvestamisest.   

  •   
01/15 näitab salvestatud failide järjekorda ja kui palju on salvestatud faile.

  •   
REC01 on failinimi ja  2004/3/15 10:23 on kuupäeva ja kellaaeg,
millal fail loodi.

  •   
Vajuta ja hoia MODE et siseneda peamenüüsse (Main Menu).   

  •   
Vajuta MODE et siseneda Play REC Mode Submenu.  

  •   
Vajuta PLAY alustada salvestatud hääle mägimist.
Vajuta ja hoia PLAY seadme väljalülitamiseks.  

  •   

  •   
Vajuta PREVIOUS et valida eelmine salvestatud fail hetke 
kataloogist.  

  •   
Vajuta ja hoia PREVIOUS et minna esimesele salvestatud failile. 

  •   
Vajuta NEXT et minna järgmisele salvestatud failile hetke  
kataloogist. 

  •   
Vajuta ja hoia NEXT et minna viimasele salvestatud  failile.

  •   
Vajuta A-B et minna hääle salvestamise reziimi (Voice REC Mode) ja alusta salvestamist.   
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6.1.1 
Esita salvestit (REC) reziimi alammenüü
Alammenüü valikud on: Local folder, Delete and Exit. 
Peatamise menüü (Stop Menu)
Salvestatud faili esitamise reziim (Recorded File Playback Mode) 

  •   
Vajuta VOL+/VOL- et kerida üles/alla.  

  •   
Vajuta MODE et kinnitada valik.  
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6.2 
Hääle esitamise režiim
Alustades salvestatud faili esitust, ilmub ekraanile järgmine informatsioon. Seade automaatselt jätkab faili mängimist.
Salvestatud faili esitus

  •   
Vajuta MODE et siseneda hääle esitamise alammenüüsse (Voice Play Submenu).   

  •   
Vajuta PLAY et peatada mängimine ja minna tagasi esitatud salvesti režiimi (Play REC Mode).   

  •   
Vajuta ja hoia PLAY seadme väljalülitamiseks.  

  •   
Vajuta NEXTet minna järgmisele failile.  

  •   
Vajuta PREVIOUS et minna eelmisele failile.  

  •   
Vajuta ja hoia NEXT et edasi kerida hetke faili.   

  •   
Vajuta ja hoia PREVIOUS et tagasi kerida hetke faili.   

  •   
Vajuta VOL+ heli suurendamiseks.   

  •   
Vajuta VOL- heli vähendamiseks.   

  •   
Vajuta A-B et siseneda kordus režiimi (Repeat Mode) ja kinnita punkt "A".   
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7. FM
Raadio
Raadio esitamise režiimis (FM Play Mode) on eelnevalt vajalik luua raadiojaamad, mis mängiksid.
7.1 FM
Raadio režiim
FM Radio 

  •   
 : Sageduse hetke positsioon. See muudab oma positsiooni 
sageduse skaalal.  

  •   
 : Sageduse skaala.  

  •   
 : Valitud raadiojaama number. 
Luua saab kuni 20 raadiojaama. 

  •   
: Hetkel sagedus. 

  •   
        : Stereo. Kui see ikoon ei ilmu, siison raadio mono režiimis.
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7.2 
Raadio kuulamine
Sagedusvahemik on 87-108MHz (Euroopa ja Ameerika sagedusala).
 Algsagedus uuel seadel on 87MHz.

  •   
Vajuta NEXT et liikuta sagedusvahemikus ülespoole sammuga 100KHz  täppishäälestuseks. 

  •   
Vajuta ja hoia NEXT et otsida raadiojaama tõusvas 
järjekorras.

  •   
Vajuta PREVIOUS et liikuda sagedusvahemikus tagasipoole sammuga 100KHz täppishäälestuseks. 

  •   
Vajuta ja hoia PREVIOUS et otsida raadiojaama alanevas
järjekorras.

  •   
Vajuta VOL+ või VOL- et reguleerida heli.   

  •   
Vajuta MODE et sisened raadio alammenüüsse (FM Submenu).   

  •   
Vajuta ja hoia MODE et minna tagasi pemenüüsse (Main Menu).   

  •   
Vajuta PLAY et minna järgmisele raadiojaamale (ennem loodud).

  •   
Vajuta A-B et siseneda hääle salvestamise režiimi (Voice REC Mode) ja alusta salvestamist.  
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7.3 FM
raadio alammenüü
Vajuta MODE raadio meüüs olles (FM Radio Mode) et saada raadio alammenüüsse (FM Submenu).

  •   
Vajuta VOL+/VOL- et kerida üles/alla.  

  o   
Save - Salvesta raadiojaam, mida sa praegu kuulad.  

  o   
Delete - Kustuta raadiojaam, mida sa praegu kuulad.   

  o   
Delete All - Kustuta kõik loodud raadiojaamad.   

  o   
Normal Band - Algselt seatud FM raadio leviala (87-108MHz).  
(Kasutusel Ameerikas ja Hiinas) 

  o   
Japan Band - Jaapani FM raadio leviala (76-90MHz).  

  o   
Record - Salvesta raadioülekannet , mida sa hetkel kuulad,   
sisaldab Fine REC ja Long REC.   

  o   
Exit: Välju raadio alammenüüst (FM Submenu).   

  •   
Vajuta MODE et kinnitada valik.  
7.4 
Salvesta
Salvesta sagedus uue valitud numbri alla.  
7.5 
Kustuta
Vajuta MODE et kustutada hetke raadiokanal ja mine raadio esitamise režiimi (FM Play Mode). Vajutades teisi nuppe,  tühistatakse kustutamis funktsioon ja minnakse raadio esitamise režiimi (FM Play Mode).

  -   
Kustuta kõik 
Kui soovite kustutada kõik salvestatud raadiojaamad, vajuta MODE ja välju raadio esitamise režiimi (FM Play Mode). Vajutades teisi nuppe, tühistatakse kustutamise funktsioon ja minnakse raadio esitamise režiimi (FM Play Mode).
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8. 
Piltide vaatamine
Vaata JPEG/BMP/GIF formaadis pilte oma AU821's piltide vaatamise režiimiga (Picture Viewer Mode).
8.1 
Faili valik
Sisenedes piltide vaatamise režiimi (Picture Viewer Mode)peamenüüst (Main Menu), näete nimekirja olemasolevatest pildi  failidest:
Picture Mode - File Selection 
- Selecting Files 

  •   
Vajuta PLAY et näidata valitud pilti.  

  •   
Vajuta VOL+ või VOL- et valida järgmine/eelmine fail.  

  •   
Vajuta PLAY et minna tagasi faili nimekirja.  

  •   
Vajutades MODE sisenete piltide vaatamise režiimi alammenüüsse (Picture Viewer submenu).

  o   
Local Folder 

  o   
Play Set 

  o   
Delete 

  o   
Exit 

  •   
Vajuta ja hois MODE et minna tagasi peamenüüsse (Main Menu).  
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8.2 
Piltide vaatamine
Vaadates pilte: 
Picture Browser 

  •   
Vajuta NEXT / PREVIOUS et valida järgmine / eelmine pilt.  

  •   
Vajuta PLAY et pöörduda tagasi failide valikusse.  

  •   
Vajuta ja hoia MODE et minna tagasi peamenüsse (Main Menu).  
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9. 
Seaded
Võimalikud on järgmised seaded:Clock, LCD Set, Language, Power off, Replay Mode, Memory Info, Firmware, Version, Firmware Upgrade ja Exit Menu. 
Seadete menüü 

  •   
Vajuta VOL+/VOL- et kerida üles/alla.  

  •   
Vajuta MODE et kinnitada oma valik.  
9.1 
Kella seaded
Aja määramine

  •   
Vajuta VOL+ et sisestada aeg alustades aasta panemisest. 
Järjekord on "Aasta - Kuu - Kuupäev - Tund - Minut". 

  •   
Vajuta ja hoia PLAY seadme väljalülitamiseks. 
Vajuta  MODE et kinnitada ja väljuda.

  •   

  •   
Vajuta A-B et siseneda hääle salvestamine režiimi (Voice REC Mode) et alustada salvestamist.  

  •   
Aja seadmine

  •   
2003 vilgub 
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  •   
Vajuta  NEXT et suurendada aastat ühe võrra. 

  •   
Vajuta  LAST et vähendada aastat ühe võrra. 

  •   
Vajuta  VOL+ et kinnitada aasta ja alusta kuupäeva seadmist.
Kuupäeava seadmine on sama nagu aasta seadmine.

  •   
Vajuta uuesti VOL+ et liikuda kuupäeva, tunni ja minuti peale.  
Vajuta uuesti VOL+ et lõpetada seaded. 

  •   
Kui soovite liikuta seadistamisel tagasi, vajutage VOL-.

  •   
Iga muudatuse korral need salvestatakse ja süsteemi uuendatakse.

  •   
Kellaaja vahemikud.
)
Aasta (2003-2010) 
)
 Kuu (1 -12) 
)
 Kuupäev (1 -31).  
)
 Tund (0 - 23) 

  )   
Minut (0 - 59) 
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9.2 LCD
ekraani seaded
Ekraani seaded 

  •   
Vajuta VOL+/VOL- et kerida üles/alla. 

  •   
Vajuta MODE et siseneda soovitud valikusse.

  •   
Pärast sisenemist soovitud valikusse, vajuta NEXT või
PREVIOUS et häälestada soovitud valik liuguri abil.  

  •   
Vajuta MODE et salvestada seaded.  

  •   
Vajuta PLAY et tühistada seaded ja väljuda menüüst.  
9.3 
Keel 
Keele menüü lubab  valida soovitud keel, mis on AU821's.
Keele valik

  •   
Vajuta VOL+/VOL- et kerida üles/alla.  

  •   
Vajuta MODE et kinnitada oma valik.  
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10. V
IDEO
Video režiimis (Video Mode) saate AU821 mängida *.AMV video faile. Et koventeerida video failid *.AMV formaati, kasutage CD'l olevat tarkvara.

  •   
Vajuta PLAY video mängimiseks.   

  •   
Vajuta uuesti PLAY et video hetkeks peatada.  

  •   
Vajuta NEXT et liikuda järgmisele video failile.  

  •   
Vajuta ja hoia NEXT video edasi kerimiseks.  

  •   
Vajuta PREVIOUS et liikuda eelmisele video failile.   

  •   
Vajuta ja hoia PREVIOUS video tagasi kerimiseks. 

  •   
Vajuta VOL+ heli suurendamiseks.   

  •   
Vajuta VOL- heli vähendamiseks.  

  •   
Vajuta MODE et siseneda video režiimi alammenüüsse (Video Mode Submenu).

  •   
Vajuta ja hoia MODE et minna tagasi peamenüüsse (Main Menu).   

  •   
Vajuta A-B et siseneda hääle salvestamise režiimi (Voice REC Mode) ja alusta salvestamist. 
36
11. UDISK 
AU821 saab kasutada ka tavalise USB mälupulgana. Ühendades seadme USB porti, läheb seade udisk režiimi (UDisk Mode).
On kolm võimalust: Ready, Download and Upload.  
Ready tähendab, et UDISKon valmis kasutamiseks. 
USB ühendus 
Download tähendab, et UDISK on allalaadimise režiimis:  
USB'st allalaadimine 
Upload tähendab, et UDisk on üleslaadimis režiimis.  
USB'st üleslaadimine

