
 
 
 
 
 
 
 

AU822 Kasutusjuhend 



AU822 

  
 

Meelepea 

 Aku: 
 AU822-l on kõrgekvaliteediline laetav aku, mis ei ole vahetatav. 
 Laetaval akul on limiteeritud eluiga, aku eluiga ja laadimis tsüklite arv 

sõltub temperatuurist, kasutamisest ja seadistusest. 
 Kui teil on probleeme akuga ja te soovite selle ära vahetada, 

konsulteerige Apacer edasimüüjaga. 
 

 Kuulmiskahjustusest 
 Ennetamaks kuulmiskahjustust palun ärge kuulake muusikat valjusti. 

 
 Esimest korda seadet kasutades, ühendage seade arvuti külge USB kaabli 
abil ja lülitage ON/OFF lüliti asendisse “ON” aku laadimiseks. 

 
 Ennem seadme ühendamist arvutiga või ennem aku laadimist, kontrollige, 
et ON/OFF lüliti oleks asendis “ON”, et arvuti tunneks seadme ära. 

 
 AU822 suudab leida faile ainult juurkataloogist ja see ei toeta 
mitmetasemilise katalooge, võimalik on luua kuni 99 muusika faili, 
salvestatud faili või andmefaili. 
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AU822 
Toote ülevaade 

Peamised tunnused:  
  MP3/WMA/WAV muusika faili esitus 
  USB 2.0 mälupulk, kuni 1GB 
  1.5” 65K värviline LCD ekraan 
  Video esitus (toetab AMV faili formaati, konverteerimise tarkvara on 

listaud CD-l) 
  Pildi lehitseja / e-Raamatu lugeja 
  Diktofon  A-B korduse funktsiooniga 
  Stereo FM raadio, FM raadio kiirsalvestus 
  Sünkroonne laulusõnade ekraan 
  Toetab mitmekeelset kasutajaliidest 
  Sisseehitatud laetav Lithium Polymer aku 

 
Nuppude asetus: 

 

 Voolu sisselülitamine / Voolu väljalülitamine 

 Uinutus režiim/Äratus/Esita / Paus / Stop 
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AU822 

 Vali ja sisene menüüsse 

 Helitugevuse regulaator 

 
Järgmine valik / Kiirkerimine edasi / Helitugevuse 
vähendamine 

 
Eelmine valik / Kiirkerimine tagasi/ Helitugevuse 
suurendamine 

 
Peamised operatsioonid 

  Sisselülitamine 
AU822 sisselülitamiseks lülitage nupp  asendisse “ON” ja oodake, 
kuni ilmub sisselülitamise animatsioon. 
 

  Uinutus reziim 
AU822 ajutiseks uinutamiseks vajuta ja hoia nuppu  2 sekundit, 
seade siseneb uinutus režiimi, et säästa akut ja pikendada aku eluiga.  
 

  Äratus 
Uinutus režiimist ärkamiseks vajuta ja hoia nuppu  2 sekundit,  
AU822 ärkab ja on funktsioonis, mis oli valitud ennem uinutus režiimi 
minemist.  
 

  Väljallülitamine 
-  Lülitage  nupp asendisse “OFF” seadme täielikuks 
väljalülitamiseks.  
-  AU822 lülitab end automaatselt välja, kui on olnud mõndaaega oote 
režiimis. Seda ei juhtu juhul, kui AU822 laeb või  on ühendatud USB 
pessa. Automaatse väljalülitamise aja määramiseks minge peamenüüsse 
“Main Menu”  “Power off”  Off time.  
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AU822 
  Helitugevuse regulaator 
-  Vajuta nuppu  et helitugevuse ikoon hakkaks muusika režiimi 
aknas vilkuma, siis vajuta nuppu   helitugevuse vähendamiseks.  
-  Vajuta nuppu  et helitugevuse ikoon hakkaks muusika režiimi 
aknas vilkuma, siis vajuta nuppu   helitugevuse suurendamiseks.  
 

 Aku laadimine 
AU822 laadimiseks on 2 võimalust: 
Ühendage seade arvuti  külge USB pessa või kasutage akulaadijat (lisana) 
seadme aku laadimiseks. Kontrollige, et  nupp oleks asendis 
“ON” aku laadimiseks.  
 

  Menüü operatsioonid 
Vajuta ja hoia nuppu  et näidata hetke funktsiooni: 
-  Peamenüü (Main menu): Vajuta ja hoia nuppu , et siseneda 
peamenüüsse, kui seade on stop (ei mängi) režiimis.  
-  Alammenüü (Sub-menu): Vajuta nuppu  ja otsige soovitud 
menüüd vajutades nuppe / , sisenemiseks vajuta nuppu . 
 

   

Peamenüü “Main Menu” 

 
Muusika režiim 

  Muusika esitamine (Music playback) 
Esiteks ühendage kõrvaklapid kõrvaklapi psitikusse: 
-  Vajuta nuppu , et siseneda muusika režiimi ‘Music mode’, vajuta 
seda uuesti, et alustada muusika esitamist.  
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AU822 
- Laulude valimiseks: Vajuta nuppu  , et valida eelmine laul ja vajuta 
nuppu , et valida järgmine laul.  

 

Muusika esitus “Music 

playback” 

 
  Ekvalaiseri seaded (EQ setting) 
Muusika esitamisel:  
-  Vajuta nuppu  , et siseneda esituse alammenüüsse. 
-  Vajuta nuppe / , et valida ekvalaiseri režiimi menüü ‘EQ mode’. 
-  Vajuta lühidalt nuppu  , et siseneda ekvalaiseri režiimi menüüsse 
‘EQ mode’. 
-  Vajuta nuppe / , et valida sooitud heliefekt ja vajuta nuppu  ,  
et kinnitada oma valik. 

 

Ekvalaiseri režiimi  

valikud “EQ Mode” 

 
  Esitamise režiimi seaded 
Muusika või salvestatud failide esitamisel, saab kasutaja valida erinevate 
esitamise režiimide vahel: 
-  Normalne (Normal): Mängib kõiki lugusid järjest. Kui ühes kataloogis 
saavad kõik lood mängitud, liigub järgmisse..  

-  Kordab ühe korra (Repeat one): Kordab ainult ühte valitud lugu  
-  Esita kataloogist (Play folder): Esitab kõik laulud konreetsest 
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kataloogist 
-  Korda kataloogi (Repeat Folder): Kordab kõiki laule konkreetsest 
kataloogist lõputult 
-  Korda kõiki (Repeat all): Kordab kõiki laule lõputult 
-  Juhuslik (Shuffle): Esitab kõiki laule konkreetsest kataloogist suvalises 
järjekorras 
-  Sissejuhatus (Intro): Mängib kataloogis iga faili algusest 10 sekundit 

 
Video režiim 

  Video esitus (Video playback)  
Palun vaadake muusika esitamise “Music playback” sektsiooni, kuidas 
esitada AMV faile. Esitades AMV formaadis faile, saab kasutada ainult 
järgnevaid nuppe:  
-  : esitamise peatamine, vajuta ja hoia seadme väljalülitamiseks. 
-  : Vajuta ja hoia nuppu peamenüüsse sisenemiseks. 
-  / : valib eelmise/järgmise laulu.  
-  AMV koverteerimise tarkvara “AMV convert Tool” asub CD-l.  

 

AMV faili konverteerimine 

“AMV file converter” 

Tarkvara liides 

 
Salvestus režiim 
Kontrollige, et aku oleks piisavalt täis pikaks salvestamiseks. AU822 toetab 
kuni 99 salvestatud faili igasse kataloogi. 

  Diktofon (Voice recording) 
-  Sisenege peamenüüsse, vajuta nuppe / , et leida salvestus režiim 
“REC mode”. 
-  Vajuta nuppu  , et siseneda salvestus režiimi “REC mode”, siis 
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AU822 
vajuta nuppu  salvestamise alustamiseks. 
-  Nupp  töötab ainult salvestamise režiimis. 
-  Salvestatud osa salvestatakse konkreetsesse kataloogi. 

  

Diktofon 

“Voice Recording” 

  Salvestuse viis (Record Type) 
Salvestuse režiimis, kui salvestamine on peatatud:  
-  Vajuta nuppu  , et siseneda salvestamise alammenüüsse, vajuta 
nuppe / ,et valida alammenüü salvestamise viis ‘Record Type’, siis 
vajuta nuppu  , et siseneda. 
-  Vajuta lühidalt nuppe  / et, valida sobiv salvestamise viis ja 
vajutades lühidalt nuppu  , kinnitate oma valiku.  
 

Salvestamise viis (Record type Kirjeldus 
Fine sound recording Kvaliteetne salvestus WAV 

formaati 
Long time recording Pikk salvestus ACT formaati 
Fine sound control Kvaliteetne salvestus WAV 

formaati helikontrolliga 
Long time sound control Pikk salvestus ACT formaati 

helikontrolliga 
 

  Salvestatud failide esitus (Play recorded files)  
-  Sisenege peamenüüsse, vajuta nuppe / , et valida hääle režiim 
‘Voice Mode’, vajuta nuppu  , et siseneda.  
-  Vajuta nuppu  esitamise alustamiseks.  
- / : Kasutage, et valida eelmine/järgmine salvestatud fail.  
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  A-B kordus (A-B Repeat)   
-  Muusika või salvestuse esitamise režiimiz olles vajuta nuppu  , et 
siseneda esitamise alammenüüsse “play submenu”. 
-  Vajuta nuppe / , et valida kordus režiim ‘Repeat mode’, vajuta 
nuppu  , et siseneda kordus režiimi. 
-  Kui “A”  hakkab kordus ikoonis vilkuma, siis valige alguspunkt A-B 
korduses, vajuta nuppu  punkti A määramiseks. 
-  Kui “B” hakkab kordus ikoonis vilkuma, siis valige lõpppunkt A-B 
korduses, vajuta nuppu  punkti B määramiseks. 
-  Pärast ‘A-B’ punktide määramist, korratakse A-B osa kuni määratud 
korduste aja lõpuni; Vajuta , et uuesti määrata alguspunkt “A” A-B 
kordus režiimis.  

 
FM raadio 
Esimest korda raadiot kasutades algab raadiosagedus madalaimast. 
 

  Raadiojaama vastuvõtt 
-  Sisenege peamenüüsse, vajuta nuppu  ja valige radio režiim ‘FM 
Mode’, vajuta nuppu  , et siseneda. 
-  Automaatne kanalite otsing: Vajuta nuppe /  2 sekundit, et 
skanneerida tagasi või edasi 100 kHz kaupa. See peatudb, kui  on leitud 
mõni raadiojaam. Vajuta uuesti nuppu  või ,et peat a automaatne 
otsing. 

 ad

-  Sageduse reguleerimine: Vajutades nuppu  läheb see tagasi 100 
KHz kaupa, vajutades nuppu  läheb see edasi 100 KHz kaupa. 
-  Konkreetse raadiojaama salvestamine: Vajuta nuppu  ja sisenege 
radio alammenüüsse, vajuta uuesti nuppu  salvestamiseks 
mängitavat raadiojaama. 
-  Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimiseks vajtuage nuppu . 
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Raadio 

“FM Tuner” 

- Raadiost salvestamien (FM recording): Vajuta nuppu  , et siseneda 
raadio alammenüüsse, valige kvaliteetne salvestamine “fine recording” 
või pikk salvestamine “long time recording”, siis seade alustab hetkel 
mängiva raadiojaama salvestamist, mis salvestatakse salvestatud 
failidesse. Vajuta lühidalt nuppu  , et väljuda salvestamisest.  

 
Pildi lehitseja (Picture Browser) 

  Pildi faili valimine (Image file selection) 
AU822 toetab  JPEG/BMP/GIF ja ka varasemaid JPEG faili formaate.  
-  Peamenüüst sisenedes, valige failed alammenüüst.  
-  Valige fail ja vajuta nuppu  piltide lehitsemiseks. 
-  Vajuta nuppe /  , et valida eelmine või järgmine pildi fail. 
-  Vajuta nuppu  , et siseneda alammenüüsse, kui seade on peatatud. 
Menüü näitab järgmist:  
1. Menu options (Menüü valikud) 
2. Playback setting (Esitamise seaded) 
3. Delete files (Failide kustutamine) 
4. Exit (Välju).  
 

  Pildi vaatamine (Browsing image) 
-  Sisenege pildi vaatamis liidesesse, ekraanile ilmub järgnev:  

  

Pildi vaatamine 

“Browsing image” 
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-  Vajuta lühidalt nuppe /  vaatamiseks eelmist või järgmist pilti.  
-  Vajuta lühidalt nuppu  , et pöörduda tagasi faili valiku liidesesse 
(File selection).  
-  Vajuta ja hoia nuppu  , et pöörduda tagasi peamenüüsse, teisi 
nuppe ei saa kasutada. 
 

e-Raamatu režiim (e-Book Mode) 
  E-Raamatu funktsioon (e-Book function) 
-  Sisenege peamanüüsse, vajutades nuppe /  valige e-Raamat  
“e-Book”, vajuta nuppu  , et siseneda alammenüüsse. 
-  Valige AU822 juurkataloog, vajuta nuppu  , et siseneda kataloogi 
valiku liidesesse “Directory Select”, vajuta nuppu  või   , et kerida 
alla või üles valimiseks kataloogi, kuhu on salvestatud otsitav fail. Vajuta 
nuppu  , et pöörduda tagasi eelmisesse kataloogi. 
  
 

Süsteemi seaded (System Setting) 
  Seadete sisu (Setting content) 

Liik Sisu 

Recording time  Salvestatud faili kuupäeva ja kellaaja 
määramine 

Screen setting Ekraani heleduse, kontrasti määramine. 
Language choice Keele valimine 
Auto-off setting Automaatse väljalülitamise aja määramine.  
Repeat setting Korduse seadete määramine 

On-line mode 

AU822 toetab turvalise ketta režiimi. 
Kasutaja saab tekitada partitsioone 
sisseehitatud mälule. Valida saab kolme 
variandi vahel: Tavaline “Normal only“, Multi 
ketas “Multi Drive“, Krüpteeritud “Encrypted 
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AU822 
only“.  

Storage Mälu oleku näit. 
Firmware version Seadme tarkvara versioon. 
Firmware upgrade Tarkvara uuendus. 

Exit Välju. 
 

 

Süsteemi seaded 

“System Setting” 

 
Märkus: 

  Video formaadid, mida saab konverteeida *.AMV formaati ja kasutada 
AU822-es: 
-  AVI: failinime laiend .avi, MPEG1 kodeering. 
-  Windows Media: failinime laiend .wmv, standard wmv kodeering. 
-  MPEG1: failinime laiend .mpg või .mpeg. 
-  MPEG2: failinime laiend .vob, MPEG2 kodeering. 
 

  Kontrollige, et arvutisse on installeeritud Windows Media Player 9 ja 
DirectX 9. 

 
  Ärge kasutage 128 x 96 formaati tarkvara seadetes, kuna see võib 

põhjustada väljalülitamist. 
 

  AU822 toetab ainult FAT faili struktuuri. . 
 

  AU822 leiab ja mängib ainult faile, mis on salvestatud esimese tasandi 
kataloogi.  
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