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Meelespea 
 

Hoiatuseks 

� Vältimaks elektrišokki või teisi vigastusi ärge võtke seadet osadeks lahti. 

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

� Ärge jätke seadet keskkonda, mille temperatuur on üle 40 oC (sauna või autosse 
päikese kätte). 

� Antud toode on elektrooniline seade. Hoidke seadet põrutuste ja maha kukkumise 
eest. 

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

� Vältige aku ülelaadimist. Ülelaadimine võib põhjustada akule kahjustusi. 

� Vältimaks kuulmiskahjustusi ärge kuulake muusikat maksimum helitugevust  
kasutades. 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. 

� Seadme formateerimise, andmete üleslaadimise või allalaadimise ajal ärge 
ühendage seadet lahti, see võib põhjustada programmi vea. 

� Andmete laadimise ajal ärge lülitage seadet välja ega taaskäivitage seadet. 
Vastasel juhul ei vastuta tootja selle tagajärjel tekkinud kahju eest. 

� Aku eluiga võib varieeruda sõltuvalt kasutamisest, tootjast ning tootmise 
kuupäevast. 

 

� Soovitatud on aku laadimine läbi arvuti USB liidese. 

� Kui seade ühendatakse arvuti USB liidesega, siis alustatakse kohe taaslaadimist 
olenemata, kas seadmel on toide sees või mitte. 

� Palun laadige seadet, kui:  
A. Aku ikoon näitab, et aku on tühi.  
B. Seade keeldub sisselülitamisest. 
C. Seade töötab normaalselt, kuid lülitub automaatselt välja.  
D. Nuppu vajutades puudub igasugune signaal. 



 
 

 

3 

 
Sisukord 

 
Meelespea 

 
Peatükk 1. Sissejuhatus ............................ ....................................................................5 
Peatükk 2. Seadme omadused ......................... ............................................................5 
Peatükk  3. Seadme joonis.................................. ...........................................................6 
Peatükk 4. Pakend sisaldab ......................... .................................................................6 
Peatükk 5. Ekraani kirjeldus ....................... ..................................................................7 

� Muusika mängimise režiim............................................................................... 7 
Peatükk 6. Põhifunktsioonid........................ .................................................................7 

� Sisse/ välja lülitamine ...................................................................................... 7 
� Lukustamise funktisoon ................................................................................... 7 
� Aku laadimine .................................................................................................. 8 
� Ühendamine arvutiga ja andmete ülekanne .................................................... 9 
� A-B korduse funktsioon.................................................................................... 9 
� Helitugevus ...................................................................................................... 9 

Peatükk 7. Süsteemimenüü ........................... .............................................................10 
� Põhimenüü..................................................................................................... 10 

Peatükk 8. Muusika kuulamine ....................... ............................................................10 
� Mängib/Stopp................................................................................................. 10 
� Laulusõnade kuvamine.................................................................................. 11 
� Muusika seaded............................................................................................. 11 
� Korduvesituse režiim ..................................................................................... 11 
� EQ valik ......................................................................................................... 11 
� A3D................................................................................................................ 12 
� Mängimise kiirus ............................................................................................ 12 
� Faili valik ........................................................................................................ 12 
� Salastamine................................................................................................... 12 
� Mängukava .................................................................................................... 13 

Peatükk 9. Raadio .................................. ......................................................................13 
� Raadio ........................................................................................................... 13 
� Raadiokanali salvestamine ............................................................................ 13 
� Automaatne otsing......................................................................................... 13 
� Raadio kuulamine .......................................................................................... 14 
� Raadiokanali kustutamine.............................................................................. 14 
� Helisalvestus.................................................................................................. 14 

Peatükk 10. Pildid ................................. .......................................................................14 
� Piltide lehitsemine.......................................................................................... 14 

Peatükk 11. eBook .................................. .....................................................................15 
� Tekstifailide allalaadimine.............................................................................. 15 
� Failide lugemine............................................................................................. 15 

Peatükk 12. Salvestamine ........................... ................................................................16 
� Salvestamise režiim....................................................................................... 16 

Peatükk 13. Häälestus .............................. ...................................................................16 
� Toide.............................................................................................................. 16 
� Keel ............................................................................................................... 17 
� Ekraan ........................................................................................................... 17 
� Salvestamine ................................................................................................. 18 



 

 

4 

� Tööriistad....................................................................................................... 18 
Peatükk 14. Hääl ................................... .......................................................................19 
Peatükk 15. Videofaili teisendamine ja mängimine- .. ...............................................19 

� Installeeri Media Converter Tool .................................................................... 19 
� Video mängimine ........................................................................................... 20 

Peatükk 16. Vigade otsimine........................ ...............................................................22 
Peatükk 17. Teenindus .............................. ..................................................................23 
Peatükk 18. Toote spetsifikatsioon ................. ...........................................................23 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 

5 

Meie ei vastuta andmete või muusikafailide kadumise eest seadmes.  
 
Microsoft Windows Media ja Windows on Microsoft Corporation kaubamärgid. 
Teised kaubamärgid, mis on antud kasutusjuhendis mainitud, kuuluvad vastavatele 
ettevõtetele. 

Peatükk 1. Sissejuhatus 
 

Täname, et ostsite Apacer Audio Steno MP4 mängija. 
 
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ning hoidke see alles 
edasiste küsimuste või probleemide lahendamiseks. Kasutusjuhend sisaldab olulist 
infot, järgige kasutusjuhendit.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peatükk 2. Seadme omadused  
� Mitmekülgne MP4 mängija 1.8" värvilise TFT ekraaniga 

� MP3/WMA mängimine 7 erineva ekvalaiseri efektiga, sh kohaldatav Custom EQ 
režiim, et luua enda muusikastiil 

� Varustatud pilkupüüdva läikiva korpusega 

� Väike ja kerge kaasas kandmiseks 
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Peatükk  3. Seadme joonis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.   : Mängib/Paus/lülitab sisse/lülitab välja 

2.  ＜＜＜＜ :  Eelmine / Tagasikerimine 

3.  ＞＞＞＞:  Järgmine / Edasikerimine       
4.  +  : Suurendab helivaljust   
5.  :  Vähendab helivaljust ja lukustamise valik 
6.  Menüü 
7.  USB liides 
8.  Toitelüliti 
9.  Kõrvaklappide pesa 
 
 

Peatükk 4. Pakend sisaldab 
� Audio Steno AU824 MP4 mängija x 1 

� Kõrvaklapid x 1 

� USB kaabel x 1 

� Installeerimise  CD x 1 

� Kiirkasutusjuhend x 1 

� Kott x 1 
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Peatükk 5. Ekraani kirjeldus  
� Muusika mängimise režiim  

 

  

 

 

 

1.   Mängib / Paus / Stopp 
2.   Ekvalaiser 
3.   ID3 märk (artist, album, pealkiri) 
4.   Helitugevus                                            
5.   Mängitud aeg 
6.   Aeg 
7.   Mängimise režiim  

8.  Muusika režiim  
9.  Aku indikaator  
10. Mängitava faili number/ Failide arv    
       kokku 
11. Informatsioon 

(bitikiirus ja diskreetimissagedus) 
 

 
 
 

Peatükk 6. Põhifunktsioonid 
 

� Sisse/ välja lülitamine  

Sisselülitamine:  Lükake  toitelülitit   küljele. 

 Vajutage ja hoidke all  nuppu 3 sekundit. Toide lülitub sisse. 

 

Väljalülitamine: 

Lükage toitelüliti  vastupidises suunas, seejärel vajutage ja hoidke all     
  nuppu 3 sekundit. Toide lülitub välja. 

 
 

�  Lukustamise funktisoon  

Selle funktsiooni aktiveerimine aitab vältida juhuslikke nupuvajutusi, mis võivad  
aktiveerida erinevaid funktsioone. 

Hold on:  Vajutage ja hoidke all  nuppu, et lukustada kõik nupud. 

Hold off:   Vajutage ja hoidke all  nuppu, et aktiveerida kõik nupud.  
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� Aku laadimine 

2. Ühendage USB kaabel MP4 mängijaga, 
seejärel ühendage kaabli teine ots arvuti USB 
liidesega.  

3. Ekraanil kuvatakse “Charging”-”Laeb”, mis 
näitab, et mängija on USB režiimis. 

4. Aku indikaator ekraani parempoolses ülemises 
nurgas näitab, et akut laetakse. Täidetud aku 
indikaator näitab, et aku on täis. 

5. Aku täielik laadimine võtab aega umbes 3,5 tundi. Liigne laadimine või 
tühjakslaadimine võib lühendada aku eluiga. 

 
Märkus: Esmakordsel laadimisel või juhul kui seadet pole pikka aega kasutatud, siis 
veenduge, et toimuks aku täielik laadimine. 
Kui Te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, siis laadige akut iga kahe kuu järel.  
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�  Ühendamine arvutiga ja andmete ülekanne 
 

1. Ühendage USB kaabel MP4 mängijaga, seejärel 
ühendage kaabli teine ots arvuti USB liidesega.  

2. Ekraanil kuvatakse “Data Transferring”-“Andmete 
ülekanne”, mis näitab, et mängija on USB režiimis.  

3. Valige ja korrastage failid ja kaustad 
ülekandmiseks MP4 mängijasse. 

 

 

 

 

 
� A-B korduse funktsioon  

1. Esita soovitud fail. 

2. Vajutage Menüü  nuppu osa alguses, mida soovite korrata. Alguspunkt on 
määratletud ja “A-” ikoon ilmub ekraanile. 

3. Vajutage uuesti Menüü  nuppu, et määratleda korratava osa lõpp. “A-B”  
ikoon ilmub ekraanile ning valitud osa hakatakse korduvalt esitama. 

4. Vajutage Menüü  nuppu korratava osa esitamisel, et peatada korduse 
funktsioon. 

 
� Helitugevus  

Helitugevuse muutmiseks muusika, hääle  ja video režiimis vajutage＋＋＋＋ or －－－－  
nuppe.  

 

Märkus: Kui mängija on ühendatud arvutiga, siis kõik nupud on blokeeritud. Ärge 
vajutage nuppe andmete ülekandmise hetkel.  
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Peatükk 7. Süsteemimenüü  
� Põhimenüü 

1. Põhimenüüs vajutage＜＜＜＜  või    ＞＞＞＞ nuppu, et valida 
järgmiste valikuvõimaluste hulgast:  

 [Music]- muusika  

 [Video]- video  

 [Record]- salvestamine  

 [Voice]- hääl  

 [FM]- raadio 

 [Photo]- pilt  

 [Setup]- häälestus 

 [EBook]- e-raamat  

2. Sisenemiseks alammenüüsse vajutage  nuppu. Põhimenüüse tagasi 
minemiseks vajutage ning hoidke all Menüü nuppu. 

 

Peatükk 8. Muusika kuulamine  
� Mängib/Stopp 

1. Ühendage kõrvaklapid, lülitage mängija sisse, 
kontrollige akut. 

2. Vajutage＜＜＜＜  või      ＞＞＞＞  nuppu, et valida “Music” 
põhimenüüs. Sisenemiseks vajutage  nuppu.   

3. Vajutage  nuppu, kui soovite hetkeks 
mängimist peatada- Paus. Vajutage  nuppu, et taasalustada mängimist. 

 

 

 

 

 

             

                                       Mängib                                    Paus 

4. Muusika mängimise režiimis vajutage＜＜＜＜ või ＞＞＞＞nuppu, et valida eelmise või 
järgmise faili vahel. 

5. Muusika mängimise režiimis vajutage ja hoidke all ＜＜＜＜ või ＞＞＞＞ nuppu, et 
valida kiire edasi-või tagasikerimine.  
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� Laulusõnade kuvamine 

1. Salvestage laulusõnade fail MP4 mängijasse sama nimega nagu muusika 
fail *.LRC formaadis 

 
Seade toetab ainult laulusõnade sünkroniseeritud kuvamist ainult failide puhul, mis 
on sama nimega nagu MP3 formaadis fail, nt. muusika faili nimi on ”Angel.mp3”, siis 
peab laulusõnade fail olema ”Angel.Irc” ning mõlemad peavad asuma samas 
kataloogis. 

 
� Muusika seaded 

1. Paus/Stopp režiimis vajutage Menüü nuppu, et 
siseneda “Music“ alammenüüsse.  

2. Vajutage ＜＜＜＜  või    ＞＞＞＞ nuppu, et valida järgmiste 
valikuvõimaluste hulgast:  

[Repeat]-  korduvesitus / [Equalizer]- ekvalaiser / 
[A3D] / [Play Rate]- mängimise kiirus/ [File ]- faili valik 
/[Classified]- salastamine/ [Play LIST ]- mängukava.  

3. Vajutage      nuppu, et siseneda alammenüüsse. Alammenüüst 
väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. Põhimenüüsse tagasi minemiseks 
vajutage ning hoidke all Menüü nuppu.  

 
� Korduvesituse režiim 

1. Vajutage ＜＜＜＜  või    ＞＞＞＞ nuppu, et valida järgmiste 
valikuvõimaluste hulgast: [No Repeat]- ei korda / 
[Repeat One]- korda üks kord / [Repeat All]- 
korda kõik / [Random All]- korda kõiki juhuslikult 
/ [Folder Normal]- tavaline kausta mängimine / 
/[Folder Repeat]- kausta kordus/ [Folder 
Random]- kausta juhuslik kordus. 

2. Valiku kinnitamiseks vajutage  nuppu. Väljumiseks vajutage Menüü  
nuppu.  

 
� EQ valik 

Võimalus valida 7 erineva valiku vahel: Normal, Pop, 
Rock, Classic, Jazz, Bass, Custom EQ. 

Custom EQ  

Selles režiimis saate käsitsi häälestatda ekvalaiserit.  

1. Horisontaalseks liikumiseks vajutage ＋＋＋＋või    －－－－ 
nuppu. Vertikaalseks liikumiseks vajutage                        

＜＜＜＜ või     ＞＞＞＞ nuppu. 

2. Valiku kinnitamiseks vajutage  nuppu.                                          
Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 
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� A3D 

1.    Vajutage＜＜＜＜  või    ＞＞＞＞ nuppu, et valida järgmiste 
valikuvõimaluste hulgast: [Off]-väljas / [On]-sees. 

2.    Valiku kinnitamiseks vajutage  nuppu. 
Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 

 
� Mängimise kiirus 

1. Vajutage＜＜＜＜  või    ＞＞＞＞nuppu, et valida järgmiste 
valikuvõimaluste hulgast: [1.00X] / [1.14X] / [1.33X] / 
[0.67X] / [0.08X]. 

2. Valiku kinnitamiseks vajutage     nuppu.                                                
Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu.   

 

 
� Faili valik 

1. Vajutage＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞ nuppu, et valida soovitud fail või      
kaust. 

2. Vajutage   nuppu, et esitada faili.  

    Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu.   

 

Lisa/ Kustuta  

1.Vajutage＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞ nuppu, et valida soovitud fail. Sisenemiseks ”Menüü” 
alammenüüsse vajutage + nuppu. 

2. Vajutage＜＜＜＜  või    ＞＞＞＞ nuppu, et valida järgmiste valikuvõimaluste hulgast:     
[Add to List] - lisa / [Delete] - kustuta.  

3. Valiku kinnitamiseks vajutage  nuppu. 

                  Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 

 
� Salastamine 

1. Vajutage＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞ nuppu, et valida järgmiste 
valikuvõimaluste hulgast: [Yes]- jah / [No]- ei. 

2. Valiku kinnitamiseks vajutage  nuppu. 

                  Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 
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� Mängukava 

1. Faili valikus valige “ Add to List “ režiim, et lisada 
soovitud failid loendisse, mida soovite esitada. 

2. Vajutage＜＜＜＜  või    ＞＞＞＞ nuppu, et siseneda                 
“My List“  kausta ning valige soovitud fail.  

3. Vajutage    nuppu, et alustada faili mängimist.  

Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 

 

Peatükk 9. Raadio 
� Raadio 

1. Põhimenüüs valige “FM”. 

2. Vajutage＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞ nuppu, et valida soovitud 
raadiojaam. 

4. Vajuta  Menüü nuppu, et siseneda alammenüüsse.  

5. Vajutage＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞nuppu, et valida järgmiste 
valikuvõimaluste hulgast: [Save preset]-  salvesta praegune/ [Delete]-  
kustuta/ [Select]-  vali / [Auto Scan]- automaatne otsing / [Record]- 
helisalvestus 

6. Sisenemiseks vajutage   nuppu. 

       Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 

 

 
� Raadiokanali salvestamine 

1. Vajutage ＜＜＜＜ või     ＞＞＞＞ nuppu, et valida soovitud 
raadiojaam, sisenemiseks vajutage Menüü nuppu. 

2. Valige “Save preset ” ning sisenemiseks vajutage 
  nuppu. 

3. Vajutage＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞ nuppu, et valida soovitud   
raadiokanal, soovitud kanali salvestamiseks 
vajutage  nuppu. 

Märkus: Antud MP4 mängija salvestab maksimum 30 kan alit . 

 
� Automaatne otsing 

1. Vajutage ＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞, et valida “Auto Scan ”, sisenemiseks vajutage           
 nuppu. 

2. MP4 mängija otsib ning salvestab kanalid automaatselt loendisse. 
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� Raadio kuulamine 

1. Vajutage ＜＜＜＜  või    ＞＞＞＞, et valida  “Select ”, sisenemiseks vajutage                   
 nuppu. 

2. Vajutage ＜＜＜＜  või  ＞＞＞＞ nuppu, et valida kuulamiseks salvestatud kanalite 
vahel.  

 
� Raadiokanali kustutamine 

1. Vajutage ＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞nuppu, et valida “Delete ”, sisenemiseks vajutage                   
 nuppu. 

2. Vajutage ＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞ nuppu, et valida kanal, mida soovite kustutada. Valiku 
kinnitamiseks vajutage  nuppu. Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 

 
� Helisalvestus 

1. Vajutage ＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞, et valida “Record ”, sisenemiseks vajutage  nuppu.  

2. Vajutage  nuppu, et salvestamist hetkeks peatada- Paus. Salvestamise 
jätkamiseks vajutage uuesti sama nuppu. 

3. Salvestamiseks ja väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 

 

Peatükk 10. Pildid 
� Piltide lehitsemine 

1. Põhimenüüs vajutage＜＜＜＜ või     ＞＞＞＞ nuppu, et valida 
“Photo”, sisenemiseks vajutage  nuppu. 

2. Vajutage＜＜＜＜  või    ＞＞＞＞ nuppu, et valida pilt,  vajutage 

 nuppu, et kuvada pilt. Vajutage＜＜＜＜  või    ＞＞＞＞ 
nuppu, et lehitseda piltide vahel. 

3. Pildi lehitsemise režiimis vajutage  nuppu, et 
kuvada pilte slaidikavana. 

4. Vajutage Menüü  nuppu, et väljuda pildi lehitsemise režiimist, 
põhimenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage ja hoidke all Menüü  nuppu. 
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Peatükk 11. eBook 
� Tekstifailide allalaadimine 

1. Ühendage mängija arvutiga, valige 
soovitud fail allalaadimiseks. Salvestage 
fail TXT formaadis MP4 mängijasse.  
 

 

 

 
� Failide lugemine 

1. Põhimenüüs vajutage ＜＜＜＜ või     ＞＞＞＞ nuppu, et valida “EBook” , sisenemiseks 
vajutage  nuppu. 

2. Vajutage ＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞ nuppu, et valida soovitud fail, 
lugemiseks vajutage  nuppu.  

3. Vajutage ＜＜＜＜  või    ＞＞＞＞ nuppu, et keerata lehekülge. 
Kiireks edasi- või tagasikerimiseks vajutage ja 

hoidke all＜＜＜＜  või    ＞＞＞＞ nuppu. 

4. Väljumiseks ja EBook kataloogi tagasi 
pöördumiseks vajutage  Menüü  nuppu. Põhimenüüsse tagasi 
pöördumiseks vajutage ning hoidke all Menüü   nuppu. 

 

Märkus:  

1. Antud MP4 mängija toetab ainult TXT faile, teisi  failiformaate antud 
mängija ei toeta.  
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Peatükk 12. Salvestamine 
� Salvestamise režiim 

1. Põhimenüüs vajutage＜＜＜＜ või    ＞＞＞＞ nuppu, et valida 
“Record” , sisenemiseks vajutage   nuppu. 

2. Salvestamiseks vajutage  nuppu. Vajutades 
uuesti  nuppu peatatakse salvestamine. 
Salvestamiseks vajutage Menüü  nuppu. 

3. Vajutage  nuppu, et esitada salvestis.  

 

 

 

 

 

 

Peatükk 13. Häälestus  

1. Põhimenüüs vajutage＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞ nuppu, et valida  
“Setup” , sisenemiseks vajutage  nuppu. 

2. Vajutage ＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞ nuppu, et valida järgmiste 
valikuvõimaluste hulgast: [Power ]-  toide/ 
[Language] - keel / [Display]-  ekraan / [Record] - 
salvestamine / [Sys Tools] - tööriistad. 

3. Sisenemiseks vajutage   nuppu. Põhimenüüse tagasi pöördumiseks 
vajutage ja hoidke all Menüü  nuppu. 

 

 

 

 

 

 
� Toide  

1. Vajutage ＜＜＜＜ või    ＞＞＞＞ nuppu, et valida “Power”, 
sisenemiseks vajutage   nuppu. 

2. Vajutage ＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞ nuppu, et valida järgmiste 
valikuvõimaluste hulgast: [Auto off ] /        
[Always on] . 

3. Valiku kinnitamiseks vajutage  nuppu. 
Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 
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Automaatne väljalülitamine- Auto off 

1. Vajutage＜＜＜＜ või    ＞＞＞＞ nuppu, et valida järgmiste valikuvõimaluste hulgast:     
[15 minutes ]/ [30 minutes ]/ [60 minutes ]/ [90 minutes ]/ [120 minutes ]/ 
[Close ]-sulge. 

2. Valiku kinnitamiseks vajutage   nuppu.                                       
Väljumiseks vajutage Menüü   nuppu. 

Pidevalt sees- Always on 

1. Vajutage ＜＜＜＜ või    ＞＞＞＞ nuppu, et valida järgmiste valikuvõimaluste hulgast:  
[Yes]- jah/ [No]- ei. 

2. Valiku kinnitamiseks vajutage   nuppu.                                       
Väljumiseks vajutage Menüü   nuppu. 

 
� Keel 

1.   Vajutage ＜  või  ＞ nuppu, et valida “Language”, 
sisenemiseks vajutage   nuppu. 

2.  Vajutage ＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞ nuppu, et valida soovitud 
ekraanikeel. 

3.  Valiku kinnitamiseks vajutage     nuppu. 

     Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 

 
� Ekraan 

1. Vajutage ＜  või  ＞ nuppu, et valida “ Display ”, 
sisenemiseks vajutage    nuppu. 

2. Vajutage ＜  või  ＞ nuppu, et valida järgmiste 
valikuvõimaluste hulgast: [Backlight ]/ [Brightness]. 

3. Valiku kinnitamiseks vajutage      nuppu. 
Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 

Taustvalgustus- Backlight 

1. Vajutage ＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞ nuppu, et valida järgmiste valikuvõimaluste hulgast:         
[15 Seconds ]/ [30 Seconds ]/ [1 minutes ] / [Close ]. 

2. Valiku kinnitamiseks vajutage   nuppu. 

    Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 

Heledus- Brightness 

1. Vajutage ＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞ nuppu, et valida järgmiste valikuvõimaluste hulgast: 
[Low]- madal/ [Medium]- keskmine/ [High]- kõrge/ [Maximum]- maksimum. 

2. Valiku kinnitamiseks vajutage   nuppu. Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 
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� Salvestamine 

1. Vajutage＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞ nuppu, et valida “ Record ”, sisenemiseks vajutage  

        nuppu. 

2. Vajutage＜＜＜＜  või    ＞＞＞＞ nuppu, et valida järgmiste valikuvõimaluste hulgast: 
[Quality]-  kvaliteet/ [VAD] - hääle tuvastus / [AGC] - automaatne 
võimenduse reguleerimine. 

3. Sisenemiseks vajutage   nuppu. Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 

       

Kvaliteet 

1. Vajutage ＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞ nuppu, et valida järgmiste valikuvõimaluste hulgast: 
[Long time] - võimaldab pikemaajaliselt salvestada/ 

 [Normal Quality] - normaalne/ [High Quality] - kõrge. 

2. Valiku kinnitamiseks vajutage   nuppu.  

    Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 

VAD 

1. Vajutage ＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞nuppu, et valida järgmiste valikuvõimaluste hulgast:  
[YES]- jah/ [NO]- ei. 

2. Valiku kinnitamiseks vajutage   nuppu.  

    Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 

AGC 

1. Vajutage ＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞nuppu, et valida järgmiste valikuvõimaluste hulgast:  
[YES]- jah/ [NO]- ei. 

2. Valiku kinnitamiseks vajutage   nuppu.  

    Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 

 
� Tööriistad 

1. Vajutage ＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞ nuppu, et valida “ Sys 
Tools ”, sisenemiseks vajutage  nuppu. 

2. Vajutage ＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞nuppu, et valida järgmiste 
valikuvõimaluste hulgast: [Delete]-  kustuta/ 
[Format]-  vorminda / [Reset]- algseadista / 
[Sys Info.] - info/ [Refresh] - värskenda / [file 
soft] . 

3. Valiku kinnitamiseks vajutage      nuppu. 

      Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 
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Peatükk 14. Hääl 

1. Põhimenüüs vajutage＜＜＜＜  või    ＞＞＞＞ nuppu, et valida 
“Voice” , sisenemiseks vajutage   nuppu. 

2. Vajutage ＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞ nuppu, et valida soovitud 
salvestis, faili esitamiseks vajutage   nuppu. 

3. Kiireks edasi- või tagasikerimiseks vajutage ja 

hoidke all＜＜＜＜  või    ＞＞＞＞ nuppu.  

4. Sisenemiseks ”Voice” alammenüüsse vajutage 
Menüü  nuppu. 

5. Vajutage ＜＜＜＜  või    ＞＞＞＞ nuppu, et valida järgmiste 
valikuvõimaluste hulgast: [Repeat]-  kordus/ 
[Equalizer] - ekvalaiser / [A3D]  / [Play Rate] - 
mängimise kiirus / [File] - faili valik. 

6. Sisenemiseks vajutage   nuppu.  

       Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu.  

File 

1. Vajutage ＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞ nuppu, et valida soovitud salvestis.  

2. Faili esitamiseks vajutage      nuppu, kustutamiseks vajutage＋＋＋＋ nuppu. 

3. Valiku kinnitamiseks vajutage       nuppu.  

    Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 

 

 Peatükk 15. Videofaili teisendamine ja mängimine                                
� Installeeri Media Converter Tool 

1. Sisestage CD-seadmesse installeerimise CD. Programmi 
paigaldamiseks käivitage “VideoConvert.exe”. 

2. Käituge alljärgnevalt: 

    

3. Valige  “Input Video” veerust videofail, mida 
soovite teisendada MP4 mängijas 
kasutamiseks. 

4. Valige “output frame size”- teisendusjärgne 
kaadri suurus (Soovituslik:160X128). 

5. Valige“Output Audio Quality”- teisendusjärgne 
heli kvaliteet (Soovituslik: Good). 

6. Video teisendaja võimaldab kasutajal vahetada 
videoklipi helirada kasutaja enda helifailiga.  
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7. Video teisendaja võimaldab kasutajal teisaldada 
kogu klipi asemel vaid kindla valitud osa. Selleks 
tuleb  soovitud osa algusaeg sisestada“Time 
selection to convert” vasakpoolsesse sektsiooni 
ning lõpuaeg parempoolsesse. 

 

8. Kogu videofaili teisendamiseks järgige 9.punkti. 
Teisendatud videofail eelvaateks märgistage 
"MTV preview" valik, seejärel vajutage "Start 
Preview". 

9. Videofaili teisendamiseks vajutage “Start Conversion” . 

      
� Video mängimine 

3. Põhimenüüs vajutage ＜＜＜＜  või    ＞＞＞＞ nuppu, et valida 
“Video” , sisenemiseks vajutage   nuppu. 

4. Vajutage＜＜＜＜  või    ＞＞＞＞ nuppu, et valida soovitud .mtv 
fail, esitamiseks vajutage   nuppu.  

                     Faili peatamiseks vajutage uuesti   nuppu.  

5.  Kiireks edasi- või tagasikerimiseks vajutage ja 

hoidke all＜＜＜＜  või    ＞＞＞＞ nuppu. 

6. Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 

7. “Video “ kataloogi aknas vajutage alammenüüse 
sisenemiseks Menüü  nuppu. 

8.  Vajutage ＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞ nuppu, et valida järgmiste 
valikuvõimaluste hulgast: [Repeat  ]- kordus / 
[Video OSD Color] - ekraanimenüü värv. 

7. Sisenemiseks vajutage   nuppu. Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu 

Kordus: 

1. Vajutage ＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞ nuppu, et valida järgmiste 
valikuvõimaluste hulgast: [No Repeat]- ei korda / 
[Repeat One]- korda üks kord / [Repeat All]- 
korda kõik / [Random All]- korda kõiki juhuslikult / 
[Folder Normal]- tavaline kausta mängimine / 
/[Folder Repeat]- kausta kordus/ [Folder 
Random]- kausta juhuslik kordus. 

2. Valiku kinnitamiseks vajutage  nuppu. 

Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 
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Video ekraanimenüü värv: 

1. Vajutage ＜＜＜＜  või     ＞＞＞＞ nuppu, et valida järgmiste 
valikuvõimaluste hulgast: [Red ] - punane / [Green] - 
roheline / [Blue] - sinine / [Cyan] - türkiis / [Black] - 
must / [Gray] - hall. 

2. Valiku kinnitamiseks vajutage  nuppu.  

    Väljumiseks vajutage Menüü  nuppu. 
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Peatükk 16. Vigade otsimine 
 

Kui esineb mingisuguseid probleeme, vaadake palun alljärgnevat: 
Probleem Põhjus 

� Seade ei lülitu sisse Seade ei lülitu sisse, kui aku on tühi. Laadige akut.  
� Seade lülitub automaatselt 

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

�Ekraan ei lülitu sisse � Ekraani ei pruugi näha otsese päikesevalguse 
all. 

� Vaadake, kas olete valinud voolu säästmise 
“Power Save” režiimi. 

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

� Vaadake, kas muusikafail ja formaat on õiged.  
� Vaadake, kas aku on täis. 

� Muusikat ja heli ei kuule � Vaadake, et helitugevus ei ole 0 (nulli) peale 
keeratud. 

� Vaadake, et kõrvaklapid oleksid korralikult 
ühendatud ja hoidke kõrvaklapid puhtad. 

� Rikutud muusikafaile võib seade mitte esitada. 
Palun veenduge failide sisu rikkumatuses. 
Formateerige disk uuesti. 

� Seade ei tööta ühenduses 
arvutiga 

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

� Installeerige draiver korrektselt uuesti. 
� Ebanormaalne esitamise aeg Vaadake, kas fail on VBR (Variable Bit Rate). 
� Tegelik mälu suurus on teine 

pakil märgitust 
Väike erinevus võib tekkida erinevatest 
formaatidest ja algoritmidest, mida kasutavad 
erinevad operatsioonisüsteemid. 

� Ebanormaalne kiri või nimede 
kuvamine ekraanil 

Tehke kindlaks, et olete valinud õiged keeleseaded. 

� Seade on kuum Laadimisel võib seade kuumeneda. See ei avalda 
mõju toote elueale ega funktsioonidele. 
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Peatükk 17. Teenindus 
 

Kui esineb tehnilisi probleeme, võtke ühendust kohaliku distribuutoriga AS ORDI 
www.ordi.ee või meie klienditeenindusega. 
 
Klienditeeninduse Keskus:  http://www.apacer.com 

 
 

Peatükk 18. Toote spetsifikatsioon  
 

USB liides USB 2.0  
Sisseehitatud mälu suurus  2GB/ 4GB/8GB 
Ekraan 1.8”, värviline TFT ekraan, Diagram (128X160) 
Kasutajaliides 12- keelne (toetab ID3 kuvamist) 
Muusika esitamine  MP3/ WMA 
EQ seaded Normal , Pop , Rock , Classic , Jazz , Bass , 

Custom EQ 
S/N suhe > 85 dB  
FM sagedus 87.5MHz – 108MHz 
Toetatud salvestusformaat WAV audiofail 
Toetatud pildiformaadid JPEG , BMP 
Toetatud videoformaadid WMV, AVI,MPEG I , MPEG IV (nõuab 

teisendamist) 
Toiteelement  Sisseehitatud 320 mAh Li-Polümeer aku 
Toetatud tekstiformaat txt 
Aku kestvus Video mängimine: < 3 tundi 

Muusika mängimine: < 10 tundi 
Sertifikaat CE, FCC 
Mõõdud/ kaal (L)70 x (W)55 x (H)7 mm / 43g 
Töötamise temperatuur -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)   
Töötamise niiskusaste 10 % ~ 75% 
Toetatud 
operatsioonisüsteemid  

Windows 98(SE)/ME/2000/XP/Vista 

Toetatud failisüsteemid  FAT16, FAT32 
Lisaseadmed Kõrvaklapid, USB kaabel, kiirkasutusjuhend, kott, 

installeerimise CD (Win98 draiver & 
kasutusjuhend). 

 
Märkus: Aku eluiga sõltub ümbritsevast temperatuurist ning kasutamisest.  

Kasutusjuhend võib muutuda täiustamise eesmärgil il ma eelneva etteteatamiseta.  
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The copyright on this user manual remains with out company. No part 
of this user manual may be transmitted, reproduced or changed. The 
product specifications, design and this user manual’s content are 
subject to change without notice. 


