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Meelespea 
 

Hoiatuseks  

� Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit 
lahti. 

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

� Ärge jätke seadet keskkonda, mille temperatuur on ~40°C(95°F), nagu sauna või 
autosse päikese kätte.  

� Antud toode on elektrooniline seade; ärge asetage mängijat ega akut magnetiliste 
objektide lähedusse. 

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

� Vältimaks kuulmiskahjustusi, ärge kuulake muusikat täisvaljudusel. 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. 

� Seadmes andmete  fvõimateerimise, üleslaadimise ja allalaadimise ajal ärge 
ühendage seadet äkiliselt lahti, see võib põhjustada programmi vea. 

�  Andmete laadimise ajal ärge lülitage seadet välja või jälle taas lülitage. Antud 
juhul ei vastuta tootja selle tagajärjel tekkinud kahju puhul.  

� Aku eluiga võib varieeruda sõltuvalt kasutamisest, vabrikust ja tootmise 
kuupäevast. 

�  Seade alustab laadimist, kui see on ühendatud USB pvõiti arvuti küljes sõltumata 
sellest, kas seade on sisselülitatud või mitte. 

� Palun laadige juhul kui: 
A. Aku elektrooniline aken ei näita elektrit. 
B. Seade ei lülitu sisse. 
C. Seade töätab nvõimaalselt aga see lülitub automaatselt kiiresti välja. 
D. Seade ei reagreeri nuppude vajutusele. 
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Meie ei vastuta andmete või  muusika failide kadumise eest seadmes. 
  
Microsoft Windows Media ja Windows on Microsoft Cvõipvõiation kaubamärgid. 
Teised kaubamärgid, mis on antud kasutusjuhendis mainitud, on omadatud 
vastavatelt ettevõtetelt. 

Peatüüüükk 1. Sissejuhatus 

Õnnitleme Teid, et ostsite Apacer Audio Steno MP3 Mängija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Peatüüüükk 2. Seadme tunnused 

� Täiuslik MP3 mängija koos suure  2.2" TFT ekraaniga  

� Sujuv video taasesitus  

� Sisseehitatud kõrg-kvaliteetsed stereo kõlarid, kaks kõrvaklapi väljundit  

� Kummist ümbris tagab mugava puudutuse  

� Sisseehitatud kõrge jõudlusega Li-aku, mis kestab kuni 8 tundi 
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� Peatüüüükk 3. Seadme joonis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Peatüüüükk 4. Pakend sisaldab : 

� Audio Steno AU840 MP3 Mängija x 1 

� Kõrvaklapid x 2 

� USB kaabel x 1 

� Installatsiooni CD x 1 

� Kiirkasutus juhend ing.keeles x 1 

� Kott  x 1 
 

 Peatüüüükk 5. Ekraani kirjeldus 
� Muusika esitamise režiim (Music Playing Mode)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOL - 

Režiimi klahv 

Ekraan 

Kõrvaklapi pistik 
 

Sisse/välja lülitamine/Esita/Paus  

VOL + 

kiirkerimine edasi/järgmine 

Kõrvaklapi pistik 
REC klahv 

Kiirkerimine tagasi/eelmine Voolu lüliti 

USB pvõit 

Välised kõlarid 
Mikrofon 

Kogu aeg 

Laulu number/Kogu number 

Esitamise seisund 

Sageduse ekraan/Laulusõnade ekraan/ID3 Info 

Laulu Info 

Taasesitamise aeg 

Esitamise režiim 
Aku tase 

Ribalaius 

Helitugevuse näidik 

Edenemisnäitur 

Kvõiduse režiim 
EQ 

Luku sümbol 
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� Salvestamise reziim – diktofon (REC Mode) 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Video esitamine (Video Playing) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
� Raadio režiim (FM Mode) 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Piltide vaatamine (Picture Browsing) 
 
 
 
 
 
 
 

 Peatüüüükk 6. Põhifunktsioonid 
� Sisse/välja lülitamine - On/ Off 

Sisse lülitamine: 

Vajuta voolu lüliti ON asendisse. 

Vajuta ja hoia  klahvi 3 sekundit, seade lülitub sisse.   

 

Välja lülitamine: 

Vajuta ja hoia  klahvi 3 sekundit, seade lülitub välja. 
 

Helitugevuse näidik 

Video esitamine 

Aku tase 

Edenemisnäitur 

Kogu aeg 

Loo number Esitamise seisund 

Taasesituse aeg 

REC staatus 

Faili nimi 
Edenemisnäitur 

Allesjäänud salvestuse aeg Salvestuse aeg 

REC reziim 

Aku tase 

REC kvaliteet 

Kataloog 

Failid 

Aku tase 

Raadio režiim 

Seadete valik 

FM laineala näidik 

Helitugevuse riba 

Hetke sagedus 
 

Aku tase 
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� Lukk peal/maas (Hold On/Off) 

 

Järgi allolevaid samme, et võimaldada Hoidmis Fuktsioon (Hold function) 
vätimaks juhuslikke klahvi vajutusi ja operatsioone. 

Lukk peal : hoia vajutades  ja   klahvi, et seade lukustada. 

Hold Off : hoia vajutades  ja  klahvi uuesti, et seade lukust lahti teha.  

    
Lukus            Lukust lahti 

 
� Aku laadimine 

1. Ühendage USB kaabel oma MP3 mängija külge ja teine kaabli ots 
ühendage arvuti küljes olevasse USB pvõiti. 

2. Ekraanile ilmub arvuti ja USB kaabli pilt, kui MP3 mängija on ühendatud. 

 
3. Aku  aken vilgub. Kui aku on täis, näitab aku aken täis olekut.  

    
4. Aku täis laadimine võtab aega umbes 3 tundi. Ära lae akut üle (rohkem 

kui 10 tundi) . Liigne laadimine või mitte laadimine võib lühendada aku 
eluiga. 

Märkus: Seadme esmakvõidsel kasutamisel või kui sea det pole kasutatud 
kaua aega, laadige aku täiesti täis. 

 
Ühendamine arvutiga ja andmete ülekandmine 

1. Ühendage USB kaabel oma MP3 mängija külge ja teine kaabli ots 
ühendage arvuti küljes olevasse USB pvõiti. 

2. Ekraanile ilmub arvuti ja USB kaabli pilt, kui MP3 mängija on ühendatud 
arvutiga ja toimub andmete ülekandmine. 

3. Valige ja järjestage failid ja kataloogid, mida soovite laadida seadmesse. 
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Märkus: Kontrollige, et voolu lülitus nupp oleks “O ff” asendis, ennem kui 
ühendate arvutiga.  

 
� A-B kvõidus funktsioon 

1. Esita enda valitud faili 

2. Vajuta [REC]  klahvi lõigu alguses, mida soovid kvõirata. Algus punkt on 
määratud ja ekraanile ilmub aken “A-”.  

3. Vajuta [REC]  klahvi, et seada lõigu lõpp, mida soovid kvõirata. Ekraanile 
ilmub “A-B” ja valitud lõik mängib kvõiduvalt. 

4. Vajuta [REC]  klahvi lõigu esitamise ajal, et tühistada lõigu kvõidamine. 

 
� Helitugevuse reguleerimine 

Muusika, Diktofoni või Video režiimis olles vajutades lühidalt  

[+]  või [-]  klahve, saate suurendada või vähendada helitugevust.  

 

Peatüüüükk 7. Süsteemi menüü 

� Peamneüü (Main Menu)  

1. Peamenüüs, vajuta   või  klahvi, et valida 
soovitud valik, kas Muusika [Music] / Video 
[Video] / [FM] / Pilt [Picture] / Tekst [Text] / 
Diktofon [Recvõid] / Navigatsioon [Navigation] / 
Seaded [Settings] 

2. Vajuta  või  klahvi ja vajuta [MODE] klahvi, 
et siseneda valiku alammenüüsse, hoia ja vajuta [MODE] klahvi, et väljuda 
alammenüüst ja pöörduda tagasi peamenüüsse.  

 
� Seaded (Settings) 

1. Peamenüüs, vajuta  või  klahvi, et valida 
Seaded “Settings”, vajuta [MODE] klahvi, et 
siseneda Seadete “Settings” alammenüüsse. 

2. Vajuta  või  klahvi, et valida alammenüü, 
vajuta [MODE] klahvi, et siseneda seadetesse, 
vajuta [MODE] klahvi uuesti, et seaded salvestada.  

3. Vajutades hoia  klahvi, et pöörduda tagasi Seadete “Settings” 
alammenüüsse. 

 
� Muusika (Music) 

Selles on 4 alam-valikut : Kordus režiim “Repeat Mode”, Esitamis režiim “Play 
Mode”, Ekvalaiseri valik “EQ Select” ja Kasutaja ekvalaiseri seaded “User EQ 
Set”. 
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Kui soovite detailsemalt näha, palun vaadake sektsiooni: Muusika seaded 
”Music settings” Muusika esitamine “Listen to Music“ peatükis. 

 
� FM Raadio (FM Radio) 

Selles on 2 alam-valikut: “Stereo SW” ja “FM Region”.  

Detailsemalt näete “FM” osas.  

 
� Diktofon (Record) 

Selles on 2 alam-valikut: Salvestamise kvaliteet “REC Quality” ja Salvestamise 
helitugevus “REC Volume”.  

Kui soovite detailsemalt näha, palun vaadake sektsiooni: Diktofoni seaded 
“Record settings” Diktofoni ”Record” peatükis. 

 
� Ekraan (Display) 

Taustavalguse aeg (Backlight time) : 6 valikut: 5 sec., 10 sec., 15 sec., 20 
sec., 30 sec. ja Alati peal  (Always On).  

Heledus (luminance) : 5 valikut: 5, 4, 3, 2 ja 1. Mida kõrgem tase, seda 
heledam.  

Tasutavalguse režiim (Backlight mode) : 2 valikut: Normaalne (Normal) ja 
Voolu säästlik (Power Save). 

 
� Süsteem (System) 

3 alam-valikut: Teave (About), Uuendus (Update) ja Vaikimise seaded (Default 
Set). 

Teave (About):  Ekraan näitab püsivara versiooni , versiooni kuupäeva, kogu 
mälumaht/alles jäänud mälumaht. Vajuta [MODE] klahvi väljumiseks.  

Uuendus (Upgrade):  “Hoiatus aken” ilmub ekraanile, kinnitamaks, kas soovite 
tarkvara uuendust või mitte . Vali JAH “Yes” ja vajuta [MODE] klahvi uuenduse 
installimiseks, vali EI “No” väljumiseks. 

Vaikimisi seaded (Default settings):  “Hoiatus aken” ilmub ekraanile 
kinnitamaks, kas soovite taastada tehase seaded. Vali JAH “Yes” ja vajuta 
[MODE] klahvi tehase seadete taastamiseks, vali EI “No” väljumiseks. 

 
� Automaatse väljalülituse aeg (Power Off Timer) 

On 6 valikut: Väljas (OFF), 10 Minutit, 15 Minutit, 30 Minutit, 60 Minutit ja 120 
Minutit. 

 
� Keel (Language) 

Antud MP3 seade toetab mitut keelt. 
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 Peatüüüükk 8. Muusika esitamine 
� Esita/Stop (Play/Stop) 

1. Ühenda kõrvaklapid, lülita seade sisse ja kontrollige, kas aku on täis.  

2. Vajuta  või  klahvi, et valida Muusika “Music” peamenüüst, vajuta 
[MODE] klahvi, et siseneda muusika esitamise režiimi.  

3. Vajuta  klahvi, et muusika hetkeks peatada (paus), vajuta  klahvi 
uuesti muusika esitamise jätkamiseks. 

4. Esitamise režiimis, vajuta  või  klahvi, et valida eelmine või järgmine 
lugu.   

5. Esitamise režiimis, hoia ja vajuta  või  klahvi, et kiirkerida tagasi või 
kiikerida edasi lugu. 

6. Hoia ja vajuta [REC] nuppu, et lülitada ekraani sageduse ja ID3 
info/laulusõnade ekraani vahel.  

 
� Laulusõnade kuvamine (Lyrics Display) 

1. Salvestage laulusõnade fail MP3 seadmesse sama nimega nagu muusika 
fail *.LRC formaadis. 

2. Vaata ülemist operatsiooni, kuidas opereerida Laulusõnade 
Sünkroniseeritud Kuvamist Ekraanile. 

Seade toetab ainult Laulusõnadele Sünkroniseeritud Ekraani faile (Lyric 
Synchronous Display of files), mis on sama nimega nagu MP3 formaat, nt. 
Muusika faili nimi on “Angel.mp3”, LRC faili nimi peab olema “Angel.Irc”, nad 
peavad asuma ka samas kataloogis. 

 
� Muusika seaded (Music Settings) 

1. Vali Seaded “Settings” peamenüüst, vajuta  või  klahvi, et valida 
Muusika “Music” valik. Vajuta [MODE] klahvi, et siseneda Muusika “Music” 
alammenüüsse. 

2. Selles on 4 alam-valikut: Kordus režiim (Repeat Mode), Esitamise režiim 
(Play Mode), Ekvalaiseri valik (EQ Select) ja Kasutaja ekvalaiseri seaded 
(User EQ Set). 

 
� Kordus režiim (Repeat Mode) 

7 võimalust: 

1. Ükskord (Once) : esita lugu ükskord  

2. Korda 1 (Repeat 1) : Korda ühte lugu  

3. Kataloog korra (Folder Once) : Esita kataloogist igat laulu ükskord  

4. Kataloogi korduse (Folder Repeat) : Esita kataloogist kõiki laule korduvalt  

5. Kõiki ükskord (All Once) : Esita kõiki laule ükskord  

6. Korda kõiki (All Repeat):  Korda kõiki laule korduvalt  

7. Sissejuhatus (Intro):  Esita iga laulu esimesed 10 sekundit   
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� Esitamise režiim (Play Mode) 

Järjekorras (Order):   esita lood järjest  

Segamine (Shuffle) : esita lood juhulsikus järjekorras  

 
� Ekvalaiseri valik (EQ Select) 

On 7 EQ valiku võimalus : Normal, 3D, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz. 

 
� Kasutaja EQ (User EQ) 

Selles režiimis saate käsitsi muuta EQ seadeid. 

1. Vajuta [+] või [-] klahvi, et liigutada horisontaalselt, vajuta  või  klahvi, 
et liigutada vertikaalselt. 

2. Vali JAH “Yes” seadete salvestamiseks. 
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 Peatüüüükk 9. FM 
� FM Raadio (FM Radio) 

1. Vali “FM” valik peamenüüst. 

2. On 5 valikut: Manuaalne - Manual (manual), Automaatne - Auto 
(automatic), Mälu - Mem (memory), Eelasetus - Prese (preset) ja Kustuta -  
Del (delete). 

Märkus: Kui need 5 valikut ei ilmu, palun vajuta [M ODE] klahvi uuesti, et 
avada alammenüü. 

 
� Manuaalne otsing (Manual Search) 

1.  “FM” režiimis, vajuta  või  klahvi ja vajuta [MODE] klahvi, et valida 
Manuaalne “Manua” valik. 

2. Vajuta  või  klahvi, et manuaalselt valida kanalite sagedused. 

 
� Kanali salvestamine: 

1. Vajuta [MODE]  klahvi, et avada FM alammenüü.  

2. Vali  “mem ” ja vajuta [MODE], et avada Kanali salvestamise “Save 
Channel”  aken. 

3. Vajuta [+] või [-]  klahvi, et valida mõni Tühi “Empty ” eelseadistatud kanal, 
vajuta  klahvi, et valida JAH “Yes”, kui soovite kanali sellel sagedusel 
salvestada, vali EI “No” , et see tühistada. 

4. Väljumiseks vajuta [MODE] . 

Märkus: Antud seade saab salvestada maksimaalselt 3 0 kanalit.  

 
� Automaatne otsing (Auto Search) 

1. “FM” režiimis, vajuta  või  klahvi ja vajuta [MODE]  klahvi, et valida 
Automaatne “Auto” valik. 

2. MP3 mängija otsib ja salvestab sagedused automaatselt. 

3. Pärast seda, kui seade on salvestanud kõik 30 kanalit, siis seade lülitub 
automaatselt eelseadistuse “preset“ režiimile ja esitab 01 kanalit.  

 
� Raadio kuulamine (Listen to FM) 

1. “FM” režiimis, vajuta  või  klahvi ja vajuta [MODE] klahvi, et valida 
eelseadistuse “Preset” valik. 

2. Vajuta  või  klahvi, et kuulata salvestatud kanaleid.   
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� Kanali kustutamine (Deleting a channel) 

1. “FM” režiimia, vajuta  või  klahvi ja vajuta [MODE] klahvi, et valida 
Kustutus “Del” valik. 

2. Vajuta [+] või [-] klahvi, et valida kanal, mida soovite kustutada. 

3. Vajuta  klahvi, et valida JAH “Yes” kinnitamaks kustutamise soovi või EI 
“No” , et see tühistada. 

 
� FM seaded (FM settings) 

1. Vali Seaded “Settings”  option peamenüüst, vajuta  või  klahvi, et 
valida FM Raadio “FM Radio” ja vajuta [MODE]  klahvi, ilmub kaks alam 
valikut:  

Stereo SW:  Vajuta [MODE] klahvi, et valida Stereo Sees ”On”  või Väljas “Off” . 

FM Regioon:  Siin on mitu valikut: Hiina (China), Euroopa (Europe), Jaapan 
(Japan) ja U.S.A. 87MHz kuni 108MHz ja 76 MHz kuni 90 MHz Jaapani leviala. 

 

 

 Peatüüüükk 10. Pilt 
� Piltide kuvamine (Picture Browsing) 

1. Peamenüüs, vajuta  või  klahvi, et valida Pilt “Picture”, siis vajuta  
[MODE]  klahvi, et siseneda Pildi režiimi (Picture mode), nagu järgnevalt: 

 

      

 

 

2. Vajuta  või  klahvi, et valida pilt, siis vajuta [MODE]  klahvi, et seda pilti 
kuvada ekraanil, nüüd vajutades   või  klahvi saad käia läbi teisi pilte. 

3. Väljumiseks vajuta [MODE]  klahvi uuesti. 

Märkus: Antud seade toetab JPEG pildi formaati  220 *176 pikslit.  
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 Peatüüüükk 11. Tekst 
� Lae alla TXT fail (Download TXT File) 

1. Ühendage seade oma arvutiga, valige fail, mida soovite allalaadida ja 
salvestage fail TXT formaadis MP3 mängijasse. 
 

� Faili lugemine (Read File) 

1. Peamenüüs, vajuta  või  klahvi, et valida Tekst “Text” , siis vajutades 
[MODE]  klahvi, sisenete Teksti “Text” aknasse. 

2. Vajuta  või  klahvi, et valida fail, mida soovite lugeda ja vajutades 
[MODE] klahvi, saate seda lugeda.  

3. Vajuta   või  klahvi lehe keeramiseks. Hoia ja vajuta  või  klahvi, et 
kiiresti kerida tagasi ja kiirkerida edasi läbi lehekülgede.  

 

 

Märkus:  

1. Antud seade toetab ainult “ANSI” formaadis TXT f aile, teisi faili 
formaate see ei toeta.  

2. Kui faili suurus on üle 400KB, võivad need ilmud a ekraanile aeglaselt. 
Me soovitame luua failid suuruses 400KB või vähem. 

 
� Järjehoidja häälestus (Bookmark Setup) 

1. Järjehoidjaid saab luua lugemis režiimis, vajuta  või  või [+] või [-] 
klahve, et valida järjehoidja asukoht ekraani esimesel real.   

2. Vajuta  klahvi selle valimiseks, salvestamiseks vajuta [MODE]  klahvi. 

3. Vali teine järjehoidja, vajuta [REC], et avada järjehoidja, vajuta [+] või [-]  
klahvi, et valida soovitud järjehoidja, kinnitamiseks vajuta [MODE] klahvi. 

Märkus: Spetsiifilise järjehoidjaid on võimalik üle kirjutada aga mitte 
kustutada.  
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 Peatüüüükk 12. Diktofon 
� Diktofoni režiim (Recording Mode) 

1. Peamenüüs, vajuta  või  klahvi, et valida Salvestus “Record”  ja vajuta  
[MODE]  klahvi, et siseneda Salvestuse “Record” aknasse. 

2.  “MIC REC”  diktofoni režiimis, sisene “MIC REC”  aknasse; Valmistu 
“Prepare…”   – näitab ekraanil. 

3. Vajuta [REC]  klahvi salvestuse alustamiseks, vajuta [REC]  klahvi uuesti, et 
see hetkteks peatada (paus), Salvestamine “Recording” või Salvestamine 
peatatud “REC PAUSE” ilmub ekraanile. 

4. Hoia ja vajuta [REC] klahvi salvestatud faili salvestamiseks, ekraanile ilmub 
Faili salvestamine “Saving File” , siis valmistuge järgmise faili 
salvestamiseks. . 

5. Hoia ja vajuta [MODE] klahvi, et väljuda diktofoni režiimist.  

 

 
� Salvestamise seaded (REC settings) 

1. Vali Seaded “Settings”  peamenüüst, vajuta  või  klahvi, et valida 
Salvestuse “Record” valik ja vajuta [MODE] klahvi, on 2 alam valikut:  
Salvestuse kvaliteet “REC Quality”  ja Kõrgkvaliteet “High Quality” . 

REC kvaliteet:  Kõrgkvaliteedi “High Quality” valik toodab suuremaid salvestuse 
REC faile parema kvaliteediga, kui Tavaline kvaliteet “General Quality” toodab 
väiksemaid faile madalama kvaliteediga.  

REC helitugevus:  5 valikut: +1, +2, +3, +4 ja +5. Mida kõrgem tase, seda 
kõrgem salvestuse helitugevus.  

Märkus:  

Muusika esitamise menüüst saate samuti esitada salv estatud faile.  

Kui ekraan näitab Ruum täis “Full Space”, siis see tähendab, et mälu on 
täis, palun kustutage mõned failid, et vabastada mä lu 

 

 

 Peatüüüükk 13. Navigatsioon 
� Navigatsioon (Navigation) 

1. Navigatsioon on üks funktsioon. 

2. Peamenüüs, vajuta  või  klahvi, et valida Navigatsioon “Navigation”, 
siis vajuta [MODE]  klahvi. 
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3. Navigatsioon lubab teil näha faili tüüpe, struktuuri ja sisu selgemalt, see on 
kasulik failide haldamiseks ja faili sisude otsimiseks.  

 
Ava katalooge ja esita või kustuta faile  

1. Ava katalooge (Open folders):  Navigatsiooni “Navigation”  režiimis saate 
valida kataloogi ja vajutades [MODE] klahvi, näete selle sisu. 

2. Esita fail (Play File) : Navigatsiooni “Navigation”  režiimis saate valida 
oma lemmik muusika või video faile, vajutades [MODE] klahvi, saate neid 
otse siit esitada;  

3. Kustuta fail (Delete File):  Navigatsiooni “Navigation”  režiimis, hoia ja 
vajuta [REC] klahvi, et avada Kustuta “Delete” aken, valige JAH “Yes”, kui 
soovite kustutada ja EI “No”, kui soovite väljuda. 

Märkus: Kui valitud faili formaat on tundmatu, siis  ekraanile ilmub hoiatus 
kiri Vale faili formaat “File Format Error”. 

 

 Peatüüüükk 14. DRM-9 funktsioon 
� DRM-9 ülekandmise intruktsioonid 

Hoiatus : Laadige muusika alla DRM 9 kaitsega. 

1. Muusika DRM 9 peaks ülekandma seadmesse Windows Media Player 9.0 
või 10.0 versioon. 

2. Teised allalaadimise operatsioonid võivad tekitada seadmel probleeme 
muusika failide lugemisega, mis on koos DRM 9.  

 
� Tegevuse instruktsioon: 

Süsteem võib nõuda litsentsi installeerimist, kui kasutaja ei ole õieti muusika 
faili koos DRM’ga allalaadinud. Sellisel juhul peab kasutaja litsentsi allalaadima 
muusika väljaandjalt.  

1. Ühenda seade arvutiga. 

2. Valige soovitud muusika fail DRM 9’ga. 

3. Klikake parema hiire klõpsuga failil ja valige  “Add to Sync list”. 

4. Avatud aknas vali “Sync” valik. 

5. “Sync” aknas vali soovitud muusika fail DRM 9’ganagu sammus  2 ja vali 
“Removable Disk”. 

6. Kliki “start Sync“, et alustata DRM9’ga muusika faili ülekannet seadmesse. 

7. Turvaliselt ühendage seade arvuti küljest lahti.  
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 Peatüüüükk 15. Koverteeri ja Esita Video fail 
� Installeeri AVI konverter 

1. Sisesta installatsiooni CD CD-ROM’i, vali ja kliki  “AVIConverter.exe”, et 
alustada programmi seadistamist. 

2. Siis klikake [Next] nuppu, et ilmuks järgmine pilt: 

    
3. Vali “Only for Win 2K/XP” valik ja klikake Next. 

4. Pärast installeerimis rutiini valikuid, klikake [Install] nuppu, kuni 
installeerimine on lõppend (näidatud allpool). 

5. Pärast installeerimist, kliki [Finish] nuppu, et lõpetada tarkvara 
installeerimine (näidatud allpool). 
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� Konverteerimine (Conversion): 

Antud seade võimaldab konvertida RM, VOB, DAT ja RMVB formaate AVI video 
formaadiks kaasapandud video konverteerimis tarkvara abil.  

1. Käivita “AVIConverter 2.0” programm ja kliki Lisa “Add”, siis valige soovitud 
video/audio fail ja AVI video fail, mida soovite luua, näidatud allpool: 

 
2. Vali ja pane enda soovitud parameetrid, kliki Salvesta “Save”, saate valida 

ka teisi faile. Pärast seda, kui valimised on lõpetatud, kliki Sulge “Close”, et 
see aken sulgeda ja kliki Konverteeri nüüd “Convert Now”. Seade alustab 
AVI faili konverteerimist.  

 
3. Kui konverteerimine on lõppend, kliki Sulge “Close”, et väljuda. 

4. Õnnestunult konverteeritud AVI video faili saab esitada MP3 seadmesse. 
Selle operatsiooni käigus, sisene Video režiimi Video Mode, vali vastav fail, 
vajuta [MODE] klahvi video esitamiseks, väljumiseks hoia all (Video 
esitamise liides näitab Ekraani kirjeldusele). 

 

 Peatüüüükk 16. Seadme püsivara uuendamine  

See funktsioon on mõeldud profesioonaalsetele tehnikutele, kui teie seadmes 
ilmneb mingeid vigu. Võtke ühendust kohaliku distribuutoriga või kontakteeruge 
klienditeenindust. 
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 Peatüüüükk 17. Vigade otsimine 
 

Kui kogete mingeid probleeme, vaadake palun allolevat tabelit abi saamiseks. 
Probleem Põhjus 

� Seade ei lülitu sisse Seade ei lülitu sisse, kui aku on ei ole laetud. 
Laadige aku uuesti täis ja lülitage seade sisse. 

� Seade lülitub automaatselt 
välja 

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

� Ekraan ei lülitu sisse � Ekraani ei pruugi näha otsese päikese valguse 
all. 

� Vaadage kas olete valinud Voolu säästmise 
“Power Save” seade. 

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

� Vaadake, kas muusika fail on rikutud või ei ole 
õige formaat. 

� Vaadake, kas aku on täis. 
� Muusikat ega heli ei kuule � Vaadake ega helitugevus ei oleks 0 peal 

keeratud.  
� Vaadake, et kõrvaklapid oleks korralikult 

ühendatud ja hoidke kõrvaklapid puhtad. 
� Rikutud muusika failide tulemusena või seade 

neid mitte esitada, Corrupted music files may 
result in unplayability, veenduge failide 
rikkumatuses. Formaatige disk uuesti. 

� Seade ei tööta ühendades 
arvutiga  

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

� Installige draiver korrektselt uuesti.  
� Ebanormaalne Esitamise 

Aeg  
Vaadake kas fail on VBR formaadis (Variable Bit 
Rate)  

� Tegelik mälu suurus on teine 
pakil märgitust 

Väike erinevus võib tekkida erinevatest faili 
formaatidest ja algoritmides, mida kasutavad 
erinevad operatsioonisüsteemid. 

� Ebanormaalne kiri või 
laulunimed erkaanil  

Kontrollige, kas Teil on valitud õige keel.  

� Seade on kuum Kuumust või tekkida laadimise ajal. See ei muuda 
seadme eluiga ega seadme funtsioneerimist.  
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 Peatüüüükk 18. Teenindus 
Kui Teil on tehnilisi probleeme, võtke ühendust kohaliku distribuutoriga ORDI AS 
www.ordi.ee  või meie klienditeenindusega. 
 
Klienditeeninduse Keskus:  http://www.apacer.com 

 
 

 Peatüüüükk 19. Toote spetsifikatsioon 
 

USB liides USB 2.0  
Sisseehitatud mälu suurus 2GB/ 4GB 
Ekraan 2.2”, 260K värviline TFT ekraan (220*176) 
Kasutaja liides 12 keelt (toetab ID3 ekraani) 
Muusika taasesitamine MP3/ WMA 
EQ valikud Normal, 3D,Rock,POP, Classical, D-Bass, Jazz, 

Tavaline (Custom) 
S/N suhe > 85 dB  
FM sagedus 87.5MHz – 108MHz 
Salvestatud faili formaat WAV 
Pildi faili formaat JPEG 

 
Video faili formaat AVI  

RM, VOB,DAT, RMVB (peab olema 
knverteeritud) 

Aku kestvus Video esitamine: >4 tundi 
Muusika esitamine: >8 tundi 
Diktofon: umbes 10 tundi* 

Kõrvaklappide väljundi 
võimus 

10mw (L) + 10mv (R) (32ohm) 

Aku Maksimum  8 tundi muusika esitamise režiimis* 
Šertifikaat CE, FCC, BSMI 
Mõõdud / Kaal (L)70 x (W)47 x (H)14mm / 45g 
Töötamise temperatuur -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F) 
Niiskusaste 10 % ~ 75% 
Toetab O/S Windows 98(SE)/ME/2000/XP/Vista 
Teotab faile FAT, FAT32 
Lisaseadmed Kahed kõrvaklapid, USB kaabel,kiirkasutusjuhend 

inglise keeles, kott, installatsiooni CD (Win98) 
Märkus: Aku eluiga võib kõikuda sõltuvalt temperatuurist ja kasutamisest. 
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