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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 Apaceri 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 koputage või lööge MP3 mängijat. Eriti hoiduge TFT ekraani raputamisest, 
sest see võib kahjustada või põhustada rikkeid TFT ekraani töötamisel. 

� Ärge lammutage seadet lahti ning ärge kasutage alkoholi, lahustit või bensiini 
seadme ekraani puhastamiseks. 

� Seadmes andmete  formateerimise, 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. 

� Me soovitame akut laadida läbi sülearvuti (NB) või lauaarvuti (PC) USB pordi.  

� Seade alustab laadimist, kui see on ühendatud USB porti 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 töötab normaalselt 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 Corporation kaubamärgid. Teised kaubamärgid, 
mis on antud kasutusjuhendis mainitud, on omandatud vastavatelt ettevõtetelt.  

 

 Peatüüüükk 1. Sissejuhatus 
Õnnitleme Teid, et ostsite Apacer Audio Steno MP4 Mängija. 
 
Ennem toote käivitamist, palun lugege läbi kasutusjuhend. Antud kasutusjuhend 
aitab teil õppida kasutama toote erinevaid funktsioone ning muuta toote kasutamist 
nauditavamaks.  
 
See kausutusjuhend sisaldab olulist infot toote turvanõuete kohta. Palun lugege 
kogu informatsioon hoolikalt läbi, et vältida hilisemaid ootamatuid õnnetusi.  

 
 

 

 

 

 Peatüüüükk 2. Seadme tunnused 

� Suurte võimalustega MP4 mängija, koos suure 1.8" TFT värvilise LCD ekraaniga 

� Soojustundlik sinise valgusega juhtpaneel  

� Iseseisev EQ kiirklahv 

� Ergonoomiline kurvidega S-kujuline korpus, mis tagab lihtsa kasutuse 

� Sisseehitatud kõrge jõudlusega Li-aku, mis kestab muusika kuulamisel kuni 20 
tundi 
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 Peatüüüükk 3. Seadme joonis 

 

 

  

 

 

   
TFT Ekraan   

   

Esita/Paus   

Kiirkerimine 

tagasi/Eelmine 

Kiirkerimine 

edasi/Järgmine 
 

Menüü/Sisene/A-B 
Kordus 

 
Tagasi 

VOL +/Eelmine 

EQ 

 
REC klahv 

Mikrofon 

Sisse/Välja lülitamine/Luku 
lüliti 

Taaskäivitamine 
Vol-/Järgmine 

 

Kõrvaklapi pistik 

 

USB port  

 

 Peatüüüükk 4. Pakend sisaldab 

� Audio Steno AU860 MP4 Mängija x 1 

� Kõrvaklapid x 1 

� USB kaabel x 1 

� Installatsiooni CD x 1 

� Kiirkasutusjuhend inglise keeles x 1 

� Kott x 1 
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 Peatüüüükk 5. Ekraani kirjeldus 
� Muusika esitamise režiim (Music Playing Mode)  

 
1. Esita / Paus / Stop  
2. Ekvalaiser 
3. ID3 info (esitaja, album, pealkiri) 
4. Helitugevuse näidik 
5. Möödunud aeg/ Laulu aeg 
6. Aeg 
7. Esitamise režiim 

8. Lukus 
9. Aku näidik  
10. Hetkel esitatava laulu number / Kogu 

laulude number 
11. Muusika informatsioon 

(Biti sagedus ja esitus sagedus) 
12. Edenemisnäitur 

 
�  Salvestamise reziim – diktofon (REC Mode) 

 
1. Aeg  
2. Salvestus/Salvestuse paus  
3. Möödunud aeg 
4. Aku näidik  

5. Faili nimi  
6. Hetke sagedus 
7. Allesjäänd aeg 
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 Peatüüüükk 6. Põhifunktsioonid 
� Sisse/välja lülitamine - On/ Off 

Sisse lülitamine:  

Lükka Voolu/Luku Lüliti Voolu ikooni poole  , et seade sisselülitada. 

Välja lülitamine: 

Lükka Voolu/Luku Lüliti Voolu ikooni poole  ja hoia kuni ilmub Apacer‘i  logo. 

 
� Lukk peal/maas (Hold On/Off) 
 

Lukk peal:  

Lükka Voolu/Luku lüliti Luku ikooni poole  , et seade 
lukustada. Kui vajutate ükskõik millist klahvi, siis ekraan 
näitab järgmist:  

 

Lukk maas:  

Lükka Voolu/Luku lüliti Luku ikooni poole uuesti , et 
seade lukust lahti teha.  Kui lukk on lahti tehtud, siis ekraan 
näitab järgmist:  

 

 
� Aku laadimine 

1. Ühendage USB kaabel oma MP4 mängija külge ja teine kaabli ots 
ühendage arvuti küljes olevasse USB porti. 

2. Ekraanile ilmub arvuti ja USB kaabli pilt, kui MP4 mängija on ühendatud. 

 
3. Aku näidik ekraani paremal üleval nurgas kerib. Kui see näitab  täis olekut, 

siis aku on täiesti täis laetud.  

4. Aku täis laadimine võtab aega umbes 2,4 tundi. Liigne laadimine või mitte 
laadimine võib lühendada aku eluiga. 

 

 
Märkus: Seadme esmakordsel kasutamisel või kui seadet pole kasutatud kaua aega, 
laadige aku täiesti täis.  
Palun laadige akut täis vähemalt iga kahe kuu tagant, kui te ei ole seda kasutanud 
tükk aega, et vältida häireid voolu sisselülitamisel.  
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� Ühendamine arvutiga ja andmete ülekandmine 

1. Ühendage USB kaabel oma MP4 mängija külge ja teine kaabli ots 
ühendage arvuti küljes olevasse USB porti. 

2. Ekraan osutab “USB Connected”- see näitab, et seade on ühendatud USB 
režiimi. 

 
 

 

 
� Failide ülekandmine MP4 

Windows’i kasutajatele: Seade saab opereerida kahes  erinevas USB 
reziimis: MSC ja MTP . 

MSC režiim: 

1. MP4 mängija ilmub Minu Arvuti (My Computer) all nagu eemaldatav disk 
(removable disk).  

2. Kopeeri ja salvesta meedia failid eemaldatavast diskist eemaldatavale diskile.  

MTP režiim:  

1. Windows XP operatsioonisüsteemis (koos Windows Media Player 10) MP4 
mängija käitub nagu MTP seade. MTP seadmel on kaks kausta: Esitusloend 
(Playlists)  ja Salvestus (Record) kaustad. Kanna arvutist muusika, videod, 
pildid ja teised andmefailid otse MTP seadmesse. 

2. Window Vista operatsioonisüsteemis (koos Windows Media Player 11) MP4 
mängija tuntakse ära kui MTP seade. Kanna arvutist muusika, videod, pildid ja 
teised andmefailid otse MTP seadmesse.  

3. Kui arvuti tunneb MP4 mängija ära kui MTP seade, siis kõik failid, mis on 
salvestatud MP4 mängijasse, ei saa esitada otse arvutist. Te peate kopeerima 
ja salvestama need arvutisse, et neid esitada ja sirvida.  

 

Macintosh‘i kasutajatele:  

1. MP4 mängija ilmub arvutis, kui eemaldatav (nimega  Unlabeled või Untitled).  

2. Kopeeri ja salvesta meediafailid eemaldatavast diskist eemaldatavale diskile.  

Märkus: Ükski klahv ei tööta, kui seade on ühendatud arvutiga. Ärge vajutage ühtegi 
klahvi andmete ülekandmise ajal. 
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� Seadme formateerimine 

 Windowsi kasutajatele:  

1. Ühendage MP4 mängija arvutiga USB kaabli abil.  

2. Formateerige MP4 mängija (Removable Disk) kasutades Windows’i 
formateerimise tööriistu.  

3. Seadme sisemälu saate formateerida läbi arvuti, kasutades faili süsteeme 
FAT või FAT32.  

 

 

 

Macintosh’i kasutajatele:  

1. Ühendage MP4 mängija arvutiga USB kaabli abil.  

2. Klikake kaks korda DATA diski peal.  

3. Avage Application kataloog.  

4. Leidke Utilities kaust ja avage see.  

5. Leidke Disk Utility ja avage see. Ilmub Disk Utility aken.  

6. Valige SigmaTel ja klikake Erase märki.  

7. Volume Format kastis valige MS-DOS File System.  

8. Klikake Erase nuppu, ilmub kinnitamise (confirmation) aken. Klikake Erase 
nuppu.  

 

 
� Seadme lahti ühendamine 

Windows’i kasutajatele: 

Kui te olete failide ülekande lõpetanud, siis järgige järgnevaid samme MP4 
mängija arvutist lahti ühendamiseks. (Kui te meelevaldselt ühendate Usb kaabli 
lahti, siis võite kaotada andmed.) 

MSC režiim: 

1. Windows ME/2000/XP 
operatsioonisüsteemis (koos 
Windows Media Player 9), klikake 
kaks korda rohelisel noolel, mis asub 
Windows’i akna paremal all nurgas 
süsteemi real.  

2. Kui olete valinud USB seade, klikake 
Stop nuppu.  

3. Kui te näete akent [Safely Remove 
Hardware], siis vajutage OK ja 
ühendage USB kaabel lahti.  

 

 

 

Märkus: ÄRGE VALIGE NTFS!  Vastasel juhul lakkab teie mängija töötamast! 
 

Märkus: Valige ainult MS-DOS File System. Vastasel juhul lakkab teie mängija 
töötamast! 
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MTP režiim:  

1. Windows XP/Vista operatsioonisüsteemis (koos Windows Media Player 10 või 
Windows Media Player 11) oodake kuni MP4 mängija ekraan ei näita 
WRITING või READING, mis viitab, et andmete ülekandmine on lõppend.  

2. Ühendage seade kohe lahti.  

 

Macintosh’i kasutajatele: 

1. Valige Unlabeled või Untitled disk töölaualt (desktop).  

2. Menüü ribalt klikake File peal ja siis Eject.  

3. Ühendage seade lahti arvutist.  

 
� Helitugevuse nupp 

Muusika, Diktofoni ja Video režiimis olles, liigutades oma sõrme üles ja alla 
vertikaalsel juhtpaneelil, suurendate ja vähendate helitugevust. Toksides tugevalt 
ülesse või alla nurka vetikaalsel juhtpaneelil, siis saate katkematult suurendada 
või vähendada helitugevust.  

 

 

 

 
Vertikaalne juhtpaneel 

 

 

 

 

VOL + /Eelmine 

 

 

VOL - /Järgmine 
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 Peatüüüükk 7. Süsteemi menüü 
� Peamenüü (Main Menu)  

1. Peamenüüs, puudutades  või  või liigutades oma 
sõrme üles ja alla vertikaalsel juhtpaneelil, saate 
valida enda soovitud valiku nende seast: Muusika 
[Music ] / Video [Video ] / Salvestus [Record  ]/ 
Diktofon [Voice ]/Raadio[FM] / Pilt [Photo ] / Seaded 
[Settings ] / Navigatsioon [Navigation ] / Teave 
[About ].  

2. Puudutades , sisenete valiku alammenüüsse.  

3. Alammenüüs, puudutades , pöördute tagasi 
eelmisesse menüüsse või puudutage ja hoidke natuke aega  ja seejärel 
vabastage, et pöörduda peamenüüsse.  

 

 

 Peatüüüükk 8. Seadete režiim 

1. Peamenüüs, puudutades  või  või liigutades oma 
sõrme üles ja alla vertikaalsel juhtpaneelil, saate 
valida Seaded “Settings  “ valiku ja puudutades , 
sisenete Seadete “Settings”  alammenüüsse.  

2. Puudutades  või  või liigutades oma sõrme üles 
ja alla veritkaalsel juhtpaneelil, saate valida: 
Kordus „Repeat“, Ekvalaiser „Equalizer“, 
Heledus „Brightness“, Taustavalgus 
„Backlight“, Voolu sääst „Power Savings“, Magama „S leep“, Aeg 
„Time“, Keel „Language“, Vaikimisi „Default“ , ja puudutades  , 
sisenete. 

3. Puudutades uuesti  , salvestate seaded  või puudutades  pöördute tagasi 
Seadete “Settings ” alammenüüsse. 
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� Kordus režiim 

1. Valige Kordus “Repeat” ja sisenemiseks puudutage  .  

2. Puudutades  või  või liigutades oma sõrme üles ja alla vertikaalsel 
juhtpaneelil, valige esitamise režiim ja kinnitamiseks puudutage   . 

Võimalikud esitamise režiimid on: 

Normaalne 
(Normal) 

Ikooni ei ole  

  

Korda üks kord 
(Repeat One) 

 

Korda kõiki 
(Repeat All) 

 

Juhuslik (Random) 
 

� Ekavalaiseri režiim 

Ekvalaiseri seaded (EQ) on mõeldud muusika taasesitamise häälestamiseks. 
Võimalik on valida seitsme EQ viisi vahelt: Normaalne “Normal”, Klassika 
“Classical”, XBass, Jazz, Pop, Rock ja Kasutaja “Us er”  (tavaline EQ). 

1. Valige Ekvalaiser “Equalizer” Seadete 
“Settings” menüüst ja sisenemiseks 
puudutage .  

2. Puudutades  või  või liigutades oma 
sõrme üles ja alla vertikaalsel 
juhtpaneelil, saate valida hetke EQ.  

3. Valiku kinnitamiseks puudutage . 

 

VÕI 

  

1. Muusika taasesitamise režiimis, 
puudutades , saate lülitada 
erinevate EQ viiside vahel.  

2. Iga vajutuse järel näete oma EQ 
valikut üksteise järel.  
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Kasutaja (Tavaline EQ )   

Te saate ka kohandada MP4 mängija ekvalaiserit. 

Kasutaja režiimis “Use” on 5 sagedusriba: 60Hz, 250Hz, 1000Hz, 4000Hz ja 
12000Hz. Iga laineala ulatus on -12 d B kuni 12 d B.  

Te saate laineala muuta puudutades  või . Puudutus suureneb ja väheneb 0.5 
d B ühe puudutuse kohta.  

1. Valige Kasutaja “User”  Ekvalaiseri “Equalizer”  alammenüüst ja 
sisenemiseks puudutage . 

2. Puudutades  või  , saate lülitada 5 sagedusriba vahel ja puudutades , 
aktiveerite laineala. Aktiveeritud sagedus hakkab vilkuma. Puudutades  või 

 , saate laineala liigutada üles ja alla ja muuta sagedusriba seadete väärtust.  

3. Seadete salvestamiseks puudutage  või puudutage  , et pöörduda tagasi 
eelmisesse menüüsse. 

 

 

� Heledus (Brightness)  

1. Seadete “Setting s” menüüs valige 
Heledus “Brightness” ja 
kinnitamiseks puudutage .  

2. Puudutades  või , saate muuta 
heleduse taset 10% kuni 100 %, 10 
% ühe puudutuse kohta.  

3. Kinnitamiseks puudutage  ja 
pöörduge tagasi Seadete “Settings”  
menüüsse. 

 

 

� Taustavalgus (Backlight)  

1. Seadete “Settings”  menüüs valige 
Taustavalgus “Backlight” ja 

sisenemiseks puudutage .  

2. Puudutades  või  või liigutades oma 
sõrme üles ja alla vertikaalsel 
juhtpaneelil, saate muuta viivitust, 
millal taustavalgus hämardub. 

3. Kinnitamiseks puudutage  ja 
pöörduge tagasi Seadete “Settings”  
menüüsse. 

 

  

 
 

 Märkus: Valides Alati peal "Always On", hoiab see taustavalguse peal. Seljuhul aga 
aku eluiga on tunduvalt lühem. 
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� Voolu sääst (Power Savings)  

Kasutage Voolu säästmise “Power Savings”  funktsiooni MP4 mängija 
automaatseks välja lülitamiseks, kui seda ei ole kasutatud mõnda aega. 

1. Seadete “Settings”  menüüs valige 
Voolu sääst “Power Savings” ja 
sisenemiseks puudutage  .  

2. Puudutades  või  või liigutades oma 
sõrme üles ja alla vertikaalsel 
juhpaneelil, saate valida: Väljas “Off”, 
1 minut, 2 minutit, 5 minutit, 10 minutit 
ja 15 minutit.  

3. Kinnitamiseks puudutage  ja 
pöörduge tagasi Seadete “Settings”  
menüüsse. 

 

  

 
 

 
 
 

� Magama (Sleep)  

See funktsioon on mõeldud MP4 mängija hiberneerimiseks, kui see ei ole olnud 
tegevuses mõnda aega.  

1. Seadete “Settings”  menüüs valige 
Magama “Sleep”  ja sisenemiseks 
puudutage  .  

2. Puudutades  või  või liigutades oma 
sõrme üles ja alla vertikaalsel 
juhtpaneelil, saate valida: Väljas “Off”, 
10 minutit, 30 minutit, 1 tund ja 2 tundi. 

3. Kinnitamiseks puudutage  ja 
pöörduge tagasi Seadete “Settings”  
menüüsse. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Märkus: Valides "Off" blokeerite voolu säästmise funktsiooni. 

Märkus: Valides "Off" blokeerite magamise funktsiooni. 
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� Aeg (Time)  

MP4 mängija kellaaja seadistamiseks tehke järgmist: 

1. Seadete “Settings”  menüüs valige sisenemiseks Aeg “Time” . 
2. Puudutades  sisenete Tunni “Hour”  seadetesse ( Ekraan näitab  nagu 
näidatud allpool) 
3. Puudutades  või  saate muuta tundi. 
4. Kinnitamiseks puudutage  ja sisenege Minuti “Min”  seadetesse (Ekraan 

näitab  nagu näidatud allpool). 
5. Puudutades  või  saate muuta minuteid. 
6. Kinnitamiseks ja väljumiseks puudutage . 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Muudetud “11” 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
Muudetud “18”  

Kellaaeg on muudetud 
“11:18”.  

 
 
 

� Keel (Language)  

1. Valige Keele “Language”  valik Seadete “Settings”  
menüüst, sisenemisek puudutage .  

2. Puudutades  või  või liigutades oma sõrme üles 
ja alla vertikaalsel juhtpaneelil, saate valida11 
keele hulgast : Inglise “English”, Tai “Thai”, 
Traditsiooniline Hiina “Traditional Chinese”, Vene 
“Russian”, Hollandi “Dutch”, Saksa “German”, 
Poola “Polish”, Itaalia “Italian”, Hispaania 
“Spanish”, Portugali “Portuguese” ja Prantsuse 
“French”.  

3. Kinnitamiseks puudutage  ja pöörduge tagasi 
Seadete “Settings”  menüüsse.  

Menüü näitab end keeles, mille valisite.  
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� Vaikimisi (Default)  
Algseadistage MP4 mängija tema originaalsete 
seadetega.  

1. Valige Vaikimisi “Default”  valik Seadete 
“Settings”  menüüst. 

2. Kinnitamiseks puudutage , seejärel laetakse 
seadmesse selle originaalsed seaded.  

 
 

 

 Peatüüüükk 9. Muusika kuulamine 

Kui MP4 mängija sisse lülitate, siis Muusika “Music”  režiim avatakse vaikimisi 
esimesena. Laulu esitamiseks järgige järgmisi samme:  

1. Ühendage kõrvaklapid ja siis lülitage sisse MP4 mängija . 

2. Puudutades  alustab seade mängimast hetke lugu. 
Puudutades uuesti, peatate loo hetkeks (paus).  

3. Helitugevuse suurendamiseks ja vähendamiseks 
liigutage oma sõrme vertikaalsel juhtpaneelil üles ja alla.  

4. Puudutades  hetkel mängiva loo alguses, saate valida 
eelmise loo. Kui muusika on mängind kauem kui 5 sekundit, puudutades  , 
mängitakse lugu algusest peale.  

5. Puudutades  , esitatakse järgmine lugu.  

6. Hetkel mängiva loo kiirkerimiseks edasi ja – tagasi, puudutage ja hoidke  
või . 

 

Te saate muusikat esitada ka peamenüüst. 

1. Peamenüüs olles valige Muusika „Music“  ja 
alammenüüsse sisenemiseks puudutage .  

2. Puudutades  või  või liigutades oma sõrme üles ja alla 
vertikaalsel juhtpaneelil, saate valida: Praegu mängiv 
„Now Playing“ , Esitava audio järjekord „Audio Play  
Queue“ , Kõik laulud „All Songs“, Esitajad „Artists “ , 
Albumid „Albums“ , Žanrid „Genres“, Lugude loend 
„Playlist“ .  

3. Sisenemiseks puudutage  või puudutage  , et 
pöörduda tagasi eelmisesse menüüsse. 

 

 

Märkus: Palun kontrollige seadme akut, ennem kui alustate muusika kuulamist.  
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� Praegu mängiv (Now Playing) 
Valige Praegu mängiv  “Now Playing ”  
ja sisenemiseks muusika esitamise 
ekraanile puudutage .  

Et alustada laulu esitamist puudutage 
 ja puudutades uuesti seda, peatate 

hekteks laulu (paus).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Esitatava audio järjekord (Audio Play Queue) 

Järgmiste sammudega saate muuta esitavate lugude 
järjekorda.  

1. Valige Esitatava audio järjekord “Audio Play 
Queue”  ja et vaadata hetkel esitatavat 
järjekorda, puudutage .  

2. Puudutades  või  või liigutades oma sõrme 
üles ja alla vertikaalsel juhtpaneelil, valige laul ja 
hoidke kuni aken ette ilmub. 

3. Valige valik ja puudutades  , saate teostada 
erinevaid operatsioone. Vaadake järgmist tabelit. 

 

 

Valik: Milline:   

Remove from Queue Eemaldage valitud lugu esitamise järjekorrast.   

Shuffle Queue Muuda lugude loendit suvaliselt.   

Clear Queue Puhasta praegune esitamise järjekord.   

Cancel Mine tagasi Esitatava audio järjekorra “Audio Play 
Queue”  menüüsse.  

 

 
� Kõik laulud (All Songs) 

1. Valige Kõik laulud “All Songs”  ja sisenemiseks 
puudutage  .  

2. Valige lugu ja puudutades  esitatakse kõik lood 
valitud lugude järjekorras.  

3. Või valige lugu ja hoidke  kuni hüppab välja 
aken ja nüüd saate manuaalselt lisada valitud loo 
esitamise järjekorda.   
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� Esitajad (Artists) 

1. Valige Esitajad “Artists”  ja sisenemiseks 
esitajate nimekirja, puudutage . 

2. Valige esitaja ja sisenemiseks kausta puudutage 
. Kaustas on nimekiri selle esitaja albumitest.  

3. Valige album ja sisenemiseks puudutage . 
Valige lugu ja puudutage  , et esitada kõik 
laulud sellest albumist.  

 

  
� Albumid (Albums) 

1. Valige Albumid “Albums”  ja sisenemiseks 
albumite nimekirja puudutage .  

2. Valige album ja sisenemiseks puudutage .  

3. Valige laul ja puudutage  ,et esitada kõik laulud 
sellest albumist.  

 

 
� Žanrid (Genres) 

1. Valige Žanrid “Genres”  ja sisenemiseks žanrite 
nimekirja puudutage .  

2. Valige žanr  ja vaatamiseks kõiki albumeid, mis 
kuuluvad selle žanri alla, puudutage .  

3. Valige album ja sisenemiseks puudutage . 
Valige lugu ja puudutage  , et esitada kõik 
laulud sellelt albumilt.  

 

 
� Lugude loend (Playlist)  

1. Sünkroniseeri lugude loend seadmesse, mille sa lõid Windows Media 
Player’iga (versioon 10 või ülesse). Sünkroneerimise abi leiad Windows 
Media Player Help’ist.  

2. Näita Lugude loendit “Playlist”  seadmele.  

3. Esita lood Lugude loendist “Playlist” .  

 

 

 

 

Märkus: Muusika esitamise ajal, MP4 mängija saab teostada teisi operatsioone nagu  
fotode vaatamine, slide show esitamine, mängija seadete muutmine, kõikide failide 
vaatamine, failide kustutamine või MP4 kohta info vaatamine. MP4 mängija lõpetab 
muusika esitamise, kui sa teed järgmisi tegevusi: heli salvestamine, raadio 
kuulamine, video või heli salvestamise esitamine. 
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� A-B kordus funktsioon (A-B Repeat Function) 

1. Laulu esitamise ajal, hoia natuke aega  ja siis 
vasbata, et seada algus punkt A (” A-” aken 
ilmub). 

2. Hoia uuesti  , et seada lõpp-punkt B (” A-B” 
aken ilmub).  

3. Seda spetsiaalset osa esitatakse korduvalt.  

4. Hoia uuesti natuke aega  ja vabasta, et 
tühistada kordus funktsioon.  

 

 

 

 

 

 

  

 
� Laulusõnade ekraan (Lyrics Display) 

MP4 mängija toetab laulusõnade faili LRC formaadis.  

1. Laulusõnade fail pean olema sama, mis nimega, mis muusika fail.  

2. Salvestage muusika fail ja laulusõnade fail samasse kausta MP4 mängijas.  

3. Esitades nüüd muusika faili, laulusõnad ilmuvad sünkroonselt ekraani alla. 

  Märkus: MP4 mängija toetab ainult Laulusõnade Sünkroonseid Ekraani (Lyric 
Synchronous Display) faile, millel on sama nimi nagu  MP3 formaadis failil, e.g., 
muusika faili nimi “Angel.mp3”, LRC faili nimi peab olema “Angel.Irc”, nad peavad 
olema ka samas kataloogis. 
 

Märkus: A-B osa peab olema vähemalt 3 sekundit pikk. 
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Peatüüüükk 10. Video faili esitamine 

See MP4 mängija toetab video faile, mis on AVI ja WMV formaadis.  

1. Valige Video valik peamenüüst ja sisenemiseks video failide nimekirja 
puudutage .  

2. Puudutades  või  või liigutades oma sõrme üles ja alla vertikaalsel 
juhtpaanelil, valige fail.  

3. Video faili mängimise alustamiseks puudutage . Puudutades  peatate 
hetkeks video esitamise (paus). Ekraan näitab edenemisnäiturit asendiga, 
kui palju aega on möödunud ja kogu aega.  

4. Esitamise ajal, puudutades  või  , lülitutakse eelmisele või järgmisele failile. 

Kiirkerimiseks tagasi ja – edasi puudutage ja hoidke  või  . 

5. Esitamise ajal, liigutades oma sõrme üles ja alla vertikaalsel juhtpaneelil, 
saate suurendada ja vähendada helitugevust.  

6. Puudutades  , peatate video esitamise ja pöördute tagasi video failide 
nimekirja. Puudutades seda uuesti, pöördute tagasi peamenüüsse.  

 
 
 
 
 
 

 Peatüüüükk 11. Diktofon 
� Hääle salvestamine ehk diktofon (Voice Recording) 

1. Puudutades  hüppab välja Salvesta “Record”  menüü. Valige Alusta 
Salevstamist  “Start Record”  ja puudutades  alustataksegi salvestamisega.  

2. Või valides Salvesta “Record”  valiku peamenüüst ja puudutades  , 

sisenete alammenüüsse.  

3. Valige Alusta Salvestamist “Start Record”  ja puudutades  alustataksegi 
salvestamisega.  

4. Salvestamise ajal, puudutades  , peatate hetkeks salvestamise (paus). 
Puudutades uuesti, jätkate salvestamist. 

5. Puudutades   , peatate salvestamise ja pöördute tagasi eelmisesse 
menüüsse.  

 

 

Märkus: MP4 mängija toetab video faile, mis on WMV ja AVI formaadis. Kui soovite 
mängida teisi formaate, peate need ennem konverteerima, kasutades 
konverteerimise tööriista kaasas oleval CD’l.  Detailsema info saamiseks vaadake 
Konverteerimise tööriista kasutamine (Using the Media Conversion Tool). 
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� Hääl salvestite esitamine (Playback of Voice Record s) 

1. Valige  Hääl “Voice”  valik peamenüüst ja sisenemiseks puudutage .  

2. Valige salvestatud fail.  

3. Puudutades  , alustate hääl salvestise esitamist.  
 
� Diktofoni seaded (Voice Recording Settings) 

1. Valige Salvesta “Record”  valik peamenüüst ja sisenemiseks alammenüüsse, 
puudutage .  

2. Valige Seaded “Settings”  ja sisenemiseks Seadete “Settings” menüüse, 
puudutage .  

3. Puudutades  või  või liigutades oma sõrme üles ja alla vertikaalsel 
juhtpaneelil, saate valida salvestamise: Kodeerija “Encoder”  või Määr 
“Rate” .  

4. Alammenüüsse sisenemiseks puudutage  ja valige salvestamise võimalus.  

5. Valiku kinnitamiseks puudutage .  
 

 Peatüüüükk 12. Raadio 

MP4 mängija laseb teil kuulata raadiot sisseehitatud digitaalse FM tuuneriga.  

 

 

� Raadio alustamine (Starting the FM Tuner) 

1. Valige Raaio FMFMFMFM peamenüüst ja sisenemiseks 
puudutage . 

2. Puudutades  pöördute tagasi peamenüüsse.  

  

 

Märkus: 

� Hääle salvestis salvestatakse Voice kausta nimega “Vxxxx.WAV”.  

� Kui ekraan näitab “UI record error! No Memory” , siis on mälu otsas. Vaba 
mälu saamiseks kustutage mõned failid.  

� Kõrgkvaliteediga salvestamine tõstab audio helikvaliteeti aga see nõuab ka 
rohkem mäluruumi.  

Märkus: Kõrvaklapid peavad olema ühendatud MP4 mängijaga, muidu ei leia FM 
tüüner ühtki raadio kanalit.  

Märkus:Kasutades raadiot esimest korda, siis MP4 
mängija alustab automaatselt raadio kanalite otsimist ja 
salvestab need kõik eelasetusega nimekirja. 
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� Raadio kuulamine (Listening to FM Radio) 

Pärast seda, kui FM tüüner on lõpetanud automaatse 
otsingu, peatub FM tüüner esimesel raadio kanalil, mis on 
seatud eelasetusega 1 (P1).  

Selleks, et kuulata teisi raadiojaamu, mis on automaatselt 
salvestatud, puudutage  korduvalt. Iga puudutus lülitab 
järgmisele eelseatud raadio kanalile.  

 

 

 

 

 

 
 

� Eelseadistusse lisamine (Adding to Preset) 

MP4 mängija lubab kasutajal eelseadistada raadio kanaleid.  

1. Pärast seda, kui olete raadio tööle pannud, 

puudutage ja hoidke  natuke aega  ning seejärel 

vabastage, aken hüppab ette.  

2. Valige Lisa eelseadistusse “Add to Preset”  valik ja 
kinnitamiseks puudutage .  

3. Puudutades  või , saate valida eelseadistuse 
numbri, mida kasutatakse hetke raadio kanalil.  

4. Salvestamiseks puudutage .  

 

 

 
� Eelseadistuse laadimine (Loading Preset) 

Et valida raadio kanal eelseadistatud nimekirjast kuulamiseks:  

Märkus: Raadio kuulamise ajal saate teostada teisi operatsioone, nagu piltida 
vaatamine, slide show esitamine,  mängija seadete muutmine, kõikide failide 
vaatamine, failide kustutamine või info MP4 kohta. MP4 mängija peatab raadio 
kuulamise, kui tehakse järgnevaid tegevusi: diktofon, muusika või video faili 
esitamine.  

Märkus: Maksimum saab salvestada 20 eelseadistusega kanalit. 
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1. Raadio režiimis olles, puudutage ja hoidke mõni 
sekund  ja siis vabastage, üks aken hüppab ette.  

2. Valige Eelseadistuse laadimine “Load Preset”  ja 
kinnitamiseks puudutage .  

3. Puudutades  või  , saate valida ühe raadio kanal 
eelseadistuse nimekirjast.  

4. Kinnitamisek puudutage  ja kuulake valitud raadio 
kanalit.  

 

 
� Automaatne skänneerimine (Auto Scan) 

Et uuesti käivitada skänneering raadio kanalite leidmisekse ja salvestamiseks 
eelseadesse:  

1. Kui olete leidnud raadio, puudutage ja hoidke natuke aega  või .  

2. MP4 mängija tüüner alustab otsinguga ja salvestab automaatselt kõik kanalid, 
mida ta leidis.  

 
 
� Manuaalne häälestus (Manually Tuning) 

Raadio “FM”  režiimis, puudutades  või , saate muuta raadio sagedust  0.1 MHz 
ühe puudutuse kohta.  

 
� FM salvestus (FM Recorder) 

FM raadio salvestamine (FM Radio Recording)  

1. Kuulates raadio kanalit, puudutades , hüppab ette 

Salvestuse “Record” aken. Valige Alusta 

salevestust “Start Record”  ja salvestuse 

alustamiseks puudutage .  

2. Valige Salvesta “Record”  valik ja alammenüüsse 
sisenemiseks puudutage . 

3. Valige Alusta salvestust “Start Record”  valik ja 
salvestamise alustamiseks puudutage .  

4. Puudutades  , peatate hetkeks salvestuse (paus) 
või puudutades  , peatate salvestamise ja jätkate 
raadio kuulamist.  

 

FM salvestus salvestatakse faili nimega Fxxxx.WAV diktofono kausta. MEMORY 
FULL ilmub ekraanile, kui kogu vaba mälu on kasutatud.  
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� FM salvestuse esitus (Playback of FM Recording) 

1. Valige Diktofon “Voice”  peamenüüst ja sisenemiseks salvestatud failide 
nimekirja puudutage .  

2. Valige Fxxxx.WAV fail.  

3. Salvestuse esitamiseks puudutage .  
 
 
 

 Peatüüüükk 13. Piltide vaatamine 

1. Valige Pilt “Photo”  valik peamenüüst ja sisenemiseks selle alammenüüsse 

puudutage .  

2. Valige Kõik pildid “All Photo”  , et vaadata pildi failide nimekirja; Manuaalne 

“Manual” – saab pilt sirvida manuaalselt; Slaid esitus “Slide Show” – saate 

kõiki pilte vaadata slaid esitluses ja Pöidla suurus “Thumbnail” – näete kõik 

pilte “sõrmeküüne” suuruselt.  

3. Kinnitamiseks puudutage .  

4. Piltide vaatamise ajal,puudutades  või  , saate valida eelmist või järgmist 
pilti.  

Märkus: Kui pildi fail on suur, siis selle kuvamine võtab aega.  
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 Peatüüüükk 14. Navigatsioon 

Te saate vaadata kõik faile MP4 mängijast ja neid sealt ka kustudada.  

1. Valige Navigatsioon “Navigation”  valik peamenüüst ja 
sisenemiseks kaustade nimekirja, puudutage .  

2. Valige kataloog ja sisenemiseks puudutage .  

3. Valige fail, puudutage ja hoidke  , kuni aken 

avaneb. 

4. Valige Kustuta “Delete”  , kui soovite faili eemaldada 

MP4 mängijast või Tühista “Cancel”  , kui soovite 

minna tagasi eelmisesse menüüsse. Kinnitamiseks 

puudutage . 

5. Puudutades  pöördute tagasi eelmisesse menüüsse.  

 

 

 

 Peatüüüükk 15. Teave 

1. Vallige Teave “About”  peamenüüst ja sisenemiseks 
puudutage .  

2. MP4 mängija näitab informatsiooni  seadme püsivara, 
kasutatud mälu ja vaba mälu kohta.  

3. Väljumiseks puudutage .  
 

 
 

Märkus: Kustutada on võimalik ainult audio, video ja pildi faile. 
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 Peatüüüükk 16. Meedia konverteerimise vahendi kasutamine 

Te saate kasutada konverteerimise vahendeid , mis on lisatud seadmega 
kaasasoleval CD’l. MPG, MPG4, ASF, AVI, WMV failid  AVI failideks. 

1. Sisestage kaasasolev CD CD draivi. 

2. Klikake Converter nupul ette vilksand aknal. 

3. Jälgige ekraani viiteid, et viia lõpule konverteerimise vahendi installatsioon. 

4. Käivitage konverteemise vahend “ MediaCoder SE ”          oma töölaualt.  

5. Muutke kasutajaliides Lihtsalt Normaalsele režiimile (Simple mode to Normal 
mode)  Options>User Interface Mode >Normal Mode 
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6. Failide konverteerimisse lisamiseks klikake ikoonil Lisa “Add”          . Faili 
lisamise aknal, valige allikas, mida soovite konverteerida ja klikake Ava 
“Open” nuppu. Fail on nüüd lisatud konverteerimise aknasse.  

 

7. Määrake konverteeritud failide sihtkoht. Väljund kataloogi aknas “Output 
Folder Window”                           , trükkike kataloogi asukoht, kuhu 
konverteeritud failid on salvestatud.  

8. Seadistage suuremate võimalustega konverteerimise seaded. Võimalik on 
muuta paljusid seadeid, enamus neist ei ole vaja muuta, palun jätke algsed 
seaded. Eriti olge kindel, et Video ja Pildi “Picture” asjad oleksid 
konfigureeritud järgmiselt:  

Video: Backend: MEncoder ; Codec: XviD ; Format: AVI 
Picture: Resize: 160x128  

   
 

9. Pärast seda, kui kõik seaded on valitud, klikake  Start nuppu            , et 
alustada konverteerimist. 

10. Oodake kuni ilmub teada konverteerimise lõpetamisest. 
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 Peatüüüükk 17. Süsteemi nõuded 

� 200MHz Pentium Protsessor või parem 

� OS: Windows ME/2000/XP/Vista või Mac OS X (Ver. 10.2.6 või uuem) 

� HDD: 20MB vaba ruumi või rohkem 

� Mälu: 64MB operatiivmälu või rohkem 

� USB port 

� Hiir 

� CD-ROM draiv (x2 või kiirem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

 Peatüüüükk 18. Vigade otsimine 
Kui kogete mingeid probleeme, vaadake palun allolevat tabelit abi saamiseks. 
 

Probleem Põhjused 
� 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.  
� 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.  

� Sisemisse mälusse 
allalaadimise tõrge 

� Kontrollige, et teie operatsioonisüsteem on 
seadme ära tundnud kui Removable Disk 
(eemaldatav disk).  

� Kontrollige, et teie arvuti vastab süsteemi 
minimaalsetele nõutele.  

� Kontrollige, et  teie arvuti ja seade oleks ikka 
ühendatud omavahel.  

� Formateerige uuesti seadme sisemine mälu ja 
laadige see alla uuesti.   
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Probleem Põhjused 

� Halb taasesituse kvaliteet � Kui taasesitus on korras arvutis, siis proovige see 
uuesti allalaadida. Kui probleem ei kao, siis 
formateerige seadme mälu uuesti ja proovige see 
uuesti allalaadida.  

� Seda või põhjustada halb kodeering või halb alg 
allika kvaliteet. Ennem kodeerimist, sulgege kõik 
mittevajalikud programmid, et tagada parim 
kvaliteet.  

� Vajutades  , ei kuule 

midagi 

� Kontrollige, et lukk ei oleks peal.  
� Kontrollige kõrvaklapi ühendust.  
� Seade toetab ainult MP3 ja WMA audio 

taasesitust.  
� Kuidas saab kopeerida DRM 

kaitsega faile  
� DRM kaitstud faile saate esitada ainult juhul, kui 

te kopeerite need seadmesse, kasutades MS 
Windows Media Player’it või tarkvara, mis on pärit 
elektroonsest muusika poest, kust te need failid 
ostsite.  

� Mis vahe on nendel salvestus 
formaatidel: PCM, MS 
ADPCM ja IM ADPCM. 

� PCM (Pulse Code Modulation) on standartne 
Windows WAV formaat pakkimata audio failide 
jaoks. 

� ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code 
Modulation) on kadudega pakkimise mehhanism.  

� Kahe ADPCM kodeerimise mehhanismid (MS 
ADPCM ja IM ADPCM ) – kvaliteedis ei ole 
erinevust, kuid pakkimis tehnika on erinev. 
Pakkimise suhe on 4:1. Microsoft ADPCM 
tunnevad peaaegu kõik Windowsi versioonid.  

� Seade näitab valet formaati � Seade on formateeritud ebakorrektselt, näiteks 
NTFS. Formateerige seade FAT/FAT32 formaati.  
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 Peatüüüükk 19. 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 20. Seadme spetsifikatsioon 
 

USB liides USB 2.0  
Sisseehitatud mälu suurus 2GB/ 4GB 
Ekraan 1.8” värviline TFT ekraan, Diagram (128*160) 
Kasutaja liides 11 keelt (toetab ID3 ekraani) 
Meedia faili esitus  MP3/ WMA/ OGG/ WMV/ AVI 
EQ valikud Normal, X-Bass, Rock, Klassika, Pop, USER, 

Jazz  
S/N suhe > 90 dB  
FM sagedus 87.5MHz – 108MHz 
Salvestatud faili formaat WAV 
Pildi faili formaat JPEG 
Video faili formaat WMV, AVI 
Aku kestvus Video esitus: >3 tundi 

Muusika esitus: >20 tundi 
Diktofon: umber 8 tundi  

Kõrvaklappide väljund ≤4.4mw 

Šertifikaat CE, FCC  
Mõõdud / Kaal (L) 105 x (W) 40 x (H) 5mm / 51 g 
Töötamise temperatuur -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F) 
Niiskusaste 0~65% 
Toetab O/S Windows ME/2000/XP/Vista 

Mac OS 9.2 ja uuem 
Teotab faile FAT, FAT32 
Lisaseadmed  Kõrvaklapid, USB kaabel, kiirkasutusjuhend 

inglise keeles, kott, installatsiooni CD 
 
 
 
 

 

Märkus: Aku eluiga võib kõikuda sõltuvalt temperatuurist ja kasutamisest. 
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