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MP3/WMA-spelare med radio 
Art.nr 38-2368, 38-2369, modell MP-715SF

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och  
spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar  
av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst  
(se adressuppgifter på baksidan).

Produktbeskrivning
MP3/WMA-spelare med 1,5 tums färgskärm

- Visning av bilder och video

- Uppladdningsbart inbyggt batteri

- Kräver Windows 98SE eller senare
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Knappar och funktioner
1. Hörlursjack – Anslutning för 

hörlurar
2. USB-anslutning – Anslutning 

till dator
3. Display
4. [I◄◄] – Tryck för att gå till 

föregående spår/fil eller till 
föregående frekvens

5. [►►I] – Tryck för att gå till 
nästa spår/fil eller till nästa 
frekvens 

6. [–] – Sänk ljudvolymen
7. [+] – Höj ljudvolymen
8. [►II] – Tryck för att spela upp 

eller pausa musiken. Tryck och 
håll in för att gå in i menyer.

9. Hold – Aktiverar knapplåset 
10. Mikrofon
11. A-B/REC – Repetition / 

Inspelning 
12.   /■
 – Tryck en gång för att slå på 

eller av enheten (när den är 
avstängd).

 – Tryck och håll in i tre 
sekunder för att stänga av 
enheten.

 – Tryck för att stoppa 
uppspelningen

13. Reset – Knapp för 
återställning
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Beskrivning av displayen

1. Batteristatus

2. Funktionsindikator

3. Spelningsläge

4. Knapplås aktiverat

5.	 Volymindikator 

6.	 Aktuellt spårnummer /  
Totalt antal spår

7. Aktuellt ljudschema

8.	 Inspelningskvalitet

9.	 Spelad tid

10. Total tid 

11. Låt-, albumtitel samt 
artistnamn

12. Spektrumanalysator

13. Uppspelningsstatus

14. Förloppsindikator

15.  Filformat
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Att komma igång
Ladda det inbyggda batteriet
Mp3-spelaren har ett inbyggt laddningsbart litiumbatteri. Laddning 
sker via den medföljande USB-kabeln.

1. Anslut USB-kabeln till en ledig USB-port på datorn och sedan till 
USB-porten på MP3-spelaren.

�. Batteriindikatorn i displayens vänstra hörn visar batteriets och 
laddningens status. När indikatorn visas som fylld är batteriet 
fulladdat.

Slå av och på MP3-spelaren
-	 Tryck en gång på ON/OFF / ■ för att slå på eller av enheten (när 

den är avstängd). En startbild visas när MP3-spelaren startar.

-	 Tryck och håll in ON/OFF / ■ i tre sekunder för att stänga av 
enheten. När texten ”Bye Bye!” visas kan du släppa knappen. 
Spelaren är nu avstängd.

Anm. Alla inställningar så som aktuellt läge, spelad tid, uppspel-
ningsläge, ljudinställningar etc. sparas när spelaren stängs av.
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Anslutning till PC
MP3-spelaren kan anslutas och tas bort utan att stänga* av datorn. 
Den tilldelas automatiskt en enhetsbokstav av datorn. MP3-spelaren 
behöver inte startas innan filöverföring.

Följande installationsanvisning gäller för Windows XP med 
servicepack � installerat.

Installation/anslutning under Windows XP
1. Inga extra drivrutiner behövs till Windows XP (för Win98SE finns 

drivrutiner på den medföljande cd-skivan).

�. Anslut USB-kabeln till en ledig USB-port på datorn och sedan till 
USB-porten på MP3-spelaren. 

3. Datorn detekterar automatiskt MP3-spelaren som en ”Flyttbar 
disk” och visas med en egen enhetsbokstav i ”Min Dator”.

Koppla ifrån enheten
1. Dubbelklicka på ikonen ”Säker borttagning av maskinvara”  

i statusfältet.
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�. Markera ”USB-masslagringsenhet” och klicka sedan på 
”Stoppa”. 

3. Markera ”SigmaTel MSCN USB Device” och klicka på ”OK”. 
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Enheten kan nu avlägsnas från USB-porten.

*Obs! Ta inte bort MP3-spelaren från USB-porten när skrivning till 
eller från minnet pågår. Det inbyggda flashminnet kan skadas.

Överföring av filer
När en anslutning gjorts kan bild-, musik- och videofiler överföras till 
MP3-spelaren.

1. Markera önskade filer som finns på datorns hårddisk. 
Högerklicka och välj ”Kopiera”.

�. Dubbelklicka på ikonen för MP3-spelarens enhet (t.ex. 
”F”). Enhetsbeteckningen kan skilja beroende på datorns 
konfigurering.

3. Högerklicka i fältet med MP3-spelarens filer och välj ”Klistra in”.

�. Displayen visar följande bild när filerna överförs. 

Anm. MP3-spelaren stöder högst 500 musikfiler 
eller 30 kataloger (inklusive underkataloger). 
Spelningslistan detekterar automatiskt de 500 
första musikfilerna i de 30 första katalogerna och 
sorterar dessa i bokstavsordning. Försök därför 
undvika att använda för många kataloger och 
underkataloger.
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Förklaring av menyer
Huvudmenyn
Förklaring av de olika menyvalen i huvudmenyn.

1. I uppspelningsläge, tryck och håll in ►II för att gå in i 
huvudmenyn. 

�. Använd I◄◄ och ►►I för att bläddra bland nedanstående 
menyval.

 MUSIC – Uppspelning av musikfiler (MP3 eller WMA)

	 PHOTO – Visning av bilder

	 MOVIE – Uppspelning av videofilmer

	 VOICE – Uppspelning av inspelade filer

	 FM RADIO – Lyssna på FM-radiosändningar

	 MIC. RECORD – Inspelningsfunktion via den inbyggda 
mikrofonen

	 DELETE – Radera en eller alla filer

	 SETTINGS – Ändrar enhetens inställningar

	 ABOUT – Visar minnesstatus och versionsinformation

	 EXIT – Går ur menyn och återgår till aktuellt uppspelningsläge

3. Tryck på ►II för att bekräfta och välja markerad funktion.
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Användning
Spela musik
1. Välj ”Music” i huvudmenyn och bekräfta med ►II.

•	 Använd I◄◄ och ►►I för att byta spår bakåt eller framåt.

•	 Tryck och håll in I◄◄ och ►►I för att snabbspola bakåt eller 
framåt.

•	 Tryck en gång på ►II för att tillfälligt stoppa uppspelningen 
(pausa). Tryck igen för att fortsätta uppspelningen.

•	 Tryck på ■ för att stoppa uppspelningen.

�. När undermenyn visas, använd I◄◄ 
och ►►I för att välja uppspelningsläget 
”Play All” (spela upp alla). 

3. Tryck på ►II för att bekräfta och starta 
uppspelningen. Uppspelningen startar 
nu från det första spåret eller från det 
spår som spelades senast. 
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Repeterad uppspelning

o	 Tryck en gång på A-B/REC för att markera början på intervallet 
som ska repeteras. Displayen visar ”A→”.

o	 Tryck en gång till på A-B/REC för att markera slutet på intervallet. 
Displayen visar ”A→B”. Musiken mellan markeringarna spelas 
nu upp.

o	 Tryck åter på A-B/REC för att återgå till normal uppspelning. 
Displayen visar ”123…”.

Välja spår för uppspelning

1. Välj ”Music” i huvudmenyn och bekräfta med ►II.

�. När undermenyn visas, använd I◄◄ och ►►I för att välja 
”Internal Device” (album/mapp). Tryck på ►II för att bekräfta. 

3. Använd I◄◄ och ►►I för att välja mapp.

�. Tryck på + för att öppna eller stänga den markerade mappen.

5. Tryck på I◄◄ och ►►I för att välja önskat spår.

�. Tryck på ►II för att starta uppspelningen.
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Välja album/mapp för uppspelning

1. Välj ”Music” i huvudmenyn och bekräfta med ►II.

�. När undermenyn visas, använd I◄◄ och ►►I för att välja 
”Internal Device” (välj album/mapp). Tryck på ►II för att 
bekräfta. 

3. Använd  I◄◄ och ►►I för att välja mapp.

�. Tryck på + och – för att öppna eller stänga den markerade 
mappen för att visa eventuella undermappar.

5. Tryck på ►II för att starta uppspelningen.

Visa bilder
1. Välj ”Photo” i huvudmenyn och bekräfta med ►II. 

�. När undermenyn visas, använd I◄◄ och ►►I för att välja 
visningsläge.
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•	 Manual (manuell visning) 
 

Använd I◄◄ och ►►I för att 
bläddra bland bilderna.

•	 Slide Show (bildspel) 

•	 Thumbnail (tumnaglar) 
 

Använd I◄◄ och ►►I för att välja den 
bild du vill visa.

3. Tryck på ►II för att bekräfta och starta bildvisningen.

�. Tryck och håll in ►II för att återgå till undermenyn.

Spela upp videoklipp
Videospelaren kan spela upp videoklipp med filformatet SMV.

Med hjälp av den medföljande programvaran kan du konvertera 
filer med formaten MPG, MP�, Real Player, Quick Time, DVD, AVI 
samt WMV till formatet SMV.

1. Välj ”Movie” i huvudmenyn och bekräfta med ►II.

�. Använd  I◄◄ och ►►I för att välja videoklipp.

3. Tryck på ►II för att starta uppspelningen.

�. Använd + och – för att justera ljudvolymen.
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Konvertera ett videoklipp
1. Starta programmet.

�. Klicka på ”Add” för att välja det videoklipp du vill konvertera.
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3. Klicka på ”Setting” för att ange en plats och ett filnamn för 
målfilen.

�. Ställ in bildstorlek och kvalitet för videoklippet under ”Size” och 
”Quality”.

5. För att endast konvertera ett avsnitt i videoklippet:

i. Markera avsnittets början med skjutreglaget (1). Se 
förhandsgranskningsfönstret var någonstans i klippet du 
befinner dig.

ii. Tryck på den vänstra pilen (�).

iii. Markera avsnittets slut med skjutreglaget (1). Se 
förhandsgranskningsfönstret var någonstans i klippet du 
befinner dig.

iv. Tryck på den högra pilen (3).

v. Vill du konvertera hela videoklippet låter du markörerna vara.
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�.När konverteringen är klar visas texten ”Finish” i kolumnen ”Status”.

�. Klicka på ”Convert” för att starta konverteringen
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Använda FM-radion

Välja radiostation

1. Välj ”FM Radio” i huvudmenyn och bekräfta med ►II.

1. Funktionsindikator

2. Knapplås aktiverat

3. Volymindikator

4. Frekvensband (ska alltid vara 
US-EU BAND)

5. Frekvenssökning  
(nedåt/uppåt) 

6. Aktuell frekvens

7. Indikator för stereo och 
mono

8. Förvald kanal 

9. Batteristatus 

�. Tryck en eller upprepade gånger på I◄◄ eller ►►I för att välja 
frekvens eller tryck och håll in för frekvenssökning.

3. Sänder radiostationen i stereo visas ”Stereo” i displayen.
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Autosökning

1. Välj ”Auto Scan” i menyn ”Settings” och bekräfta med ►II.

�. Välj ”Yes” och bekräfta med ►II för att starta automatisk 
sökning och lagring av radiostationer. När autosökningen är klar 
går enheten över i radioläget. 

3. Tryck på ►II för att bläddra uppåt eller på A-B/REC för att 
bläddra nedåt i kanallistan.

Spela in från FM-radio

1. Välj ”FM Radio” i huvudmenyn och bekräfta med ►II.

�. Tryck och håll in A-B/REC för att starta inspelningen.

3. När inspelningen startar övergår displayen till inspelningsläget. 
Symbolen ● blinkar när inspelningen pågår.

�. Tryck på ►II för att pausa inspelning. Tryck igen för att återuppta 
inspelningen.

5. Tryck på ■ för att stoppa inspelningen. Enheten går tillbaka till 
FM-radioläget.
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Inspelning

1. Batteristatus

2. Funktionsindikator

3. Knapplås aktiverat

4. Volymindikator

5. Ledig tid för inspelning

6. Inspelningskvalitet

7. Inspelad tid

8. Inspelningens filnamn

9. Inspelningsstatus  
(REC/PAUSE)

10. Förloppsindikator

11. Inspelningsformat

Inspelning av mikrofonljud

1. Välj ”Mic. Record” i huvudmenyn och bekräfta med ►II.

�. Inspelningen startar automatiskt och symbolen ● blinkar för att 
indikera att inspelning pågår.

3. Tryck på ►II för att pausa inspelning. Tryck igen för att återuppta 
inspelningen.

�. Tryck på ■ för att stoppa inspelningen. När inspelningen är 
stoppad går enheten över till uppspelningsläget.
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Anm.

-	 Om minnet blir fullt under inspelning visas meddelandet 
”Device Full” och inspelningen avbryts.

-	 Den inspelade filen tilldelas automatiskt ett löpande filnamn 
med början på ”V001.WAV”. Filen sparas i filformatet ”.WAV”

Spela upp inspelade filer

1. Välj ”Voice” i huvudmenyn och bekräfta med ►II.

�. Använd I◄◄ och ►►I för att välja en inspelad fil för 
uppspelning.

3. Tryck på ►II för att pausa uppspelningen. Tryck igen för att 
återuppta uppspelningen.

�. Tryck på ■ för att stoppa uppspelningen.

Radera filer
Du kan välja att radera enstaka filer eller alla filer på en gång. 
Observera att åtgärden inte kan ångras!

1. Välj ”Delete” i huvudmenyn och bekräfta med ►II. 

�. Använd I◄◄ och ►►I för att välja att radera enstaka (Delete 
One) eller alla (Delete All) filer. Tryck på ►II för att bekräfta.

 Obs! Åtgärden kan inte ångras!
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a. Radera enstaka filer (Delete One) 
Välj vilken fil som ska raderas med I◄◄ och ►►I. Tryck på ►II 
för att bekräfta borttagningen.

b. Radera alla filer (Delete All) 
Välj ”Yes” och tryck på ►II för att bekräfta borttagningen.

3. För att avbryta utan att radera, tryck en gång på ■.

Inställningar
1. Välj ”Settings” i huvudmenyn och bekräfta med ►II. 

�. Använd I◄◄och ►► för att välja undermeny.

Language (språk)
-	 För att ändra språk, tryck en gång på ►II och välj sedan språk 

med I◄◄ och ►►I. 

-	 Tryck på ►II för att bekräfta.

-	 Du kan välja mellan följande språk: engelska, holländska, franska, 
tyska samt italienska.
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EQ (ändra ljudschema)
Ljudschemat kan ändras för vilken typ av musik som spelas. Välj 
mellan 19 olika ljudscheman.

-	 Tryck en gång på ►II och välj sedan ljudschema med I◄◄ och 
►►. Tryck på ►II för att bekräfta.

Play Mode (uppspelningsalternativ)
-	 Tryck en gång på ►II och välj sedan uppspelningsalternativ med 

I◄◄ och►►I. Tryck på ►II för att bekräfta.

	 Normal – Uppspelning i normal spelordning

	 Repeat One – Repeterar ett spår

	 Repeat All – Repeterar alla spår

	 Random – Slumpmässig uppspelning

	 Rand. & Rep. – Både slumpmässig och repeterad uppspelning

Record Type (Inspelningsalternativ)
Väljer kvalitén på inspelningen. Högre inspelningsfrekvens ger 
bättre kvalitet men kräver samtidigt mer lagringsutrymme.

FM band (välj frekvensband)
Obs! För att FM-radion ska fungera måste frekvensbandet alltid vara 
inställt på ”US-EU Band”.

Auto Scan (autosökning)
Se avsnittet ”Autosökning” under rubriken ”Använda FM-radion”.

Contrast (kontrast)
Använd I◄◄ och ►►I för att ställa in displayens kontrast. Tryck på 
►II för att spara inställningarna.
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Timer off (automatiskt avstängning)
Ställer in tiden för automatisk avstängning och tid innan displayen 
stängs av. Denna funktion är bra för att spara batterikapacitet.

-	 Stop Off 
Tid till automatisk avstängning när musik- eller videospelaren är 
i stoppläget.

-	 Sleep Off 
Tid till automatisk avstängning (om ingen knapp tryckts in).

-	 Backlight Off 
Tid innan displayen stängs av.

Reset
Återställer enheten till fabriksinställningar.

About
Visar minnesstatus samt information om programvaran.

Exit
Går ur menyn och återgår till radio, musik- eller videospelaren.

Knapplås (Hold)
För knappen (�) i pilens riktning för att aktivera knapplåset.  
Knapparnas funktioner är nu inaktiverade för att förhindra ofrivillig 
knapptryckning. I musik-, video- eller FM-läget visas en hänglåssym-
bol i displayen.
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Skötsel och underhåll
Torka av med en torr mjuk trasa. Använd aldrig starka lösningsmedel.

Avfallshantering
När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala 
föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din 
kommun.

Specifikationer
Musikformat MP3, WAV (3�-3�0 Kbps Bit rate)

Bildformat JPG, BMP

Videoformat SMV

Inspelning WAV (ADPCM)

Inspelningsfrekvens 8-�8 KHz

Frekvensomfång �0 Hz – �0 KHz

Signal till brusförhållande >90 dB

Minne 1 GB (Art. nr: 38-�3�8) 
 � GB (Art. nr: 38-�3�9

Display 1,5” CSTN, 1�8x1�8, �5K, Färg

Batterityp Inbyggt laddningsbart litium-jon

USB-standard 1.1 och �.0

Storlek ��x��x10 mm

Vikt �0 g
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MP3/WMA-spiller med radio
Art.nr 38-2368, 38-2369, modell MP-715SF

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den  
til senere bruk.

Vi reserverer oss for ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer  
av tekniske data.

Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med  
vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Produktbeskrivelse
MP3/WMA-spiller med 1,5 tommers fargeskjerm.	
- Framvising av bilder og videoer

-	 Oppladbart innebygd batteri

-	 Krever Windows 98SE eller senere
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Knapper og funksjoner
1. Hodetelefonuttak – Tilkobling 

for hodetelefoner.

2. USB-tilkobling – For tilkobling 
til PC.

3. Display

4. [I◄◄] – Trykk for å gå til 
foregående spor/fil eller til 
foregående frekvens.

5. [►►I] – Trykk for å gå til neste 
spor/fil eller til neste frekvens.

6. [–] – Senk lydnivået.

7. [+] – Hev lydnivået.

8. [►II] – Trykk for å spille av eller 
pause musikken. Trykk og hold 
inne for å gå inn i menyer.

9. Hold – Aktiverer tastelåsen.

10. Mikrofon 

11. A-B/REC – Repetisjon / 
Innspilling.

12.  / ■
 – Trykk en gang for å slå på eller 

av enheten (når den er avslått).

 – Trykk og hold inne i tre 
sekunder for å slå av enheten.

 – Trykk for å stoppe 
avspillingen.

13. Reset – Knapp for 
tilbakestilling.
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Beskrivelse av displayet

1. Batteristatus

2. Funksjonsindikator

3. Spillemodus

4. Tastelås aktivert 

5. Volumindikator

6. Aktuelt spornummer /  
Totalt antall spor

7. Aktuelt lydskjema

8. Innspillingskvalitet

9. Spilt tid 

10. Total tid

11. Låt-, albumtittel samt 
artistnavn 

12. Spektrumanalysator

13. Avspillingsstatus

14. Forløpsindikator 

15. Filformat
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Kom i gang
Lad det innebygde batteriet
MP3-spilleren har et innebygd oppladbart litiumbatteri. Lading skjer 
via den medfølgende USB-kabelen.

1. Koble USB-kabelen til en ledig USB-port på datamaskinen og 
deretter til USB-porten på MP3-spilleren.

�. Batteriindikatoren i displayets venstre hjørne viser batteriets 
og ladingens status. Når indikatoren vises som fylt er batteriet 
fulladet.

Slå av og på MP3-spilleren
-	 Trykk en gang på ON/OFF / ■ for å slå på eller av enheten.  

Et startbilde vises når MP3-spilleren starter.

-	 Trykk og hold inne ON/OFF / ■ i tre sekunder for å slå av 
enheten. Når teksten ”Bye Bye!” vises kan du slippe knappen. 
Spilleren er nå slått av.

Anm. Alle innstillinger som f.eks. aktuell posisjon, spilt tid, 
avspillingsmodus, lydinnstillinger etc. lagres når spilleren slås av.
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Tilkobling til PC
MP3-spilleren kan kobles til og fra uten å slå* av datamaskinen. 
Den tildeles automatisk en enhetsbokstav av datamaskinen. MP3-
spilleren behøver ikke å startes før filoverføring.

Følgende installasjonsanvisning gjelder for Windows XP med 
Servicepack 2 installert.

Installasjon/tilkobling under Windows XP
1. Ingen ekstra drivere trengs til Windows XP (for Win98SE finnes 

drivere på den medfølgende CD-platen).

�. Koble USB-kabelen til en ledig USB-port på datamaskinen og 
deretter til USB-porten på MP3-spilleren. 

3. Datamaskinen oppdager automatisk MP3-spilleren som en 
”Flyttbar disk” og vises med en egen enhetsbokstav i ”Min 
Datamaskin”.

Koble fra enheten
1. Dobbeltklikk på ikonet ”Sikker fjerning av maskinvare”  

i aktivitetsfeltet.
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�. Marker ”USB-masselagringsenhet” og klikk deretter på 
”Stopp”. 

3. Marker ”SigmaTel MSCN USB Device” og klikk på ”OK”. 
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Enheten kan nå fjernes fra USB-porten. 

*Obs! Fjern ikke MP3-spilleren fra USB-porten når skriving til eller 
fra minnet pågår. Det innebygde flashminnet kan skades.

Overføring av filer
Når spilleren er koblet til, kan bilde-, musikk- og videofiler overføres 
til MP3-spilleren.

1. Marker ønskede filer som er å finne på datamaskinens harddisk. 
Høyreklikk og velg ”Kopier”.

�. Dobbelklikk på ikonet for MP3-spillerens enhet (f.eks. ”F”). 
Enhetsbetegnelsen kan variere avhengig av datamaskinens 
konfigurering.

3. Høyreklikk i feltet med MP3-spillerens filer og velg ”Lim inn”.

�. Displayet viser følgende bilde når filene 
overføres. 

Anm. MP3-spilleren støtter maksimalt 500 musikkfiler eller 30 
mapper  (inklusive undermapper ). Avspillingslisten oppdager 
automatisk de 500 første musikkfilene i de 30 første mappene og 
sorterer disse i alfabetisk rekkefølge. Prøv derfor å unngå å bruke 
for mange mapper og undermapper.
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Forklaring av menyer
Hovedmenyen
Forklaring på de forskjellige menyvalgene i hovedmenyen.

1. I avspillingsmodus, trykk og hold inne ►II for å gå inn i 
hovedmenyen. 

�. Bruk I◄◄ og ►►I for å bla blant menyvalgene nedenfor.

	 MUSIC – Avspilling av musikkfiler (MP3 eller WMA)

	 PHOTO – Framvising av bilder

	 MOVIE – Avspilling av videofilmer

	 VOICE – Avspilling av innspilte filer

	 FM RADIO – Hør på FM-radiosendinger

	 MIC. RECORD – Innspillingsfunksjon via den innebygde 
mikrofonen

	 DELETE – Slett en eller alle filer

	 SETTINGS – Endrer enhetens innstillinger

	 ABOUT – Viser minnestatus og versjonsinformasjon

	 EXIT – Går ut av menyen og gå tilbake til aktuell 
avspillingsmodus

3. Trykk på ►II for å bekrefte og velge markert funksjon.
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Bruk
Spill musikk
1. Velg ”Music” i hovedmenyen og bekreft med ►II.

�. Når undermenyen vises, bruk  I◄◄ 
og ►►I for å velge avspillingsmodus 
”Play All” (spill av alle). 

3. Trykk på ►II  for å bekrefte og starte 
avspillingen. Avspillingen starter nå 
fra det første sporet eller fra det sporet 
som ble spilt til slutt. 
 

•	 Bruk I◄◄ og ►►I for å bytte spor bakover eller framover.

•	 Trykk og hold inne I◄◄ eller ►►I for å hurtigsøke bakover 
eller framover.

•	 Trykk en gang på ►II for å midlertidig stoppe avspillingen 
(pause). Trykk igjen for å fortsette avspillingen.

•	 Trykk på ■ for å stoppe avspillingen.
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Repetert avspilling

o Trykk en gang på A-B/REC for å markere begynnelsen på 
intervallet som skal repeteres. Displayet viser ”A→”.

o Trykk en gang til på A-B/REC for å markere slutten på intervallet. 
Displayet viser ”A→B”. Musikken mellom markeringene spilles nå 
av.

o Trykk en gang til på A-B/REC for å gå tilbake til normal avspilling. 
Displayet viser ”1�3…”.

Velg spor for avspilling

1. Velg ”Music” i hovedmenyen og bekreft med ►II.

�. Når undermenyen vises, bruk I◄◄ og ►►I for å velge 
”Internal Device” (album/mappe). Trykk på ►II for å bekrefte. 

3. Bruk I◄◄ og ►►I for å velge mappe.

�. Trykk på + for å åpne eller lukke den markerte mappen.

5. Trykk på I◄◄ og ►►I for å velge ønsket spor.

�. Trykk på ►II for å starte avspillingen.
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Velg album/mappe for avspilling

1. Velg ”Music” i hovedmenyen og bekreft med ►II.

�. Når undermenyen vises, bruk I◄◄og ►►I for å velge ”Internal 
Device” (velg album/mappe). Trykk på ►II for å bekrefte. 

3. Bruk I◄◄ og ►►I for å velge mappe.

�. Trykk på + og – for å åpne eller lukke den markerte mappen for å 
vise eventuelle undermapper.

5. Trykk på ►II for å starte avspillingen.

Vis bilder
1. Velg ”Photo” i hovedmenyen og bekreft med ►II. 

�. Når undermenyen vises, bruk I◄◄ og ►►I for å velge 
visningsmodus.
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•	 Manual (manuell visning) 
 

Bruk  I◄◄og ►►I for å bla blant bildene.

•	 Slide Show (bildespill) 

•	 Thumbnail (miniatyrbilder) 
 

Bruk I◄◄ og ►►I for å velge det bildet 
du vil vise.

3. Trykk på ►II for å bekrefte og starte bildevisningen.

�. Trykk og hold inne ►II  for å gå tilbake til undermenyen.

Spill av videoklipp
Videospilleren kan spille av videoklipp med filformatet SMV.

Ved hjelp av den medfølgende programvaren kan du konvertere 
filer med formatet MPG, MP�, Real Player, Quick Time, DVD, AVI samt 
WMV til formatet SMV.

1. Velg ”Movie” i hovedmenyen og bekreft med ►II.

�. Bruk I◄◄ og ►►I for å velge videoklipp.

3. Trykk på ►II for å starte avspillingen.

�. Bruk + og - for å justere timene.
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Konvertere et videoklipp
1. Start programmet.

�. Klikk på ”Add” for å velge det videoklippet du vil konvertere

1

2
3
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3. Klikk på ”Setting” for å angi en plass og et filnavn for målfilen

�. Still inn bildestørrelse og kvalitet for videoklippet under ”Size” 
og ”Quality”.

5. For å kun konvertere et avsnitt i videoklippet:

i. Marker avsnittets start med bryteren (1). Se 
forhåndsvisningsvinduet hvor i klippet du befinner deg.

ii. Trykk på den venstre pilen (�).

iii. Marker avsnittets start med bryteren (1). Se 
forhåndsvisningsvinduet hvor i klippet du befinner deg.

iv. Trykk på den høyre pilen (3).

v. Vil du konvertere hele videoklippet, lar du markørene være.
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�. Klikk på ”Convert” for å starte konverteringen. 

�. Når kopieringen er ferdig vises meldingen ”Finish” i kolonnen 
”Status”.
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Bruk FM-radio

1. Funksjonsindikator

2. Tastelås aktivert

3. Volumindikator

4. Frekvensbånd (skal alltid 
være US-EU BAND)

5. Frekvenssøking (nedover/
oppover)

6. Aktuell frekvens 

7. Indikator for stereo og 
mono

8. Forhåndsvalgt kanal

9. Batteristatus

Velg radiostasjon

1. Velg ”FM Radio” i hovedmenyen og bekreft med ►II. 

�. Trykk en eller flere ganger på I◄◄ eller ►►I  for å velge 
frekvens eller trykk og hold inne for frekvenssøking.

3. Sender radiostasjonen i stereo vises ”Stereo” i displayet.
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Autosøking

1. Velg ”Auto Scan” i menyen ”Settings” og bekreft med ►II.

�. Velg ”Yes” og bekreft med ►II for å starte automatisk søking 
og lagring av radiostasjoner. Når autosøkingen er ferdig, går 
enheten over i radiomodus. 

3. Trykk på ►II for å bla oppover eller på A-B/REC for å bla nedover 
i kanallisten.

Spill inn fra FM-radio

1. Velg ”FM Radio” i hovedmenyen og bekreft med ►II.

�. Trykk og hold inne A-B/REC for å starte innspillingen.

3. Når innspillingen starter overgår displayet til 
innspelningsmodus. Symbolet ● blinker når innspillingen pågår.

�. Trykk på ►II for å pause innspilling. Trykk en gang til for å 
gjenoppta innspillingen.

5. Trykk på ■ for å stoppe innspillingen. Enheten går tillbake til FM-
radiomodus.

N
O

RSK



��

Innspilling

1. Batteristatus

2. Funksjonsindikator

3. Tastelås aktivert

4. Volumindikator 

5. Ledig tid for innspilling 

6. Innspillingskvalitet 

7. Innspilt tid

8. Innspillingens filnavn

9. Innspillingsstatus  
(REC/PAUSE)

10. Forløpsindikator

11. Innspillingsformat

Innspilling av mikrofonlyd
1. Velg ”Mic. Record” i hovedmenyen og bekrefte med  ►II.

�. Innspillingen starter automatisk og symbolet ● blinker for å 
indikere at innspilling pågår.

3. Trykk på ►II for å pause innspilling. Trykk en gang til for å 
gjenoppta innspillingen.

�. Trykk på ■ for å stoppe innspillingen. Når innspillingen er 
stoppet går enheten over til avspillingsmodus.
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Anm.

-	 Dersom minnet blir fult under innspilling, vises meldingen 
”Device Full” og innspillingen avbrytes.

-	 Den innspilte filen tildeles automatisk ett løpende filnavn, som 
begynner med ”V001.WAV”. Filen lagres i filformatet ”.WAV”

Spill av innspilte filer
1. Velg ”Voice” i hovedmenyen og bekreft med ►II.

�. Bruk I◄◄ og ►►I for å velge en innspilt fil for avspilling.

3. Trykk på ►II for å pause avspillingen. Trykk igjen for å gjenoppta 
avspillingen.

�. Trykk på ■ for å stoppe avspillingen.

Slett filer
Du kan velge å slette enkelte filer eller alle filer på en gang. Observer 
at slettingen ikke kan angres!

1. Velg ”Delete” i hovedmenyen og bekreft med ►II. 

�. Bruk I◄◄ og ►►I for å velge å slette enkelte (Delete One) eller 
alle (Delete All) filer. Trykk på►II for å bekrefte

 Obs! Slettingen kan ikke angres!
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a. Slett enkelte filer (Delete One) 
Velg hvilken den filen som skal slettes med I◄◄ og ►►I.  
Trykk på ►II for å bekrefte slettingen.

b. Slett alle filer (Delete All) 
Velg ”Yes” og trykk på►II for å bekrefte slettingen.

3. For å avbryte uten å slette, trykk en gang på ■.

Innstillinger
1. Velg ”Settings” i hovedmenyen og bekreft med ►II.

�. Bruk I◄◄ og ►►I for å velge undermeny.

Language (språk)
-	 For å endre språk, trykk en gang på ►II og velg deretter språk 

med I◄◄ og ►►I. 

-	 Trykk på ►II for å bekrefte.

-	 Du kan velge mellom følgende språk: engelsk, hollandsk, fransk, 
tysk og italiensk.
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EQ (endre lydskjema)
Lydskjemaet kan endres etter hvilken type musikk du spiller. Velg 
mellom 19 forskjellige lydskjemaer.

-	 Trykk en gang på ►II og velg deretter lydskjema med I◄◄ og 
►►I. Trykk på ►II for å bekrefte.

Play Mode (avspillingsalternativ)
-	 Trykk en gang på ►II og velg deretter avspillingsalternativ med 

I◄◄ og ►►I. Trykk på ►II for å bekrefte.

	 Normal – Avspilling i normal rekkefølge

	 Repeat One – Repeterer et spor

	 Repeat All – Repeterer alle spor

	 Random – Avspilling i tilfeldig rekkefølge

	 Rand. & Rep. – Både tilfeldig og repetert avspilling

Record Type (Innspillingsalternativ)
Velger kvaliteten på innspillingen. Høyere innspillingsfrekvens gir 
bedre kvalitet, men krever samtidig mer lagringsplass.

FM band (velg frekvensbånd)
Obs! For at FM-radioen skal fungere, må frekvensbåndet alltid være 
innstilt på ”US-EU Band”.

Auto Scan (autosøking)
Se avsnittet ”Autosøking” under overskriften ”Bruk FM-radioen”.

Contrast (kontrast)
Bruk  I◄◄ og ►►I for å stille inn displayets kontrast. Trykk på ►II 
for å lagre innstillingene.
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Timer off (automatisk avstenging)
Stiller inn tiden for automatisk avstenging og tid før displayet slås 
av. Denne funksjonen er bra for å spare batterikapasitet.

-	 Stop Off 
Tid til automatisk avstenging når musikk- eller videospilleren er 
stoppet.

-	 Sleep Off 
Tid til automatisk avstenging (hvis ingen knapp er trykt inn).

-	 Backlight Off 
Tid før displayet skrus av.

Reset
Tilbakestiller enheten til fabrikksinnstillinger.

About
Viser minnestatus samt informasjon om programvaren.

Exit
Går ut av menyen og tilbake til radio, musikk- eller videospilleren.

Tastelås (Hold)
Før knappen (�) i pilens retning for å aktivere tastelåsen. Tastenes 
funksjoner er nå deaktivert for å forhindre ufrivillig tastetrykk. I 
musikk-, video- eller FM-modus vises et hengelåssymbol i displayet.
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Vedlikehold
Tørk med en tørr myk klut.  Bruk aldri sterke løsemiddel.

Avfallshåndtering
Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til 
lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt 
med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner
Musikkformat: MP3, WAV (3�-3�0 Kbps Bit rate)

Bildeformat: JPG, BMP

Videoformat: SMV

Innspilling: WAV (ADPCM) 

Innspillingsfrekvens: 8-�8 KHz

Frekvensomfang: �0 Hz – �0 KHz

Signal til støyforhold: 90 dB

Minne 1 GB (Art. nr: 38-�3�8) 
 � GB (Art. nr: 38-�3�9) 

Display: 1,5” CSTN, 1�8x1�8, �5K, Farge

Batteritype: Innebygd oppladbart litium-ion

USB-standard: 1.1 og �.0

Størrelse: �� x �� x 10 mm

Vekt: �0 g
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SVERIGE	
	
KUNDTJÄNST	 Tel:	0247/445	00	 	
	 Fax:	0247/445	09	 	
	 E-post:	kundtjanst@clasohlson.se
INTErNET	 www.clasohlson.se	
	
	
NORGE	
	
KUNDESENTEr	 Tlf.:	23	21	40	00	 	
	 Faks:	23	21	40	80
																																		E-post:	kundesenter@clasohlson.no

INTErNETT							 www.clasohlson.no	
	
	
SUOMI	
	
ASIAKASPALVELU	 Puh:	020	111	2222	 	
	 Faksi:	020	111	2221	
	 Sähköposti:	info@clasohlson.fi
INTErNET	 www.clasohlson.fi

GREAT BRITAIN

	 For	consumer	contact,	please	visit			
	 www.clasohlson.co.uk	and	click	on		
	 customer service.
INTErNET	 www.clasohlson.co.uk
	


