Käyttöohje
Painikkeet:
1. PLAY: Päällä/pois päältä – Toisto/Pysäytys
2. M: Valinta/Vahvistus
3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä
4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys
5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys
:
Seuraava
/ Pikakelaus eteenpäin
“
:
Edellinen
/
Pikakelaus taaksepäin
“
8. HOLD: liukukytkin sivussa
Painikkeiden käyttäminen
Painikkeita voidaan käyttää kolmella tavalla: lyhyt painallus, pitkä painallus ja pito.
Ellei toisin mainita, käytetään lyhyttä painallusta.
Lyhyt painallus: Paina painiketta, jolloin toiminto käynnistyy heti.
Pitkä painallus: Pidä painiketta painettuna y l i 2 s e k u n t i a .
Pito: Käytetään pikakelaukseen eteen- ja taaksepäin.
Soittimen käynnistäminen:
Paina Play-painiketta pitkään.
（Varmista, että virtapainike on "on"-asennossa.）
Päävalikko sisältää seuraavat toiminnot:
- MUSIC (MUSIIKKI)
- AMV (AMV-VIDEO)
- PHOTO (KUVA)
- SETUP (ASETUKSET)
Liiku päävalikossa Next- ja Previous-painikkeilla.
Siirry valikkoihin painamalla M-painiketta.
Palaa päävalikkoon painamalla pitkään M-painiketta.

- MUSIC (MUSIIKKI)
Toista ja selaa kappaleita edellä kuvatulla tavalla.
Voit siirtyä alavalikkoihin painamalla M-painiketta.
M-painiketta käytetään alavalikkojen toimintojen valitsemiseen ja vahvistamiseen.
Alavalikosta poistutaan painamalla Play/Stop-painiketta.
Alavalikkoja on kaksi erilaista:
1. Play-alavalikko: Tähän siirrytään painamalla M-painiketta musiikkia toistettaessa.
2. Stop-alavalikko: Tähän siirrytään painamalla M-painiketta, kun musiikkia ei toisteta.
Stop-alavalikko näkyy seuraavasti:
- Local Folder (Paikallinen kansio): Tarkastele kaikkia soittimeen ladattuja musiikkitiedostoja.
- Delete (Poista): Poista parhaillaan toistettava kappale. Valitse Yes/No (Kyllä/Ei) ja vahvista painamalla M-painiketta.
- Delete All (Poista kaikki): Poista kaikki kappaleet. Valitse Yes/No (Kyllä/Ei)
- Exit (Poistu)
Play-alavalikko:
Repeat (Jatkuva toisto): Näyttää seuraavat vaihtoehdot:
- Normal (Normaali): Ei jatkuvaa toistoa.
- Repeat one (Yhden jatkuva toisto): Toistaa jatkuvasti kyseistä kappaletta.
- Folder (Kansio): Näyttää kansion.

-

Repeat folder (Kansion jatkuva toisto): Toistaa jatkuvasti kansion sisältöä.
Repeat all (Kaikkien jatkuva toisto): Toistaa jatkuvasti kaikkia kappaleita.
Random (Satunnaistoisto): Toistaa videotiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
Intro (Intro): Toistaa ensimmäiset 10 sekuntia kaikista kappaleista.

Taajuuskorjain
Voit valita jonkin seuraavista tiloista:
Natural
Rock
Pop
Classical
Soft
Jazz
DBB
T
Tempo:
Voit valita musiikkia (koskee vain MP3-tiedostoja) toistettaessa erilaisia toistonopeuksia (nopeutettu tai hidastettu), mutta ääni pysyy
samanlaisena.
Replay (Uudelleentoisto):
○ A–B-uudelleentoisto
A-B-uudelleentoistokuvakkeen ”A” vilkkuu. Laite odottaa aloituskohdan A vahvistamista.
5. Aseta aloituskohta A painamalla Next-painiketta.
A-B-uudelleentoistokuvakkeen ”B” vilkkuu. Laite odottaa lopetuskohdan B vahvistamista.
6. Aseta lopetuskohta B painamalla Next-painiketta.
A-B-uudelleentoistokuvake osoittaa, että uudelleentoisto kohtien A ja B välillä alkaa ja laite poistuu
uudelleentoistotilasta, kun asetettu aika on kulunut. Uudelleentoiston ollessa käynnissä voit palata kohtaan A painamalla
PRE-painiketta. (Katso lisätietoja toistoajoista kohdasta ”Uudelleentoistoajat”.)
Toistotilassa voit asettaa tempon suoraan painamalla painikkeita VOL+- tai VOL-.
Uudelleentoistoajat:
Määrittää A–B-uudelleentoiston ajan ja poistuu asetustilasta.
Uudelleentoistoväli:
Määrittää kunkin toiston välisen ajan.

AMV (AMV-video)
PLAY: Käynnistys/Pysäytys
M：Poistu päävalikosta painamalla painiketta pitkään.
PRE/NEXT：Edellinen/Seuraava , eteen-/taaksepäin kelaus
Siirry alavalikkoon painamalla M-painiketta, kun elokuvaa ei toisteta.
Alavalikko näkyy seuraavasti:

-

Local Folder (Paikallinen kansio): Näyttää kaikki soittimeen ladatut videotiedostot.
Delete (Poista): Voit poistaa parhaillaan toistettavan videon. Valitse Yes/No (Kyllä/Ei) ja vahvista painamalla Mpainiketta.
Repeat (Jatkuva toisto): Seuraavat vaihtoehdot:
Normal (Normaali): Ei jatkuvaa toistoa.
Repeat one (Yhden jatkuva toisto): Toistaa jatkuvasti kyseistä videota.
Kansio: Näyttää kansion.
Repeat folder (Kansion jatkuva toisto): Toistaa jatkuvasti kansion sisältöä.
Repeat all (Kaikkien jatkuva toisto): Toistaa jatkuvasti kaikkia videoita.
Random (Satunnaistoisto): Toistaa videotiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
Intro (Intro): Toistaa ensimmäiset 10 sekuntia kaikista videoista.
Exit (Poistu)

PHOTO (KUVA)
Siirry Photo (Kuva) -tilaan.
Selaa tiedostoja painamalla Next/Previous-painiketta.
Katsele kuvaa painamalla Play-painiketta.
Palaa tiedostojen valintaan painamalla Play-painiketta.
Siirry alavalikkoon painamalla M-painiketta. Vaihtoehdot ovat: L o c a l F o l d e r ( P a i k a l l i n e n k a n s i o ) , Play set
(Toistotila), Delete (Poista), Exit (Poistu).
Play set -alavalikon toistotilat ovat: 1. Manuaalinen toisto, 2. Automaattinen toisto.
Automaattisessa toistotilassa voit valita 1–8 sekunnin diaesityksen.
Palaa päävalikkoon painamalla Mode/Menu-painiketta pitkään.
Asetukset
Kellonaika

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen.

Näyttö *

Kirkkauden ja näytön aikakatkaisutilojen (Gray ja Dark) asettaminen.

Kieli

Esiasetuksena vain englanti.

Virrankatkaisu*

Automaattisen virrankatkaisun (Off Time) ja uniajastimen (Sleep Time) asettaminen.

Uudelleentoistotila

Uudelleentoistotilan toiminnan asettaminen

Muistin tiedot

Muistin koon ja käytössä olevan osuuden tarkastelu.

(Kesto-ohjelmistoversio)

Soittimen kesto-ohjelmiston tietojen näyttö.

(Kesto-ohjelmiston päivitys)

Kesto-ohjelmiston erikoiskäyttö.

*Tarkemmat ohjeet
○ Näyttö
1. Brightness (Kirkkaus)

Näytön kirkkauden säätö. Suurin taso on 15.

2. Gray-aikakatkaisutila

Aseta aika, jonka kuluttua näyttö sammuu musiikkia toistettaessa.

3. Dark-aikakatkaisutila

Aseta aika, jonka kuluttua näyttö sammuu, jos painikkeita ei
käytetä. "0" tarkoittaa, että toiminto on pois käytöstä.

○ Virrankatkaisu
Off Time (Automaattinen virrankatkaisu): Aika, jonka kuluttua soitin sammuu, jos painikkeita ei käytetä.
Sleep Time (Uniajastin): Aseta aika (minuutteina), jonka kuluttua soitin sammuu. Voidaan käyttää kuunneltaessa
musiikkia ennen nukkumaanmenoa.
○ Uudelleentoistotila

Manuaalinen tila: osoittaa, että A–B-uudelleentoiston aikana toistoa ei voi keskeyttää lausekohtaisesti. Käytössä ovat vain
manuaaliset toiminnot.
Automaattinen tila: osoittaa, että toisto voidaan keskeyttää lausekohtaisesti A–B-uudelleentoiston aikana.

Muut toiminnot:
Laitteessa on normaalit USB-muistitoiminnot.
Tukee Windows 2000:ta tai uudempia versioita.
Windows98 vaatii ohjainten asentamista.
Laite tukee USB-virransyöttöä.
Kun laite on kytketty USB-liitäntään, siirry päävalikkoon painamalla Menu-painiketta.
Muut asetukset
Valitse paikallinen kansio
Käyttäjä voi lajitella tiedostoja paikallisissa kansioissa. Tämä pitää tehdä tietokoneella.

Älä irrota USB-kaapelia tiedostojen poistamisen tai lataamisen aikana.

Virta
Täyttä akkua esittävä kuvake ilmoittaa akun olevan täyteen ladattu. Akku tyhjenee vähitellen käytön aikana.
Tyhjää akkua esittävä kuvake ilmoittaa akun olevan lähes tyhjä. Lataa akku.
Aseta virtakytkin On-asentoon, kun lataat akkua. Akku ei muutoin lataudu.

Vianmääritys:
Ei virtaa: Varmista, että virtakytkin on Päällä (On)-asennossa ja että akku on ladattu.
Ei ääntä: Varmista, että äänenvoimakkuus ei ole 0 ja että kuulokkeet on kytketty oikein.
Musiikin lataaminen ei onnistu: Varmista, että USB-kaapeli on kytketty eikä se ole vaurioitunut.
Varmista, että ohjainohjelmat on asennettu oikein (jos tarpeen).
Varmista, että muistia on tarpeeksi vapaana.

