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Bäste kund!   

Tack för ditt köp av mp4 spelare modell mp801. 
Börja med att kontrollera att förpackningen innehåller följande delar:

1. Mp4 spelare
2. Hörlur
3. USB Laddare
4. USB Laddkabel
5. CD skiva (drivrutiner för Windows 98 samt konverterings programvara) 
6. Manual 
 
CD skivan och manualen hittar du längst nere i förpackningen. 
Läs igenom instruktionerna noga, så slipper du få oväntade problem och skador på spelaren.
Denna mediaspelare behöver ej några drivrutiner av senare versioner av Windows operativsystem, dvs  
Windows 2000, ME och XP. För Windows 98,95 behövs drivrutiner installeras från medföljande CD skiva. 
Kompabilitet även med Mac OS 10.3 samt Linux 2.4.2.
När mp4 spelaren ansluts till en dator med Windows operativsystem, kommer den automatiskt att hitta en 
ny lagringsenhet (plug´n play), dit du enkelt kan kopiera över mp3 musik, film, bilder eller andra datafiler. 
Mediaspelaren använder AMV format på videofiler, och andra videoformat måste först konverteras med  
medföljande programvara på CD-skivan för att kunna uppspelas. 
Konverteringsprogramvara för videofiler finns på CD skivan samt även programvara för uppdatering av 
spelarens firmware, dvs. flashning eller uppgradering av spelarens operativsystem till en senare version.
Enheten kan även användas för att flytta över filer likvärdigt som ett USB minne (lagringsenhet), då man 
önskar att flytta över filer mellan olika datorer som har USB anslutning. 
För att ladda batterierna används den medföljande USB kabeln ihopkopplad med batteri eliminator eller 
genom direktladdning med USB port via dator. 
Batterierna är Li-Ion och återladdningsbara med lång speltid och inbyggda i spelaren. 
 
Fabriksgaranti är gällande i 1 år från inköpsdatum. 
Garanti gäller ej då spelaren skruvats isär, modifierats eller öppnats och vid fel som uppkommit pga  
köparens oaktsamhet. Vid garantianspråk står köparen för frakt, medan vi bekostar returfrakten. 

Kort beskrivning av menyer och dess funktioner i spelaren 
 
Meny  Beskrivning 
 
Music  Mp3 uppspelning för musik och ljudfiler 
Record  Mikrofon för ljudinspelning
Voice   Uppspelning av WAV ljudfiler 
FM Radio FM radio med minne för 40 kanaler 
Text  Visning av textfiler, så kallade e-books (elektroniska böcker) 
Picture  Bildvisning 
Phone book Telefonbok 
Game  Spel
Movie  Mp4 uppspelning för video 
SYS Setup System setup, dvs meny för olika inställningar 
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Viktigt! 

Strömbrytarn på spelarens 
ovansida är märkt ON (på) 
för påsättning och OFF (av) 
för avstängning. 
Sätt på spelaren genom att
strömbrytaren dras mot ON. 
Vid ihopkoppling med USB 
laddkabel till spelaren ska 
dammskyddet försiktigt vikas 
ner enligt ovan bild.
Använd gärna en  
tandpetare eller likande 
att försiktigt vika ner 
dammskyddet med. 
Dammskyddet sitter fast 
monterat och ska efter 
laddning sättas tillbaka. 
Laddning kan även ske via 
datorns USB ingång. 
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Viktig information om laddning! 
 
Är spelaren fabriksny och ej laddad tidigare, ska den laddas minst i 14-16 timmar 
och sedan urladdas helt, för att erhålla bästa batteriprestanda, då batteriet endast 
är underhållsladdat från fabrik. 
 
Mediaspelaren har ett återladdningsbart batteri som kan återladdas hundratals gånger. 
 
Strömbrytarn på spelarens ovansida är märkt ON (på) för påsättning och OFF (av) för 
avstängning. 
 
OBSERVERA! För att ladda mp4 spelaren MÅSTE först strömbrytaren dras mot ON 
läget. Laddning kan ske via adapter och USB sladd eller via datorns USB ingång. 
När adaptern sätts i vägguttaget ska en indikator lampa tändas i USB adaptern. 
Mp4 spelaren ska vid laddning visa en bild som indikerar att laddkabel sitter i spelaren 
och laddning sker.  
 
Vid ihopkoppling med USB laddkabel till spelaren ska dammskyddet försiktigt vikas ner.
Använd gärna en tandpetare eller likande för att försiktigt vika ner dammskyddet. 
Dammskyddet sitter fast monterat och ska efter laddning sättas tillbaka. 
 

Viktig information om skärmsläckare som sparar ström och ger  
längre batteritider! 
 
Vid uppspelning av mp3 musik, ska inställningar lämpligen göras så att skärmsläckaren 
blir aktiverad, så att bildskärmen slocknar automatiskt, annars lyser bildskärmen hela 
tiden och drar extra ström ur batteriet. 
 
När skärmsläckaren är aktiverad släcks bildskärmen och strömsnålt läge aktiveras och 
detta innebär att batteriet ej urladdas lika snabbt!
 
Batteritiden vid mp3 musik uppspelning och aktiverad skärmsläckare ger ca 10 timmars 
speltid vid fulladdat batteri. 
 
Är skärmsläckaren inte aktiverad och bildskärm är aktiverad, räcker ett full laddat  
batteri ca 3-4 timmar. 
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Modell Mp801 

2 Gb flashminne

Teknisk specifikation: 2Gb Mp4 spelare med FM radio och diktafon

FM radio  87~108MHz samt minne för 40 radiostationer
Minne  2 Gb flashminne
Skärm  1,8´CSTN färg display
Movie  AMV film funktion (AMV verktyg konverterar och komprimerar videoformat till AMV för uppspelning) 
Audio  Stöder mp3 (bitrate 8-448Kbps), mp1, mp2, mpv, wma, wmv, asf, wav, act 
Mikrofon  Diktafon för röst inspelning eller inspelning från FM radio 
Equalizer Natural, Rock, Pop, Classical, Soft, Jazz, DBB 
Speltid  Lång speltid med över 10 timmar på en laddning 
Batteri  Laddningsbart lithium batteri via batterieliminatorn med USB port för strömladdning 
Spellägen A-B repeterings funktion, normal, repertera allt, slumpmässig uppspelning 
Windows  Windows plug n´play (endast windows 98 behöver drivrutiner från medföljande CD) 
Funktioner Spel, bildvisning, e-book, telefonbok, klocka  
Menyer   Svenska, Danska, Japanska, Koreanska, Franska, Tyska, Italienska, Holländska, Spanska, Ryska, 
  Arabiska, Kinesiska, Tjeckiska, Polska, Ungerska, Rumänska, Turkiska, Slovenska, Hebreiska  
 
USB2.0 gränssnitt för snabb överföring (bakåtkompatibelt med USB v1.1), ID3 support, lyric display (karaoke) 
Uppgraderingsbar firmware, Tidinställd power off (avstängning), Klocka, E-book, Flash meny
 
Paketet inkluderar Mp4 mediaspelare, USB kabel, batteri eliminator, stereo headset, manual och CD.  
CD innehåller AMV konverterings verktyg, programvara för firmware uppdatering samt drivrutiner för Windows 98 
 
Vikt 44 gram  
Mått höjd x bredd x tjocklek  89x39x7mm 
Färg Finns i 2 olika modeller Svart/silver eller vit/silver


