HANDLEIDING

Voor het afspelen en opnemen van
luisteroefeningen!

1. Functies
1.
, Vorige (kort indrukken), volume harder (lang
indrukken).
2.
, Volgende (kort indrukken), volume zachter (lang
indrukken).
3. M, Terug naar hoofdmenu.
4. B, Terug naar vorige pagina / openen submenu
5.

, afspelen/ selecteren/ pauzeren (kort indrukken),

aan- of uitzetten (lang indrukken).
6. Speaker.
7. Koptelefoon aansluiting.
8. Aan-uit, aan- en uitzetten.
9. USB aansluiting.

2. Bestanden op de mediaplayer zetten
2.1 Verbinden met PC
Zet de speler aan en koppel deze aan de PC met de
meegeleverde USB kabel. Deze maakt automatisch
verbinding met uw PC. U kunt de mediaplayer zien in de
verkenner bij ‘Deze PC’
2.2 Bestanden van/naar de mediaplayer verplaatsen
Geluidsbestanden die u op uw PC heeft staan of heeft
gedownload (te vinden in de map ‘Downloads’ of op de plek
waar u het heeft opgeslagen) kunnen via de verkenner op de
mediaplayer worden gezet.
Dit doet u door de bestanden te kopiëren en vervolgens te
plakken op de mediaplayer of door de bestanden naar de
mediaplayer te slepen. U kunt op dezelfde wijze bestanden
van de mediaplayer naar uw PC verplaatsen.
2.3 Loskoppelen met PC
Klik voordat u de speler loskoppelt op “hardware veilig
verwijderen” om uw speler los te koppelen van de PC .

3. Afspelen
Het hoofdmenu bevat de volgende mappen: ‘PLAY’ ‘RADIO’
‘RECORD’ ‘SYSTEM’. Druk op
menu te scrollen en druk op

of op

om door het

om een map te openen.

3.1 Afspelen
3.1.1 Open ‘PLAY’ in het menu, het laatst afgespeelde bestand
opent zich automatisch. Druk op
gebleven was of druk op
of op
geluidsbestanden te scrollen.

om verder te gaan waar u
om door de

3.1.2 Indien de geluidsbestanden in mappen (of cd’s) zijn
opgedeeld, benadert u een bestand als volgt:
Druk op B voor een overzicht van alle bestanden van een CD.
Druk in dit bestandsoverzicht nogmaals B om naar het CD
overzicht te gaan. Druk in het CD overzicht nogmaals B om
naar het mappen overzicht te gaan. Indien u al geluid heeft

opgenomen met de speler treft u hier ook de map “RECORD”
aan.
Druk op
druk op

of op

om door de mappen te scrollen en

om een map te openen. Druk op

of op

om door de bestanden te scrollen en druk op
bestanden te beluisteren.

om de

3.1.3 Wanneer de speler bestanden aan het afspelen is, drukt
u kort op
om het bestand te pauzeren. Als u
lang
ingedrukt houdt kunt u de speler uit- of aan zetten. Door kort
of

in te drukken gaat u naar het vorige of volgende

bestand. Wanneer u
of
lang ingedrukt houdt kunt u
het volume verhogen of verlagen. Druk op B om terug te gaan
naar de vorige pagina. Druk op M om terug te gaan naar het
menu.
3.1.4 Wanneer u in de mappenlijst bent, druk op
of
om door de bestanden te scrollen. Wanneer u de B knopt lang
ingedrukt houdt, verwijdert u het bestand.

4. Opnemen
Om bijvoorbeeld inspreekoefeningen op te nemen gaat u
naar ‘Record’ in het hoofdmenu. Door kort op
te
drukken begint u een opname (het kan enkele seconden
duren voordat uw opname start). Er wordt opgenomen
zodra de seconden bovenin het scherm gaan lopen. Door
nogmaals op

te drukken pauzeert u de opname. Druk

kort op
om verder te gaan met opnemen. Houd
langer ingedrukt om op te slaan. Opnames zijn terug te
vinden in de map ‘RECORD’ in het menu ‘PLAY’ (zie 2.1.1)
4.1 Opgenomen bestanden naar PC verplaatsen
Zet de speler aan en koppel deze aan de PC met de
meegeleverde USB kabel. Deze maakt automatisch
verbinding met uw PC
Op deze wijze kunt u opgenomen inspreekoefeningen
overzetten naar uw PC en eventueel inzenden naar uw
docent via Studentenplaza.

5. Radio
Om gebruik te maken van de radiofunctie dient de koptelefoon
op de speler aangesloten te zijn! Deze fungeert namelijk als
antenne. Zonder koptelefoon kunt u dus NIET naar de
radio luisteren.
5.1 Handmatig afstemmen
Ga naar ‘Radio’ in het menu, kort op
frequentie te verlagen, kort op

drukken om de

drukken om te verhogen.

5.2 Automatisch afstemmen
Druk op B om naar het submenu te gaan, druk op
om
‘auto search’ te selecteren. Druk op B om terug te gaan naar
de ‘Radio’ pagina. Het zoeken naar kanalen start automatisch.
Wanneer het automatische zoeken klaar is, drukt u op
de radio te laten beginnen. Drukt u nogmaals op

om

om te

wisselen van kanaal. Druk op
frequenties te zoeken.

of

om handmatig

5.3 Kanaal opslaan
Druk op B om naar het submenu te gaan, druk op
om
‘Save’ te selecteren. Druk dan op B om terug te gaan naar de
‘Radio’ pagina.
5.4 Kanaal verwijderen
Druk op B om naar het submenu te gaan, druk op
om
‘Delete’ te selecteren. Druk dan op B om terug te gaan naar
de ‘Radio’ pagina.
5.5 Radio opnemen
Druk op B om naar het submenu te gaan, druk op
om
‘Record’ te selecteren. Druk dan op B om terug te gaan
naar de ‘Radio’ pagina.

5.6 Volume
Wanneer de radio aan het afspelen is, houd
of
lang ingedrukt om het volume te verhogen of verlagen.

6. Systeem
Ga naar ‘SYSTEM’ in het menu, daar staat: ‘Time’ ‘Back
light’ ‘Language’ ‘Auto power off’ ‘Storage’ ‘Firmware’
‘Reset’. Hier kunt u de instellingen van het apparaat
wijzigen.

7.Specificaties
Scherm
USB
Opslag
Batterij
Opname
Audio

Radio
Temp.
PC OS

1.4 inch LCD beeldscherm（128*64 pixels）
USB 2.0
2GB
Li-polymer 250mAh batterij
Sampling freq.:
8KHz/16KHz/24KHz/32KHz
Opname:
WAV (32 - 384Kbps)
Koptelefoon:
L+R 9mW (32Ohm)
WMA snelheid:
32K bps – 384K bps
Freq. Respons:
20Hz tot 20KHz
SNR:
90dB
Freq. Bereik:
76–90MHz/87.0– 108MHz
Kanalen:
Ruimte voor 20 kanalen
SNR:
Meer dan 45dB
Werkt bij －10°C ~ +50°C
Windows98/ME/2K/XP/Vista/Linux6.2/
Mac os 10/Windows7/Windows8

8. Garantie
Voor dit product geldt een garantie voor de duur van 12
maanden.
Wilt u hier beroep op doen, dan kunt u zich voor de
voorwaarden en procedures wenden tot:
Nederland:
GP-electronic
Singel 136A
1015 AG, Amsterdam
www.gp-electronic.nl
mediaplayer@gp-electronic.nl

België:
GP-electronic
Leonardo da Vincilaan 9
B-1930 Zaventem
www.gp-electronic.be
mediaplayer@gp-electronic.be

Gelieve bovenstaand adres uitsluitend te gebruiken
indien door GP-electronic is toegezegd dat u het
product ter reparatie/vervanging kunt terugsturen!

Zaken die zijn uitgesloten van garantie
-

De garantie dekt uitsluitend fabricage defecten.
Defecten die voortkomen uit eigen gebruik zoals valof waterschade vallen niet onder de garantie.
De aansprakelijkheid is beperkt tot de kosten van
reparatie en/of vervanging van het product.
Deze garantie vervalt in het geval dat het product is
geopend, er wijzigingen zijn aangebracht, fysieke
schade aan het product is toegebracht en bij ander
gebruik dan waar het product oorspronkelijk voor
bedoeld is.

