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EESTI KEEL Xemio-668 

 

HOIATUS: 
Seadme kasutamine teisiti kui juhendis osutatud võib tekitada ohtliku kiirgusega kokkupuutumise ohu. 
Seadet ei tohi modifitseerida ega remontida keegi peale tootja poolt volitatud remondiettevõtte. 

KASUTAMISEGA SEOTUD ETTEVAATUSABINÕUD 

Pidage alati meeles: 
1. Ärge kasutage seadet vee ligiduses. 
2. Puhastage seadet ainult kergelt niiske lapiga. 
3. Seadme tuulutusavasid ei tohi blokeerida. Asetades seadme riiulisse, jätke selle ümber 5 cm vaba ruumi igast 

küljest. 
4. Paigutage seade ruumis vaid käesoleva juhendi nõuandeid järgides. 
5. *Vältige toitejuhtme vigastamist. Olge ettevaatlik pistikute ja pistikupesadega. Ärge asetage midagi rasket 

voolujuhtmele. Hoidke seadet eemal laste käeulatusest. Väikelapsed võivad elektriseadmetega mängides 
sattuda ohtu. 

6. *Eemaldage seade äikesetormide ajaks või pikema mittekasutamise perioodiks vooluvõrgust. 
7. Hoidke seade eemal kuumusallikatest, nagu radiaatorid, ahjud, lahtine tuli või muud soojusseadmed. 
8. Vältige seadme kasutamist tugevas magnetväljas. 
9. Staatiline elekter võib häirida seadme normaalset töötamist. Kui nii juhtub, tehke seadmele alglülitus. Failide 

ülekandmisel käsitsege seadet ettevaatusega, mittestaatilises keskkonnas. 
10. Hoiatus: seadme tuulutusavadesse ei tohi midagi sisestada. ELEKTRILÖÖGI OHT. Samal põhjusel ei tohi 

seadmele vett ega muid vedelikke sattuda lasta. 
11. Seadet ei tohi kasutada niiskes keskkonnas, näiteks vannitoas ega ujumisbasseinide läheduses. 
12. Ärge kasutage seadet, kui on oht kondensatsiooni tekkeks. 
13. Kuigi seadme tootmisel on kasutatud ülimat täpsust ja kõike kontrollitud mitmeid kordi enne seadme 

lahkumist tehasest, on siiski võimalik probleemide teke. Kui seade peaks muutuma liiga tuliseks, eemaldage 
seade vooluvõrgust koheselt. 

14. *Seade tuleb ühendada ainult sellisesse vooluvõrku, mida on kirjeldatud tüübisildil. Kui kasutuskoha 
vooluallika näitajad on teadmata, võtke ühendust kohaliku elektriteenuse pakkujaga. 

15. *Pistik, kuhu seadme voolujuhe ühendatakse, peab olema koheselt ligipääsetav igal ajal. 
16. *Ärge koormake pistikupesi ega pikendusjuhtmeid üle. Ülekoormus võib põhjustada tuleohu või elektrilöögi. 
17. *Klass 1 elektriseade tuleks ühendada vooluvõrku ainult maandatud kontakti kaudu. 
18. *Klass 2 seadme võib ühendada vooluvõrku ka mittemaandatud pistikupesa kaudu. 
19. Hoidke seadet eemal närilistest. Jänesed ja närilised kipuvad närima juhtmeid. 
20. *Hoidke vooluvõrgust eemaldades kinni pistikust, ärge tõmmake juhtmest.Lühiühenduse oht. 
21. Vältige seadme paigutamist kohta, kus see võib jääda vibratsiooni või löökide mõju alla. 
22. Pühkige seadme korpus puhtaks pehme lapiga. Ärge kasutage lahusteid ega bensiinipõhiseid vedelikke. 

Tugevama mustuse eemaldamiseks kasutage lahja pesuainega niisutatud lappi. 
23. Lenco ei ole vastutav kahjude ega andmekao eest, mis on põhjustatud rikkest, valest kasutamisest, 

modifikatsioonidest või aku vahetamisest. 
24. Ärge katkestage ühendust kahe seadme vahel andmete edastamise ajal. Muul juhul võib info kahjustuda. 
25. USB mäluseade tuleb seadmega ühendada otseselt. Ärge kasutage USB pikendusjuhet, kuna see võib tekitada 

interferentsi, mille tulemusel andmed kahjustuvad või kaovad. 
26. Seadet ei või jätta sademete kätte, vedelikega piserdada ega vedelikke selle peale läigatada. Ärge asetage 

seadmele vedelikega täidetud anumaid. 
27. *Et seade oleks täielikult välja lülitatud, tuleb voolupistik elektrikontaktist eemaldada. 
28. Patareisid ei või jätta liigse kuumuse kätte, näiteks päikesepaistesse, lahtise tule ligidusse vms. 
29. Kasutatud patareidest vabanemisel tuleb järgida jäätmekäitlemist puudutavaid nõudeid. 
30. Seadme kasutamiskeskkonna temperatuurid ei tohi olla väga madalad ega ka väga kõrged. 
31. Seadme tüübisilt asub seadme põhja all. 
32. Seadet ei või kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete 

poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada, kui neid ei juhendata ega abistata 
vastutava isiku poolt. 

33. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult isiklikuks otstarbeks, mitte ärieesmärgil / tööstuses. 
34. Kindlustage seadmele sobiv ja kindel asukoht. Kahjud, mis tekivad seadme allakukkumisest või muust 

mehaanilisest kahjustumisest, ei kuulu garantii alla. 
35. Ärge avage seadme korpust. 
36. Ärge asetage seda seadet muude elektriseadmete peale. 
37. Ärge kasutage ega säilitage seadet kohas, kus esineb pidev päikesekiirgus, kuumus, liigtolm või vibratsioon. 
38. Ärge andke seadme pakendit väikelaste kätte. 
39. Kasutage seadme lisaosadena vaid neid osi, mida tootja on lubanud. 
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40. Hoolduseks või parandustöödeks pöörduge seadme tootja poolt volitatud remondiettevõttesse. Hooldust on 
vaja, kui seadet on mehaaniliselt kahjustatud /maha pillatud, märjaks tehtud, seade sattus vette/ vedelikesse 
või ei tööta mingil põhjusel. 

41. *Ärge kasutage seadet, kui voolujuhe või pistik on kahjustunud. Elektrilöögi oht! 
42. Pikaajaline valju heli kuulamine võib tekitada ajutist kuulmislangust. 

 
Kasutuselevõtt 

• Kasutamiseks tuleb seadme ümbert eemaldada kogu pakkematerjal. 

*Tärniga märgitud osad juhendis kehtivad seadmeile, mida kasutatakse vooluvõrgu toitel.  

 

HOIATUS:  • Liikluses ei tohi muusika kuulamine olla takistuseks liikluses esinevate ohtude ja olukordade 

tajumises. 

HOIATUS: • Pikaajaline valju heli kuulamine võib tekitada ajutist kuulmislangust. 

 

1. Muusikamängija juhtnupud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osa Kirjeldus 

1 TFT-LCD EKRAAN 

2  Nupp (sisse/ välja, esitus/ paus) 

3  Nupp (eelmine / kiire tagasikerimine) 

4  Nupp (järgmine / kiire edasikerimine) 

5 M nupp (menüü) 

6  Nupp (eelmine menüü / väljumine) 

7 Mikro USB port (arvutiühendus / laadimine) 

8 Mikrofoni asukoht ( monoheli, USB pordi sees) 

9 Micro SD pesa 

10 Kõrvaklappide sisendpistik (3,5 mm) 

11  Nupp (helitugevuse vähendamine) 

12  Nupp (helitugevuse lisamine) 

 

2. Micro SD kaardi paigaldamine 

Seadmel endal puudub sisemälu, enne kasutamist tuleb seadmesse sisestada mikro-Sd mälukaart. 

• Seade peab olema välja lülitatud. Sisestage mikro-SD mälukaart vastavasse kaardipilusse. 

• Nüüd saab arvuti kaudu seadmesse sisu salvestada. 

• Teine võimalus on soovitud failid otse mikro SD kaardile kopeerida ja seejärel sisestada kaart seadmesse. 
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• Ekraanil kuvatakse teadet “Card error / no card” , kui mikro SD kaart ei ole seadmesse paigaldatud või on 

valesti paigaldatud ning soovite avada kaardi menüüd. 

 

Märkus: Veenduge, et seade oleks välja lülitatud, enne kui sisestate või eemaldate mikro SD mälukaarti. Muul juhul 

võib seade vajada restarti ja kaardil olevad andmed võivad saada kahjustatud / minna kaotsi. 

 

3. Seadme aku 

Seade töötab laetava aku toitel, mis on sisse ehitatud. Enne seadme esimest kasutamist tuleks akut 2-3 tunni 

vältel laadida, kuni aku olek ekraanil Connect osutab aku täielikule täitumisele.  

Aku on täis 

Märkus: seade kulutab mingil määral akut edasi ka pärast väljalülitamist. Aku ea pikendamiseks, kui seade on olnud 

kaua aega kasutamata, tuleks seda uuesti laadida vähemalt üks kord kuus. 

a. Aku laadimine: 

Akut saab kahel viisil laadida: 

� Ühendage seade arvutiga. Või 

� Kasutage USB laadijat. (Ei kuulu komplekti) 

b. Ühendamine ja laadimine 

� Olles seadme arvutiga või laadijaga ühendanud, avaneb seadme ekraanil “Connect” menüüekraan, 

� Aku laetuse astmele osutavad pulgad Connect ekraanil. Aku on laadimas.  

“Connect” ekraan 

Laadimine 

TÄHTIS: Aku ei lae siis, kui arvuti välja lülitatakse. Enamike klaviatuuride USB pordist ei saa piisavalt voolu seadme laadmiseks. 

Ühendage seade vaid arvuti USB 2.0 pordiga. 

 

4. Seadme ühendamine ja lahtiühendamine. 

Seadet saab arvutiga ühendada selleks, et 

faile üle kanda või akut laadida. 
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a. Seadme ühendamine 

� Et seade arvutiga ühendada, sisestage USB juhtme pistik arvuti USB porti ja juhtme teine pistik seadme 

vastavasse pistikupessa. Avaneb Connect ekraanivaade. 

� Nüüd on seade valmis failide ülekandmiseks ning aku laeb samaaegselt. 

� Meediafaile saab üle kanda, klikkides hiirega ja lohistades neid arvuti vastavast kaustast seadme vastavasse 

kausta, või kasutades kopeerimise ja asetamise meetodit seadme ja arvuti kaustades. Toimingute lõppedes 

ühendage seade arvutist lahti. 

b. Seadme lahtiühendamine 

Tähtis on meeles pidada, et seadet ei või arvutist lahti ühendada failide ülekandmise ajal. Eemaldage seade 

arvutist virtuaalselt, enne selle füüsilist lahtiühendamist. 

� Seadme eemaldamiseks vajutage ja hoidke nuppu M kahe sekundi vältel vajutatuna, siis asendub Connect 

ekraanivaade Main Menu’ga. Nüüd on seadme eemaldamine arvuti küljest ohutu. Võtke USB juhe arvuti ja 

seadme küljest lahti. Või: 

� Kui kasutusel on Windows arvuti, saab seadet eemaldada, klõpsates Safely Remove Hardware ikoonil, valige 

vastava USB seadme nimetus ning vajutage Eject. Arvuti annab teada, kui ühendseadme eemaldamine on 

ohutu. 

� Kasutades Mac arvutit, saab seadme eemaldada, lohistades selle ikooni prügikasti. 

� Eemaldage USB juhe. 

� Kui seade eemaldati kogemata arvuti küljest enne virtuaalset eemaldamist, siis ühendage see uuesti ja 

sünkroniseerige failid uuesti. Võib juhtuda, et osa meediat läheb kaotsi. 

 

5. Alustamine 

Lülitage seade sisse ON/OFF nupust. Sisenege peamenüüsse. 

� Vajutage ja hoidke vajutatuna nuppu  kolme sekundi vältel, seejärel näete peamenüü järgnevaid osi, 

Bluetooth/ Music / Movie / Record / Picture / Setup / eBook 

Väljalülitamiseks vajutage ja hoidke  nuppu kolme sekundi vältel.  

 

 Põhimenüü osad 
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6. Seadistuste menüü kasutamine 

Seadistuste menüüs saab sättida kuupäeva ja kellaaega ning muuta vaikeseadistusi enne seadme 

kasutuselevõttu.  

� Seadistuste menüüsse sisenetakse peamenüüst, valides Setup nuppude  ja  abil ning siis vajutatakse 

 nupule, seejärel avaneb Setting menüü. 

� Eelnevale menüüle saab naasta, vajutades nupule . Nupu  vajutuse ja hoidmisega saab naasta 

peamenüüsse. 

Seadistuste menüü 

 

a. Unetaimer - Sleep timer  

� Valige “Sleep timer”, kasutades nuppe  / . Vajutage  nupule, valik Off tähendab, et unetaimeri 

režiim pole aktiivne (tehase vaikeseadistus). 

� Valige seadistuste menüüst Set sleep timer, seejärel avaneb skaala numbritega, millelt saab valida 

väljalülitumisaja vahemikus 1 kuni 99 minutit kasutades nuppe  /  ja .  

� Kui seadistatud aeg täitub, lülitab seade end välja. 

b. Ekraani seadistused – Display set 

Taustavalgustuse saab seadistada teatud kindlaks ajaks põlema, või ainult ajaks, mil seade sisse on lülitatud. 

� Ekraanivalgustuse režiimi seadistamiseks valige Display Settings > Backlight Timer, ilmub vastav loetelu 

numbritega, siis valige kas “Always On (alati sisse lülitatud) / 10 / 20 / 30 (sekundit)” vastavalt eelistusele 

nuppude  ja  /  abil. Valides “Always On”, ei kustu ekraani taustavalgustus kunagi ära. Selle 

valiku puhul tühjeneb seadme aku kiiremini. 

c. Kuupäev ja kellaaeg – Date & Time 

� Seadistuste menüüs valige Date&Time, kasutades nuppe  /  ja . Avaneb loend.  

Kellaaja seadistamine 

� Valige Time Settings, siis Set Time Format (ajaformaat 12/24h) või Set Time (kellaaja seadistus) 

� Jaotises Set Time Format saab valida kella kuvamise 12 või 24 tunni režiimis. 

� Et kellaaeg seadistada, valige jaotis Set Time, avaneb kella seadistamise liides. 

� Aktiveerub tundide/minutite näidik, vajutage nuppu M, et tundide ja minutite seadistamise vahel liikuda. 

Seadistage kellaaeg, kasutades nuppe  / . 

� Lõpuks vajutage nupule , seadistused salvestuvad ja ekraan naaseb eelmisele menüüle 

Kuupäeva seadistamine 

� Valige jaotis Date settings, edasi Set Date Format või Set Date, vastavalt soovile. 

� Set Date Format võimaldab valida kuupäeva kuvamist vormingus KK/PP/AAAA või AAAA/KK/PP 

� Set Date võimaldab kuupäeva seadistamist, avaneb seadistusliides. 

� Ekraanil kuvatakse MM/DD/YY, vajutage nuppu M, millega saate liikuda kuu, päeva ja aasta seadistamise 

vahel ning teha seadistused, kasutades nuppe  / . 
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� Lõpuks vajutage nupule , seadistused salvestuvad ja ekraan naaseb eelmisele menüüle. 

d. Seadistus keeled – Language 

Seadmel on erinevad ekraanimenüü keeled. 

� Keele seadistuse muutmiseks valige Language ja seejärel soovitud keel nuppude /  ja  abil. 

e. Info vaatamine - Information 

Jaotises on vaadatav seadme info, nt Micro SD kaardi mälu olek, püsivaraversioon, allesoleva mälumahu hulk 

ja toetatud meediafailide arv. 

� Valige Information, kasutades  /  ja  nuppe. Ekraanil kuvatakse info loendit. 

� Vastavalt soovile vaadake jaotiste Player Information või Disk Space. 

� Seadistuse menüüsse või peamenüüsse naastakse  vajutusega või hoides nuppu  vajutatuna.  

f. Tehaseseadete taastamine – Factory Settings 

� Seadistustemenüüs saab valida tehaseseadete taastamise. Valige Factory Settings, avaneb dialoog Restore 

Factory Settings. 

� Valige Yes, kui tahate tehaseseadistused taastada või No, kui soovite sellest loobuda. 

� Vajutage seadistustemenüüst väljumiseks nuppu . 

7. Bluetooth menüü kasutamine 

� Valige peamenüüst osa Bluetooth, kasutades nuppe  /  ja . Avaneb alammenüü Search Device / 

Device’s List/ Folder & Songs /BT Now Playing /Shuffle. 

� Enne seadmete paarimist Bluetoothi vahendusel veenduge, et ühendatav seade toetab BT A2DP profiili. 

� Hoidke seadmeid üksteisest 1 meetri kaugusel. 

� Lülitage sisse BT vastuvõtva seadme Bluetooth ja võimaldage otsimise / ühendamise reziim. 

a.  Seadme otsing 

� Valige Search Device, et siseneda Bluetooth seadme otsimisrežiimile, kasutades nuppe  /  ja . 

Umbes 10-20 sekundiga algab seadme otsing ning kuvatakse ühendamiseks sobivate seadmete loendit.  

� Valige loendist see seade, mida soovite ühendada ning valige Pair/Connect, kasutades nuppe nuppe  / 

 ja . Oodake mõned sekundid, et seadmed ühenduks. 

� Ekraan läheb üle olekusse BT Now Playing ning inforibale kuvatakse Bluetoothi ikooni  

 

 

 

BT ülekanne aktiivne 
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� Uue Bluetooth seadme otsimiseks tuleb eelnevalt ühendatud seade lahti ühendada, vajadusel isegi 

väljalülitamise teel. 

� Valige Search Device ja seadmeotsing algab uuesti, kuvades värskendatud seadmete loendit. 

� Valige loendist soovitud seade ühendamiseks. 

b.  Seadmete loend 

� Valige Device’s List, et siseneda ühendatud seadmete loetellu ja seal on võimalik seadmeid nii lahti ühendada 

kui eemaldada, samuti neid seadmeid uuesti ühendada, kui need levialas asuvad. 

� Loendis saab valida soovitud seadme välja ning teha soovikohane valik võimaluste Disconnect või Connect / 

Unpair vahel.  

� Eelnevalt ühendatud Bluetooth seadme uuestiühendamine. Automaatselt toimub see siis, kui Bluetooth sisse 

lülitatakse ja levialas on eelnevalt ühendatud seade aktiveeritud Bluetoothiga.  

� Käsitsi saab seadmeid ühendada nii, et eelnevalt ühendatud Bluetooth seade lülitatakse korraks välja ja sisse 

tagasi. 

� Või siis valige uuesti Device’s List, kasutades nuppe  /  ja , siis valige soovitud seade ja valige 

Connect selle seadme ühendamiseks. 

c.  Kaustad ja lood 

� Valige muusikaloendisse sisenemiseks Folders&Songs jaotus. Saate valida soovitud kausta ja muusikafaili 

esitamiseks. Kasutage valikuks nuppe  /  ja . 

d.  BT Now Playing 

�  Valige Now Playing liidesesse tagasi liikumiseks BT Now Playing. 

� Selles alajaotuses saab valida eelnevale/ järgnevale loole liikumise, loo esituse / pausimise ja helitugevuse 

lisamise / vähendamise, kasutades selleks vastavalt nuppe  / ,  ja . 

BT alammenüü esilekuvamine/BT funktsioonist väljumine 

� Vajutage nuppu  et BT alammenüü kuvada, või hoidke nuppu  vajutatuna, kuni ekraanile kuvatakse Exit 

BT Transmission? (kas väljun BT ülekanderežiimist?) küsimus. Nuppude  /  ja  abil valige 

nõustumine Yes või keeldumine No. 

Teadmiseks Bluetooth funktsiooni kohta 

Bluetooth režiimis heli edastamisel sellest MP3 mängijast lakkab heli väljundus seadme kõrvaklappidest 

automaatselt. Bluetooth vahendusel saab ainult MP3, WMA ja WAV formaadis faile edastada. Bluetooth režiimis ei 

saa muusikat kiiresti edasi-tagasi kerida. 

 

8. Muusikamenüü kasutamine 

Muusikamängija esitab toetatud muusikafailide formaati või audio kodeerimist; toetatud on WMA ja MP3 

vormingud. Muusikaesituse menüü avamine peamenüüst: 

� Valige peamenüüst Music, kasutades nuppe  /  ja . Avaneb loendmenüü ekraanivaade. 

� Valige vastavalt soovile Folders&Songs/Artists/Albums/Genres/Update Playlist. 

� Valige Folders&Songs, näete toetatud vormingus muusikafailide loendit, millest saab valida muusikafaili 

esitamiseks. 

� Valige Artists, et siseneda kaustade menüüsse, mis on järjestatud esitaja nime alusel. 

� Valige Albums, et siseneda kaustade menüüsse, mis on järjestatud plaatide nime alusel. 

� Valige Genres, et siseneda kaustade menüüsse, mis on järjestatud muusikažanri alusel. 

� Valige Update Playlist, kui soovite esitusloendit värskendada, kui see teie meelest õigesti ei kuva, mis võib 

juhtuda siis kui seadme mälukaardile on midagi juurde salvestatud või sellelt midagi ära kustutatud. 
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Muusikamenüü 

 

                   Muusikaekraan, esitus                 Muusika alammenüü 

 

Muusika esitamine 

� Menüüosas Folders&Songs/Artists/Albums/Genres/Update Playlist valige muusikafail muusikaesituse 

alustamiseks, kasutades nuppe  /  ja . Avaneb muusikaesituse liides. 

Muusika esitamine / paus 

� Ekraanivaates Music Now Playing, vajutage nupule  , et muusikaesitus algaks. 

� Muusikaesituse pausimiseks vajutage nupule . 

� Vajutage samale nupule esituse jätkamiseks. 

Eelmise või järgmise muusikapala esitamine 

� Vajutage nupule  järgmise muusikapala esitamiseks. 

� Vajutage nupule  eelmise muusikapala esitamiseks. 

� Kiireks edasikerimiseks tuleb nuppu  vajutada ja hoida vajutatuna. 

� Kiireks tagasikerimiseks tuleb nuppu  vajutada ja vajutatuna hoida. 

Helitugevuse reguleerimine 

� Muusikaesituse ajal reguleerige helitugevust nuppude  /  abil vastavalt tugevamaks / nõrgemaks. 

� Oodake 6-8 sekundit või vajutage nupule  et naasta muusikaesituse ekraanile. 

Kuulmise kaitsmine. Iga kord, kui helitugevust tõstetakse kuni 85 dB ja üle selle, ilmub ekraanile hoiatus liiga valju 

muusika kuulamise kohta. M-nupu vajutusega võetakse hoiatust kuulda ja nupu vajutusega lisatakse 

helitugevust hoolimata hoiatusest. 

Laulusõnade vaatamine 

Seade toetab *.LRC laulusõnade failivormingut, laulusõnu saab koos muusikaesitusega sünkroonselt ekraanile 

kuvada. 

� Kui muusikal on kaasas laulusõnade fail, siis kuvatakse laulusõnad automaatselt koos esitatava muusikaga 

ekraanil. 

 

9. Muusika alammenüü kasutamine 

� Ekraanivaates Music Now Playing vajutage nuppu M, et avaneks muusika alammenüü ekraanivaade Play 
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Mode/Equalizer / Delete 

a. Play Mode 

� Ekraanivaates Music Submenu valige Play Mode, avaneb loendmenüü Repeat/Shuffle. 

� Valige Repeat, selle alamvalikud on Repeat off/Repeat 1/Repeat all/Repeat Folder (kordus väljas/korda 

üht/korda kõiki/korda kausta), kasutades nuppe  /  ja . 

� Valige Shuffle (juhuslik esitusjärjestus) – valikuteks on On /off (sees / väljas). 

b. Ekvalaiser ehk Equalizer 

� Muusika alammenüü ekraanivaates valige Equalizer, sealt valik Normal/ Rock/Funk/ HipHop/Jazz/ Classical/ 

Techno, kasutades nuppe  /  ja . 

c. Kustutamine e. Delete 

� Valige muusika alammenüü ekraanivaates Delete File, kasutades nuppe  /  ja .  

� Ekraanile ilmub dialoog, milles kuvatakse faili nime ja küsimust Delete?. Valige nõustumiseks Yes, siis 

kustutatakse see fail SD kaardi mälust ära. Mõne sekundi vältel on ekraanil teade Deleting… ning seade asub 

esitama sellest järgmist lugu. 

� Kui soovite kustutamisest loobuda, valige No. 

 

10. Videoesituse menüü kasutamine - Movie Menu 

Filmi ettemängimine 

� Valige peamenüüst Movie, kasutades nuppe  /  ja , avaneb ekraanivaade videofailide loendiga. 

� Valige välja soovitud video esituse jaoks, esitus algab automaatselt. 

� Vajutage nupule  video pausimiseks.  

� Nupu  järgneva vajutusega jätkub video esitus. 

� Failide loendisse tagasi pääseb nupu  vajutusega. 

Eelneva / järgneva video esitamine 

� Järgmisele videofailile liikumiseks vajutage nupule . 

� Eelmisele videofailile liikumiseks vajutage nupule . 

Kiire edasi- / või tagasikerimine 

� Kiireks edasikerimiseks tuleb nuppu  vajutada ja hoida vajutatuna. 

� Kiireks tagasikerimiseks tuleb nuppu  vajutada ja vajutatuna hoida. 

Helitugevuse reguleerimine 

� Esituse helitugevust saab nuppude  /  abil vastavalt tugevamaks / nõrgemaks reguleerida. 

Kuulmise kaitsmine. Iga kord, kui helitugevust tõstetakse kuni 85 dB ja üle selle, tuleb ekraanile hoiatus liiga valju 

muusika kuulamise kohta. M nupu vajutus vähendab ja nupu  vajutus lisab helitugevust hoolimata hoiatusest. 

 

11. Videoesituse alammenüü kasutamine 

Soovi korral saab esitusrežiimi muuta või kustutada videofaile. Selleks: 

� Ekraanivaates Movie Now Playing vajutage nupule M, et pääseda videoesituse alammenüüsse Repeat /Delete 

video / Update Playlist (Kordus/ Kustuta video / uuenda esitusloendit). 

a. Kordus - Repeat 

� Videoesituse alammenüü ekraanil valige Repeat, sealt edasi Repeat Off / Repeat 1 / Repeat All (Kordus väljas 

/ Korda üht / korda kõiki), kasutades nuppe /  ning . 

b. Failide kustutamine - Delete Video 

� Videoesituse alammenüü ekraanil valige Delete Video, kasutades nuppe /  ning . 
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� Avaneb dialoog Video nimi – Delete?, kinnitage kustutamine, vajutades Yes või tühistage kustutamine, 

vajutades No. 

c. Esitusloendi uuendamine – Update Playlist 

� Valige Update Playlist, , kui soovite esitusloendit värskendada, kui see teie meelest õigesti ei kuva, mis võib 

juhtuda siis kui seadme mälukaardile on midagi juurde salvestatud või sellelt midagi ära kustutatud. 

12. Videofailide konverteerimine AVI vormingusse 

Programm aitab teisendada videofailid AVI formaati, enne kui need seadmesse salvestatakse. 

� Tarkvara paigaldamiseks arvutisse avage kaust nimega UTILITIES > Video Conversion Software mis on 

kaasasolevale mikro-SD kaardile salvestatud. (Laadige see arvutisse). 

� Installimise alustamiseks valige Setup, tarkvara paigaldatakse arvutisse. 

� Pärast installeerimist avage kaust Media Player Utilities > , klõpsake programmil AMV&AVI Video converter 

programmide loetelus. Programmi kasutajaliides näeb selline välja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÄRKUS: Programmi kasutatakse videofailide konvertimiseks AVI formaati, mis hetkel on selle seadme puhul ainus 

võimalik videofailide formaat. 

� Seejärel klõpsake  sobiva kausta valimiseks AVI formaadis failide jaoks, siis klõpsake  et valida kaust, 

kus asuvad originaalfailid. Originaalfail on failiaknas valituna nähtaval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Liigutage hiire kursorit ja tehke vasak hiireklõps konvertimata allikfailide peal, et failid aktiveerida, seejärel 

muutub ikoon  selliseks . Nüüd klõpsake ikoonil  ning seejärel kuvatakse dialoogiakent. 
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� Klõpsake ikoonil  ning seejärel kuvatakse dialoogiakent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Kontrollige, et video tüüp oleks AVI, ekraani laius ja kõrgus 160x120/320x240. Video konverteerimis- ja 

pildikvaliteet peaks vaikimisi olema Normal ja High. Kinnitamiseks klõpsake OK. 

� Konverteerimise alustamiseks klõpsake . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Konverteerimise järel esitatakse AVI faile automaatselt eelvaates. 

� Nüüd on konverteeritud AVI failid valmis ülekandmiseks. Saate need lihtsalt kopeerida ja asetada pleieri 

mälukaardile. Märkus: Seade toetab vaid 160x120 või 320x240 pikslist videot. 

13. Helisalvestaja menüü kasutamine 

Tänu sisseehitatud mikrofonile saab seadet kasutada diktofonina. Leides salvestatud failid, saab neid ka 

samast menüüst esitada. 

a. Häälmemo salvestamine 

� Valige peamenüüst Record, kasutades nuppe /  ja  , avaneb menüü. Valige sealt Start Voice 

Recording. Avaneb Now Recording ekraanivaade. 
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Salvestamise alustamine / pausile panek 

� Vajutage nupule  et käimasolev salvestamine pausile panna. Salvestusaeg peatub ja vilgub. Nupu 

teistkordse vajutusega jätkub salvestamine. 

Salvestamise peatamine ja helisalvestise mällu talletamine. 

� Vajutage  nuppu, ekraanile ilmub dialoogiaken Save Recording? 

� Valige kinnitamiseks Yes. Salvestis salvestub mikro-SD mälukaardile. 

� Kui soovite salvestamisest loobuda, valige No. 

b. Salvestiste kogu – Recordings Library 

� Valige menüüst Recordings Library, millest saab valida erinevaid menüüosi. 

Seadmest kõigi salvestiste kustutamine: 

� Valige Delete All, et eemaldada seadme mikro-SD kaardilt kõik salvestised. Kui selle valiku valite, ilmub 

dialoogiaken. 

� Kui kindlalt soovite kõiki salvestisi kustutada, valige Yes, kustutamisest loobumiseks valige No. 

Salvestiste ettemängimine 

� Menüüst valige soovitud salvestise fail (RECxxx) esitamiseks, kasutades nuppe /  ja . 

� Ekraan vahetub režiimile Library Now Playing ja valitud fail hakkab mängima. 

Faili esitamine / pausimine 

� Ekraanil Library Now Playing vajutage nuppu  esitatava faili pausile panekuks. Vajutage teist korda uuesti, 

et esitus jätkuks. 

Eelneva või järgneva faili ettemängimine, kiire edasi- / või tagasikerimine 

� Järgmisele failile liikumiseks vajutage nupule . 

� Eelmisele failile liikumiseks vajutage nupule . 

� Kiireks edasikerimiseks tuleb nuppu  vajutada ja hoida vajutatuna. 

� Kiireks tagasikerimiseks tuleb nuppu  vajutada ja hoida vajutatuna. 

Helitugevuse reguleerimine 

� Vajutage esituse ajal nuppe  /  , avaneb helitugevuse muutmise ekraan ja saate helitugevust nende 

nuppudega vastavalt kas lisada või vähendada. 

� Oodake 6-8 sekundit või vajutage nupule  et naasta esituse ekraanile. 

Hetkel esitatava salvestise kustutamine 

�  Ekraanil Library Now Playing vajutage nuppu M, et avaneks alammenüü, sealt valige Delete, kasutades nuppe 

/  ja . 

� Avaneb dialoog RECxxx Delete? küsimusega. Kinnitamiseks vajutage Yes, siis kustutatakse fail mikro-SD kaardilt. 

� Mõne sekundi jooksul kuvatakse teadet Deleting, seejärel hakkab automaatselt mängima järgmine fail. 

� Et kustutamisest loobuda, valige No. 

c Salvestiste bitisagedus – Set REC bitrate: 

� Menüüst valige Set REC Bitrate, avaneb alammenüü. 

� Valige 512kbps / 768kbps / 1024kbps / 1536kbps 

Märkus: mida suurem number, seda kõrgem salvestuskvaliteet, kuid see kasutab rohkem mälumahtu. 

 

14. Fotode menüü / sirvimine 

Seadet saab kasutada ka piltide vaatamiseks. 

� Pildifailide / fotode sirvimiseks leidke peamenüüst jaotus Picture, kasutades nuppe  /  ja  

Avaneb menüü. 
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Pildifaili esitamine 

� Piltide loendist valige soovitud fail, seejärel vajutage vaatamiseks. 

� Vajutage nupule  loobumiseks ja tagasi loendisse minekuks. 

Eelmise ja järgneva faili vahel liikumine 

�  Vajutage nuppe  /  eelmisele ja järgmisele pildile liikumiseks. 

Slaidishow esitamine 

� Vajutage nuppu , et pildivaatlus läheks üle slaidishow režiimile.  

� Slaidishow’st väljumiseks vajutage uuesti nuppu . 

� Tagasi peamenüüsse saab liikuda nupu  vajutusega. 

15. Fotovaatluse alammenüü kasutamine  

 Fotode sirvimisel võib kasutada mõningaid alammenüü seadistusi. See käib nii: 

a. Slaidishow seaded – Slideshow settings 

Aeg ühe slaidi kohta 

� Valige Slideshow Settings > Time per slide. Avaneb skaala numbritega, sealt valige pildi esituse kestvus 

sekundites, vahemikus 2 kuni 30, kasutades nuppe  /  ja . 

Kordus – Repeat 

� Valige menüüst Repeat > On / Off (kordus – sees / väljas). See on kõigi esitatavate failide kordamise funktsioon. 

b. Pildi kustutamine – Delete Picture 

�  Valige Delete Picture. Ekraanile ilmub dialoog, milles kuvatakse faili nime Delete?. Valige nõustumiseks Yes, 

siis kustutatakse see fail mikro- SD kaardi mälust ära.  

� Mõne sekundi vältel on ekraanil teade Deleting… ning seade asub kuvama järgmist pildifaili. 

� Kui soovite kustutamisest loobuda, valige No. 

c  Esitusloendi uuendamine – Update Playlist 

� Valige Update Playlist, kui soovite piltide loendit värskendada, kui see teie meelest õigesti ei kuva, mis võib 

juhtuda siis kui seadme mälukaardile on midagi juurde salvestatud või sellelt midagi ära kustutatud. 

 

16. E-raamatu menüü kasutamine 

Seadet saab kasutada (.TXT) failiformaadis teksti lugerina. 

E-raamatu avamine 

� Valige peamenüüst “eBook”, kasutades nuppe  /  ja  . Avaneb vastav failide loend. 

� Valige soovitud fail, kasutades nuppe  /  , vajutage  nupule, et faili esitada. 

� Vajutage nupule  järgmisele lehele edasiliikumiseks 

� Vajutage nupule  eelmisele leheküljele liikumiseks 

� Lehtede automaatseks pööramiseks vajutage nuppu . Lehe automaatsest pööramisest väljumiseks vajutage 

sama nuppu uuesti. 

� Loendimenüüsse naasmiseks vajutage nupule   

� Tagasi peamenüüsse siirdumiseks vajutage nupule  ja hoidke vajutatuna. 

 

17. E-raamatu alammenüü kasutamine 

Vajadusel saab e-raamatu lugemise jaoks seadistusi muuta.  

� Faililoendi menüüs või e-raamatu esitusrežiimis vajutage M nupule, et avada e-raamatu alammenüü. Valikus on 

Play Settings/Delete e-book/Bookmark Select/Delete Bookmark /Add Bookmark/Page Select (esituse 

seaded/kustuta e-raamat/järjehoidja valik/kustuta järjehoidja/lisa järjehoidja/lehekülje valik). 
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a. Esituse seaded – Play Settings 

� Valige Play Settings, avaneb minutite valikmenüü, millest saab valida lehekülje pööramise intervalli vahemikus 

0-30 sekundit, kasutades nuppe  /  ja . 

� Valitud intervalliga pööratakse e-raamatu lehekülgi, kui automaatne lehepööramine on aktiveeritud. 

b  E-raamatu kustutamine - Delete eBook: 

� Valige Delete. Ekraanile ilmub dialoog, milles kuvatakse faili nime Delete? Valige nõustumiseks Yes, siis 

kustutatakse see fail mikro-SD kaardi mälust ära. 

� Mõne sekundi vältel on ekraanil teade Deleting… ning seade asub kuvama järgmist faili. 

� Kui soovite kustutamisest loobuda, valige No. 

c Järjehoidja valimine e. Bookmark Select 

� Valige e-raamatu esituse ajal Bookmark select , kasutades  /  ja  nuppe. 

� Valige välja salvestatud järjehoidja, kus soovite lugemist jätkata ning käivitage e-raamat nupu  vajutusega. 

d  Järjehoidja kustutamine e. Bookmark Delete 

� Valige e-raamatu esituse ajal Bookmark delete, ilmub järjehoidjate loend. 

� Valige järjehoidja, mida kustutada. Avaneb dialoog, küsitakse Whether to delete? 

� Valige kinnitamiseks Yes või loobumiseks No. 

e  Järjehoidja lisamine e. Bookmark Add 

� E-raamatu esitusrežiimis valige loetav lehekülg, kuhu on vaja järjehoidjat lisada, valige Add Bookmark. Avaneb 

dialoog Whether to Add? 

� Valige kinnitamiseks Yes, loobumiseks No. 

f  Lehekülje valimine e- Page Select 

� Valige Page Select, avaneb menüü. 

� Valige soovitud leheküljenumber, kasutades nuppe  /  ja . Ekraanikuva läheb kohe soovitud lehele. 

Süsteemi vaikimisi võimekus valitavaid lehekülgi otse leida on piiratud, mis tähendab et kõiki lehekülgi ei pruugi 

olla võimalik otse avada. 

Märkus: näiteks P_1 = lk 1 ; p_5x10= lk 50 ; p_68x10= lk 680. Vt Page Select funktsiooni poolt pakutavat nimekirja. 

 

18. Alglülitus 

Mõnikord võib seade keset töötamist n-ö kokku joosta. Selleks puhuks eksisteerib seadmel väike lüliti, mis asub 

kõrvaklappide pistikupesa sisemuses. 

Alglülituse tegemine 

� Kasutada tuleks 1 mm läbimõõduga pulgakest (näiteks hambatikku) ja torgata selle tömbima otsaga 

kõrvaklappide pistikupesa põhja. See põhi ongi alglülitusnupp. 

� Vajutusel kuulete kerget klõpsu ja tunnete, kuidas lüliti üles tagasi põrkab. Seade teeb mõne sekundi 

möödudes alglülituse. 

TÄHTIS: Seadet ei tasu alglülitada, kui see töötab laitmatult. 

 

19. VEAOTSING 

Seade ei lülitu sisse kontrollige, kas aku on täis 

Kõrvaklappidest ei kosta heli Kontrollige, ega helitugevus pole seadistatud 0-tasemele ning kas pistik asub 

kindlalt pistikupesas. 

Kontrollige, kas pistik on puhas. 

Rikutud MP3 fail võib tekitada staatilist müra ja katkestada heli. Veenduge, 
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et MP3 failid on rikkumata. 

Tähemärgid ekraanil on 

arusaamatud 

Kindlustage, et valitud oleks õige menüükeel. 

Muusikafailide allalaadimine 

ebaõnnestub 

Kontollige, et USB juhe poleks kahjustatud ning et see oleks ühendatud 

õigesti. 

Kontrollige, kas mäluseade on õigesti paigaldatud. 

Kontrollige, et mikro SD kaardil oleks piisavalt vaba ruumi. 

Bluetooth ei ühendu teise 

seadmega 

Veenduge, et ühendatav seade toetab profiili A2DP 

Veenduge, et seadmed pole üksteisest kaugemal kui 10 meetrit. 

Veenduge, et ühendatava seadme BT on sisse lülitatud ja seadmed on 

otsingurežiimis. 

 

20. Tehnilised andmed 

Mõõtmed 85 mm (k) x 41.5 mm (l) x 9.0 mm (s) 

Kaal 28.5 g 

LCD ekraan 1.8“, resolutsioon (RGB) 128 x 160 

Ühendatavus arvutiga USB 2.0  

Kõrvaklappide takistus  32 oomi 

Mälukaardi pesa Mikro-SD kaart (toetatud kuni 64 GB mahutavusega) 

Aku 

Liitiumaku 3.7V, 250 mAh 

maks. esitusaeg 11,5 -14,5 h (MP3 muusikaesitus energiat säästval 

režiimil) 

3-4 h video esitamise režiimil 

4 – 5,5 h Bluetooth ülekandmisel energiasäästlikul režiimil 

Toide Alalisvoolu sisend: 5V 500mA 

Bluetooth 

V2.1 + EDR 

2,402 – 2,480 GHz 

Klass II: kuni +4dBm 

Helifailide ülekandmine MP3, WMA ja WAV vormingus 

Heli 

Kõrvaklappide väljundvõimsus 2 mW x 2 / 32 oomi 

Sagedusvastus:  100 - 20000Hz 

Signaali-müra suhe > 70dB 

Muusika formaat MP3 / WMA 32Kbps – 320kbps 

Video formaat AVI 160x120 / 320x240 (max.) 

Helisalvestise kodeering APE, FLAC, WAV 32 / 64 / 128 / 256kbps 

Pildiformaat JPEG / BMP/GIF 

E-raamatu formaat TXT 

Kasutamistemperatuur 0 … 40℃ 

Operatsioonisüsteem  Windows 2000/XP/Vista/Win7 / 8 / 10, Mac 9.2 või uuem 
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21. Garantii  

Garantiiküsimustes ja garantiijärgse remondi küsimustes pöörduge oma seadme edasimüüja poole. 

Oluline: Tooteid otse tootja juurde remonti saata ei saa. 

Oluline: Garantii tühistub, kui seadet on avatud või on sellesse muul viisil tehniliselt sekkutud ilma tootjapoolse 

volituseta. 

Seade pole ette nähtud kasutamiseks ärilisel eesmärgil. Tootja garantiikohustused kaotavad kehtivuse, kui seadet 

kasutatakse ärieesmärgil. 

22. Teadmiseks 

Tootja jätab lähtuvalt tootearenduspoliitikast endale õiguse muudatusteks tootes või toote juhendis, ilma 

vastavasisulise etteteatamiskohustuseta. Seetõttu võib esineda erinevusi võrreldes reaalse tootega nii juhendis, 

toote tehnilistes andmetes kui ka piltidel. Käesolevas juhendis esitatud kirjeldustest ei tulene mingeid juriidilisi 

õigusi. 

23. Seadme käitlemine  

Sümbol näitab, et elektriseadet ega selles sisalduvaid patareisid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Kindlustamaks 

õiget käitlust, andke kasutatud seadmed ja akud vastavasse kogumispunkti. Nõnda toimides aitate 

säästa loodusvarasid ja kaitsta keskkonda ning inimtervist. 

 

24. CE märgistus 

CE märgistusega tooted on vastavuses elektromagnetilise ühilduvuse direktiiviga 

(2014 / 30 / EU) ja madalpingedirektiiviga (2014 / 35 / EC), mis on välja antud Euroopa Ühenduse 

poolt 

 

25. Info 

Rohkema tooteteabe saamiseks külastage veebilehte www.lenco.com  

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, The Netherlands. 

 

 


