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Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige 

og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 

ikke bortskaffes korrekt. 

Derfor må udstyr, som er mærket med WEEE logoet (som vist til venstre), ikke bortskaffes sammen med 

husholdningsaffaldet, men skal indsamles særskilt. 

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk 

udstyr gratis kan afleveres af borgere på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes 

direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. 
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INDLEDNING 
 

Tak fordi du har valgt at købe en EnVivo 4GB MP3 afspiller. Venligst læs denne brugervejledning 

grundigt inden produktet tages i brug. Information i denne brugervejledning kan ændres uden 

videre varsel pga. tekniske ændringer. 

 

 

BEMÆRK 

1. Vær opmærksom på at afspilleren skal være i "ON" position når den skal oplade. 

2. Brug ikke afspilleren i meget varme, kolde eller støvede områder. 

3. Pas på ikke at placere tunge elementer ovenpå afspilleren. Dette kan resultere i skade på 
hardware og funktionen af afspilleren. 

4. Hvis afspilleren tabes eller kastes kan dette ødelægge OLED skærmen eller hardware i 
afspilleren. 

5. Aftør ikke skærmen med nogle former for alkohol, fortynder eller andre kemiske midler.  

6. Hvis afspilleren står i pause indstilling i en periode slukker den automatisk. 

7. Pas på ikke at have for høj volume, da dette kan skade din hørelse. 

8. Du må ikke frakoble afspilleren fra computeren når den er i gang med at formattere eller 
overføre data/musik. Dette kan medføre, at data/musik mistes. 

9. For at hindre problemer under brug, anbefales det, at du inddeler og strukturerer dine filer via 
din computer.  

 

 

FEATURES 

1． Mini OLED skærm 

2． Understøtter audio formaterne: MP3 & WMA & WAV 

3． Kan også fungere som en ”memory stick” via det medfølgende USB kabel 

4． Understøtter lyd optagelse via den indbyggede mikrofon 

5． 7 equalizer indstillinger: natural, rock, pop, classic, soft, jazz & dbb. 

6． 7 indstillinger for afspilning: normal, repeat one, repeat all, random, folder, repeat folder og 
intro. 

7． Med FM radio, som understøtter auto & manual kanal scan. Det er også muligt at gemme 
favorit kanalerne på afspilleren. 

8． Med FM optage funktion. 

9． Gemmer det sidst afspillede musik nummer når afspilleren slukkes via “PLAY” knappen. 

10． Flere forskellige sprog indstillinger 

11． Virker med Windows 2000/XP og Vista 
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1. KNAPPER OG DISPLAY  

1.1 Knappernes funktioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• POWER: tænd/sluk for afspilleren 
• PLAY: play/pause/tænd/stop for afspilleren 
• MODE: gå i menu funktionen 
• VOL: gå ind i volumen kontrol funktionen  
• NEXT/VOL+: næste sang/mulighed, hurtig frem, volumen op 
• PRE/VOL-: seneste sang/mulighed, hurtig tilbage, volumen ned 
• USB tilslutning: til opladning, data overførsel til PC 
• HEADPHONE: forbind med standard 3.5mm stereo headset 

 

1.2 OLED skærm 
Musik afspilning: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Data download fra computer: 
 

 

Data upload til computer:   
 

 

Neutral indstilling:   
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2. SÅDAN BRUGES AFSPILLEREN 

2.1 Tænd og sluk 
1. Skub ‘POWER’ knappen til ON position for at tænde afspilleren. Skub ‘POWER’ knappen til OFF 

position for at slukke for afspilleren. 

2. Når afspilleren er tændt tryk da og hold ‘PLAY’ knappen inde i 3-5 sekunder for at slukke for 
afspilleren. 

3. Når afspilleren er slukket og ‘POWER’ knappen er indstillet på ON, tryk og hold da ‘PLAY’ 
knappen inde for at tænde afspilleren. 

4. Det anbefales at skubbe ‘POWER’ knappen på OFF position, hvis ikke afspilleren bruges i en 

periode.  

 

Bemærk: Afspilleren vil automatisk slukke når batteri niveau er lavt. 

 

 

2.2 Hoved menu 
Efter at have tændt afspilleren kan du trykke på ‘NEXT’ eller ‘PRE’ knappen for at skifte rundt 

mellem punkterne i hoved menuen: 

• Music mode 

• Record mode 

• FM Radio mode 

• System setting 

Tryk på ‘MODE’ knappen for at gå ind i de forskellige menuer. Tryk og hold ‘MODE’ knappen inde 

for at gå ud af menuen og returnere til hoved menuen.  

 

 

2.3 Afspil musik 
1. Tænd afspilleren og isæt headset. Tryk på ‘NEXT’ knappen for at vælge Musik indstilling, som 

vist nedenfor. Tryk da på ‘MODE’ knappen for at gå ind i Musik indstillings menuen: 

 

 

 

2. Tryk på ‘PLAY’ knappen for at afspille musik og tryk på den igen, hvis pause indstilling ønskes.  

3. Når afspilleren er på PAUSE, tryk da på ‘MODE’ knappen. Du kommer nu ind i submenuen for fil 
indstillinger. Du kan slette musik filer en efter en eller vælge at slette alle på en gang. Bemærk 
venligst at det er nemmere at styre slette funktionen via computeren.  

 

Bemærk: “Delete all” vil slette alle filer i den valgte folder. Sletter du alle musikfiler medfører det ikke 
at alle optagede filer også slettes.  

 

4. Når du afspiller musik, tryk da på ‘NEXT’ eller ‘PRE’ for at vælge næste eller forrige sang. 

5. Tryk på ‘VOL’ for at gå ind i volumen kontrol – og brug da ‘VOL+’ or ‘VOL-‘ for at indstille 
volumen. Tryk på ‘MODE’ knappen for at gå ud af volumen kontrol indstillingen igen.  
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6. Vælg PLAY indstilling 

Når du afspiller musik, tryk da på ‘MODE’ knappen for gå ind i under menuen. Tryk på ‘NEXT’ 
eller ‘PRE’ for at vælge Play indstilling. Tryk på ‘MODE’ knappen igen for at gå ind i under 
menuen. Herefter kan du vælge mellem forskellige play indstillinger:  

 

• Normal: afspiller filer på normal vis i hver mappe 

• Repeat one: afspiller den nuværende sang igen og igen 

• Folder: afspiller alle musik filer i nuværende mappe og stopper når der ikke er flere filer heri 

• Repeat folder:afspiller alle musik filer i nuværende mappe igen og igen 

• Repeat all: afspiller alle musik filer i alle mapper igen og igen 

• Random: blander og afspillerne musik filerne i nuværende mappe 

• Intro: afspiller de første 10 sekunder af hver musik fil 

 

7. Vælg Equalizer indstilling 

Når du afspiller musik, tryk da på ‘MODE’ knappen for at gå ind i sub menuen. Brug ‘NEXT’ eller 
‘PRE’ for at vælge Equalizer menu. Tryk på ‘MODE’ knappen igen for at gå ind i Equalizer 
menuen. Her kan du bruge ‘NEXT’ eller ‘PRE’ til at vælge imellem forskellige equalizer 
indstillinger (natural, rock, pop, classic, soft, jazz and dbb). Brug ‘MODE’ til at bekræfte dit valg 
efter du er færdig. 

8. Replay 

Når der afspilles music tryk da på ’MODE knappen for at komme ind i sub menuen. Brug ‘NEXT’ 
eller ‘PRE’ for at vælge ’Replay’ menu. Tryk på ’MODE’ knappen for at gå ind i ’Replay’ 
menuen. Du kan se at ”A” blinker. Tryk derefter på ’NEXT’ for at definere startpunktet 
for ’Replay’ perioden. ’B’ vil starte med at blinke – tryk da på ’NEXT’ for at definere slutstedet 
for replay perioden. Tryk på ’MODE’ igen for at komme ind i submenuen for ’Replay’ indstilling, 
hvor du kan indstille replay gange fra 1-10.   

 

9. Dir navigering 

Når der afspilles music tryk da på ’MODE knappen for at komme ind i sub menuen. Brug ‘NEXT’ 
eller ‘PRE’ for at vælge ’Dir navigation’. Tryk på ’MODE’ knappen igen for at gå ind ’Dir 
navigation’ menuen. Her kan du lokalisere den musik, som du gerne vil lytte til ved at bruge 
‘NEXT’ eller ‘PRE’ knapperne. Tryk på ’MODE’ for at bekræfte valget.           

 

 

10. Lyric display 

Denne afspiller understøtter ‘*.LRC’ filer og lyric kan vises konstant når der afspilles music. Bare 
gem lyric filen som det samme navn som den relaterede musik fil: 

Eksempel: Musik fil navn: My love-west life.mp3 & Lyric fil navn: My love-west life.lrc 

Når lyric fil navnet matcher med sangen, vil lyric ikonet  blive vist. Tryk og hold ‘MODE’ 
knappen for at gå ind i lyric indstilling når musikken afspilles.  Lyric vil blive vist.  

Tryk på ‘MODE’ knappen kort for at gå ud af lyric visning.   
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2.4 Optage indstilling 
1. Når afspilleren tændes vær da sikker på, at der er tilstrækkelig batteri på afspilleren. Brug  

‘NEXT’ knappen for at vælge Record indstilling som vist nedenfor – og tryk da på ‘MODE’ 
knappen for at gå ind i Record indstilling: 

 

 

  

2. Tryk på ‘PLAY’ knappen for at starte optagning og tryk på ‘PLAY’ knappen igen for at sætte 
den på pause. Tryk og hold ‘MODE’ knappen nede for at gemme og exit. Filen som er 
optaget vil blive gemt i mappen som hedder ‘RECORD’. Du kan afspille den gemte fil 
under ’Music mode’.   

3. Hvis der står ‘Overflow’ på skærmen, betyder det at afspillerens hukommelse er fuld. Venligst 
slet nogle filer for at frigøre noget plads. 

4. Denne afspiller understøtter 4 optage niveauer (bit rate). Vælg højere bit rate for bedre lyd 
kvalitet.   

• 32K BPS 

• 64K BPS  

• 192K BPS  

• 384K BPS 

 

5. Vælg optage type:   

• I Record indstilling, tryk på ‘MODE’ knappen for at gå ind i sub menu. 

• Tryk på ‘NEXT’ knappen og vælg REC type. Tryk på ‘MODE’ for at komme videre. 

• Brug ‘NEXT’ knappen til at vælge optage niveau og tryk ‘MODE’ for at bekræfte valget. 

• Tryk ‘PLAY’ for at starte optagelse. 

6. Tryk og hold ‘MODE’ inde for exit. 

         

 

2.5 System indstilling 
1. Når afspilleren er tændt brug da ‘NEXT’ knappen for at vælge System Setting indstilling som 

vist nedenfor: 

 

 

 

2. Tryk på ‘MODE’ knappen for at gå ind i sub menuen for System indstilling 

3. Submenu 

• Record time – marker dato og tid for optagning; det vil blive nulstillet efter afspilleren 
slukkes 

• Backlight – indstil tiden for baggrundslys  

• Language – indstil det sprog du ønsker 
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• Power off – indstil tiden for, hvornår afspilleren skal slukke automatisk 

• Contrast – indstil kontrast niveau for skærmen 

• Memory Info – viser hukommelse samt forbrug i procent 

• Firmware Version – viser software version 

• Firmware upg – for at opgradere software i afspilleren eller reset din afspiller (ANBEFALES 
IKKE) 

• Exit – exit fra sub menu 

4. Opsætning: 

• Brug ‘MODE’ knappen for at gå ind i hver sub menu/bekræft valget 

• Brug ‘PRE’/’NEXT’ for at justere eller vælge forskellige muligheder 

• Vælg Exit eller tryk og hold ‘MODE’ knappen nede for at afslutte sub menuen 

• Brug ‘VOL’ knappen for at indstille optage tid og tryk ‘PRE’/’NEXT’ for at justere tiden 

 

 

2.6 USB tilslutning 
1. Forbind afspilleren til computeren via det medfølgende USB kabel 

Vær opmærksom på, at afspilleren skal være tændt når den tilsluttes computeren. 

2. Der vil blive dannet et ikon som hedder Flytbar disk. Du kan se dette under “Min computer” 
på computerens skrivebord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Træk og slip filer direkte ind på flytbar disk ikonet.  

4. Dobbelt klik på “Flytbar Disk” for at åbne den. 

5. Du kan også lave mapper på den flytbare disk. 

6. Venligst ikke frakoble afspilleren fra computeren mens du overfører filer. 

7. Venligst brug ‘sikker fjernelse af hardware’ efter du er færdig med fil overførsel. For Windows  
systemer, skal du dobbelt klikke på “Sikker fjernelse af hardware” ikonet som vist nedenfor: 
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8. Derefter vil vinduet nedenfor åbnes og du kan hereafter vælge den enhed, som skal 
frakobles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Klik på “Stop” knappen og vælg din enhed igen. Klik derefter på “OK” knappen for at 
bekræfte som vist nedenfor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Vent nogle få sekunder og du vil se et vindue blive åbnet ligesom vist nedenfor: 

 

 

 

 

 

 

11. Nu kan du sikkert frakoble MP3 afspilleren fra computeren. 

12. For Mac OS, venligst luk alle programmer, filer og åbne vinduer for MP3 afspilleren. Træk 
ikonet af afspilleren hen i skraldespanden ligesom vist nedenfor og du kan her efter frakoble 
afspilleren fra computeren: 

 

 



 

 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Opladning 
1.       Indikerer at batteri niveau er lavt og at afspilleren skal oplades. 

2. Tænd for afspilleren og forbind den til computerens USB port via USB kablet. Du kan også 
oplade afspilleren med den medfølgende oplader direkte via en stikkontakt. Når afspilleren 
er tilsluttet en strømkilde vil opladning starte automatisk. 

3. Når du oplader afspilleren med opladeren vil lyset på laderen lyse rød. Når opladning er 
fuldført vil lyset skifte til grønt.  

4.       Indikerer at batteriet er fuldt opladet. 

5. Venligst brug funktionen ‘sikker fjernelse af hardware’ efter endt opladning via USB porten på 
computeren. 

6. Normalvis tager det 3 til 4 timer at oplade afspilleren fuldt op. De første par gange afspilleren 
oplades kan det dog tage op til 10 timer inden den er fuldt opladet.  

 

Bemærk: VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT AFSPILLEREN SKAL VÆRE I "ON" POSITION og være tændt NÅR 
DEN SKAL OPLADES. 
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3. PROBLEM LØSNING 

 
Ingen lyd 

1. Tjek at volumen niveau ikke er på minimum niveau. 

2. Vær helt sikker på at musik filerne understøttes af afspilleren. Formaterne som understøttes er 
nævnt på pakken samt under punkt 5 – specifikationer. 

3. Undersøg om headsettet er korrekt tilsluttet.   

 

Der er støj indover musikken  

1. Musik filen kan måske være beskadiget. Prøv at overføre den til afspilleren igen. 

2. Undersøg om headsettet er korrekt tilsluttet. 

 

Kan ikke læse eller skrive data til MP3 afspilleren 

1. Vær sikker på at afspilleren er korrekt tilsluttet computeren. 

2. Undersøg hvorvidt afspillerens hukommelse er fuld. 

3. Check om USB kablet er helt og iorden og fri for skader. 

 

Kan ikke åbne og få adgang til afspilleren  

1. Check om der er virus på den flytbare disk. 

 

Dårlig FM modtagelse 

1. Juster positionen af headset og afspiller. 

2. Sørg for ikke at have andre elektroniske enheder tæt på afspilleren. 

3. Måske befinder du dig i et område, hvor der ikke er så gode modtagelses forhold. 

 

Kan ikke optage 

1. Check om batteri niveau er lavt. 

2. Undersøg om afspillerens hukommelse er fuld. 

3. Check om der er mere end 99 optagne filer i en mappe. Hvis ja – opret da en ny mappe til 
de efterfølgende filer. 

 
Der vises mærkelige tegn på skærmen 

1. Check om det korrekte sprog er valgt for skærmen. 

 

Kan ikke tænde afspilleren 

1.        Check om batteri niveau er lavt – hvis ja oplade da afspilleren. 
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4. PAKNINGS INDHOLD 

• EnVivo 4GB aluminum MP3 afspiller 
• Headset 
• USB kabel 
• CD Driver 

 

 
 

5. SPECIFIKATIONER 

Chipset Action 

Skærm OLED 

Opløsning 128 x 64 pixels 

Sprog muligheder 

Dansk, Hollandsk, Engelsk, Fransk, 
Tysk, Græsk, Italiensk, Koreansk, 
Portugisisk, Russisk, Simpel kinesisk, 
Spanisk, Svensk 

Tilslutning USB 2.0 

Fil formater MP3, WMA, WAV 

FM Frekvens 87MHz ~108MHz 

Max. Output Power (L) 10mW + (R) 10mW (320hm) 

Indbygget hukommelse 4GB 

Batteri 3.7V Li-polymer batteri 

Spille tid 3.5 ~ 5 timer 

Fungerer ved 
temperatur 

-5 to 40 ℃ 

Fungerer med 
Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista, 
Mac OS 10 & nyere, Linux 2.4.2 & 
nyere 

 


