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VIGTIGT! 
For optimal brugertilfredshed foreslår vi,  

at du bruger en pen eller negl,  
når du betjener skærmen.  
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Tak fordi du har købt denne EnVivo 4GB MP3 
afspiller. Vi opfordrer dig til at læse denne 
manual igennem, inden du tager afspilleren 
i brug. 
 
Al information i denne manual kan ændres 
uden varsel pga. tekniske grunde. Kontakt 
venligst vores hotline for support og firmware 
opdatering hvis nødvendigt.  
 
Læs venligst følgende instruktioner igennem 
for din egen sikkerheds skyld og for at 
undgå skade på afspilleren. 
 
• Brug ikke afspilleren i et meget varmt, 

koldt, støvet eller fugtigt miljø. 

• Undgå friktion imod hårde genstande, 
da det kan skade overfladen, batteriet 
eller hardwaren i afspilleren. 
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• Undgå at tabe afspilleren da det kan 
skade hardwaren.  

• Afspilleren er ikke vandtæt, så undgå at 
få vand eller andres væsker på 
afspilleren. 

• Tør ikke afspilleren af med alkohol, 
benzen eller fortyndere.  

• Vælg en passende lydstyrke, for at 
undgå skade på ørerne. 

• Afbryd ikke afspilleren når den 
formaterer eller overfører data. Dette 
kan resultere i tab af data.  

• Du må ikke demontere, samle eller 
ændre noget på afspilleren. 

• Stil ikke tunge genstande på afspilleren. 

• Rør ikke ved opladeren med våde 
hænder. 
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• Hold afspilleren væk fra stærke 
magnetiske eller elektriske områder. 

• Accession kan ikke holdes ansvarlig for 
eventuelle tab af data forårsaget af en 
funktionsfejl, forkert brug af afspiller eller 
andre årsager. 

• Brug ikke hovedtelefoner imens du kører 
på cykel eller motorcykel. Brug af 
hovedtelefoner imens du kører er meget 
farligt. 

• Afspilleren er ikke vandtæt. 
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KNAP FUNKTIONER OG FREMGANGSMÅDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            

1. PLAY:  Tænd/Sluk/Afspil/Pause 
2. NEXT:  Næste sang/Hurtig fremspoling  
3. PRE:  Forrige sang/Hurtig tilbagespoling 
4.  Reset/MIC 
5.  USB jack 
6.  Stik til headphone 
7. Skærm 
8. Klip 
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FUNKTIONER 

 Musikmenu 
 Filmmenu 
 Optagefunktion 
 Photo browser funktion 
 Voice funktion 
 FM Radio menu 
 Setup menu 
 Manager 

 
TÆND / SLUK 

Langt tryk på  knappen vil tænde for afspilleren. 
Langt tryk på  knappen vil slukke for afspilleren. 
Afspilleren kan indstilles til automatisk at slukke, hvis 
den ikke har været brugt i længere tid. Dette gøres i 
Settings → Power off → Off time. 
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HOVEDMENU 

Musik Film 
 
 
 
 
 
 

 

 
Optag 

 
Billeder 
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Voice FM Radio 

 
 
 
 
 
 

 

 
Indstillinger 

 
Manager 
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USB FORBINDELSE – SÅDAN UPLOADER DU FILER 

 Forbind afspilleren til din PC eller laptop med det 
medfølgende USB kabel. 

 Gå til ‘Computer’. Ved at dobbeltklikke åbner du 
den nye ‘flytbar disk’, som vist her.  
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 Vælg den musik som du vil overføre til din nye 
EnVivo MP3 afspiller. 

 Brug musen til at trække og droppe musik filerne 
fra din PC eller laptop til den ‘Flytbare disk’. 

 Du kan også lave en ny mappe på ‘Flytbar disk’. 
 Afbryd ikke forbindelsen imellem din PC/laptop 

imens du overfører filer. 
  Når du er færdig med at overføre musik filer til 

din afspiller, kan du afbryde forbindelsen mel- lem 
afspilleren og din PC/laptop. Vi anbefaler, at du 
afbryder forbindelsen ved at bruge "Sikker fjernelse 
af hardware" processen på din computer: 

For Windows OS, dobbelt klik på "Sikker fjernelse af 
hardware" ikonet som nedenfor: 
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Følgende vindue vil fremkomme. 
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MUSIK 

  

 Tryk på  knappen eller tryk på music symbolet 
for at komme ind i musikmenuen. 

 Tryk på næste / forrige   eller klik på   for 
at vælge næste eller forrige sang. 

 Langt tryk på næste/forrige   eller   vil få 
afspilleren til at spole hurtigt frem eller tilbage. 

 Skub skærmen til højre for at komme ind i 
undermenuen. Skub til venstre for at komme 
tilbage.  

 Skub op eller ned for at justere lydstyrken. Skalaen 
går fra 0 - 40. Tryk   for at justere lydstyrken. 
Når ikonet for lyd popper op, skal du trykke på  
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for at komme ud af menuen. Ellers kan du vente 5 
sekunder, hvorefter den automatisk vil slukke. 

 
Under afspilning af en sang 
kan du skubbe skærmen til 
højre for at vælge 
“Repeat/Gentag, Music mode, 
Equalizer, SRS WOW, 
Exit/Afslut”.  
Tryk på “Menu” knappen og 
vælg “Repeat”, herefter “Normal, Repeat one, 
Repeat all, Random”. Når du vælger “Equalizer”, 
fremkommer følgende muligheder: “Natural, Rock, 
POP, Classic, Soft, Jazz, DBB”.  
Når du vælger “SRS wow” fremkommer følgende 
muligheder: “SRS wow, user setting, disable SRS wow”. 
Vælg “Exit” og tryk på “menu” knappen for at vende 
tilbage til hovedmenuen. 
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MOVIE 

  

 Tryk på  knappen eller tryk på musiksymbolet 
for at komme ind i Video menuen. 

 Tryk på  knappen eller tryk på skærmen for at 
starte eller stoppe musikken. 

 Tryk på næste / forrige   eller tryk på   for 
at vælge næste eller forrige video. 

 Langt tryk på næste / forrige   vil få afspilleren 
til at spole hurtigt frem eller tilbage. 

 Skub skærmen til højre for at komme ind i 
undermenuen. Skub til venstre for at komme 
tilbage.  

 Skub op eller ned for at justere lydstyrken. Skalaen 
går fra 0 - 40. Tryk   for at justere lydstyrken. 
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Når ikonet for lyd popper op, skal du trykke på  
for at komme ud af menuen. Ellers kan du vente 5 
sekunder, hvorefter den automatisk vil slukke. 

 
Når der ikke afspilles film, kan skærmen skubbes fra 
venstre mod højre, hvorefter du kan vælge mellem 
“Local folder, Delete file, 
Delete all, Repeat, Exit”. Tryk 
på “menu” knappen eller 
skub skærmen mod højre for 
at komme ind i undermenuen. 
Hvis du skal slette en film, skal 
du trykke på skærmen og 
vælge ”Yes” eller ”No” ved at bruge “next/back” 
knappen. Du bekræfter ved at bruge “Menu” 
knappen eller ved hurtigt tryk på skærmen. 
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RECORD/OPTAGEFUNKTION 

   
 Tryk på  knappen eller tryk på optagesymbolet 

for at komme ind i optagefunktionen. 
 Tryk på  eller tryk på  ikonet for at vælge 

play/afspil / pause / continue/fortsæt. 
 Ved at trykke længe på  eller ved at skubbe 

skærmen til venstre kan du gemme en optaget fil, 
og du kan begynde en ny optagelse. Du kan også 
trykke på  for at gemme din fil. Tryk på  og 
filen vil blive gemt automatisk, og du vil vende 
tilbage til hovedmenuen. 

 Skub skærmen til højre for at komme ind i 
undermenuen og til "REC Type or Exit". 
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PHOTOS/BILLEDER 

  

 
 Tryk på  knappen eller tryk på fotosymbolet for 

at komme ind i fotomenuen. 
 Tryk kort på “ ” knappen eller tryk på 

fotosymbolet for at kommen ind i fotomenuen. 
 Tryk på next/back knappen eller skub skærmen 

op/ned for at se næste eller forrige billede. 
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VOICE 

    

 Tryk på  knappen eller tryk på Voice symbolet 
for at komme ind i voice menuen. 

 Tryk på  knappen eller tryk på  for at afspille 
eller stoppe voice fil. 

 Tryk på næste/forrige   eller tryk på   for 
at vælge næste/forrige voice fil. 

 Ved langt tryk på   knappen eller på   
knapperne ved afspilleren spole hurtigt frem eller 
tilbage. 

 Skub skærmen til højre for at komme ind i 
undermenuen. Skub til venstre for at vende 
tilbage. 
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 Skub op eller ned for at justere lydstyrken. Skalaen 
går fra 0 - 40. Tryk   for at justere lydstyrken. 
Når ikonet for lyd popper op, skal du trykke på  
for at komme ud af menuen. Ellers kan du vente 5 
sekunder, hvorefter den automatisk vil slukke. 

 
Når du afspiller voice filer, kan du skubbe skærmen til 
højre, hvorefter du kan vælge mellem “Repeat and 
Exit". Hvis du trykker på “Repeat”, kan du vælge 
mellem “Normal, Repeat one, Repeat all, Random, 
Folder and Repeat folder”. Vælg “Exit” og tryk på 
“menu” knappen for at vende tilbage til 
hovedmenuen. 
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FM RADIO  

    

 Vælg ikonet og tryk så på  knappen eller tryk 
på ikonet for at komme ind i FM Radio menuen. 

 Tryk på   eller tryk på   for at søge efter 
kanaler. Lange tryk på   knappen vil få 
afspilleren til automatisk at søge efter kanaler. Tryk 
på   for at stoppe den automatiske søgning. 
Ved at trykke på  kan du skifte mellem gemte 

kanaler. Tryk på  for at justere lyden. 

 Når du skubber skærmen til højre, kan du vælge 
"Save channel, Delete channel, Delete all, Auto 
search, Common band, Japan band, Exit”. 
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SETTINGS/INDSTILLINGER 

    

Vælg ikonet og tryk så på  knappen eller tryk på 
ikonet for at komme ind i menuen for indstillinger. 
System time (tid): Tryk på   for at ændre år, 
måned, time osv. Tryk på   for at indstille klokken. 
Tryk på  for at gemme ændringerne. 
 
LCD Set:  Baggrundslys, interval 0～50 

sekunder 
Sprog:  Skift mellem forskellige sprog 
Sluk:  Vælg Sleep mode 
Sluk tid:  Mellem 0-60 sekunder. 
Online indstilling:  Multiple drive, Normal only, 

Encrypted only 
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Gennemse Memory info, Format device, Firmware 
version, Firmware upgrade 
 
MANAGER  

 

 Tryk på  knappen eller tryk på Manager 
symbolet for at komme ind i Manager menuen.  

 Tryk på “Local Folder” eller exit. 
 Gå ind i Local Folder for at vælge en fil. 
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BORTSKAFFELSE 

 
 

 

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 indsam- 

lingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk 

udstyr gratis kan afleveres af borgere på genbrugs- 

stationer eller andre indsamlingssteder eller hentes 

direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal 

indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. 
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