SNEL STARTEN

LAADINSTRUCTIES
Bij een juist gebruik kan de Lithium-ion batterij van deze

ENVOY S

audiospeler meerdere jaren meegaan. Voor het eerste
gebruik de batterij volledig opladen. Volg hiervoor één
van de volgende procedures:
Om de batterij zo snel mogelijk op te laden,

AUDIOSPELER
OP ZONNE-ENERGIE
GEBRUIKSAANWIJZING

koppel de audiospeler een uur lang aan een
Houd de ON/OFF knop ingedrukt tot het lampje
gaat branden

stopcontact met de eventueel meegeleverde
oplader of een standaard “USB” oplader
(gereguleerde +5V gelijkspanning, tenminste
300mA) met mini USB stekker.
Koppel de speler 3 uur lang aan een standaard
USB-poort van een computer met een
verloopkabel van USB naar mini USB.
Om op te laden op zonne-energie; plaats de

De speler gaat automatisch afspelen

speler 6 uur lang met het zonnepaneel naar
boven in de volle zon.
Om op te laden bij een felle lamp; plaats de
speler 6 tot 8 uur lang op 10 cm afstand met het
zonnepaneel gericht op een 60-Watt lamp.
Wees er zeker van de batterij minstens deels te hebben
opgeladen, alvorens de speler enige tijd wordt
opgeborgen. Wordt de speler voor langere tijd
opgeborgen, dan moet de batterij iedere 6 maanden
compleet opgeladen worden; anders verliest de batterij
de mogelijkheid om op te laden.
Mocht de batterij beschadigd raken en daardoor niet
meer kunnen laden; de speler blijft bruikbaar met gebruik
van een oplaadkabel.
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D E E N VOY S GE BR UI K EN
DE SPELER AAN- EN UITZETTEN
ON / OFF

DE PAUZE-/BLADWIJZERKNOP

PROBLEMEN MET DE SPELER?

Houd de on/off knop 3 seconden ingedrukt

Druk op

om de speler aan te zetten, waarna deze

verder te luisteren, druk op

om te pauzeren of te stoppen. Om weer

meteen gaat afspelen. Druk kort op de on/off

tijdens het pauzeren uitgeschakeld wordt, zal de speler

Als de batterij opgeladen is en de speler werkt nog

knop om de speler uit te zetten.

een bladwijzer op die plaats zetten.

steeds niet, zou herstarten kunnen helpen.

of

. Als de speler

Als de speler niet functioneert, controleer dan eerst of de
batterij volgens de instructies opgeladen is.

Houdt 10 seconden de

EEN SECTIE KIEZEN

EEN BLADWIJZER VERANDEREN

BLAUW

Een bestaande bladwijzer kan gewijzigd worden door

Druk op de blauwe knop om andere sectie te kiezen.

pauzeren en uit te schakelen.

WA A RS C HU WING E N:

DE BLADWIJZER HERSTELLEN

Na het kiezen van een sectie, druk nogmaals op de

1. Druk op de

selecteren.

• De speler NIET aan vuur of extreme hitte blootstellen.

knop als de speler aanstaat.

2. Pauzeer de speler en houdt de

knop 2 seconden

ingedrukt. De speler geeft een kort geluidssignaal.

EEN GEDEELTE BINNEN DE GEKOZEN SECTIE
SELECTEREN

3. Schakel de speler uit. De bladwijzer zal hersteld

Druk kort op

KOPTELEFOON OF LUIDSPREKERS AANSLUITEN

of

om naar een ander

gedeelte/boek te gaan. Houdt de knop iets langer vast en
laat deze weer los om 3 gedeeltes/boeken over te slaan.
Druk kort op

of

om een hoofdstuk terug of

vooruit te gaan. Houdt de knop iets langer vast en laat
deze weer los om 5 hoofdstukken over te slaan.
Druk kort op

of

automatisch weer aan.

tijdens het afspelen op de gewenste positie opnieuw te

EEN ANDERE SECTIE KIEZEN
betreffende sectieknop om een andere sectie te

knop ingedrukt zodat de

speler uitschakelt. De speler herstart nu en gaat

worden naar het begin van de opname.

verkleuring of vervorming optreedt of als de speler
lekt. Vooral wanneer dit dichtbij de batterij
plaatsvindt. Neem dan contact op met een
gekwalificeerd technicus.

• Als de batterij uit de speler genomen is, behandel

Plug de kabel van de koptelefoon of van de luidsprekers
in de standaard 3,5mm koptelefoonaansluiting aan de
rechterkant van het apparaat. Druk

• Gebruik de speler niet zodra abnormale hitte, geur,

of

om het

volume te regelen. Ook als de speler tussentijds is
uitgezet, onthoudt deze het ingestelde volume.

hem dan met voorzichtigheid. Houd de batterij buiten
bereik van kinderen. NIET verbranden, doorboren,
demonteren of vervormen.

• Als de batterij lekt, verwijder hem dan

overeenkomstig de lokale wetgeving (chemisch
afval). Was huid of kleding direct als deze in contact
geweest is met de batterijvloeistof. In geval van
inslikken of contact met de ogen, onmiddellijk

om een sprong van 10

medische hulp inschakelen!

seconden verder of terug te maken. Lang vasthouden

• Het is belangrijk om het volume niet harder te zetten

resulteert in meerdere sprongen van 10 seconden.

dan noodzakelijk is. Dit om gehoorschade op termijn
te voorkomen.

Neem contact met ons op via www.megavoice.nl
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