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OBRIGADO POR ESCOLHER ESTE PRODUTO DA MEMUP.
LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR O LEITOR DE MP3.
AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS NESTE MANUAL PODEM SER ACTUALIZADAS.
PARA EFECTUAR PEDIDOS OU OBTER MAIS INFORMAÇÕES, VISITE O NOSSO WEBSITE:
WWW.MEMUP.COM

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
♦
♦
♦
♦

Leitor de MP3 DIVINE * 1
Cabo USB * 1
Auscultadores * 1
CD do Manual do utilizador * 1

PRECAUÇÕES
♦
♦
♦

Não coloque objectos pesados em cima do aparelho.
Proteja o seu aparelho contra os líquidos.
Evite a exposição a temperaturas extremas, humidade e fontes magnéticas.
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CARACTERÍSTICAS
♦
♦
♦
♦

Reprodução de ficheiros MP3 e WMA (> 64 kbps)
Seis modos de equalizador pré-programados e três modos de reprodução
USB 2.0 S/W
Indicador LED azul e vermelho

DESCRIÇÃO DO LEITOR

1. Tecla
2. Tecla
3. Tecla

OPERAÇÕES BÁSICAS
Nota:
A.
Sempre que voltar a ligar o leitor, a reprodução é retomada a partir da última faixa reproduzida antes do
último encerramento (predefinição a partir da primeira faixa). O sistema adopta a última definição (EQ, modo de
repetição e altura do volume) antes do último encerramento.
B.
Se tiver seleccionado o modo de reprodução Shuffle (Aleatório) ou Normal, após a reprodução da
última faixa, o leitor fica no modo de espera
C.
Transfira alguns ficheiros de música em formato MP3 ou WMA antes de utilizar o leitor. (Para obter
informações pormenorizadas sobre o processo de transferência, consulte a secção Transferência por USB)

1. Ligar/desligar
Quando o leitor estiver desligado, prima e mantenha premida a tecla , o leitor liga no modo de espera e o LED
azul acende.
Prima e mantenha premida a tecla para desligar o leitor quando está a reproduzir música ou no modo de espera.

2. Reproduzir/fazer pausa a uma faixa
Prima a tecla para iniciar a reprodução de ficheiros MP3 ou WMA quando o leitor está no modo de espera ou no
modo de pausa.
Prima a tecla para fazer uma pausa na reprodução de música. Prima novamente esta tecla para retomar a reprodução,
o LED azul pisca frequentemente.

3. Faixa seguinte/anterior
No modo de música, prima a tecla

ou

para seleccionar a faixa seguinte ou anterior, uma a uma.

4. Regular o volume
No modo de música, prima e mantenha premida a tecla
para reduzir o volume e a tecla
volume. O volume aumenta ou diminui de 1 nível a cada 0,5 seg.
No total, o sistema dispõe de 16 níveis de volume (0-15) e o valor predefinido é 10.

para aumentar o
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Definição de EQ
O utilizador pode seleccionar entre seis modos de EQ pré-programados. A predefinição do sistema é o modo
Normal.
No modo de música, prima a tecla e a tecla
em simultâneo para percorrer os seis modos de EQ, um a um,
pela seguinte sequência e seleccione o modo que pretende: Normal, Classic, Pop, Rock, Jazz e Bass

Definição do modo de reprodução
São fornecidos três modos de reprodução integrados e a predefinição do sistema é o modo shuffle (aleatório).
No modo de espera/pausa, prima a tecla e a tecla
em simultâneo para percorrer os três modos de
reprodução, um a um, pela seguinte sequência e seleccione o modo que pretende: Normal, Shuffle (Aleatório) e
Repeat One (Repetir uma).

Transferência USB:
♦

Pode transferir ou carregar dados de ou para o PC através da porta e do cabo USB.

♦

Ligue o leitor ao PC, aparece uma unidade de disco amovível com uma nova letra de unidade na janela “O

meu computador”. E o leitor fica no modo de espera USB com o LED vermelho aceso
♦

Em seguida, pode efectuar a transferência de dados. O LED vermelho pisca durante a transferência de

dados,
♦

Não desligue o leitor do PC durante a transferência.

♦

Depois de remover o leitor com segurança do PC após a transferência, o leitor fica desligado.

Indicador LED:
1. A luz do LED está sempre acesa nestas três situações:
a. No modo de espera/pausa, o LED azul está aceso.
b. Na ligação do leitor ao PC com o cabo USB e com a reprodução no modo
de espera, o LED vermelho está sempre aceso.
c. Quando a bateria fica totalmente carregada, o LED azul acende.
2. Pisca frequentemente:
a. No modo de reprodução, o LED azul pisca frequentemente.
b. Quando o leitor está no modo USB W/R, o LED vermelho pisca regularmente.
3. Pisca irregularmente: Quando a bateria está fraca, o LED vermelho pisca irregularmente.

Encerramento automático:
Nos modos de espera e de pausa, o leitor desliga-se automaticamente se não premir nenhuma tecla no espaço de
3 minutos.

Função Reset
Se nenhuma tecla responder ou se o dispositivo estiver ligado ao PC e não conseguir encontrá-lo ou se não
funcionar correctamente, efectue uma reposição do sistema, premindo o botão reset no lado posterior do leitor.
Aviso! Se premir o botão reset com alguma força, poderá danificar permanentemente o aparelho. Além disso, esta
operação apaga todas as definições e informações do utilizador.
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