Feel Design

Manual de utilização

Manual do Utilizador
NOTA:
1.

Não tente desmontar a estrutura do leitor de modo algum, ou invalidará a garantia.

2.

Recomendamos que carregue durante 3 a 4 horas antes da utilização. A luz LED desliga-se
quando estiver completamente carregada.

3.

O leitor é carregado automaticamente quando estiver ligado ao PC através do cabo USB. (A luz
LED permanece ligada).Quando o cabo for retirado, o leitor entra sozinho no modo PLAY (de
reprodução).

4.

É altamente recomendado que o utilizador ligue o cabo USB ao leitor ANTES de o ligar ao PC
para ser carregado, e que retire o cabo USB E o leitor EM CONJUNTO do PC quando terminar.

Kanyon é um leitor de áudio pessoal à prova de água de grande capacidade. Fornece não só a
funcionalidade fantástica de leitor de MP3, como também é a melhor escolha para usar no exterior,
especialmente durante desportos aquáticos. Kanyon passou testes severos subaquáticos de classificação
IPx8. Também implementa a técnica de oxidar as cores na sua estrutura de alumínio que dá à unidade uma
excelente protecção contra danos acidentais, quer seja devido a quedas ou à ferrugem na água.
Kanyon é um produto portátil para pessoas que apreciam o design e a simplicidade de utilização.
Características
1. Suporta o formato musical MP3/WMA
2. Unidade flash USB 2.0
3. Bateria recarregável
4. 3 metros de profundidade durante 3 horas. Vai de encontro às normas IPx8 tanto para o Kanyon como
para os auscultadores à prova de água.
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Conheça o seu Leitor
1.

Conteúdo do pacote:

Auscultadores à prova de água e
botões para os ouvidos
Kanyon
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2.

Cabo USB

Braçadeira

Estrutura e botões

Extensão áudio à prova de água

Ficha dos auscultadores

Leitor MP3

Botões

3~5 sec

3~5 sec

3 sec

0.5 sec

Reproduzir/Pausa/Parar
Reiniciar
SEGUINTE/Volume +
Luz LED
ANTERIOR/Volume -

SEGURE PARA AJUSTAR
VOLUME

TOQUE RÁPIDO PARA
PULAR TRILHAS
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3.

Ligar os auscultadores: Insira a entrada de áudio dos auscultadores na extensão de áudio à prova de
água.

4.

Bateria: O leitor funciona com uma bateria recarregável incorporada. Pode recarregar a bateria através
da entrada da extensão de áudio, ligando com o cabo USB.

5.

Modo de reprodução: O modo predefinido do sistema de reprodução de música reproduz todas as
músicas.

6.

Formato de música: O sistema suporta vários formatos musicais, incluindo MP3 e WMA.

7.

Disco USB: O Kanyon suporta USB 2.0 e é compatível com Windows 2000 ou mais actualizado, sem
necessitar de controladores. Também pode ser usado como disco flash USB para os seus dados
pessoais.

Acerca dos botões
Existem apenas 4 botões no Kanyon
1. Reproduzir/Pausa/Parar:

•
•
•

Reproduzir: Mantenha premido o botão até que a luz LED acenda.
Pausa: Prima para fazer uma pausa na música (o LED pisca rapidamente).
Parar: Mantenha premido para parar a reprodução da música (a luz LED desliga-se).

2. Reiniciar: Se a unidade bloquear por alguma razão, prima o botão de Reiniciar para reiniciar o leitor e
voltar às predefinições.
3. Anterior/Volume -: Enquanto a música está a ser reproduzida, premir este botão selecciona a música
anterior. Se mantiver premido, reduz o volume (quando a música está no modo de pausa, premir este
botão leva-o para a música anterior.)
4. Seguinte/Volume +: Enquanto a música está a ser reproduzida, premir este botão selecciona a música
seguinte. Se mantiver premido, aumenta o volume (quando a música está no modo de pausa, premir
este botão leva-o para a música seguinte.)
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Como mudar as pontas dos auscultadores

S

3. Retire os botões
dos ouvidos dos
auscultadores

7. Coloque os botões
dos ouvidos nos
auscultadores

M

L

1. Seleccione o tamanho correcto
dos botões dos ouvidos que sejam
adequados aos seus ouvidos

5. Ajuste o botão do
ouvido na posição
correcta

Dica: É altamente recomendado que use os auscultadores antes de entrar para a água, para que
estes fiquem bem colocados nos ouvidos enquanto estão secos.

Braçadeira

Coloque o
Kanyon aqui

Guarde os
auscultadores aqui
quando não os usar

Coloque a braçadeira no braço
enquanto estiver a fazer
desportos aquáticos, desfrute da
música!
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Ilustração

Passo 1
Insira o leitor no bolso de braço

Passo 2
Puxe o cabo de áudio do leitor pelo buraco minúsculo na
pulseira de braço

Passo 3
Dobre o cabo de áudio em paralelo com o leitor e fixe sob
o velcro

Passo 4
Ponha-o na parte superior de seu braço

Passo 5
Insira o fone de ouvido ao cabo de áudio livremente
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