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Aviso
Não desligue o leitor se estiver a ser formatado ou carregar/descarregar dados.
Este produto deve ser carregado durante pelo menos 3 horas antes de ser utilizado. Ligue o leitor a um PC
“Totalmente
para começar a carregar. Quando o leitor estiver totalmente carregado, o logótipo da pilha indicará
carregada”.
3.
Os diagramas servem apenas para fins de ilustração, o ecrã real pode ser diferente.
4.
Os conteúdos deste manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio em resultados de melhorias do
produto.
1.
2.

Requisitos mínimo de sistema
Sistema operativo:
•
Windows® ME/2000/XP/Vista
•
Macintosh™ OS 10.x
Hardware:
•
20 MB de espaço livre em disco
•
32 MB de memória RAM
•
Porta USB
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Teclas de funcionamento

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ranhura de cartão MicroSD
Superfície de deslocação
Botão Ligar/Desligar
MicroUSB
Entrada de auriculares
Botão de bloqueio
Reproduzir/Pausa
Menu
A-B/z
Mic
Botão de reposição

Ligar o leitor ao computador
•
Ligue a porta USB do leitor ao computador utilizando o cabo USB
Ligar/desligar
•
Para ligar o leitor, prima e mantenha premido o botão
•
Para desligar o leitor, prima e mantenha premido o botão
Ícones do menu

Ebook

Vídeo

FM

Fotos

Navegar

Gravação

Música

Definições

Funções do menu
•
Prima M
•
Podem ser seleccionadas nove operações a partir do menu principal
•
Utilize a superfície de deslocação para navegar no menu
•
Prima >ll para seleccionar as funções pretendidas
Funcionamento básico do leitor
•
Prima >ll para reproduzir ou fazer pausa no ficheiro
•
Prima i/j para escolher o ficheiro seguinte ou anterior
•
Utilize a superfície de deslocação para regular o volume.
•
Prima e mantenha premido i/jpara Avançar e Retroceder rapidamente
•
Prima e mantenha premido A-B/z para aceder à gravação excepto se estiver no menu Música
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Música
Menu Música
•
•
•
•
•
•
•
•

Toque breve em i para avançar
Prima e mantenha premido i para avançar rapidamente
Toque breve em j para retroceder
Prima e mantenha premido j para retroceder rapidamente
Faça deslizar de j parai para aumentar o volume
Faça deslizar de i paraj para diminuir o volume
Prima >II para Reproduzir/Pausa
Prima M para retroceder uma vez ou voltar para o menu principal

Marcação da definição A-B
¾
Prima A-B/z quando pretender iniciar a marcação
¾
Prima A-B/z novamente quando pretender acabar a marcação
Letras sincrónicas
Deve verificar que o ficheiro Música tem o ficheiro adicional .lrc na mesma pasta.
Por ex. Música.mp3 e Música.lrc. Durante a reprodução da música, as letras são apresentadas automaticamente.

Vídeo
•
•

Memória interna - Memória interna do leitor
Memória externa - Cartão MicroSD

•
•
•
•
•
•
•

Prima >II para seleccionar Memória interna ou externa para procurar vídeos
Toque breve em i para ir para cima/avançar
Toque breve em j para ir para baixo/retroceder
Faça deslizar da seta inferior para i para se deslocar para cima rapidamente/avançar rapidamente
Faça deslizar da seta superior para j para se deslocar para baixo rapidamente/retroceder rapidamente
Localize os ficheiros/pasta e prima >II para reproduzir os vídeos
Prima M para retroceder ou voltar para o menu principal

Sintonizador FM
•
•
•
•
•
•
•

Toque breve em i para navegar a operação
Toque breve em j para percorrer a operação
Faça deslizar de j parai para aumentar o volume
Faça deslizar de i paraj para diminuir o volume
Prima >II para Reproduzir/Pausa ou entrar na operação
Prima M para retroceder uma vez ou voltar para o menu principal
Prima A-B/z para começar a gravação

•
1.
2.
3.
4.
5.

Funcionamento FM:
Manual - Procure manualmente a frequência
Auto - Procure e guarde automaticamente a frequência
Memória - Guarde a frequência actual num dos canais predefinidos
Predefinição - 20 canais predefinidos disponíveis
Eliminar - Elimina uma das predefinições
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Fotos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Memória interna - Memória interna do leitor
Memória externa - Cartão MicroSD
Seleccione a Memória interna ou Memória externa para procurar as imagens
Toque breve em i para ir para cima
Toque breve em j para ir para baixo
Faça deslizar de j parai para deslocar para cima mais rapidamente
Faça deslizar de i paraj para deslocar para baixo mais rapidamente
Localize os ficheiros/pasta e prima >II para visualizar as imagens
Prima M para retroceder ou voltar para o menu principal

Ebook
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Memória interna - Memória interna do leitor
Memória externa - Cartão MicroSD
Seleccione a Memória interna ou Memória externa para procurar o texto
Toque breve em i para ir para cima
Toque breve em j para ir para baixo
Faça deslizar de j parai para deslocar para cima mais rapidamente
Faça deslizar de i paraj para deslocar para baixo mais rapidamente
Localize os ficheiros/pasta e prima >II para reproduzir os vídeos
Prima M para retroceder ou voltar para o menu principal
Prima A-B/z para criar uma marca de referência no texto

Gravação
•
•

Prima >II para iniciar a gravação
Prima M para parar a gravação

Navegação
•
•
•
•
•
•
•
•

Memória interna - Memória interna do leitor
Memória externa - Cartão MicroSD
Prima >II para seleccionar Memória interna ou externa para procurar textos
Toque breve em i para ir para cima
Toque breve em j para ir para baixo
Faça deslizar de j parai para deslocar para cima mais rapidamente
Faça deslizar de i paraj para deslocar para baixo mais rapidamente
Prima A-B/z para eliminar o ficheiro seleccionado

Definições
•
Música
Modo repetição
o Uma vez – Reprodução normal das músicas da memória
o Repetir 1 – Repete uma vez as músicas da memória
o Pasta uma vez – Reprodução normal das músicas da pasta
o Repetir pasta – Repete uma vez as músicas da pasta
o Todas uma vez – Reprodução normal das músicas da memória
o Repetir todas – Repete todas as músicas da memória
o Intro – Reproduz durante alguns segundos e passa para a música seguinte
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Modo de reprodução
o Normal – Modo de reprodução normal
o Aleatório – Reproduz as músicas aleatoriamente
Selecção EQ
o Normal
o 3D
o Rock
o Pop
o Clássica
o Bass
o Jazz
o EQ do utilizador
-

Definir EQ utilizador – Permite definir o EQ pretendido

•
Rádio FM
Estéreo
o Ligado
o Desligado
-

Região FM – Permite escolher a sua largura de banda FM regional

•
Gravação
Qualidade GRAV
o Alta qualidade
o Qualidade geral
-

Volume GRAV – Permite escolher a volume de gravação pretendido

•
-

Navegação automática
Texto – Função de deslocação automática
Fotos – Função de apresentação de slides automática

•
-

Ecrã
Retroiluminação – Permite definir a temporização para desligar a retroiluminação
Brilho – Permite definir o brilho pretendido
Alimentação retroiluminação – Permite definir o modo de alimentação pretendida para a retroiluminação

•
-

Sistema
Acerca – Informações sobre a versão de firmware e espaço na memória
Actualização – Para actualizar o firmware do leitor
Repor definições – Repor as definições de fábrica

•

Temporização para desligar

Permite definir a temporização antes do leitor se desligar se estiver a ser utilizado
Desligado
10 minutos
15 minutos
30 minutos
60 minutos
120 minutos
•
Idioma
Inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, holandês e português
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Guia de resolução de problemas
1. Não consigo encontrar nenhuma estação FM, o que devo fazer?
Answer : Verifique que os auriculares estão ligados correctamente e volte a tentar.
2. O meu leitor está totalmente carregado mas não consigo ligá-lo.
Answer : Tente reinicializar o leitor premindo o botão de reposição.
3. Como posso saber se inseri o cartão MicroSD?
Answer : Se tiver inserido correctamente, aparecerá um ícone no ecrã A reproduzir ou pode verificar em Definições > Acerca
Actualização do firmware
•
•
•

Pode descarregar o ficheiro de firmware e o procedimento de actualização em www.memup.com.
Descomprima o ficheiro de firmware
Siga as instruções fornecidas no Procedimento de actualização do firmware

Especificações técnicas
Memória interna
Bateria
Resolução do
ecrã de cristais
líquidos
Relação
sinal/ruído
Saída auscultador
Formatos
musicais
Formato de
gravação
Formato JPEG
Formato TEXTO
Conversão de
formato MTV
USB

Até 8 Gb
Bateria Li-polímero
Matriz activa 2.0’’ TFT
>90 dB
10 mW+10 mW (32 ohms)
SMV, MP3, WMA, WAV
WAV
JPG, BMP
TXT
Ficheiros no formato AVI (*.avi), ficheiros no formato
Windows® Media (*.asf e *.wmv), Ficheiros no formato
MPEG1 (*.mpg e *.mpeg)
2.0 velocidade completa (até 12 Mbps)

LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE E DA RESPONSABILIDADE POR DANOS.
EM NENHUM CASO O FABRICANTE E OS REVENDEDORES DO FABRICANTE SERÃO RESPONSÁVEIS PELOS DANOS E
PERDAS, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, OS DANOS RESULTANTES DE UMA PERDA DE ACTIVIDADE COMERCIAL,
OU OS DANOS POR PERDA DE ACTIVIDADE DO CLIENTE OU DE QUALQUER OUTRA PARTE, DIRECTOS, INDIRECTOS,
ESPECIALMENTE DELIBERADOS, DISSUASIVOS, ACESSÓRIOS, EXEMPLARES PROVENIENTES DA IMPOSSIBILIDADE
DE UTILIZAR O PRODUTO OU AS APLICAÇÕES, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, OS RESULTANTES DE FALHAS NO
PRODUTO OU NAS APLICAÇÕES OU NA DOCUMENTAÇÃO, OU A PERDA OU INEXACTIDÃO DE DADOS DE QUALQUER
TIPO, QUER SE BASEIEM NUM CONTRATO, NUM DELITO CIVIL OU QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL, MESMO QUE AS
PARTES TENHAM SIDO INFORMADAS DA POSSIBILIDADE DESSES DANOS. COMO CERTOS ESTADOS NÃO AUTORIZAM
A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE POR DANOS, A LIMITAÇÃO ACIMA PODE NÃO SE APLICAR ÀS
PARTES. EM NENHUM CASO A RESPONSABILIDADE TOTAL ACUMULADA DOS VENDEDORES PARA CADA E PARA
TODO O TIPO DE RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO COM O PRODUTO OU AS SUAS APLICAÇÕES PODERÁ SER
SUPERIOR AO MONTANTE PAGO PELO CLIENTE PELO PRODUTO.
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