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Gebruikshandleiding 
 

MP3-speler 
 

Modelnummer: MP756 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) 

*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) 

*BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN 

SERVICE: 00-31-348 409 371 (DU) 

*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-88020 (BE) 

*SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SOIR DES PROBLEMES, 

CONTACTEZ-NOUS AU NUMERO DE SAV SUIVANTE: 0900-88020 (BE) 
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Speciale kenmerken 

• Elegante vormgeving en gebruiksvriendelijk. 

• Multicode-speler - Met ondersteuning voor MP3- en WMA-formaten. 

• Driver-free U-disk - U kunt direct uw bestanden beheren via “Draagbaar 

apparaat” in “Mijn Computer” onder Windows 2000/XP-besturingssysteem of 

hoger, zonder dat stuurprogramma’s zijn vereist. 

 

Een beknopt beeld van de speler 

A. Informatie over de batterij van de speler 

De speler is uitgerust met een interne batterij die niet door de gebruiker vervangen 

kan worden. Voor de beste resultaten, laadt de speler voor ongeveer 2 tot 3 uur op, 

voordat u het voor de eerste keer gebruikt. 

De batterij opladen 

U kunt de batterij van de speler op twee manieren opladen: 

1. Sluit de speler op uw computer aan. Of, 

2. Gebruik de USB-oplader, die afzonderlijk verkrijgbaar is. 

3. Schakel de 'ON / OFF' knop om 'ON' status bij het opladen van uw MP756 

speler met het oog op een betere bescherming van de ingebouwde batterij. 

 

B. Toetsfuncties 

Vormgeving 

• Aan/Uit: Om de speler Aan/Uit te zetten. 

• ( )-toets: Om naar het vorige nummer te gaan of om 

achteruit te springen. 

• ( )-toets: Om naar het volgende nummer te gaan of 

om vooruit te springen. 

• ““““ C entrum”- of ( )-toets: Voor afspelen/pauzeren, of 

het aan-/uitzetten van de wachtstandmodus. 
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• ( )-toets: Om het volumeniveau te verhogen. 

• ( )-toets: Om het volumeniveau te verlagen. 

 

C. Aan de slag met de speler 

1 Aan- of uitzetten 

1.1 Steek de oortelefoonplug in de speler 

1.2 Schuif de “Aan/Uit”-schakelaar naar de AAN-positie, de speler zal 

inschakelen en automatisch binnen 3 seconden muziek afspelen. 

1.3 Druk op en houd de “Centrum”- of ( )-toets (ongeveer 3 seconden) 

ingedrukt, om naar de wachtstandmodus te schakelen als het toestel 

in de afspeelmodus staat. Druk op en houd nogmaals de “Centrum”- 

of ( )-toets (ongeveer 3 seconden) ingedrukt. De speler zal 

aanschakelen en weer binnen 3 seconden muziek afspelen. 

2 Muziek afspelen/pauzeren 

2.1 Druk op “Centrum”- of ( )-toets om het afspelen van muziek te 

pauzeren. Druk nogmaals op dezelfde toets om verder te spelen. 

2.2 Als de speler 3 minuten in de pauzeermodus staat, zal de speler 

automatisch worden uitgeschakeld. 

3 Pas volume aan 

3.1 Druk op de ( )-toets om tijdens de afspeelmodus het volumeniveau te 

verhogen. 

3.2 Druk op de ( )-toets om tijdens de afspeelmodus het volumeniveau te 

verlagen. 

4 Muziek kiezen 

4.1 Druk in de afspeelmodus op de ( )-toets om het volgende nummer 

te selecteren. 

4.2 Druk op de ( )-toets om het vorige nummer te selecteren. 
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D. USB-modus 

1 Sluit de speler op uw computer aan. 

1.1 Sluit de speler met de USB-kabel aan op uw computer, vervolgens zal 

een “USB-Massaopslagmedium” worden gedetecteerd en het 

bijbehorende stuurprogramma wordt door uw computer geïnstalleerd. 

(Windows 2000 / XP-systeem of hoger) 

1.2 Een verwisselbare schijf wordt weergegeven in de map “Mijn 

computer”, nu kunt u lees-/schrijfoperaties starten. En de batterij wordt 

op de achtergrond opgeladen. 

1.3 In de verbindingsmodus, maakt het niet uit of de “Aan/Uit”-schakelaar 

op de “AAN”- of “UIT”-positie staat. De speler kan muziek afspelen als 

u op de “Centrum”- of ( )-toets drukt. De speler zal echter stoppen 

met spelen als de verbinding met de PC in de uitschakelmodus 

verwijderd wordt. 

2 Verwijder speler van de computer. 

Verwijder de speler veilig van de computer, anders kunnen de gegevens 

opgeslagen in de speler verloren gaan. 

2.1 Indien u een Windows-PC gebruikt, dan verbreekt u de verbinding van 

de speler in “Mijn Computer” of door op het pictogram “Hardware veilig 

verwijderen” in het Windows-systeemvak, te klikken. 

2.2 Als u een Mac gebruikt, kunt u ook de verbinding van de speler  

verbreken door op het bureaublad het pictogram van de speler naar 

de prullenmand te slepen. 

2.3 Nu is het veilig om de speler van uw computer te verwijderen, trek de 

plug van de USB-kabel uit de USB-aansluiting van de speler en 

vervolgens uit uw computer. 

2.4 Indien u per ongeluk de verbinding van de speler hebt verbroken 

zonder het eerst veilig te verwijderen, sluit het opnieuw aan op uw 
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computer. 

2.5 In de inschakelmodus, zal de speler na het verwijderen van de 

PC-verbinding, direct starten met het automatisch afspelen van 

muziek. 

 

E. Functie van de indicatielamp 

Geen bestand in, of geen werking:  ROOD licht knippert langzaam, en de 

machine schakelt automatisch uit na 1 minuut 

Speelstand: BLAUW licht knippert snel 

Pauzestand: BLAUW licht knippert langzaam 

Oplaadstand: ROOD licht knippert langzaam 

Opladen voltooid: ROOD licht gaat uit en blauw licht brandt helder 

Aangesloten op de pc: BLAUW licht knippert langzaam tijdens 

bestandsoverdracht of bestandsverwijdering 

Bijna lege batterij: BLAUW licht wordt ROOD en sluit af na ongeveer 10 minuten. 

 

F. Problemen oplossen 

De speler kan niet aangezet 

worden 

• Controleer of de batterij nog voldoende 

geladen is. 

• Controleer of de “Aan/Uit”-schakelaar op de 

AAN-positie staat. 

Geen geluid • Controleer of het volume op “minimum” staat 

en steek de plug van de hoofdtelefoon goed 

in de aansluiting. 

• Controleer of de plug van de hoofdtelefoon 

niet vuil is. 

• Een beschadigd WMA/MP3-bestand kan een 

statisch lawaai maken en het geluid kan 
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afgebroken worden. Controleer of de 

muziekbestanden niet zijn beschadigd. 

• Controleer of het bestandstype van de muziek 

wordt ondersteund. 

Downloaden van 

muziekbestanden mislukt 

• Controleer of de USB-connector van de 

speler goed met de computer is aangesloten. 

• Controleer of het stuurprogramma goed is 

geïnstalleerd. 

• Controleer of het geheugen van de speler vol 

is. 

 

G. Specificaties 

Afmetingen 39 mm (H) x 32,5 mm (B) x 10,8 mm (D) 

Gewicht 12,5 g 

PC-aansluiting USB1.0 / 1.1 / 2.0 

Oortelefoon impedantie 32 Ohm 

Intern geheugen 2GB 

Ingebouwde oplaadbare Li-ion batterij (3,7 V - 85 mA) Batterij 

Speelduur: 5 uur 

MP3 32 kbps – 320 kbps Ondersteund 

muziekformaat WMA 32 kbps – 384 kbps 

Oortelefoon 

uitgangsvermogen 

L: 150 mV rms + R: 150 mV 

(32 Ohm) 

Frequentiebereik 20 Hz – 20.000 Hz 

Audio 

 

SNR 60 dB 

Bedrijfstemperatuur -5 ℃ - 40 ℃ 

Besturingssystemen Windows 2000 / XP / Vista, MAC 9.2 of hoger 
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Opmerking: Het ontwerp en specificaties van dit product zijn onderhevig aan 

verandering zonder voorafgaande kennisgeving. 

 

H. Recycling 

 

  Als u in de toekomst op een geven moment dit product dient af 

te voeren, neem notitie van het volgende: Elektrische producten die 

weggedaan worden, mogen niet weggeworpen worden met het 

normale huisvuil. Recycle wanneer daar de faciliteiten voor zijn. 

Neem contact op met uw lokale autoriteit of verkoper voor nadere 

informatie over het recyclen. (Richtlijn betreffende afgedankte 

elektrische en elektronische apparatuur) 

 

 

 


