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Plaatsing van knoppen en gebruik 

 
(1) Oortelefoon Stekkeringang 
(2) AAN/UIT/VERGRENDEL Knop 
(3) USB-Poort  
(4) Touchpen 
(5) Luidspreker 
(6) Reset knop 
(7) Micro SD Kaartslot 
(8) Microfoon 
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Basis Bediening 

Stroom aan/uit en Vergrendel 
Schuif de AAN/UIT/VERGRENDEL schakelaar naar de 
aan positie en houd hem 3 seconden vast om het apparaat 
aan te zetten. Schuif de schakelaar naar de vergrendel 
(LOCK) positie om de toetsblokkering van de speler in te 
schakelen. 
 

Hoofdmenu 
Wanneer u uw speler aanzet, zult u terecht komen in het 
hoofdmenu, zoals hieronder. 
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Bediening van Muziekmodus 

Gebruik de bijgeleverde touchpen om  te selecteren 
in het hoofdmenu en de muziekmodus te betreden. 
Wanneer u de muziekmodus heeft betreden, zal het 
volgende scherm verschijnen.  

 
Current play (Huidig 
afspelen) 
Dubbelklik op het Current Play 
icoontje om het afspelen van het 
huidige nummer te hervatten. 
 
All Music (Alle muziek) 
Dubbelklik op het All Music 
icoontje om uw muziekbibliotheek 
te tonen, dubbelklik op een liedje 
om het af te spelen. 

 
Artist (Artiest) 
Dubbelklik op het Artist icoontje om al uw artiesten te 
tonen, dubbelklik op een artiest om alle nummers van die 
artiest te tonen. Dubbelklik op een nummer om dit af te 
spelen. 
 
Album 
Dubbelklik op het Album icoontje om door al uw albums 
heen te bladeren, dubbelklik op een album om door alle 
nummers op het album te bladeren. Dubbelklik op een 
nummer om het af te spelen. 
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My Favourite (Mijn favoriete) 
Dubbelklik op het My Favourite icoontje om door alle 
nummers, die u heeft toegevoegd aan uw favorieten, te 
bladeren. Dubbelklik op een nummer om dit af te spelen. 
 
Record (Opnemen) 
Dubbelklik op het Record icoontje om door al uw 
opgenomen bestanden te bladeren. Dubbelklik op een 
bestand om dit af te spelen. 
Klik op  om terug te keren naar het hoofdmenu. 
 
Muziekspeler interface 
Wanneer u begint met het afspelen van een nummer, zult 
u in de Muziekspeler interface terechtkomen, zoals 
hieronder getoond wordt. 

 
Play Music (Speel muziek 
af) 
Dubbelklik op de Play knop in het 
midden om het afspelen te 
starten, dubbelklik nogmaals om 
te pauzeren. 
 
Volume  

Dubbelklik op  of  om het 
volume aan te passen. 

 
Previous / Next (Vorige / Volgende) 
Klik op  om naar het volgende nummer te springen, 
klik op  om naar het vorige nummer te springen. 
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Play Option (Afspeeloptie) 
Dubbelklik op  om het Afspeel Optie Menu te 
betreden. U kunt hier uw voorkeur instellen in Repeat 
Mode (Herhaalmodus)/ Play Mode (Afspeelmodus)/ 
MSEQ / EQ Setting (EQ Instelling)/ User EQ Setup 
(Gebruiker EQ Setup). 

 
Repeat Mode  
Dubbelklik op Repeat Mode om te 
kiezen uit Once (Één keer) / Repeat 
(Herhaal)/ All (Alle)/ All Repeat (Alle 
herhalen)/ Intro. Wanneer u een optie 
heeft geselecteerd, dubbelklikt u op 

 om te bevestigen en terug te 
keren naar het submenu. 
 

Play Mode 
Dubbelklik op Repeat Mode om te kiezen uit In Order of 
Shuffle Play. Wanneer u uw keuze heeft geselecteerd, 
dubbelklikt u op  om te bevestigen en terug te keren 
naar het submenu. 
MSEQ 
Dubbelklik op MSEQ om een ander geluidseffect te kiezen 
uit 3D / Bass / LEQ. Wanneer u uw keuze heeft 
geselecteerd, dubbelklikt u op  om te bevestigen en 
terug te keren naar het submenu. 
EQSel 
Dubbelklik op EQSel om te kiezen voor een andere 
EQ-instelling uit Normal / MSEQ / Rock / Pop / Classic / 
Bass / Jazz / UserEQ. Wanneer u uw keuze heeft 
geselecteerd, dubbelklikt u op  om te bevestigen en 
terug te keren naar het submenu. 
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USER EQ Setup 
Dubbelklik op User EQ Setup om uw eigen EQ-instelling 
aan te passen. Wanneer u uw keuze heeft geselecteerd, 
dubbelklikt u op  om te bevestigen en terug te keren 
naar het submenu. 
 
A – B Repeat (A-B Herhaal) 
Klik één keer op  om het beginpunt van de A-B 
Repeat in te stellen, klik daarna nogmaals op  om 
het eindpunt in te stellen. De A-B repeat-instelling is nu 
klaar. Om de A-B repeat-modus te annuleren, drukt u 
nogmaals op . 
 
Lyrics (Songteksten) 
Klik op  om ervoor te kiezen om songteksten te 
tonen. 
*De speler ondersteunt alleen het .LRC ondertitelformaat. 
 

Bediening van Videomodus 

Gebruik de bijgeleverde touchpen om  te selecteren 
in het hoofdmenu en de videomodus te betreden. 
Wanneer u de videomodus heeft betreden, zal het 
volgende scherm getoond worden.  

 
Klik op een film in de lijst om te beginnen met 
het afspelen hiervan. 
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Basis Video Bediening 
 
Het volgende 
configuratiescherm zal 
verschijnen wanneer een 
video begint met 
afspelen. 
 
 
 
           

Klik op  om de vorige film te kiezen, houd  
ingedrukt om terug te spoelen. Klik op  om de 
volgende film te kiezen, houd  ingedrukt om snel 
vooruit te spoelen. Klik op  /  om het volume 
aan te passen. Klik op  om het afspelen te hervatten 
vanaf de positie waar de video de laatste keer is gestopt. 
 
Ondersteunde Videobestanden 
 
AVI File: 
 Codec:   XVID 
 Resolutie:  Max. 800x480 
 Audio Codec: MP3 
 
WMV File: 
 Codec:  WMV 7/8/9 
 Resolutie:  Max. 720x480 
 Audio Codec: WMA 
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DAT File: 
 Codec:  MPEG-I 
 Resolutie:  Max. 768x576 
 Audio Codec: MP3 
 
FLV File: 
 Codec:  Sorenson H.263 
 Resolutie:  Max. 640x480 
 Audio Codec: MP3 
 
RM File: 
 Codec:  Real Video Codec 8/9/10 
 Resolutie:  Max. 800x480 
 Audio Codec: Real Audio 
  
RMVB File: 
 Codec:  Real Video Codec 8/9/10 
 Resolutie:  Max. 800x480 
 Audio Codec: Real Audio 
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Bediening van Fotomodus 

Gebruik de bijgeleverde touchpen om  te selecteren 
in het hoofdmenu en de fotomodus te betreden. Wanneer 
u de fotomodus heeft betreden, zal het volgende scherm 
getoond worden. 
 

Basis foto bediening 
Klik op een foto, en klik op 

 om de foto te openen. 
Klik op  om 90 graden 
naar links te draaien, en klik op 

 om 90 graden naar rechts 
te draaien. Klik op  om in 
te zoomen op de foto. Klik op 

 Om terug te gaan naar de 
vorige foto, klik op  om 
naar de volgende foto te gaan. 
 

 
Bediening van Opnamemodus 

 
Gebruik de bijgeleverde touchpen 

om  te selecteren in het 
hoofdmenu en de opnamemodus te 
betreden. Wanneer u de 
opnamemodus heeft betreden, zal 
het volgende scherm getoond 
worden. 
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Basis opname bediening 
Klik op  om te beginnen met opnemen. Klik op  om 
het opnemen te pauzeren, klik nogmaals op  om het 
opnemen te hervatten. Klik op  om te stoppen met 
opnemen. 
 
Bediening van Apps 
Gebruik de bijgeleverde touchpen om  te selecteren in 
het hoofdmenu en het apps-menu te betreden.  
 
Explorer (Verkenner) 
Klik op “Explorer” om de bestandsbeheermodus te 
betreden. Om een bestand te verwijderen, klikt u op een 
bestand om dit te selecteren en klikt u vervolgens op  
om het bestand te verwijderen. 
 
Stopwatch 
Klik op de “Stopwatch” om de stopwatch-modus te 
betreden. Tik één keer tegen de stroomschakelaar om te 
beginnen met het opnemen van de tijd, tik nogmaals om te 
pauzeren. Tik tegen de stroomschakelaar om het 
opnemen van tijd te hervatten. Klik op  om de 
huidige opgenomen tijd te resetten. 
 
Het opladen van de accu 
Het opladen van de accu: 
Via de PC: Klik het icoon weg dat verschijnt en de status 
van het laden zal worden weergegeven. 
Wanneer het batterijlogo loopt betekend dit dat de accu 
wordt opgeladen. Wanneer de batterij vol is betekend dit 
dat de accu opgeladen is. 
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Bediening van E-book 

Gebruik de bijgeleverde touchpen om  te selecteren 
in het hoofdmenu. Wanneer u het e-book menu heeft 
betreden, zal het volgende scherm getoond worden. 
 

Basis e-book bediening 
Dubbelklik op een  .txt file om het 
e-book te openen. Wanneer u het 
e-book bestand heeft geopend, klikt u 
op  om terug te keren naar de 
vorige pagina, en klikt u op  om 
verder te gaan naar de volgende 
pagina. Klik op  om het E-Book 
submenu te betreden. 

 
E-book Submenu 
Page Jump: Voer het paginanummer in waar u naartoe wilt 
springen. 
SaveMark: Kies een leeg slot om uw bookmark op te 
slaan.  
LoadMark: Laad een voorheen opgeslagen bookmark. 
 
DelMark: Verwijder elke ongewilde bookmark uit de slots. 
SetFont: Stel de fontgrootte in van Klein, Middel tot Groot 
SetColor: Stel de fontkleur in 
Browser Mode: Kies uit automatic flipping (automatisch 
tikken) en manual flipping (handmatig tikken) 
FlipTime: Kies het tijdsinterval tussen elke auto tik, van 10 
sec tot 30 sec. 
Mode: Kies uit 3 verschillende achtergrondthema’s. 
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Bediening van Instellingmodus 

Gebruik de bijgeleverde touchpen om  te selecteren 
in het hoofdmenu. Wanneer u het instellingenmenu heeft 
betreden, zal het volgende scherm getoond worden. 

 
Display Setting (Display 
Instelling) 
Klik hierop om Light Time 
(Oplichttijd), Screen Brightness 
(Scherm Helderheid), Light 
Mode (Lichtmodus) en Screen 
Move Style (Scherm beweegstijl) 
in te stellen. 
 
System Setting (Systeem 
instelling) 
Klik hierop om een firmware 

upgrade uit te voeren, het apparaat te herstellen naar 
standaard instellingen of uw scherm te kalibreren. 
Language (Taal) 
Klik hierop om de door u gewenste taal te kiezen 
 
System Information (Systeem Informatie) 
Klik op system information om de firmware versie, de 
geheugengrootte en geheugenkaartgrootte te controleren. 
 
AutoShut Time (Automatische Uitschakeltijd) 
Klik op AutoShut Time om de automatische uitschakeltijd 
van de speler in te stellen, van 3 minuten tot No Automatic 
Shutdown (Niet Automatisch Afsluiten). 
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Bediening van Radiomodus 

Gebruik de bijgeleverde touchpen om  te selecteren. 
Wanneer u het radiomenu heeft betreden, zal het volgende 
scherm getoond worden. 
 

Basis Radio Bediening 
Klik op  en  om 
handmatig te zoeken naar 
radiokanalen. Houd  en 

 ingedrukt om automatisch 
te zoeken. Klik op  en  
om het volume aan te passen. 
Klik op  om het Radio 
submenu te betreden. 
 
 

 
Radio Sub-menu 
Auto search: Klik om automatisch naar kanalen te zoeken. 
Save Channel: Klik om het huidige kanaal in 1 van de 30 
slots op te slaan. 
Delete Channel: Klik om het opgeslagen kanaal in het 
geheugenslot te verwijderen. 
Stereo Switch: Klik om stereo in- of uit te schakelen 
Receive area: Klik om de het ontvangstgebied in te stellen 
(uit China, Japan, VS, Europa en Campus Radio) 
FM Record: Klik om de huidige radio-uitzending op te 
nemen. 
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Technische Specificatie 
 
Flashgeheugen 128MB – 16GB 
Micro SD Kaart Max. 8GB 
Ondersteunde MP3 
compressiegraad 

MP3(64 – 320 kbps) 
WMA(64-384kbps) 
WAV 

Ondersteunde Videoformaten AVI, WMV, DAT, FLV, RM, RMVB 
Ondersteunde Fotoformaten JPEG/BMP/GIF 
Batterij Lithium oplaadbare batterij 
Interface USB2.0 hoge snelheid 
Display 2.8” Kleur TFT Touch-Scherm 
Luidspreker Uitvoer 8ohm1W 
Gewicht 69g 
Afmetingen 60(W) * 12.5(D) * 94(H) mm 

Problemen Oplossen 
Wat moet ik doen als er geen geluid is tijdens het 
afspelen? 
U moet eerst het volume controleren. Als het volume 
harder is gezet, kan het geheugenformaat van het 
apparaat incorrect zijn. 

 
Als u op een later moment dit product van de hand 
zou willen doen, merk dan op dat: afgedankte 
elektrische producten niet horen te worden 
weggegooid bij het huishoudelijk afval. Recycle 
het product indien de faciliteiten hiervoor 
beschikbaar zijn. Raadpleeg uw plaatselijke 
overheid of speciaalzaak voor advies betreffende 

hergebruik (Richtlijnen voor Afgedankte Elektrische 
en Elektronische Apparatuur) 
 

Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu 
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