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Jelen kézikönyv tartalma minden előzetes bejelentés nélkül megváltozhat. A magyar
kézikönyvet készítette az Alko-soft Nonprofit Bt. 2022. szeptember.

ELŐSZÓ
Köszönjük, hogy az EVO E12 terméket választotta. Annak érdekében, hogy
készülékéből a legtöbbet kihozhassa, figyelmesen olvassa el ezen kézikönyvet.

A doboz tartalma
 EVO E12 lejátszó,
 USB-C adat/töltő kábel
 Hangerőszabályzós fülhallgató
 USB töltőfej
 Nyakba akasztható pánt
 USB átalakító a Pendrive csatlakoztatásához
 Védőtok
A kényelmes és egyszerűbb hallgatás érdekében zenéit vagy szövegfájljait
felmásolhatja a készülékre számítógépe segítségével. Hallgathat Internetes rádió
csatornákat, és egyszerűen, könnyedén képes lehet Podcastok lejátszására is.

Áttekintés a készülék funkcióiról
 Pontos idő és akkuszint bemondása,
 hangfelvételek készítése,
 Gyors hangjegyzetek készítése
 Hangos emlékeztetők készítése
 Internetes rádió hallgatása
 Podcast lejátszás
 Wifi csatlakozási lehetőség
 Daisy anyagok olvasása,
 E-könyvek olvasása,
 Hangoskönyvek hallgatása,
 zenei anyagok hallgatása,
 FM rádió,
 Kihúzható fizikai antenna
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 sztereó hangszóró,
 sztereó mikrofon,
 fizikai billentyűzár,
 számbillentyűzet,
 könyvjelzők használata,
 automatikus kikapcsolás,
 gyorslapozás lehetősége,
 USB-csatlakozási lehetőség,
 számológép,
 beszélő iránytű,
 SD kártya és USB Pendrive bővíthetőség
Támogatott memóriakártya típusa: SD kártya, melynek mérete 1-1024 GByte
között lehet, Pendrive támogatás (FAT, FAT32, EXFAT fájlrendszerrel), ezáltal
készüléke egy valódi mobil könyvtárként funkcionál. Az eszköz támogatja a
tápellátással rendelkező USB háttértárakat is, mint pl. USB HDD. USB porton
keresztül tápot nem tud adni az eszközöknek. Kizárólag FAT, FAT32, EXFAT
formázott HDD-t képes kezelni.

Felelősségvállalási nyilatkozat
 Tanácsos rendszeres biztonsági mentést végezni a készüléken tárolt
anyagokról
 A készüléket rendeltetésszerüen használja, és tartsa biztonságos helyen. A
helytelen használatból kifolyólag adatvesztésért, rendellenes működésért a
gyártó semmilyen felelősséget nem vállal. A gyártó nem vállal továbbá
felelősséget abban az esetben sem, ha a felhasználót egy harmadik fél általi
javíttatás miatt éri kár, vagy adatveszteség.
 Mentse el ezen felhasználói kézikönyvet számítógépére a készülék Kézikönyv
könyvtárából, hogy bármikor hozzá tudjon férni annak tartalmához.

 A fájlokat mindig a számukra kijelölt mappába mentse mind a készüléken,
mind pedig a memóriakártyán. Például a Daisy anyagokat a "Daisy" mappába
mentse.
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I. FŐBB TULAJDONSÁGOK
 Beszélő iránytű,

 USB-C interfész, amely biztosítja a nagy sebességű kommunikációt.
 A belső memória használható tárterülete 14.5 GByte, mely +1024 GByte-tal
bővíthető SD kártya használatával. Pendrive bővíthetőség-el is rendelkezik az
eszköz.
 Daisy 2.0 és 3.0 támogatás
 Az alábbi fájltípusok és kódrendszerek támogatottak: DAISY, TXT, HTM,
HTML,

WORD,

EPUB,

PDF,

EBK,

EBD.

Kompatibilis

a

magyar

kódrendszerrel, Unicode, valamint DAISY, TXT, HTM, HTML, WORD, EPUB,
PDF, EBK, EBD. kódrendszerekkel.
 Kiváló beszéd felolvasási funkciók, hangos menürendszer, választható
folyamatos felolvasás. Beszúrhatunk könyvjelzőket, használhatjuk a gyors
lapozás funkciót, felolvastathatunk mondatonként, fájlmegszakítási pontokat
hozhatunk létre stb.
 Ébresztőóra, időzített kikapcsolás, számológép.
 Változtatható beszédsebesség.
 Jó minőségű sztereó beépített hangszóró, amely garantálja a kiváló hangzást.
 Támogatja az MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, ACC, OGG, RA, M4A
formátumokat, valamint az RM, RMVB, AVI, MP4, 3GP, MOV, WMV, FLV,
MPG, MPEG, DAT videó fájltípusokat. A készülék lejátssza az adott
mappában az összes fájlt abban a sorrendben, ahogy azok a listázáskor
látszanak. A lejátszás során beállítható adott szakasz folyamatos ismétlése,
valamint a szövegfájlokat magyar, valamint angol nyelven is felolvassa.
 Hangoskönyv funkció. Lehetőségével az egy adott mappában lévő fájlokat
összevonva egyben kezeli.
 Vtuner alkalmazás. Segítségével könnyedén lehetőség van nemzetközi és
magyar podcastok, Internet rádiók hallgatására.
 Magas bitsűrűségű felvétel készítésére képes, akár a beépített sztereó
mikrofon, akár külső mikrofon segítségével. A felvételeket MP3, PCM
formátumban tárolhatjuk.
 Hangos emlékeztetők készítése.
 Podcast lejátszás.
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II. A LEJÁTSZÓ FIZIKAI MEGJELENÉSE, BILLENTYŰKIOSZTÁS
Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos gombok más-más funkciókat aktiválnak, ha
egyszer, vagy többszőr nyomja meg őket. Az egyes gombokhoz tartozó egyszeri és
többszöri lenyomások funkcióit alább részletezzük
Helyezze vízszintesen úgy a készüléket az asztalra, hogy a kihúzható antenna
és a bemeneti és kimeneti nyílások az eszköz felső peremén helyezkedjenek el. Az
Az

eszközön

a

gombok

két

csoportban

találhatóak.

Elválasztásként

egy

függölegeskiemelkedést talál a gombsorok között.

II. 1. Be- Kikapcsoló gomb
A Ki/Bekapcsoló gomb a készülék jobb felső részén helyezkedik el. Jobbra egy kis led
található. Nyomja meg hosszan a készülék bekapcsolásához. A bekapcsolást egy rövid rezgés fogja
jelezni. Bekapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa nyomva 2 másodpercig a kikapcsoláshoz.

II. 2. Felvétel gomb
A bekapcsoló gombtól ballra egy kis köz után helyezkedik el. Egy különálló gomb. Nyomja
meg a felvétel indításához amennyiben bekapcsolt állapotban van az eszköze.

II. 3. Fel nyíl gomb
A Ki/Bekapcsoló, valamint a felvétel gombok alatt középen található.
 Mappák közt tartózkodva egy elemmel feljebb viszi a kurzort.
 Nyomja meg könyv olvasása közben a gyors lapozási mód értékeinek változtatásához. 1%,
10%, betűnkként, szavankénti, mondatonkénti, bekezdésenkénti, oldalankénti felolvasás
közötti váltásra van lehetőség.
 Nyomja meg zenehallgatás közben egy audiosávval történő visszalépéshez.

II. 4. OK gomb
A fel nyíl alatt elhelyezkedő nagyobb kerek gomb.
 Nyomja meg a kiválasztott lehetőség megnyitásához.
 Nyomja meg a beállítások között tartózkodva azon az értéken, amelyet aktiválni szeretne.
 Audió fájlok lejátszása közben nyomja meg a lejátszás szüneteltetéséhez, nyomja meg ismét a
lejátszás folytatásához.
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II. 5. Balra nyíl
Az OK gombtól balra található nyomógomb.
 Felolvasás közben egy egységgel visszalép annak megfelelően, hogy a gyorslapozási
üzemmódok közül melyik az aktív.
 Zenehallgatása közben visszateker a fájlban.
 A paraméterek állításakor egy értékkel csökkenti a kívánt paraméter értékét.

II. 6. Jobbra nyíl
Az OK gombtól jobbra található nyomógomb.
 Felolvasás közben egy egységgel előre lép annak megfelelően, hogy a gyorslapozási
üzemmódok közül melyik az aktív.
 Zenehallgatása közben előre teker a fájlban.

 A paraméterek állításakor egy értékkel növeli a kívánt paraméter értékét.

II. 7. Le nyíl
Az OK gomb alatt helyezkedik el.
 Mappák közt tartózkodva egy elemmel lejjebb viszi a kurzort.
 Nyomja meg könyv olvasása közben a gyors lapozási mód értékeinek változtatásához. 1%,
10%, betűnkként, szavankénti, mondatonkénti, bekezdésenkénti, oldalankénti felolvasás
 Nyomja meg zenehallgatás közben egy audiosávval történő előre lépéshez.

II. 8. Vissza gomb
A lenyíl alatti sorban található 3 gomb közül a jobb oldalon lévő nyomógomb.
 Kilép az aktuális menüpontból.
 A beállításokban egy kiválasztott, de még nem véglegesített beállítást érvénytelenít.

II. 9. Menü gomb
A lenyíl alatti sorban található 3 gomb közül a baloldalon lévő nyomógomb.
 Nyomja meg zenehallgatás, olvasás, vagy rádió hallgatása közben, a készülék bemondja az
adott funkcióhoz tartozó almenüt.
 Nyomja meg a Menü gombot a mappák között tartózkodva a készülék alap
menürendszerének előhívásához.
 Fájlok és mappák között tartózkodva nyomja meg kétszer, ezzel előhívja a rendelkezésre álló
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fájl- és mappa műveleteket. Ezek az alábbiak:
 Küldés az SD kártyára (csak a belső memórián található fájlok, vagy mappák esetén.)
 Küldés a belső memóriára (csak az SD kártyán található fájlok, vagy mappák esetén.)
 Másolás
 Beillesztés
 Törlés
 Kivágás

II. 10. Információ gomb
A Menü és Vissza gombok között elhelyezkedő nyomógomb.
 Nyomja meg az Információ gombot egyszer a menüben vagy a beállításokban tartózkodva, a
készülék bemondja a menüpont, illetve a beállítási pont nevét, valamint a menüben elfoglalt
pozíció számát, valamint az összes menü sorszámát.
 Nyomja meg egyszer az Információ gombot a mappák között tartózkodva, és a készülék
bemondja az Aktuális mappa nevét, a kurzor pozíciójánál lévő fájl vagy mappa nevét, annak
sorszámát, valamint a mappában lévő összes elem számát.

II. 11.Hangerő növelése gomb
A bal oldali gombsor felső két gombja közül a jobb szélső nyomógomb. Nyomja meg a
hangerő növeléséhez.

II. 12. Hangerő csökkentése gomb
A bal oldali gombsor felső két gombja közül a bal szélső nyomógomb. Nyomja meg a hangerő
csökkentéséhez.

II. 13. Numerikus pad gombsor
A numerikus gombsor 0-tól 9-ig gombjaira egyénileg gyorsbillentyűket programozhatunk fel
az eszköz menürendszerében. A számok sorrendje: Hangerő csökkentés alatt 1, mellette 2, és a 3. Ez
alatti sorban balról a 4, 5, 6.
Majd alatta a 7, 8, 9. A 0 a 8-as gomb alatt található. A számbillentyűk betűk beírására is
funkcionálnak. A 2 alatt (a, b, c). 3 alatt (d, e, f). 4 alatt (g, h, i). 5 alatt (j, k, l). 6 alatt (m, n, o). 7 alatt
(p, q, r, s). 8 alatt (t, u, v). 9 alatt (w, x, y, z). A nulla melletti gomb megnyomásával válthatunk a
számok és angol karakterek közt.
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Gyárilag a billentyűzeten az alábbi funkciók érhetőek el:
 1-es gomb: pontos idő emondása.
 2-es gom: Akkumulátor töltöttségének bemondása.
 3-as gomb: pontos időés dátum bemondás.
 4-es gomb: wifi kapcsolat bemondása.
 5-ös gomb: FM rádió bekapcsolása.
 6-os gomb: utolsó E-book lejátszás folytatása.
 7-es gomb: utolsó Zene lejátszás folytatása.
 8-as gomb: utolsó Daisy könyv lejátszásának folytatása.
 9-es gomb: utolsó hangoskönyv lejátszásának folytatása.
 0-as gomb: Wifi kikapcsolása/bekapcsolása.

II. 14. Memóriakártya aljzat
A készülék felső peremén bal oldalt található az SD kártya aljzat. Ide tudja behelyezni
a külső SD memóriakártyát, melynek maximális mérete akár 1024 GB is lehet.

II. 15. Fülhallgató aljzat
A készülék felső peremén a memóriakártya nyílás után találhatóak 3.5 jack fülhallgató
aljzat. Ide csatlakoztassa fülhallgatóját.

II. 16. Mikrofon / vonalbemenet aljzat
A készülék felső peremén a fülhallgató aljzat mellett található a mikrofon /
vonalbemenet 3.5 jack aljzat. Csatlakoztatás esetén a készülék belső mikrofonja
automatikusan kikapcsol.

II. 17. USB-C aljzat
A készülék felső peremén a mikrofon aljzat után található az USB-C aljzat. Ide
csatlakoztathatja az USB-C kábelt a töltéshez, valamint a számítógéphez történő
csatlakoztatáshoz. A Pendrive csatlakoztatásához szükséges USB átalakítót is itt tudja
csatlakoztatni az eszközhöz.
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II. 18. Billentyűzár kapcsoló
A készülék felső peremén az USB-C csatlakozó mellett található egy fizikai
tolókapcsoló, mellyel a billentyűzetet lehet lezárni, vagy feloldani. Tolja jobbra a billentyűzet
lezárásához. A feloldáshoz pedig tolja balra a tolókapcsolót.

II. 19. Beépített hangszóró
A készülék bal és jobb oldalán található 2 hangszóró a sztereó hatást teszi lehetővé.
Alapértelmezésként ezen szólal meg a lejátszott hanganyag. Amint csatlakoztat egy
fülhallgatót, a belső hangszóró automatikusan kikapcsol.

II. 20. Nyakba akasztható pánt
A készülék jobb oldalsó peremének közepén helyezkedik el a nyakba akasztható pánt
helye. Ide tudja befűzni a nyakba akasztható pántot.

II. 21. Visszajelző LED
A Be/kikapcsoló gomb mellett jobbra közvetlen található egy LED. Minden
gombnyomáskor felvillan, és ezzel ad visszajelzést számunkra.

II. 22. Beépített mikrofon
Az 1-es és a Vissza gombok mellett helyezkednek el a mikrofonok. AZ eszköz sztereó
beépített mikrofonnal rendelkezik.

II. 23. FM rádió antenna
Az eszköz felső pereménél a be/kimeneti nyílások alatt található a kihúzható antenna
az FM rádió jobb vételéhez. Keresse meg jobb oldalán az antenna tetejét, majd emelje ki
felfelé az antenna tartó nyílásból. Utána kihúzhatja az antennát. Figyeljen arra, hogy ne húzza
tovább, és csak arra mozgassa amerre engedi az eszköz. Visszafelé ugyanígy helyezze vissza.
Használat után mindig helyezze a helyére, nehogy véletlen letörjön.
Amennyiben merőleges az antenna az eszközzel, akkor balra már ne tolja tovább, mert
eltörhet. Valamint hátrafelé se tolhatja. Törés esetén nem tudunk garanciát vállalni az
eszközére.
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III. ÜZEMELTETÉS
III. 1. Be- és kikapcsolás
A Ki/Bekapcsoló gomb a készülék jobb felső részén helyezkedik el. Jobbra egy kis led
található. Nyomja meg hosszan a készülék bekapcsolásához. A bekapcsolást egy rövid rezgés fogja
jelezni. Bekapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa nyomva 2 másodpercig a kikapcsoláshoz. A nenü
gombbal együtt nyomja meg és tartsa nyomva 8 másodpercig a készülék reseteléséhez.

III. 2. Az akku töltése
Az akku feltöltésének megkezdéséhez csatlakoztassa készülékét az USB-C
kábel segítségével a töltőhöz, majd dugja be a töltőt egy konnektorba. Amikor a
töltési folyamat megkezdődik, „Töltés” üzenet hangzik el. Töltés alatt a készülék
továbbra

is

használható.

Készülékét

számítógépének

egyik

USB-portjához

csatlakoztatva is feltöltheti. Az akku töltésének megkezdéséhez csatlakoztassa
készülékét az USB-kábel segítségével számítógépéhez. Ez a töltési folyamat több
időt vesz igénybe, mintha elektromos hálózaton keresztül végezné a töltést.

III. 3. Memória kiválasztása
Válassza ki a kívánt memóriát a lejátszáshoz. A belső memória és a
csatlakoztatott SD kártya, valamint Pendrive közül választhat. A belső memória
kapacitása 14.5 GB.
SD memóriakártya behelyezése
Úgy kell behelyezni a kártyát, hogy a levágott sarka jobb oldalt lent
helyezkedjen el. Így az érintkezők felfelé mutatnak. Nyomja be ütközésig, amíg egy
kis kattanást nem hall. Ha a kártya bent marad, a behelyezés sikeres volt. A
kivételnél nyomja még egy picit befelé a kártyát. A benyomás után magától kiugrik
annyira, hogy az újával már ki tudja húzni a nyílásból.
A Vissza gombot annyiszor nyomja meg, amíg nem halja a Gyökér
bemondást. Ha a Gyökér mappában megnyomja ismét a Vissza gombot, a bal és
jobb gomb segítségével tud a memóriaegységek között választani. Amennyiben
kijelölte a kívánt memóriaegységet, nyomja meg az OK gombot.
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III. 4. Fájlokkal kapcsolatos műveletek
Válasszon ki a nyilak segítségével egy mappát vagy fájlt, majd nyomja meg az Információ
gombot. A készülék bemondja a fájl nevét, annak típusát, méretét, a fájlok számát az adott mappán
belül, illetve az aktuális fájl sorszámát. A Menü gomb kétszeri megnyomásával az alábbi műveletek
közül választhat:
 Küldés az SD kártyára: a kiválasztott fájl vagy mappa az SD kártyára kerül. Ez a funkció
kizárólag akkor jön elő, ha a belső memóriáról nyomott egy fájl, vagy mappán állva kétszer
menü gombot.
 Küldés a belső memóriára. A menüpont segítségével a belső memóriára tudja közvetlen
másolni a kiválasztott fájlt, vagy mappát. Ez a funkció kizárólag akkor jön elő, ha a
memóriakártyáról nyomott egy fájl, vagy mappán állva kétszer menü gombot.
 Kivágás: a kiválasztott fájl vagy mappa kivágása.
 Másolás: a kiválasztott fájl vagy mappa másolása.
 Beillesztés: beilleszti a kivágásra, vagy fájlt, vagy mappát.
 Törlés: a kiválasztott fájl vagy mappa törlése.

III. 5. Daisy anyagok olvasása
Nyissa meg a belső memóriát, vagy a memóriakártyát, esetleg a Pendrive-t, majd keresse
meg a Fel- és Le nyilak segítségével a Daisy mappát. Ezáltal rögtön az a könyv kerül fókuszba, amely a
készülékre lett másolva. Ha több könyv is van a készüléken, a legutoljára olvasott könyvre jutunk.

III. 5. 1. Daisy anyagok lejátszásának szüneteltetése
Daisy anyagok hallgatása közben nyomja meg az Ok gombot a szüneteltetéshez. Az Ok gomb
újbóli megnyomása esetén folytatódik a lejátszás.

III. 5. 2. Daisy könyvjelzők beszúrása
Daisy anyagok hallgatása közben nyomja meg a menü gombot, majd keresse ki a nyilak
segítségével a könyvjelző hozzáadása lehetőséget. majd nyomja meg az OK gombot. Eezzel beszúr
egy könyvjelzőt a hallgatás helyén.

III. 5. 3. Daisy könyvjelzők tallózása
Lejátszás közben nyomja meg a menü gombot, majd a nyilak segítségével keresse meg a
Könyvjelző lista lehetőséget. Nyomjon egy OK gombot a könyvjelzők megjelenítéséhez. Ezáltal
megjelenik a készülékben tárolt könyvjelzők listája. Ezt követően végig tallózhatja a beszúrt
könyvjelzők listáját. Amennyiben egy fájlhon belül 2 könyvjelzőt is elmentett, akkor először a fájl
nevét halja, valamint azt, hogy hány könyvjelző van elmentve hozzá. Az OK gomb megnyomására
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belép a fájlhoz tartozó könyvjelzők listájába. Majd a nyilak segítségével válassza ki, melyik elmentett
könyvjelzőhöz akar visszatérni, és nyomja meg az OK gombot az anyag folytatásának megkezdéséhez.

III. 5. 4. Daisy könyvjelzők törlése
A könyvjelzők listájából válassza ki a Fel- és Le nyilak segítségével a törlésre szánt könyvjelzőt,
majd nyomja meg a Menü gombot. A nyilak segítségével válassza ki a Könyvjelző törlése lehetőséget.
A törlés megerősítéséhez nyomja meg az Ok gombot. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a
változtatás nélküli kilépéshez.

III. 5. 5. Daisy beállítások
Daisy anyagok hallgatása közben nyomja meg a Menü gombot, majd a megjelenő listában az
alábbiak közül választhat
 Időléptetési intervallum
 Ugrás oldalra
 Ugrás címsorra
 Sebesség
 Hangmagasság

III. 5. 6. Lapozási mód beállítása
Daisy anyagok hallgatása közben nyomja meg a Fel- és Le nyilakat a lehetséges lapozási
módok közötti váltáshoz. Ezek az alábbiak
 Első szint
 Kifejezés
 Ugrás időpontra

Figyelem! A Daisy könyv elkészítése változtathatja ezeket a menüpontokat.
III. 5. 7. Daisy fájlok, mappák törlése
A mappán belül válassza ki a Fel- és Le nyilak segítségével a törölni kívánt fájlt vagy mappát,
majd nyomja meg kétszer a Menü gombot. A nyilak segítségével navigáljon a Törlés lehetőségre. A
törlés megerősítéséhez nyomja meg az Ok gombot. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a
változtatás nélküli kilépéshez.

III. 6. Az iránytű használata
III. 6. 1. Az iránytű funkciók választása
Az iránytű modulban válassza ki a kívánt iránytű funkciót a Fel- és Le nyilak segítségével. Ezek
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az alábbiak
 Iránytű kalibrálása
 Alapértelmezett kalibrálási beállítások visszaállítása
 Iránytű használata
A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg az Ok, a kilépéshez a Vissza gombot.

III. 6. 2. Az iránytű használata
Miután kiválasztja az Iránytű használata lehetőséget, nyomja meg az Ok gombot. Tartsa a
készüléket vízszintesen, majd nyomja meg ismét az Ok gombot. Ezt követően a készülék bejelenti az
iránytű irányát.

III. 6. 3. Megjegyzés
Az Iránytű kalibrálása, valamint az Alapértelmezett kalibrálási beállítások visszaállítása
menüpontok használata meglehetősen összetett. Erősen javasoljuk, hogy csak kellő óvatossággal
használja ezt a két menüpontot.

III. 7. Könyvek olvasása
III. 7. 1. A könyvolvasó modul
Ha nem aktív a könyvolvasó modul, nyomja meg az Vissza gombot, hogy a mappák közé
jusson. A nyilak segítségével keresse meg a felolvastatni kívánt fájlt tartalmazó mappát, majd
léptessen a fájlra. Nyomja meg az Ok gombot, és a felolvasás megkezdődik. Nyomja meg az Ok
gombot a felolvasás szüneteltetéséhez, ismételt megnyomásával pedig annak folytatásához.
Amennyiben kiemelt könyvjelzőt szeretne beállítani, nyomja meg a menü gombot, majd
keresse meg a Kiemelt könyvjelző megjelenésének kezdete menüpontot, hogy beállíthassa a kiemelt
könyvjelző kezdőpontját. Nyomja meg az Ok gombot a kezdőpont létrehozásához. Nyomja meg ismét
a menü gombot, és keresse meg a Kiemelt könyvjelző megjelölésének vége menüpontot és
hasonlóképpen állítsa be a kiemelt könyvjelző végpontját. Ezt követően nyomja meg az Ok gombot,
és a készülék a létrehozott kiemelt könyvjelző kezdő- és végpontja közötti tartalmat ismétli.
Egyszerre több kiemelt könyvjelzőt is létrehozhat a fent ismertetett módon. Az így létrehozott
kiemelt könyvjelzők megtalálhatók a könyvjelzők listájában.

III. 7. 2. Nemrég meghallgatott könyvek listája
A felolvasás közben nyomja meg a menü gombot és keresse meg a könyvjelzők listája
menüpontot. Ennek hatására megjelenik egy lista, amely a nemrég hallgatott könyveket tartalmazza.
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A készülék megjegyzi a könyvekből meghallgatott utolsó oldalak pozícióját, így az adott könyvjelző
kiválasztása után a felolvasás ott fog folytatódni, ahol azt a könyvjelző beszúrásának idején
abbahagyta.

III. 7. 3. Könyvjelző beszúrása
Felolvasás közben nyomja meg a menü gombot, és keresse meg a könyvjelző hozzáadása
menüpontot, majd nyomjon OK gombot. Ennek hatására egy könyvjelző kerül beszúrásra az adott
ponton.

III. 7. 4. A könyvjelzők tallózása
Felolvasás közben nyomja meg a menü gombot, majd a nyilak segítségével keresse meg a
Könyvjelzők listája menüpontot, és nyomjon egy OK gombot rajta. A lista minden elemét könnyen
bejárhatja. Ha kiválasztotta a kívánt könyvjelzőt a Fel- és Le nyilak segítségével, nyomja meg az Ok
gombot és a felolvasás a könyvjelzőtől kezdve folytatódik.

III. 7. 5. Könyvjelzők törlése
A könyvjelzőket tartalmazó listában a fel és le gombok segítségével navigáljon a törölni kívánt
könyvjelzőre, majd nyomja meg kétszer a Menü gombot, majd az Ok gombot.

III. 7. 6. E-könyvekre vonatkozó beállítások
Olvasás közben nyomja meg a Menü gombot.
Itt az alábbi beállításokat módosíthatja
 Lépés oldalra: a Jobbra- és Balra nyilakkal válassza ki az egy oldalas lapozást.
 Hangrendszer: A nyilak segítségével válassza ki a felolvasás nyelvét. Angol és magyar nyelv
közül választhat.
 Sebesség: Az olvasás sebességét 31 értékben határozhatja meg, ahol a -10 felel meg a
leglassabb, a 0 a normál, a 20-as pedig a leggyorsabb tempónak. A Balra- és Jobbra nyilak
segítségével válassza ki a megfelelő olvasási tempót, majd nyomja meg az OK gombot.
 Hangmagasság: A felolvasási hang magasságát állíthatja 11 értékben, ahol a -5 felel meg a
legmélyebnek, a 0 a normál, az 5 pedig a legmagasabbnak. A Balra- és Jobbra nyilak
segítségével válassza ki a megfelelő olvasásihangmagasságot, majd nyomja meg az OK
gombot.
 Könyvjelző hozzáadása: Ezzel a menüpontal tud könyvjelzőket hozzáadni az aktuálisan
olvasott könyvből.
 Könyvjelző listája: A korábban hozzáadott könyvjelzőket listázhatja ki a menüpont
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használatával.
 Kiemelt könyvjelzők megjelenítésének kezdete, vagy vége: A fent leírtak szerint tudja a
kiemelt könyvjelzőket beállítani ezzel a menüponttal.

III. 7. 7. Fájlok, mappák törlése
A mappák, vagy fájlok között tartózkodva a Fel- és Le nyilak segítségével válassza ki a törölni
kívánt fájlt, vagy mappát. Nyomja meg kétszer a Menü gombot, majd az ok gombot a törlés
végrehajtásához. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 7. 8. Az Ok gomb használata
Felolvasás közben nyomja meg röviden az Ok gombot a felolvasás szüneteltetéséhez, illetve
folytatásához.

III. 7. 9. Megjegyzések
A készülék az alábbi formátumokat támogatja a felolvasáshoz: TXT, HTM, HTML, DOC,
DOCX, PDF, EPUB, EBK, EBD, valamint DAISY. Az EBK és EBD formátumok tulajdonjogával cégünk
rendelkezik. A fent említett formátummal rendelkező fájlok közvetlenül másolhatók a készülékre és
másolás után rögtön felolvastathatók.
Felolvasás közben a készülék egy adott mappában a fájlokat egymás után olvassa fel
mindaddig, ameddig az utolsót is fel nem olvasta.

III. 8. Zene hallgatása
III. 8. 1. Zene lejátszó modul
A menüben vagy a mappák között tartózkodva nyomja meg a Zene gombot a zene, lejátszó
modul megnyitásához. A készülék az alábbi hangfájl formátumokat támogatja: MP3, WMA, WAV,

FLAC, APE, ACC, OGG, RA, valamint M4A. Emellett támogatja az alábbi videó
formátumok lejátszását is: RM, RMVB, AVI, MP4, 3GP, MOV, WMV, FLV, MPG, MPEG,
valamint DAT. A Fel- és Le nyilak segítségével válassza ki, mely fájlt kívánja lejátszani,
majd nyomja meg az Ok gombot a lejátszás megkezdéséhez. Nyomja meg az Ok gombot a
lejátszás szüneteltetéséhez, majd ismételt megnyomásával folytathatja a lejátszást.
A Balra- és Jobbra nyilak segítségével belepörgethet az aktuálisan lejátszott fájlba. A Fel- és
Le nyilak segítségével tudja a tekerés mértékét beállítani. Lehetőségek: Ugrás az elejére, 5
mp, 30 mp, 1 perc, 5 perc, 30 perc, 1 óra, fájl, könyvjelző. Leállítás esetén a készülék képes
megjegyezni az adott fájl lejátszási pozícióját és a lejátszást ismét onnét folytatni. Ha a fájl
lejátszását szünetelteti és másik fájlt játszik le, az előző fájl lejátszási pozíciója elvész.
Oldal 18 / 42

Amennyiben kiemelt könyvjelzőt szeretne beállítani, nyomja meg a menü gombot, majd
keresse meg a Kiemelt könyvjelző megjelenésének kezdete menüpontot, hogy beállíthassa a kiemelt
könyvjelző kezdőpontját. Nyomja meg az Ok gombot a kezdőpont létrehozásához. Nyomja meg ismét
a menü gombot, és keresse meg a Kiemelt könyvjelző megjelölésének vége menüpontot és
hasonlóképpen állítsa be a kiemelt könyvjelző végpontját. Ezt követően nyomja meg az Ok gombot,
és a készülék a létrehozott kiemelt könyvjelző kezdő- és végpontja közötti tartalmat ismétli.
Egyszerre több kiemelt könyvjelzőt is létrehozhat a fent ismertetett módon. Az így létrehozott
kiemelt könyvjelzők megtalálhatók a könyvjelzők listájában.

III. 8. 2. Nemrég meghallgatott Zenék listája
A hallgatás közben nyomja meg a menü gombot és keresse meg a könyvjelzők listája
menüpontot. Ennek hatására megjelenik egy lista, amely a nemrég hallgatott zenéket tartalmazza. A
készülék megjegyzi a zenékből meghallgatott utolsó pozícióját, így az adott könyvjelző kiválasztása
után a hallgatás ott fog folytatódni, ahol azt a könyvjelző beszúrásának idején abbahagyta.

III. 8. 3. Könyvjelző beszúrása
Hallgatás közben nyomja meg a menü gombot, és keresse meg a könyvjelző hozzáadása
menüpontot, majd nyomjon OK gombot. Ennek hatására egy könyvjelző kerül beszúrásra az adott
ponton.

III. 8. 4. A könyvjelzők tallózása
Hallgatás közben nyomja meg a menü gombot, majd a nyilak segítségével keresse meg a
Könyvjelzők listája menüpontot, és nyomjon egy OK gombot rajta. A lista minden elemét könnyen
bejárhatja. Ha kiválasztotta a kívánt könyvjelzőt a Fel- és Le nyilak segítségével, nyomja meg az Ok
gombot és a hallgatás a könyvjelzőtől kezdve folytatódik.

III. 8. 5. Könyvjelzők törlése
A könyvjelzőket tartalmazó listában a fel és le gombok segítségével navigáljon a törölni kívánt
könyvjelzőre, majd nyomja meg kétszer a Menü gombot, majd az Ok gombot.
Ha egy olyan audió fájlt készül eltávolítani az eszközről, amely tartalmazott könyvjelzőt, a
hozzátartozó könyvjelző is automatikusan törlésre kerül.

III. 8. 6. A Zene modul beállításai
Amennyiben zenehallgatás közben megnyomja a Menü gombot, a zene beállításait nyithatja
meg.
 Lejátszási mód: A Jobb és Bal gombok segítségével válasszon a négy lehetséges mód közül.
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Ezek az alábbiak: normál, véletlenszerű, egyszerű lejátszás, egy dal ismétlése, minden dal
ismétlése.
 Sávkiegyenlítő: A Balra- és Jobbra nyilak segítségével válasszon a lehetséges lejátszási stílusok
közül, amelyek az alábbiak: normál, pop, rock, jazz és klasszikus.
 Sebesség: A Balra- és Jobbra nyilak segítségével válassza ki a kívánt lejátszási sebességet, ami
10% és 300%-kal gyorsabb között, valamint 0% és 50%-al lassabban között lehet.
 Hangmagasság: a balra és jobbra nyilak segítségével válassza kia kívánt hangmagasságot ami
5 és -5 között lehet. A 0 a normál.
 Könyvjelző hozzáadása: Ezzel a menüpontal tud könyvjelzőket hozzáadni az aktuálisan
olvasott könyvből.
 Könyvjelző listája: A korábban hozzáadott könyvjelzőket listázhatja ki a menüpont
használatával.
 Kiemelt könyvjelzők megjelenítésének kezdete, vagy vége: A fent leírtak szerint tudja a
kiemelt könyvjelzőket beállítani ezzel a menüponttal.

III. 8. 7. Audió fájlok, mappák törlése
A mappák között tartózkodva a Fel- és Le nyilak segítségével jelölje ki azt a fájlt, vagy mappát,
amelyet törölni kíván. Nyomja meg kétszer a Menü gombot, majd az Ok gombot a kiválasztott elem
törléséhez. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 9. Hangoskönyv hallgatása
III. 9. 1. Hangoskönyv lejátszó modul
Keresse meg a mappalistába a hangoskönyv mappát a modul megnyitásához. A készülék az
alábbi hangfájl formátumokat támogatja: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, ACC, OGG, RA.

Fel- és Le nyilak segítségével válassza ki, mely hangoskönyvet kívánja lejátszani, majd
nyomja meg az Ok gombot a lejátszás megkezdéséhez. Javasoljuk, hogy egy hangoskönyvet,
ami több fájlból áll, mappába rendezve másolja a hangoskönyv mappába a készüléken.
Amennyiben a hangoskönyv mappa gyökerébe másolja a fájlokat, akkor az eszköz minden
fájlt külön hangoskönyvként fog kezelni. Amennyiben mappába rendezve másolta, és belép az
adott mappába, akkor az eszköz virtuálisan összefűzi a fájlokat, és mind lejátszási
tulajdonságok, mind idő tekintetében egyként fogja kezelni. Nyomja meg az Ok gombot a
lejátszás szüneteltetéséhez, majd ismételt megnyomásával folytathatja a lejátszást.
A Balra- és Jobbra nyilak segítségével belepörgethet az aktuálisan lejátszott fájlba. A Fel- és
Le nyilak segítségével tudja a tekerés mértékét beállítani. Lehetőségek: Ugrás az elejére, 5
mp, 30 mp, 1 perc, 5 perc, 30 perc, 1 óra, fájl, könyvjelző. Leállítás esetén a készülék képes
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megjegyezni az adott könyv lejátszási pozícióját és a lejátszást ismét onnét folytatni. Ha a
könyv lejátszását szünetelteti és másik könyvet játszik le, az előző könyv lejátszási pozíciója
elvész.
Amennyiben kiemelt könyvjelzőt szeretne beállítani, nyomja meg a menü gombot, majd
keresse meg a Kiemelt könyvjelző megjelenésének kezdete menüpontot, hogy beállíthassa a kiemelt
könyvjelző kezdőpontját. Nyomja meg az Ok gombot a kezdőpont létrehozásához. Nyomja meg ismét
a menü gombot, és keresse meg a Kiemelt könyvjelző megjelölésének vége menüpontot és
hasonlóképpen állítsa be a kiemelt könyvjelző végpontját. Ezt követően nyomja meg az Ok gombot,
és a készülék a létrehozott kiemelt könyvjelző kezdő- és végpontja közötti tartalmat ismétli.
Egyszerre több kiemelt könyvjelzőt is létrehozhat a fent ismertetett módon. Az így létrehozott
kiemelt könyvjelzők megtalálhatók a könyvjelzők listájában.

III. 9. 2. Nemrég meghallgatott Hangoskönyvek listája
A hallgatás közben nyomja meg a menü gombot és keresse meg a könyvjelzők listája
menüpontot. Ennek hatására megjelenik egy lista, amely a nemrég hallgatott hangoskönyveket
tartalmazza. A készülék megjegyzi a hangoskönyvekből meghallgatott utolsó pozícióját, így az adott
könyvjelző kiválasztása után a hallgatás ott fog folytatódni, ahol azt a könyvjelző beszúrásának idején
abbahagyta.

III. 9. 3. Könyvjelző beszúrása
Hallgatás közben nyomja meg a menü gombot, és keresse meg a könyvjelző hozzáadása
menüpontot, majd nyomjon OK gombot. Ennek hatására egy könyvjelző kerül beszúrásra az adott
ponton.

III. 9. 4. A könyvjelzők tallózása
Hallgatás közben nyomja meg a menü gombot, majd a nyilak segítségével keresse meg a
Könyvjelzők listája menüpontot, és nyomjon egy OK gombot rajta. A lista minden elemét könnyen
bejárhatja. Ha kiválasztotta a kívánt könyvjelzőt a Fel- és Le nyilak segítségével, nyomja meg az Ok
gombot és a hallgatás a könyvjelzőtől kezdve folytatódik.

III. 9. 5. Hangoskönyv, könyvjelzők törlése
A könyvjelzőket tartalmazó listában a fel és le gombok segítségével navigáljon a törölni kívánt
könyvjelzőre, majd nyomja meg kétszer a Menü gombot, majd az Ok gombot.
Ha egy olyan hangoskönyvet készül eltávolítani az eszközről, amely tartalmazott könyvjelzőt,
a hozzátartozó könyvjelző is automatikusan törlésre kerül.
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III. 9. 6. A Hangoskönyv modul beállításai
Amennyiben hangoskönyv hallgatás közben megnyomja a Menü gombot, a hangoskönyv
beállításait nyithatja meg.
 Hangmagasság: Értéke -5 és + 5 érték között állítható.
 Sebesség: A Balra- és Jobbra nyilak segítségével válassza ki a kívánt lejátszási sebességet, ami
10% és 300%-kal gyorsabb között, valamint 0% és 50%-al lassabban között lehet.
 Könyvjelző hozzáadása: Ezzel a menüpontal tud könyvjelzőket hozzáadni az aktuálisan
olvasott könyvből.
 Könyvjelző listája: A korábban hozzáadott könyvjelzőket listázhatja ki a menüpont
használatával.
 Kiemelt könyvjelzők megjelenítésének kezdete, vagy vége: A fent leírtak szerint tudja a
kiemelt könyvjelzőket beállítani ezzel a menüponttal.

III. 9. 7. Hangoskönyv fájlok, mappák törlése
A mappák között tartózkodva a Fel- és Le nyilak segítségével jelölje ki azt a fájlt, vagy mappát,
amelyet törölni kíván. Nyomja meg kétszer a Menü gombot, majd az Ok gombot a kiválasztott elem
törléséhez. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 10. vTuner modul
A vTuner segítségével nemzetközi és magyar Internetes rádió csatornákat és
Podcastokat képes lejátszani. Mindezeket rendezett strukturált formában érheti el. Az első
indítását követően a Frissítés üzenetet lehet hallani. Ilyenkor frissíti a csatornákat az
eszközére. Természetesen a frissítéshez csatlakoztatni kell eszközét a Wifi hálózathoz.
III. 10. 1. vTuner menürendszere
A le és fel nyilak nyomását követően az alábbi lehetőségek közül választhat:
 Kedvenc állomások mappa
 Kedvenc Podcastok mappa
 Állomások mappa
 Podcast mappa
 Letöltések kezelése mappa
III. 10. 2. Kedvenc állomások mappa
Jelen menüpontban a korábban kedvencnek jelölt állomásokat találja meg.
Használatával nem kell mindig keresgetnie a gyakran hallgatott Internetes rádió csatornáit.
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Amennyiben szeretné elindítani a lejátszást, nyomja meg az OK gombot. A kedvencekből
való törléshez nyomja meg a Menü gombot, majd az OK gombot. Ilyenkor az eszköz
megkérdezi, hogy biztosan szeretné-e törölni. Válassza az OK gombot a törlés
megerősítéséhez, vagy a Vissza gombot a törlés elvetéséhez.
III. 10. 3. Kedvenc podcastok mappa
Jelen menüpontban a korábban kedvencnek jelölt podcastokat találja meg.
Használatával nem kell mindig keresgetnie a gyakran hallgatott podcastjait. Amennyiben
szeretné elindítani a lejátszást, nyomja meg az OK gombot. A kedvencekből való törléshez
nyomja meg a Menü gombot, majd az OK gombot. Ilyenkor az eszköz megkérdezi, hogy
biztosan szeretné-e törölni. Válassza az OK gombot a törlés megerősítéséhez, vagy a Vissza
gombot a
törlés elvetéséhez.
III. 10. 4. Állomások mappa
Ebben a menüpontban tud a meglévő Internet rádió csatornák között keresni.
Lehetőségek:
 Állomás keresése. Ebben a menüben be tudja írni a keresendő állomás nevét. A
beírás a Numerikus pad fejezetben tárgyaltak szerint történhet. Lehetőség van a
nyilak használatával is beírni a szöveget, mely az alábbi módon történik: le és fel
nyilakkal először a számok közt tud mozogni. Ha megtalálta a kívánt értéket, nyomja
meg a jobbra nyilat. Majd átugrik a következő karakter beviteléhez. Ha betűket keres,
nyomja meg a 0 mellett lévő gombot jobbra. Ezzel a gombbal tud a számok és betűk
között váltani. Ha nagybetűt szeretne beírni, akkor a betűre váltás után nyomja meg
a 0-tól balra lévő gombot a nagybetűre történő válltáshoz. Ha beírta az állomás
nevét, vagy csak pár karaktert, akkor az eszköz kikeresi a beírtaknak megfelelő
állomásokat. A le, fel nyilakkal tud a keresési eredmények között válogatni, majd az
OK gomb lenyomásával tudja indítani. Amennyiben az elindított állomáson nincs
sugárzás, akkor az eszköz ezt jelezni fogja. Ellenkező esetben elindul a lejátszás. A
lejátszás közben a Menü gomb megnyomásával tudja a kedvencekhez az állomást
hozzáadni. A felvétel gomb megnyomása esetén pedig az aktuálisan játszott
Internetes rádiócsatorna műsorát tudja rögzíteni. A felvétel az eszköz Felvételek
mappájába kerül tárolásra.
 Az az ország, amiben tartózkodik mappa. Ebbe a menüpontba a saját országunk
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csatornái találhatóak meg műfajra bontva. A műfajokon a le, fel nyilak segítségével
mehet végig, és az OK gomb lenyomásával léphet be a műfajba. Ekkor az eszköz
kilistázza a műfajba tartozó Internetes rádió csatornák listáját. Elindítása,
kedvencekhez adása a fent leírtak alapján történik. Visszalépni a műfaj listába, vagy a
fő menülistába a Vissza gomb megnyomásával lehetséges.
 Ajánlott állomások mappa. Ebben a menüpontban az állomásokat egymás után hallja.
Szintén főleg magyar csatornákat fog találni. Kezelés, navigálás a fent leírtak szerint
történik.
 Hely mappa. Ezzel a lehetőséggel tud kontinensek/országok/ műfajok közt
állomásokat keresni. A navigáció, kezelés a fent leírt módon történhet.
 Műfaj mappa. A Műfaj menüpontban világszerte sugárzott állomások vannak
műfajokba rendezve. A navigáció, kezelés a fent leírt módon történik.

III. 10. 5. Podcast mappa
A podcast mappában a podcastokat tudja keresni, kezelni. Az alábbi menüpontok érhetőek
el:
 Podcast keresése. Ebben a menüben be tudja írni a keresendő podcast nevét. A
beírás a Numerikus pad fejezetben tárgyaltak szerint történhet. Lehetőség van a
nyilak használatával is beírni a szöveget, mely az alábbi módon történik: le és fel
nyilakkal először a számok közt tud mozogni. Ha megtalálta a kívánt értéket, nyomja
meg a jobbra nyilat. Majd átugrik a következő karakter beviteléhez. Ha betűket keres,
nyomja meg a 0 mellett lévő gombot jobbra. Ezzel a gombbal tud a számok és betűk
között váltani. Ha nagybetűt szeretne beírni, akkor a betűre váltás után nyomja meg
a 0-tól balra lévő gombot a nagybetűre történő válltáshoz. Ha beírta a podcast nevét,
vagy csak pár karaktert, akkor az eszköz kikeresi a beírtaknak megfelelő podcastokat.
A le, fel nyilakkal tud a keresési eredmények között válogatni, majd az OK gomb
lenyomásával tudja indítani. Ilyenkor a fejezetek közé léphet, melyek között a le fel
nyíllal tud válogatni, és az OK gomb lenyomásával tudja az adott fejezet lejátszását
indítani. A lejátszás közben a Menü gomb megnyomásával tudja a kedvencekhez a
podcastot hozzáadni. A podcast fejezet megtalálása, vagy lejátszása közben a Menü
gomb megnyomásakor van lehetősége letölteni az adott fejezetet. Valamint a
sebességét és hangmagasságát is itt tudja állítani a már megszokott módon. A
letöltés állapotáról százalékos egységben visszajelzést fog kapni. A letöltött podcast a
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Letöltések kezelése mappa menüpontba fog kerülni.
 Podcastok

rendezése

hely

szerint

mappa.

Ebben

a

menüpontban

a

kontinensek/országok/műfajok alapján tudja a kívánt podcastot megkeresni. A
navigáció, kezelés a fent leírt módon történik.
 Podcastok rendezése műfaj szerint mappa. Ebben a menüpontban műfajok szerint
vannak a világ podcastok rendezve. Kezelése, navigációja a fent leírt módon történik.

III. 10. 6. Letöltések kezelése mappa
Ebbe a menüpontba kerülnek a letöltött podcastok. A menüpontot választva a le és fel nyilak
segítségével a letöltött podcastok között tudunk navigálni. Ennek az az előnye, hogy Internet
kapcsolat nélkül is képesek vagyunk a letöltött podcastokat hallgatni. Egy letöltött podcaston a Menü
gomb megnyomása esetén törölni tudjuk, esetleg a hangmagasságot és sebességet tudjuk állítani.

III. 11. FM Rádió
III. 11. 1. A rádió modul
A fent leírtak alapján húzza ki az antennát a jobb vétel érdekében, majd a menüben vagy a
mappák között tartózkodva nyomja meg a Rádió gombot a rádió funkcióinak eléréséhez. A Fel- és Le
nyilak segítségével válasszon egyet a tárolt rádióállomások közül. Ha ki szeretne lépni a rádió
modulból, nyomja meg a Vissza gombot.

III. 11. 2. Rádióállomások keresése és tárolása, törlése
Rádió hallgatása közben nyomja meg a Menü gombot, majd az alábbi lehetőségek
lesznek elérhetőek:
Hangolás módja: 2 lehetőség érhető el. Autó és a léptetés. Ilyenkor a kézi rádiócsatorna
beállításakor a léptetés beállítása esetén 1 kHz-t ugrik a hangolás előre, vagy hátra. Autó
választása esetén megkeresi a soron következő befogható rádió csatornát. Ha egy olyan
állomást talált, amit el szeretne menteni, nyomja meg az Ok gombot. A készülék a mentéshez
megerősítést kér, ehhez ismét nyomja meg az Ok gombot. Nyomja meg bármikor a Vissza
gombot a változtatás nélküli kilépéshez.
Megjegyzés: Abban az esetben, ha egy állomást egy meglévő helyére kíván menteni, az új
állomás felülírja a meglévőt.
Automatikus hangolás: Nyomja meg az OK gombot az automatikus hangolás
elindításához. A hangolás végét jelezni fogja a készülék. A hangolás befejezését követően a
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befogható rádiócsatornákat sorba rendezve elmenti az eszköz. Ha meg kívánja szakítani a
keresési folyamatot, nyomja meg a Vissza gombot.
Ha egy olyan állomást hallgat, amelyet törölni szeretne, nyomja meg a Menü gombot,
majd a Fel- és Le nyilakkal válassza ki a Csatorna törlése lehetőséget. A törlés
megerősítéséhez nyomja meg az Ok gombot. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a
változtatás nélküli kilépéshez. Ha minden állomást szeretne törölni, rádió hallgatása közben
nyomja meg a Menü gombot, majd a Fel- és Le nyilak segítségével navigáljon az Összes
csatorna eltávolítása lehetőségre. Nyomja meg az Ok gombot a törléshez. Ebben az esetben
minden tárolt állomás törlésre kerül. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot változtatás
nélküli kilépéshez.
III. 11. 3. Műsor felvétele egy rádióállomásról
A kiválasztott állomás hallgatása közben nyomja meg a Felvétel gombot, ezáltal elindítja a
hallgatott rádióállomás felvételét. Nyomja meg röviden felvétel közben az Ok gombot, ezáltal
szüneteltetheti, ismételt megnyomásával folytathatja a felvételt. Nyomja meg a Vissza gombot, a
felvétel leáll és mentésre kerül, a kiválasztott állomás pedig tovább hallgatható.

III. 12. Hangfelvételek készítése és visszajátszása
Ha a menüben vagy a mappák között tartózkodik, nyomja meg a Felvétel gombot. Rövid
hangjelzést követően elindul a felvétel. Vigyázzon arra, hogy a felvétel a hangjelzést követő 2
másodpercet követően kezdi csak el működését. A felvétel során keletkezett fájlt a rendszer névvel
látja el. Minden felvétel az alábbiak szerint kerül elnevezésre: Felvételek év, hónap, nap sorszám,
kiterjesztés. Például: felvételek20160222_01.mp3. A fájlnevek utólag számítógép segítségével
átnevezhetők. A felvétel beállításához a menüben keresse meg a „Felvétel beállításai” menüpontot. A
menüpont az alábbiakat tartalmazza:
 Felvétel helye. Lehetőségek: belső memória, SD kártya.
 Felvétel hangereje. Lehetőségek: 1 és 12 érték között.
 Felvétel formátuma. Lehetőségek: MP3 64 kbps; MP3 128 kbps; MP3 192 kbps; MP3 256
kbps; Wav
A kívánt beállítási menüpontra állva a balra és jobbra nyilak segítségével tudja az értékeket
kiválasztani. A kiválasztást követően az OK nyomógomb segítségével tudja rögzíteni a beállítást.
Keresse meg a Felvételek mappát. A Fel- és Le nyilak segítségével keresse meg a lejátszani
kívánt felvételt, majd nyomja meg az Ok gombot a lejátszás megkezdéséhez. Nyomja meg a Vissza
gombot a lejátszásból való kilépéshez.
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Amennyiben rádióból szeretne felvételt készíteni, a kiválasztott állomás hallgatása közben
nyomja meg a Felvétel gombot, ezáltal elindítja a hallgatott rádióállomás felvételét. Nyomja meg
röviden felvétel közben az Ok gombot, ezáltal szüneteltetheti, ismételt megnyomásával folytathatja a
felvételt. Nyomja meg a Vissza gombot a felvétel befejezéséhez. A felvett anyag mentésre kerül, a
kiválasztott állomás pedig tovább hallgatható.

III. 13. Internet rádió
A készülék képes Internetes rádiók lejátszására. A készülék Internetes rádió
mappájában találhatóak az előre felvitt rádió csatornák. Jelenleg a vTuner mellett ezt a
kezelési módot is megtartjuk addig amíg a vTuner teljes funkcionalitásában el nem érhető az
eszközön. Minden rádió csatorna egy úgynevezett „m3u”, vagy „pls” fájlban van eltárolva.
Ezeken a fájlokon navigálva keresheti meg a hallgatni kívánt csatornát. Majd az OK gomb
megnyomásával indíthatja el a lejátszást. Amennyiben az eszközt csatlakoztatta Wifi
végponthoz, és a rádió csatorna Online, a lejátszás rövid idő múlva elindul. Abban az esetben,
ha kapcsolódási problémát jelent be az eszköz, a kívánt csatorna éppen nem elérhető. Önnek
is lehetősége van más rádió csatornákat készíteni. Ehhez töltse le az Internetes rádió csatorna
lejátszási fájlt, és másolja be a készülék „Internetes rádió mappájába. Javasoljuk, hogy a jobb
kategorizálás érdekében rendezze az Internetes Rádió mappa alatt a csatorna fájlokat
almappákba. Pl. Sport, zene, hírek. Amennyiben a gyári csatornakészletet véletlen törölné, az
Alko-soft weboldaláról a teljes csomagot bármikor letöltheti. www.alkosoft.hu Lehetősége
van saját (kedvenc) csatornákat létrehozni. Rádió hallgatás közben nyomja meg a menü
gombot. A "Hozzáadás a saját állomásokhoz" üzenetet hallja. Nyomja meg az OK gombot.
Ekkor az eszköz megkérdezi, hogy hozzá kívánja-e adni az állomást a saját állomásokhoz? Az
OK gombbal hozzáadhatja, míg a Vissza gombbal kiléphet a hozzáadásból. Tegye meg
minden olyan állomással, melyet szeretne a saját (kedvenc) állomásai közt tudni. A saját
(kedvenc), vagy a tárolt állomások listája közt válogathat, ha az Internetes Rádió mappába
történő belépést követően megnyomja a balra, vagy jobbra nyilat. Majd az OK gombot. Utána
a le és fel nyíllal tudja megkeresni a lejátszani kívánt állomást. Amennyiben szeretné
eltávolítani a Saját (kedvenc) állomásait, akkor keresse ki az eltávolítandót, majd nyomja meg
a menü gombot. Itt választhat az aktuális állomás, vagy az összes állomás eltávolítása között.
AZ OK gombbal tudja aktiválni az eltávolítási funkciót.
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III. 14. Podcast lejátszó
Jelenleg a vTuner mellett ezt a kezelési módot is megtartjuk addig amíg a vTuner
teljes funkcionalitásában el nem érhető az eszközön. Első lépésként számítógépe segítségével
szerkessze meg saját Podsast fájlját. A Podcast olvasó M3U, vagy OPML fájlokat tud kezelni.
Az elkészített fájlokat másolja be számítógépe segítségével a készülék gyökér mappájában
lévő PodcastReader mappa alatt lévő PreStored mappába. Ezek után lecsatlakoztathatja az
EVO E12 készülékét a számítógépről. Menjen be az eszköz belső memóriájának Podcast
mappájába. Azon belül Ön már csak a felismert Podcast folyamok közt tud a nyilak
segítségével keresgetni.
Amennyiben megtalálta a kívánt Podcast folyamot, nyomja meg az OK gombot, és máris az
epizódok közt találja magát. Itt is a fel, le nyilak segítségével navigálhat. A kívánt fejezeten
nyomjon egy OK gombot, és az eszköz elkezdi lejátszani Online az anyagot.
A Balra, és jobbra nyilak segítségével tud a Saját podcastok, letöltött podcastok és
letöltéskezelő menüpontok közt váltogatni.
A Saját Podcastok menüpontban elérhető lehetőségek:
 Eltávolítás a saját podcastokból. Segítségével az aktuálisan kijelölt podcastot lehet
eltávolítani.
 Minden podcast törlése. Segítségével minden podcastot törölhet.
 Mozgatás feljebb. Az aktuális Podcastot tudja mozgatni felfelé.
 Mozgatás lejjebb. Az aktuális podcastot tudja mozgatni lefelé.
A podcast folyamban egy aktuális epizód lejátszása közben az alábbi műveleteket lehet
elvégezni a menü gomb segítségével:
 Lejátszási mód:
 Legújabbak a legrégebbiekhez.
 Legrégebbiek a legújabbakhoz
 Véletlenszerű
 Sebesség. 50%-kal lassabbam és a 300%-kal gyorsabban lehetőségek közt választhatja
ki a lejátszási sebességet.
 Hangmagasság. -5 és + 5 között tudja az értéket állítani
Podcast lejátszása közben a le és fel nyilak megnyomásával a léptetés időtartamát
tudja beállítani. 10 mp, 30 mp, 1 perc, 5 perc, 10 perc, 30 perc, 1 óra értékek között
válogathat.
Egy Podcast epizód kijelölését követően az alábbi műveletek végezhetőek el a menü gomb
megnyomása után:
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 Megjelölés lejátszottként, vagy lejátszatlanként Ezzel tudja lejátszotként és
lejátszatlanként megjelölni az epizódot.
 Letöltés törlése, vagy Podcast epizód letöltése. Amennyiben már letöltötte az adott
epizódot, akkor itt tudja eltávolítani. Amennyiben nem, akkor itt tudja letölteni. Az
OK gomb megnyomásával elindul a letöltés.
A letöltés alatt álló podcastokat a letöltés kezelőben érheti el. Itt tudja megtekinteni a
várakozó letöltéseket.
Amennyiben mégsem szeretné letölteni az aktuális epizódot, nyomja meg a letöltéskezelőben
az epizódon a menü gombot, majd nyomjon a törlésen egy OK gombot.
A podcast epizódok letöltése lehetővé teszi, hogy az adott epizódot akkor is meg tudja
hallgatni, ha a készülék Ofline állapotban van, azaz nem csatlakozik Internethez.

III. 15. Az eszköz menürendszere
A fájlok és mappák közt tartózkodva nyomja meg a Menü gombot. Itt az alábbi menüpontok
állnak rendelkezésre:
 Vezeték nélküli beállítások
 Verzióinformációk,
 Eszközinformációk,
 Idő beállítások,
 Rendszerhang,
 Ébresztések,
 Lejátszási beállítások,
 Gyorsbillentyűk beállításai
 Felvétel beállításai
 Eszközök,
 Nyelv,
 Frissítések keresése
 Gyári beállítások

III. 15. 1. Vezeték nélküli beállítások
A vezeték nélküli beállítások menüpont alatt lehet a Wifi kapcsolódást beállítani. Az
EVO 12 eszköz képes a vezeték nélküli kapcsolatra. A hálózati kapcsolat elengedhetetlen az
Internetes rádió és a podcast lejátszásához.
Indítsa el a Vezeték nélküli beállítások menüt. Először közli az eszköz, hogy Wifi
kapcsoló. Ha várunk egy picit akkor a Keresés késsz üzenetet halljuk.
Oldal 29 / 42

Az alábbi menüpontok érhetőek el:
 Wifi kapcsoló
 Tárolt hozzáférési pontok
 Hozzáférési pontok
 Frissítés
Wifi kapcsoló:
Nyomjon egy OK gombot a menüponton, majd a bal, vagy jobbra nyilak segítségével tud a
Wifi be és kikapcsolása közt váltani. A végrehajtáshoz nyomja meg az OK gombot.
Tárolt hozzáférési pontok:
A korábban már sikeresen csatlakozott Wifi végpontokat tudja kilistázni ennek a
menüpontnak a segítségével. Válasszon egy végpontot, majd a menü megnyomásakor
válassza a Csatlakozás hálózathoz lehetőséget a wifi végponthoz történő csatlakozáshoz.
Vagy válassza a hálózat elfelejtését. Az elfelejtés esetén többet nem tud az adott wifi
végponthoz csatlakozni. A listából is ki fog kerülni.
Hozzáférési pontok:
A menüpont aktiválásával az elérhető Wifi végpontokat tudja kilistázni. A lefelé vagy
felfelé nyilak segítségével a tárolt és feltárt Wifi kapcsolatok között navigálhat. Amennyiben
már egy Wifi végponthoz csatlakozott korábban, akkor automatikusan megtörténik a
kapcsolódás, ha hatökörön belülre kerül. Amennyiben megtalálta azt a Wifi pontot, amihez
csatlakozni szeretne, nyomja meg az OK gombot. Kéri az eszköz a jelszót. A jelszót két
módon tudja bevinni:
 Csatlakoztassa az eszközt számítógéphez. Lépjen egy fájlkezelővel a belső memóriára.
Majd keresse meg a „.wifi_password.txt” fájlt, és nyissa meg szerkesztésre.
 Ebben a fájlban rögzítheti az esetleges jelszavakat melyek egy-egy wifi végponthoz
tartoznak. Minden jelszót külön sorba írjon. Majd, ha visszamegy a wifi
kapcsolódásra, és megnyomja az OK gombot a jelszó bekéréséhez, akkor nyomja meg
a Menü gombot. Itt a nyilakkal tud navigálni a rögzített jelszavak között. Keresse meg
a megfelelő jelszót, majd nyomja meg az OK gombot.
 Másik lehetőségként az eszköz billentyűzetével is beviheti a jelszót. Jelszó kérés
esetén A beírás a Numerikus pad fejezetben tárgyaltak szerint történhet. Lehetőség van a
nyilak használatával is beírni a szöveget, mely az alábbi módon történik: le és fel nyilakkal
először a számok közt tud mozogni. Ha megtalálta a kívánt értéket, nyomja meg a jobbra
nyilat. Majd átugrik a következő karakter beviteléhez. Ha betűket keres, nyomja meg a 0
mellett lévő gombot jobbra. Ezzel a gombbal tud a számok és betűk között váltani. Ha
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nagybetűt szeretne beírni, akkor a betűre váltás után nyomja meg a 0-tól balra lévő gombot a
nagybetűre történő válltáshoz. Az írásjelek begépeléséhez nyomja meg az 1-es gombot, majd
a le és fel nyilakkal válassza ki a megfelelő írásjelet. Fontos, hogy ezt csak akkor tudja
megtenni, ha angol betűkre állította a 0 melletti gomb segítségével a bevitelt. Amennyiben

beírta a teljes jelszót, nyomja meg az OK gombot a csatlakozáshoz.
Frissítés:
Nyomja meg a Frissítés menün az OK gombot, hogy új Wifi
végpontokat keressen az eszköze.
III. 15. 2. Verzióinformációk
A verzióinformációk magukban foglalják a verziószámot, az aktuális verzió kiadásának
dátumát, az eszköz sorozatszámát. Ezek az információk nem módosíthatók, és nem is törölhetők.

III. 15. 3. Eszközinformációk
E menüponton belül hallgathatjuk meg a belső memória, a SD kártya kapacitását.

III. 15. 4. Idő beállítások
Ez a menüpont az alábbi almenüpontokat tartalmazza:
 Kikapcsolás tétlenség esetén
 Dátum és idő beállítása,
 Időzített bekapcsolás,
 Pontos idő bemondása,
 Idő formátuma,
 Idő beállítások szinkronizálása hálózaton keresztül,
 Időzóna,

III. 15. 4. 1. Kikapcsolás tétlenség esetén
Ezzel a lehetőséggel megadhatja, hogy hány perc inaktivitás után kapcsoljon ki
automatikusan a készülék. A Balra- és Jobbra nyilak segítségével válassza ki a kívánt időtartamot,
majd nyomja meg az Ok gombot. Az értékeket 1-10 perc között percenként állíthatja, majd 10 perces
időközökkel egészen 60 percig. Az ezt követő érték a Funkció kikapcsolása. Ha ezt az értéket válassza
ki, ez a funkció nem lesz aktív. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélkülikilépéshez.

III. 15. 4. 2. Dátum és idő beállításai
E menüpont megnyitása után a Le és Fel nyíl segítségével navigálhat az Év, Hónap, Nap, Óra,
Perc lehetőségek között, majd a Balra és Jobbra nyilakkal növelheti, illetve csökkentheti a kiválasztott
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paraméter értékét. Nyomja meg az Ok gombot a beállítás érvényesítéséhez. Nyomja meg bármikor a
Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 15. 4. 3. Időzített bekapcsolás
Beállíthatja készülékét úgy, hogy az egy 24 órás időintervallumon belül bekapcsoljon a
megadott időpontban. A beállítás csak egy alkalomra érvényes. Tehát, ha a beállítás már
végrehajtásra került, vagy a készüléket előbb bekapcsolja, még mielőtt az automatikus bekapcsolás
megtörténhetne, a beállítás törlődik. Nyomja meg a Fel, vagy Le nyilat az Óra, Perc és a Művelet
lehetőségek közötti váltáshoz. A Jobbra- és Balra nyilakkal növelje vagy csökkentse az értékeket,
illetve kapcsolja be, illetve ki a funkciót, majd nyomja meg az Ok gombot a beállítás véglegesítéséhez.
Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 15. 4. 4. Pontos idő bemondása
Beállíthatja, hogy készüléke bizonyos időnként bemondja a pontos időt. Keresse meg a
pontos időbemondása lehetőséget, majd a Balra- és Jobbra nyilakkal válasszon az Automatikus
időbemondása kikapcsolva, az 15 percenként, a 30 percenként, valamint az 1 óránként lehetőség
közül. Nyomja meg az Ok gombot a beállítás érvényesítéséhez. Nyomja meg bármikor a Vissza
gombot a változtatás nélküli kilépéshez.
Megjegyzés: Az idő bemondása funkció nem aktív, ha a bemondás időpontjában éppen felvételt
készít.

III. 15. 4. 5. Idő formátuma
Az idő formátuma lehetőséggel beállíthatja, hogy 12, vagy 24 órás időbemondással mondja
be a pontos időt a készülék. Keresse meg az Idő formátuma menüpontot, majd nyomja meg az OK
gombot. A Balra és Jobbra nyilak segítségével válassza ki a 24, vagy 12 órás bemondási lehetőséget.
Nyomja meg az Ok gombot a beállítás érvényesítéséhez. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a
változtatás nélküli kilépéshez.

III. 15. 4. 6. Idő beállítások szinkronizálása hálózaton keresztül
A menüpont lehetőségével amennyiben az eszköz csatlakozik a Wifihez, készüléke
szinkronizálja az aktuális időt időszerverekkel. Kapcsolja be a lehetőséget, ha szeretné ezt a funkciót.

III. 15. 4. 7. Időzóna
Lehetősége van más időzónában is használni eszközét. Alapértékként Budapest a kiválasztott.
Ha más zónában szeretné, akkor válasszon a le fel nyilakkal a megfelelő kontinens, vagy egység közül,
majd nyomjon egy OK gombot. Utána a le fel nyilakkal kisebb egységeket, országokat, városokat tud
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kiválasztani, majd az OK gombbal elfogadtatni.

III. 15. 5. Rendszerhang
Ebben a menüpontban tudja a sebességet módosítani. Az olvasás sebességét 31 értékben
határozhatja meg, ahol a -10 felel meg a leglassabb, a 0 a normál, a 20-as pedig a leggyorsabb
tempónak. A Balra- és Jobbra nyilak segítségével válassza ki a megfelelő olvasási tempót.
A menüpontban a hangmagasság is módosítható. -5 és 5 közöttiek lehetnek az értékek. A 0 a
normális.
Amennyiben beállította az értéket, nyomja meg az OK gombot. A vissza gomb megnyomása
esetén elveti a beállításokat.

III. 15. 6. Ébresztések
Nyomja meg a Menü gombot, majd a Fel- és Le nyilak segítségével navigáljon az Ébresztés
hozzáadása lehetőségre. Nyomja meg az Ok gombot a menüpont aktiválásához. Majd a Fel és Le
nyilak segítségével válasszon az Óra, Perc, az ismétlődés, csengő hangja, ébresztés emlékeztetésének
módja lehetőségek közül. A Balra- és Jobbra nyilakkal beállíthatja az ébresztés idejét órában és
percben. A beállítás véglegesítéséhez nyomja meg az Ok gombot. Az Ismétlés beállításnál a Balra- és
Jobbra nyilak segítségével adja meg az ébresztés napját.

Nyomja meg az Ok gombot a beállítás

véglegesítéséhez. A Csengőhang lehetőségnél a balra és jobbra nyilakkal válasszon a csengőhangok
között. Az eszköz Csengőhang mappájába is másolhat egyedi csengőhangokat, melyet itt ki tud
tallózni. Ébresztés emlékeztetésének módja lehetőségnél választhat a Csak csengetés, a csak rezgés
és a rezgés és csengetés között. A választást a ballra, vagy jobbra nyilakkal tudja megtenni. Nyomja
meg az Ok gombot a beállítás véglegesítéséhez. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás
nélküli kilépéshez.
Amennyiben szeretne törölni egy ébresztést, akkor az ébresztés menüpontba történő
belépést követően a fel, le nyilakkal keresse meg a törlendő ébresztést, majd nyomja meg a menü
gombot. A menüben keresse ki az ébresztés eltávolítása pontot, majd nyomjon egy OK gombot. Az
eszköz rákérdez, hogy biztosan el kívánja távolítani? Erősítse meg az OK gomb megnyomásával.
Lehetősége van az Összes ébresztés eltávolítására is ebben a menüpontban.

III. 15. 7. Lejátszási beállítások
A lejátszási beállítások az alábbiakat tartalmazza:
 E-könyv felolvasás pozíciójának megjegyzése
 Zene lejátszási pozíciójának megjegyzése
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 Daisy felolvasási pozíciójának megjegyzése
 Hangoskönyv felolvasási pozíciójának megjegyzése
Nyomja meg a Menü gombot, majd keresse meg a Lejátszási beállítások lehetőséget. Nyomja
meg az Ok gombot a menüpont aktiválásához. A Fel- és Le nyilakkal válassza ki a kívánt beállítást
a fenti négy lehetőség közül, majd a Balra- és Jobbra nyilakkal válassza a Bekapcsolva, vagy a
Kikapcsolva értéket. Nyomja meg az Ok gombot a beállítás életbeléptetéséhez. Nyomja meg
bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 15. 8. Gyorsbillentyűk beállításai
Az eszköz Numerikus billentyűzetén 0-tól 9-ig gyorsbillentyűket lehet beállítani. Azaz
az adott szám megnyomása után rögtön egy funkciót lehet elindítani. Lehetősége van ebben a
menüpontban ezeknek a gyorsbillentyűknek a módosítására. A le és fel nyilak segítségével
keresse meg azt a gyorsbillentyűt, melyet módosítani szeretne. A balra és jobbra nyilak
segítségével keresse meg az új funkciót, amit ezzel a gyorsbillentyűvel szeretne ellátni.
Amennyiben megtalálta, nyomja meg az OK gombot a beállítás mentéséhez. A Vissza gomb
megnyomása esetén elveti a beállításokat.
III. 15. 9. Felvétel beállításai
Ebben a menüpontban tudja a felvételekhez kapcsolódó beállításokat elvégezni. A
menüpont az alábbiakat tartalmazza:
 Felvétel helye. Lehetőségek: belső memória, SD kártya.
 Felvétel hangereje. Lehetőségek: 1 és 12 érték között.
 Felvétel formátuma. Lehetőségek: MP3 64 kbps; MP3 128 kbps; MP3 192 kbps; MP3 256
kbps; WAV.
A kívánt beállítási menüpontra állva a balra és jobbra nyilak segítségével tudja az értékeket
kiválasztani. A kiválasztást követően az OK nyomógomb segítségével tudja rögzíteni a beállítást.
Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 15. 10. Eszközök
Az Eszközök kategóriájában az alábbiak foglalnak helyet:
 Hangos emlékeztető
 Hangjegyzet
 Számológép,
 Időzítő,
 Stopperóra
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 Iránytű,
 Tárolókezelés
 Rádió
 Felvétel vonalbemenetről
Nyomja meg a Menü gombot, majd a Fel- és Le nyilak segítségével válassza ki az Eszközök
menüpontot. Nyomja meg az Ok gombot a menüpont megnyitásához. A Fel- és Le nyilak segítségével
válassza ki a kívánt menüpontot.

III. 15. 10. 1. Hangos emlékeztető
A hangos emlékeztető lehetőséggel be tud egy saját hanggal rögzített emlékeztetőt egy
adott időpontra állítani, melyet akár naponta mindig elindít a készülék az adott időpontban.
Így nem maradhat le semmilyen eseményről, hiszen EVO E12 készüléke mindig
figyelmezteti. A menüpont aktiválását követően amennyiben rendelkezik már beállított
hangos emlékeztetővel, annak a paramétereit mondja be a készülék. Amennyiben, nincs még
emlékeztető beállítva, a készülék bemondja, hogy „Nincsenek hangos emlékeztetők”. Hangos
emlékeztető hozzáadásához nyomja meg a menü gombot. Majd a „Hangos emlékeztető
hozzáadása” menüponton nyomjon egy OK gombot. Első lépésként beállíthatja, hogy mikor
ismétlődjön a hangos emlékeztető. Kezdésnek az „Egyszer” lehetőséget hallja. A bal és jobb
nyíl nyomkodásával tudja az értékeket módosítani. Lehetőségek: Egyszer, naponta, hetente,
havonta, évente. Beállítást követően a le és fel nyilak segítségével tudja az emlékeztető pontos
dátumát és időpontját beállítani. Minden értéken a bal és jobb nyilak segítségével tudja a
megfelelő paramétereket megadni. Az értékek megadása után, vagy az OK gomb bármikori
megnyomását követően bemondja a készülék, hogy „Nyomja meg és tartsa lenyomva a
felvétel gombot a felvétel megkezdéséhez”. A felvétel gomb megnyomását követően tartsa
nyomva a felvétel gombot. A rövid csippanást követően 2 másodperc után kezdjen el beszélni.
Amennyiben végzett az emlékeztető rögzítésével, engedje el a felvétel gombot. Majd
bemondja az eszköz, hogy „Felvétel vége”. Amennyiben szeretne még a beállított
paramétereken módosítani, a nyilak segítségével megteheti. A hangos emlékeztető
véglegesítéséhez nyomja meg az OK gombot. A készülék jelzi, hogy „Hangos emlékeztető
hozzáadva”. A nyilak segítségével már tud a hangos emlékeztetők között navigálni.
Egy emlékeztető törléséhez keresse meg a törölni kívánt emlékeztetőt, majd nyomja
meg a menü gombot. Le és fel nyilak segítségével keresse meg a hangos emlékeztető törlése
lehetőséget. Nyomjon egy OK gombot a törléshez.
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Amennyiben az összes emlékeztetőt törölni szeretné, nyomja meg a menü gombot.
Majd a le és fel nyilak segítségével keresse meg az Összes hangos emlékeztető törlése
menüpontot, majd nyomjon egy OK gombot.
III. 15. 10. 2. Hangjegyzet
A hangjegyzet segítségével gyors hangjegyzeteket tud készíteni, melyek a normál
hangfelvételektől elkülönülnek, és nem is menthetőek le a készülékről. Miután belépet az OK
gombbal a hangjegyzetek menüpontba, azonnal elkezdi az eszköz lejátszani a korábbi
hangjegyzeteket. A belépést követően azonnal új jegyzetet is tud készíteni a felvétel gomb
folyamatos megnyomása segítségével. A felvétel gomb megnyomását követően egy
hangjelzést kap, ami után 2 mp várakozás szükséges a diktálás elkezdéséhez. A jegyzeteken a
nyilak segítségével navigálhat. Amint ránavigál egy jegyzetre, az eszköz azonnal lejátsza azt.
A hangjegyzetet törölheti, amennyiben egy hangjegyzetre történő navigálást követően
megnyomja a menü gombot, majd az OK gombot. A törlés megerősítéséhez szintén az OK
gombot kell megnyomni. A Vissza gomb segítségével elvetheti a törlést, valamint kiléphet a
hangjegyzetből. A menüből az összes hangjegyzet törlése választása esetén mindent törölhet
belőle.
III. 15. 10. 3. Számológép

A számológép funkcióval alapszámítási feladatokat tud elvégezni. Összeadás, kivonás,

szorzás, osztás. Indítsa el az OK gomb segítségével a számológép funkciót. A numerikus
billentyűzeten írja be a kívánt számot. Ha beírta az első számot, akkor a 0-tól jobbra lévő gomb
segítségével keresse ki a műveletet, majd írja be a következő számot. Amennyiben tizedes számot
kell beírnia, akkor a pont-ot a 0-tól balra lévő gomb megnyomásával tudja előhozni. Ha beírta a
matematikai műveletet, akkor nyomja meg az OK gombot az eredmény meghallgatásához.

III. 15. 10. 4. Időzítő

Az időzítő funkció lehetővé teszi, hogy egy előre beállított időintervallum végén szóljon a

készülék. Az alábbi menüpontokat tartalmazza:
 Visszaszámlálás
 Visszaszámlálási időtartam szerkesztése
 Emlékeztető
A visszaszámlálási idő szerkesztése alatt lehet a bal és jobbra nyilakkal az időt beállítani. íAz
Emlékeztető menüpontnál beállíthatjuk, hogy a visszaszámláskor mennyi időnként emlékeztessen. 15
perces értékeket tudunk választani. A beállítást követően a Visszaszámlálás menüpontra történő OK
megnyomásakor tudjuk elindítani a visszaszámlálást.
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III. 15. 10. 5. Stopperóra
Az OK gomb megnyomását követően azonnal elindul a stopperóra. Az időzítő
elindítva szöveget halljuk. A nyilak megnyomásával lekérdezhetjük az aktuális állást. AZ OK
megnyomásával szüneteltethetjük a stopperórát. Időzítés szünetel üzenetet halljuk. Az
ismételt OK megnyomásával tovább megy az időzítés.
III. 15. 10. 6. Iránytű

Az iránytű modulban válassza ki a kívánt iránytű funkciót a Fel- és Le nyilak segítségével. Ezek

az alábbiak
 Iránytű kalibrálása
 Alapértelmezett kalibrálási beállítások visszaállítása
 Iránytű használata
A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg az Ok, a kilépéshez a Vissza gombot.
Miután kiválasztja az Iránytű használata lehetőséget, nyomja meg az Ok gombot. Tartsa a
készüléket vízszintesen, majd nyomja meg ismét az Ok gombot. Ezt követően a készülék bejelenti az
iránytű irányát. Az alapértelmezett kalibrálási beállítások visszaállítása menüpont segítségével vissza
tudja állítani az eszköz kalibrálását a gyárira. Az iránytű kalibrálási menüponttal tudja az eszközt
kalibrálni. A megszakítás esetén az eszköz nem fog rendesen iránytűként funkcionálni, így csak
körültekintéssel végezze el ezt a folyamatot.

III. 15. 10. 7. Tároló kezelés

A Fel- és Le nyilak segítségével válasszon az alábbi menüpontok közül:
 Belső tároló formázása
 SD kártya formázása

Nyomja meg az Ok gombot a kiválasztott menüpont aktiválásához. Nyomja meg bármikor a Vissza
gombot a változtatás nélküli kilépéshez. Ha a Memória formázása lehetőséget választja, a készülék
leformázza a beépített memóriaegységet. Ha az SD kártya lehetőséget válassza, a készülék
leformázza a behelyezett SD kártyát. A formázás megkezdéséhez meg kell nyomnia az 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 számokat egymás után. Ez biztonsági megoldás, hogy véletlen se tudja leformázni a memóriákat.

III. 15. 10. 8. Rádió

Az FM rádió vételéhez a kihúzható antennát feltétlen húzza ki. E nélkül nem fog tiszta

rádióvételt elérni. A Fel- és Le nyilak segítségével válasszon egyet a tárolt rádióállomások közül. Ha ki
szeretne lépni a rádió modulból, nyomja meg a Vissza gombot.
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Rádióállomások keresése és tárolása, törlése
Rádió hallgatása közben nyomja meg a Menü gombot, majd az alábbi lehetőségek
lesznek elérhetőek:
Hangolás módja: 2 lehetőség érhető el. Autó és a léptetés. Ilyenkor a kézi rádiócsatorna
beállításakor a léptetés beállítása esetén 1 khz-t ugrik a hangolás előre, vagy hátra. Autó
választása esetén megkeresi a soron következő befogható rádió csatornát. Ha egy olyan
állomást talált, amit el szeretne menteni, nyomja meg az Ok gombot. A készülék a mentéshez
megerősítést kér, ehhez ismét nyomja meg az Ok gombot. Nyomja meg bármikor a Vissza
gombot a változtatás nélküli kilépéshez.
Megjegyzés: Abban az esetben, ha egy állomást egy meglévő helyére kíván menteni, az új
állomás felülírja a meglévőt.
Automatikus hangolás: Nyomja meg az OK gombot az automatikus hangolás
elindításához. A hangolás végét jelezni fogja a készülék. A hangolás befejezését követően a
befogható rádiócsatornákat sorba rendezve elmenti az eszköz. Ha meg kívánja szakítani a
keresési folyamatot, nyomja meg a Vissza gombot.
Ha egy olyan állomást hallgat, amelyet törölni szeretne, nyomja meg a Menü gombot,
majd a Fel- és Le nyilakkal válassza ki a Csatorna törlése lehetőséget. A törlés
megerősítéséhez nyomja meg az Ok gombot. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a
változtatás nélküli kilépéshez. Ha minden állomást szeretne törölni, rádió hallgatása közben
nyomja meg a Menü gombot, majd a Fel- és Le nyilak segítségével navigáljon az Összes
csatorna eltávolítása lehetőségre. Nyomja meg az Ok gombot a törléshez. Ebben az esetben
minden tárolt állomás törlésre kerül. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot változtatás
nélküli kilépéshez.
Műsor felvétele egy rádióállomásról

A kiválasztott állomás hallgatása közben nyomja meg a Felvétel gombot, ezáltal elindítja a

hallgatott rádióállomás felvételét. Nyomja meg röviden felvétel közben az Ok gombot, ezáltal
szüneteltetheti, ismételt megnyomásával folytathatja a felvételt. Nyomja meg a Vissza gombot, a
felvétel leáll és mentésre kerül, a kiválasztott állomás pedig tovább hallgatható.

III. 15. 10. 9. Felvétel vonalbemenetről
Ennek a menüpontnak a segítségével tud vonalbemenetről rögzíteni. Így akár egy
analóg eszközről is képes digitalizálni anyagokat. A menüpont kiválasztása előtt
csatlakoztassa a külső eszközt a vonalbemenetre.
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III. 15. 11. Nyelv
A fájlok és mappák között tartózkodva nyomja meg a Menü gombot, majd a Fel- és Le
nyilakkal navigáljon a Nyelv lehetőségre. Nyomja meg az Ok gombot a menüpont aktiválásához. A
Balra- és Jobbra nyilak segítségével válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az Ok gombot a
beállítás aktiválásához. Jelenleg a magyar és angol nyelvek közül lehet választani.

III. 15. 12. Frissítések keresése
Az eszköz képes automatikusan megkeresni a legújabb frissítéseket az alap
szoftverhez. Ehhez csatlakoznia kell egy Wifi végponthoz, majd a menüben el kell indítania a
Frissítések keresése menüpontot. Amennyiben található frissítés, az eszköz felajánlja annak
telepítését az eszközre. Ha az eszközön a legújabb szoftver működik, akkor a Nem áll
rendelkezésre frissítés üzenetet hallja.
III. 15. 13. Gyári beállítások
A gyári beállítás visszaállítása kizárólag a szoftveres változtatásokra van hatással. Az eszközön
lévő adatokat nem törli. A fájlok és mappák közt tartózkodva nyomja meg a Menü gombot, majd a
Fel- és Le nyilak segítségével lépjen a Gyári beállítások menüpontra. Nyomja meg az OK gombot.

III. 16.Billentyűzet lezárás / feloldás
Az eszköz rendelkezik egy dedikált billentyűzár kapcsolóval. A készülék felső
peremén lévő tolókapcsolót kell jobbra állítani a billentyűzet lezárásához. Balra történő
állításakor feloldja a billentyűzetet.

III. 17.Rendszermappák
Az eszköz belső memóriáján található rendszermappák neveit az eszköz magyarul
mondja be, de valójában angolul vannak rögzítve. Az alábbi mappákat találja melyekbe a
funkciónak megfelelően tud fájlokat másolni, vagy kimásolni:
 Bemondott név: Internetes rádió - fizikai mappanév: Internet radio
 Bemondott név: Felvétel – fizikai mappanév: Record
 Bemondott név Csengőhang – fizikai mappanév: Ringtones
 Bemondott név: hangoskönyv – fizikai mappanév: Audio books
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IV. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ALAPVETŐ
HIBAELHÁRÍTÁS
IV. 1. Biztonsági óvintézkedések
 Tartsa a készüléket tiszta, száraz, páramentes helyen, óvja a hőtől, közvetlen napfénytől.
 Ne törje szét, ne dobja le, ne hajlítsa, vagy törje el annak részeit.
 Ne használjon alkoholt vagy oldószert a készülék tisztításához.
 Az eszközt ne szedje szét. A szétszedése a garancia elvesztését eredményezi.

IV. 2. Alapvető hibaelhárítás
Ha a készülék bizonyos körülmények között nem működik megfelelően, nyomja meg és tartsa
nyomva 8 másodpercig a Be- Kikapcsolásra szolgáló gombot és a Vissza gombot a készülék
reseteléséhez.
Ha ez az eljárás nem vezet megoldásra, elképzelhető, hogy egy program összeomlás okozza a
problémát.
Formázza le a készüléket az alábbiak szerint:
 Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a készülékhez és számítógépéhez.
 Nyisson meg egy fájlkezelőt.
 Jelölje ki a készülék nevének megfelelő cserélhető adathordozót.
 A helyi menüből válassza ki a Formázás lehetőséget. Győződjön meg arról, hogy formázáskor
a FAT32 fájlrendszer legyen beállítva.
 Várja meg, amíg a formázás elkészül, majd nyomjon Entert a befejezéshez.
Ha a fenti kísérletek egyike sem vezetett megoldáshoz, vegye fel a kapcsolatot a készülék
magyarországi forgalmazójával; Alko-soft Szolgáltató Nonprofit Bt. www.alkosoft.hu, telefon: +36
(30)499-34-77, E-mail: info@alkosoft.hu.
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V. SPECIFIKÁCIÓ
 Méretek: 165 mm magas,76.5 mm széles, 23.2 mm vastag.
 Súly akkuval együtt: 231 G
 Akku: beépített 4000 mAh lítium akku
 Nyelv: Magyar, angol

 Kihúzható antenna a jobb rádióvétel érdekében
 Dupla hangszóró sztereó hanghatásokkal
 Kettős mikrofonos kialakítás a minőségi felvételhez
 T9 billentyűzet
 Minden numerikus gomb gyorsbillentyűként használható
 Fizikai billentyűzár gomb
 Beépített 16GB belső memória (a felhasználó számára 14.5GB elérhető)
 USB-C típusú port
 Maximum 1 TB SD kártya támogatása (FAT, FAT32, exFAT)
 Töltési idő 4-5 óra
 Működési időtartamok:
o Készenléti idő Wifi kikapcsolva, hangszóró kikapcsolva: 34.2 óra
o Készenléti idő Wifi kikapcsolva, hangszóró bekapcsolva: 25.6 óra
o Készenléti idő Wifi bekapcsolva, hangszóró kikapcsolva: 12.5 óra
o Készenléti idő Wifi bekapcsolva, hangszóró bekapcsolva: 10.7 óra
o Internet rádió hallgatás hangszóró kikapcsolva: 11..68 óra
o Internet rádió hallgatás hangszóró bekapcsolva: 10..4 óra
o Audió/hangoskönyv lejátszás belső memóriáról, Wifi kikapcsolva, hangszóró
kikapcsolva: 20 óra
o Audió/hangoskönyv lejátszás belső memóriáról, Wifi kikapcsolva, hangszóró
bekapcsolva: 17 óra
o Szöveges fájl lejátszása belső memóriáról Wifi kikapcsolva, hangszóró
kikapcsolva: 19.4 óra
o Szöveges fájl lejátszása belső memóriáról Wifi kikapcsolva, hangszóró
bekapcsolva: 16 óra
o Audió/hangoskönyv lejátszás külső memóriáról, Wifi kikapcsolva, hangszóró
kikapcsolva: 22.7 óra
o Audió/hangoskönyv lejátszás külső memóriáról, Wifi kikapcsolva, hangszóró
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bekapcsolva: 18.75 óra
o Szöveges fájl lejátszása külső memóriáról Wifi kikapcsolva, hangszóró
kikapcsolva: 20.9 óra
o Szöveges fájl lejátszása külső memóriáról Wifi kikapcsolva, hangszóró
bekapcsolva: 17.5 óra
o FM rádió hallgatás, Wifi kikapcsolva, hangszóró kikapcsolva: 25.5 óra
o FM rádió hallgatás, Wifi kikapcsolva, hangszóró bekapcsolva: 19.9 óra
o Belső mikrofon felvétel belső memóriára Wifi kikapcsolva, hangszóró
kikapcsolva: 22.3 óra
o Belső mikrofon felvétel belső memóriára Wifi kikapcsolva, hangszóró
bekapcsolva: 18.5 óra
o Belső mikrofon felvétel külső memóriára Wifi kikapcsolva, hangszóró
kikapcsolva: 17.12 óra
o Belső mikrofon felvétel külső memóriára Wifi kikapcsolva, hangszóró
bekapcsolva: 14.6-10.7 óra között.
 Alkalmazható hőmérsékleti tartomány: 0-40 Celsius
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