
 

MP1861 Sport 

met 1,8’’LCD  

 

 

Handleiding 

 
 

Lees deze handleiding voor het gebruik van uw MP4 speler a.u.b. zorgvuldig door, en berg deze 

voor toekomstig gebruik op. 



Voorbereiding voor gebruik 

Buitenaanzicht 

 
1、、、、 MENU toets: verwijst naar de Menutoets. Het menu verschijnt na een druk op deze toets, 

daarna gaat u naar het volgende scherm door te bevestigen (Enter of Exit). Houd de toets 

vast om terug te keren naar het hoofdscherm. 

2、、、、  toets: kies de vorige optie of het vorige bestand.    

3、、、、  toets: kies de volgende optie of het volgende bestand.    

4、、、、  toets: verwijst naar de Afspeel/Stop toets, die soms fungeert als de terugtoets, dus 

terugkeren naar het vorige menu vanaf een submenu.    

5、、、、 VOL toets: Volume toets, om het geluidsvolume te verhogen of verlagen.    

Aan/uitschakelaar 

Duw de schakelaar op de speler in de ON stand om in te schakelen, en in de OFF stand om uit 

te schakelen.  

Als de tijd dat het apparaat niet gebruikt wordt de door de gebruiker ingestelde uitschakeltijd 

overschrijdt, dan schakelt de speler zich automatisch uit.  

Opmerking: als de speler op een PC is aangesloten, of aan het opladen is dan werkt deze 

functie niet. 

Batterij bijna leeg 

Als de batterij bijna leeg is, dan verschijnt een melding op het scherm, en schakelt de speler 

automatisch in de slaapmode. De speler dient opgeladen en niet herstart te worden. 

 

Opmerking: als de speler wordt opgeladen, zorg er dan voor dat de 

Aan/uitschakelaar in de AAN stand staat, anders wordt er niet opgeladen.  

Muziek 

Kies Music op het hoofdscherm, en druk dan op de MENU toets om het afspeelscherm voor 

muziek te openen.  

Druk op de  toets om heen en terug te schakelen tussen Afspelen en Pauze. Druk op de 

 en  toetsen om een vorig of volgend bestand te kiezen. Houd de  of  toets 

vast voor Snel Vooruit of Snel Achteruit te zoeken.  

Druk op de VOL toets om het Geluidsniveau in te stellen, en druk op  of  om het in te 

stellen, van 0-40.  



Films 

1. Kies de video optie op het hoofdscherm, en druk dan op MENU om deze te openen. 

2. Gebruik  om de af te spelen film te kiezen. Druk op  om te starten. 

3. Verder spelen vanaf de laatste stoppositie wordt ondersteund. 

4. Als het afspelen is gestopt, druk dan op MENU om de menu opties te openen, dit zijn: 

Lokale map, Verwijder bestand, Verwijder alles, Herhalen, en Verlaten. De functies en het 

gebruik zijn hetzelfde als bij het onderdeel muziek.  

Opnemen 

Kies Opnemen op het hoofdscherm en druk op MENU. Druk op  om te 

starten/pauzeren/herstarten en weer verder opnemen. Houd  vast om de huidige opname 

op te slaan, en verder te gaan naar een volgende opname. Na het vasthouden van MENU slaat 

het systeem automatisch de huidige opname op, en keert terug naar het hoofdscherm.  

Als het lege batterij symbool verschijnt als er gepauzeerd wordt tijdens een opname, dan slaat 

het systeem automatisch de huidige opname op, en keert terug naar het opnamescherm.  

Druk op MENU om de menu opties te openen, dit zijn: Lokale map, kaart map, OPN 

(Opname) type, opnemen en Verlaten. 

Stem Afspelen 

De stem afspeelfunctie werkt hetzelfde als het afspelen van muziek.  

 

Foto’s bladeren 

Druk op de MENU toets op het hoofdscherm om foto’s te kunnen bekijken.  

Druk op  om de te bekijken afbeelding te kiezen.  

Druk op  om de gekozen afbeelding te bekijken, en druk opnieuw om te verlaten.  

Druk op  /  heen en terug door de afbeeldingen te bladeren. 

 

Na een druk op “MENU” ziet u de volgende sub-menu’s: kaart map, groep Afspelen, Verwijderen 

bestand, Verwijder alles en verlaten. 

 

Afspeelinstellingen 

Handmatig afspelen: indien u de afbeeldingen handmatig wilt bekijken, druk dan op  of 

 om de vorige of volgende afbeelding op te roepen. 

Automatisch afspelen: na deze keuze stelt u het tijdsinterval (2-10s) voor automatisch 

afspelen in middels “Afspeelinstellingen” en het kiezen van “automatisch afspelen” en kiest 

vervolgens MENU om te bevestigen en het scherm te verlaten. 

Systeeminstellingen 

1. Systeemtijd: druk op Volume-instellingen om heen en terug te schakelen tussen Seconde, 

Minuut, Uur, Dag, Maand en Jaar, en druk op  of  om de waarde in te stellen. Druk op 

MENU om de instellingen op te slaan. 

2. LCD (Scherm) instellingen: 

Donkere (zwart scherm) mode: Achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld als er geen 

toetsen worden gebruikt. U kunt het interval instellen van 0 ~ 50 seconden. Stapgrootte: 5 

seconden. De Donkeren mode werkt niet op de volgende vijf schermen: afbeeldingen 

weergeven, films afspelen, e-books lezen, USB aansluitscherm en songteksten scherm. 



3. Taalselectie: Ondersteund worden vele talen, zoals: Spaans, Engels, Frans, Duits, Italiaans, 

Nederlands, Portugees, Zweeds, Tsjechisch, Deens, Pools Russisch, Turks, Hongaars, Roemeens, 

Arabisch, Hebreeuws, Thais, Indonesisch, Simpel Chinees, Traditioneel Chinees Japans, 

Koreaans en Grieks. 

4. Uitschakelinstellingen: 

Stroombesparingsmode: Het systeem schakelt zich automatisch uit als er geen toetsen 

gebruikt worden. Instelwaarden lopen van 0 ~ 200 seconden. Stapgrootte: 10 seconden. Deze 

mode werkt niet op schermen zoals USB, audio- en video afspelen, opnemen, luisteren naar FM 

radio, automatisch afspelen van afbeeldingen of e-books. 

Slaaptimer: Stel de slaap- en uitschakeltijd in als het apparaat niet gebruikt wordt, 

instelwaarden lopen va 0-120 min, met een stapgrootte van 10 min. De slaaptimer werkt op 

alle schermen, behalve het USB scherm. 

5. Geheugen info: Geeft de totale geheugencapacteit weer, en het percentage gebruikte 

ruimte van de hoofdschijf of de SD kaart of de speler. Om heen en terug te schakelen tussen 

deze informatie gebruikt u  of  

6. Apparaat formatteren: Formatteert de hoofdschijf en de SD kaart. LET OP: Deze actie 

verwijdert alle gegevens op de hoofdschijf. 

7. Firmware versie: toont de versie informatie van de huidige firmware.  

8. Firmware upgrade 

De firmware van de speler kan via deze optie worden gerepareerd of ge-üpgrade.  

9. Toetstonen: Stel het volume in van de toetstonen, met een waardenbereik van 0－40. Als de 

stapgrootte 1,0 is, wordt aangegeven dat de toetstoon niet hoorbaar is. 

10. Verlaten: terug naar het hoofdscherm van de systeeminstellingen.  

E-book (Tekst) 

Druk op de MENU toets op het hoofdscherm om een e-book te openen,  

Druk op  om de lijst met bestanden te openen voor selectie.  

Druk op  of  om te bladeren, en druk opnieuw op  om te verlaten.  

Probleemoplossing 

Mediaspeler werkt niet, of LCD scherm geeft niets weer.  

- Controleer de capaciteit van de batterij. 

Aan/uitschakelaar werkt niet. 

- De batterij is leeg. 

Kan geen bestanden downloaden 

- Controleer de verbinding tussen de USB poort op de computer en de USB kabel. 

- De mediaspeler formatteren. 

 

 

*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 (DE) 

*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) 

www.difrnce.com 


