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Veiligheid: wij adviseren u om de onderstaande punten te lezen om
gevaarlijke situaties met betrekking tot brand en/of stroomschade te
voorkomen.
- Leg de mp3 speler niet op een plek neer waar water of vocht is.
- Het product is NIET waterdicht. Gebruik nadat het product in water
is gevallen is volledig op eigen risico
- Leg het apparaat niet in de buurt van vuur
- Gebruik een droog doekje voor het schoonmaken. Vochtige doekjes
kunnen schade aanbregen

Technische specificaties:
- 32GB intern geheugen
- 32GB micro SD-kaart onsteund
- 2,4'' inch scherm
- 800Mah, 3,7V accu
- 3,5mm headphone jack
- Bluetooth 5.0
- Voldoet aan de Europese CE eisen 
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Taal instellen:
- Houd de powerknop ingedrukt om de mp3 speler aan te zetten
- Gebruik de pijltjes om te navigeren naar de afbeelding van het
''tandwiel'' in het menu. 
- Klik op de middelste toets om na het sub-menu te gaan. 
- Selecteer vervolgens ''language'' en druk op de middelste toets
- Gebruik de pijltjes om naar beneden te gaan en selecteer de taal
''Nederlands'' klik vervolgens op de middelste toets.
- De ingestelde taal is nu Nederlands

Muziek op de mp3 speler zetten:
- Sluit de bijgevoegde oplaadkabel op de mp3 speler aan en plug
het ander uiteinde aan op een laptop/computer
- Kijk of het optie ''opladen en overbrengen'' geselecteerd staat. Is
dit niet het geval gebruik dan de pijltjes om er heen te navigeren
- de mp3 speler verschijnt nu als ''USB-station'' op uw computer,
net als een USB-stick. 
- Plaats de muziek in het betreffende USB-station. Als u graag met
mappen werkt is dit het moment om de muziek al in mappen te
zetten.
- Zodra het kopiëren klaar is haalt u de USB-kabel uit de MP3-
speler en de muziek staat er op.

Wisselen tussen muziek dat op de MP3 speler staat en de SD-
kaart:
- zet de mp3 speler aan door de aan en uitknop ingedrukt te
houden.
- Ga vervolgens naar het onderdeel ''Muziek'' toe en druk op de
middelste knop om verder te gaan.
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- Scroll helemaal naar beneden.
- Hier zit u de opties ''Hoofdcatelogus'' en ''SD-catalogus''
- Ga op de optie ''Hoofdcatelogus'' staan en druk op de middelste
knop als u muziek wilt afspelen die op de MP3 speler staat.
Selecteer ''SD-catalogus'' wanneer u muziek wilt afspelen op van de
SD-kaart

Het koppelen van een bluetooth apparaat:
- Zet de mp3-speler aan door de powerknop ingedrukt te houden.
- Druk op de pijltjes knoppen totdat de optie ''Bluetooth'' in het
midden van uw scherm staat.
- Druk vervolgens op de middelste knop.
- Selecteer nu de optie ''Search for device'' en druk op de middelste
knop. De mp3 speler gaat nu opzoek naar Bluetooth apparaten
- Let op! zorg er voor dat het bluetooth apparaat wat u wilt
koppelen zo ingesteld staat dat deze vindbaar is voor andere
apparaten.
- Selecteer volgens het bluetooth apparaat wat u wilt koppelen en
druk op de middelste knop.
- Uw apparaat is nu gekoppeld.
- Het kan zijn dat als u meerdere apparaten koppelt aan uw eigen
bluetooth apparaat de mp3-speler niet altijd automatisch koppelt. 
Ga dan weer naar het bluetooth menu. Ga vervolgens naar ''Device
list'' en selecteer u apparaat. De koppeling zou nu weer tot stand
moeten komen. 

Heeft u nog andere vragen dan kunt u contact opnemen met
ons door een mail te sturen naar info@for-ce.com

 
Wij staan voor u klaar, ook na de verkoop.


