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De volgende voorzorgsmaatregelen moeten altijd in overweging worden genomen voordat u de ''For-ce M01 mp3-speler,
hierna het apparaat genoemd, gebruikt.

Algemene informatie:
Lees dit bestand met instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar ze veilig. Als u dit apparaat aan andere mensen
geeft, geef dan ook deze handleiding door. Gebruik dit apparaat alleen in overeenstemming met de instructies in deze
gebruikershandleiding.
Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

De garantie vervalt onmiddellijk als schade is veroorzaakt door het niet naleven van deze gebruikershandleiding. De fabrikant
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door niet-naleving van de gebruikershandleiding, nalatig gebruik
of gebruik dat niet voldoet aan de voorwaarden in de gebruikershandleiding.

Batterijen, elektriciteit & warmte
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn voordat u het apparaat, de kabel(s) of de stekker aanraakt.
- Als u het apparaat aansluit op een USB-oplader, controleert u of het overeenkomt met de ingangsspanningen.
- Controleer de kabel en het apparaat regelmatig op beschadigingen.
- Zorg ervoor dat de kabel of het apparaat niet kan worden betreden, omgevallen of geknepen.
- Verwijder de kabels tijdens onweer of als ze lange tijd niet worden gebruikt.

- Gebruik het apparaat niet als het defect is geraakt of als het op enigerlei wijze is gevallen of beschadigd is geraakt. Stuur het
apparaat ter inspectie naar de fabrikant of het dichtstbijzijnde gekwalificeerde servicecentrum.
- Zorg ervoor dat het apparaat en de kabel niet in contact komen met warmtebronnen, zoals vlammen of radiatoren.
- Om het risico op persoonlijk letsel, elektrische schokken, brand of schade aan het apparaat te verminderen of te voorkomen,
plaatst u nooit metalen voorwerpen in een opening van de poorten.

PAS OP! Open de behuizing niet, want dit kan resulteren in een elektrische schok!
PAS OP! Het beschadigen van de behuizing en/of het doorboren van het apparaat, kan leiden tot explosie of brand!
PAS OP! Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, beschermt u het apparaat tegen druppelend of
opspattend water en houdt u het uit de buurt van voorwerpen gevuld met vloeistoffen.

Gebruiken:
- Controleer het apparaat voor gebruik op zichtbare externe schade. - Gebruik het apparaat nooit als het beschadigd is.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen.
Plaats het apparaat niet onder mechanische belasting.
Onjuist gebruik van het apparaat kan het product en de veiligheid ervan beschadigen.

Ga zorgvuldig om met het apparaat. Schokken, stoten of vallen, zelfs vanaf een lage hoogte, kan het apparaat beschadigen.
Het apparaat moet worden onderhouden als het op enige wijze is beschadigd, d.w.z. het voedingssnoer / de stekker is
beschadigd of als het niet goed werkt. 

Gebruik of bewaar het apparaat niet in een omgeving die onderhevig is aan sterke statische elektriciteit of magnetische
velden.

Belangrijke informatie:
- Houd kinderen onder strikt toezicht om te voorkomen dat ze het apparaat als speelgoed gebruiken.
- Sta niet toe dat kinderen zonder toezicht dit apparaat schoonmaken of onderhouden.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis, in droge ruimtes en niet in de buurt van water, andere vloeistoffen of vochtigheid.
- Gebruik het apparaat niet als het of de kabel in water of enige vorm van vloeistof is gevallen.
- Dompel het apparaat, de kabel en de stekker nooit onder in water of enige vorm van vloeistof.
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3. Handige instellingen
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/Taal'' 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.

Dit zelfde proces kan herhaal worden voor elke andere taal

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.



Afspeellijsten maken:
- 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. 
- Maak een map aan op het USB-station. Geef deze map de naam van uw gewenste afspeellijst.
- Plaats alle muziek van de afspeellijst in de aangemaakte map
- Ontkoppel de MP3 speler
- Start de MP3 speler op. 
- Navigeer naar de optie ''Map weergave'' en klik op de middelste toets
- Kies de de door u geselecteerde map

U kunt nu de afspeellijst afspelen

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.
- 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.


