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Gebruiksaanwijzing
MP3 muziekspeler met helder geluid

INLEIDING
Gefeliciteerd met de aankoop van uw eigen Snurkey. Voordat u het product gaat gebruiken is het
belangrijk deze handleiding goed door te lezen. Heel veel plezier met het gebruik van Snurkey.

BELANGRIJK
•
•
•
•

Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.
Het apparaat voldoet aan de internationaal erkende IEC veiligheidsvoorschriften.
Gebruik het apparaat op en bewaar het bij een temperatuur tussen 15oC en 35oC.
Dit apparaat werkt uitsluitend op batterijen.

PRODUCTGEGEVENS SNURKEY
•
•
•
•
•
•
•

Snurkey werkt op Windows systemen.
Snurkey werkt met verschillende geluidsformaten, waaronder MP3 en WAV
Capaciteit: 2 GB
Geluidsratio: 85 DB
USB-poort: USB 2.0 full speed, bit rate 85 bps
Batterijen: drie AA 1,5V batterijen
Speaker: 4Ω3W

HET PLAATSEN OF VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plaats voor gebruik drie AA-batterijen.
De batterijhouder en USB-kabel bevinden zich in de rug van Snurkey.
Maak het klittenband voorzichtig open en haal de batterijhouder / USB-kabel eruit.
Druk zachtjes op ‘OPEN’ en schuif de batterijbeschermer los.
Verwijder voorzichtig de oude batterijen indien van toepassing.
Plaats drie nieuwe AA-batterijen in de batterijhouder.
Plaats de batterijbeschermer terug.
Plaats batterijhouder en USB kabel terug in Snurkey en sluit de klittenband.

VERKLARING BUTTONS OP POOTJES SNURKEY

Volume harder			

Luister naar geluidjes

Aan / uit		

Luister naar verhaaltjes

Volume zachter

Luister naar liedjes

GEBRUIK VAN SNURKEY
Snurkey heeft twee basisfuncties:
1.
Het afspelen van audiobestanden.
2.
Het toevoegen of verwijderen van audiobestanden.
Voordat u Snurkey kunt gebruiken, dient u de on/off knop op de batterijhouder in Snurkey op stand
‘on’ te zetten.

Het afspelen van audiobestanden
Aan/uit:
1.

Druk de aan/uit-button in en houd die 1 seconde vast.
Het hartje van Snurkey gaat even branden en daarna knipperen.
Speel liedjes*:

2.
3.
4.
5.

Als het hartje knippert, druk dan op de button ‘speel muziek’. Het hartje gaat nu branden.
Zoek een liedje door net zo vaak op de button te drukken totdat het gewenste liedje
is gevonden.
Selecteer het gekozen liedje en houd de button 1 seconde vast.
Het gekozen liedje zal gaan spelen.
Volume harder:

6.

Hiermee zet je het geluid harder tijdens het afspelen.
Volume zachter:

7.

Hiermee zet je het geluid zachter tijdens het afspelen.
Aan/uit:

8.

Zet de Snurkey uit door op de aan/uit-button te drukken totdat het lichtje uit is.

* Natuurlijk kunt u ook kiezen uit

verhaaltjes of

geluidjes.

Het toevoegen van audiobestanden
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Sluit Snurkey via de USB-kabel aan op de computer om zo nieuwe liedjes, verhaaltjes of
geluidjes toe te voegen. De USB-kabel is te vinden in de rug van Snurkey. Maak voorzichtig
het klittenband open en haal de batterijhouder / USB-kabel uit de rug.
De computer herkent Snurkey automatisch als een externe drive, genaamd Snurkey.
Tijdens de koppeling met de computer knippert het hartje van Snurkey.
In de verkenner / finder op de computer verschijnen drie mappen van Snurkey:
• music (liedjes) 		
• sounds (geluidjes)			
• stories (verhaaltjes)
Dubbelklik op de betreffende map om te zien welke liedjes, verhaaltjes en geluidjes er al
opgenomen zijn.
Voeg nieuwe audiobestanden toe door deze van de mappen op de computer naar de mappen van Snurkey te kopiëren. Dit kunnen zelf ingesproken* of al bestaande** liedjes, verhaaltjes en geluiden zijn. Zorg ervoor dat liedjes in de map liedjes komen, verhaaltjes in de
map verhaaltjes en geluidjes in de map geluidjes.
Koppel Snurkey NIET af tijdens het proces van kopiëren. Uw computer geeft zelf aan als
het bestand gekopieerd is.
Als u klaar bent, koppel Snurkey af. Verwijder de USB kabel van Snurkey (zoals u met een
camera of usb stick doet) en berg de USB kabel terug in Snurkey en sluit de klittenband.

* Zelf liedjes, verhaaltjes of geluiden inzingen / inspreken
Op www.snurkey.com staat stap voor stap uitgelegd wat u moet doen om zelf liedjes, verhaaltjes
of geluiden in te zingen of in te spreken. De liedjes, verhaaltjes en geluidjes die op de website
staan, kunt u ook downloaden en toevoegen aan Snurkey. Zorg ervoor dat u de meest recente
versie van Adobe Flash Player op uw computer geïnstalleerd heeft.
Het advies is alle liedjes, verhaaltjes en geluidjes na het inzingen of inspreken direct op te slaan
op uw eigen computer. Zo blijven die bewaard mocht er per ongeluk iets gewist worden in de mappen van Snurkey. Zorg ervoor dat u bij het opslaan de extentie .wav behoudt.
** Bestaande liedjes toevoegen
U kunt bestaande muziek uit uw muziekbibliotheek op Snurkey toevoegen volgens bestaande
stappen. Let er wel op dat dit oorspronkelijk aangekochte mp3 files zijn. Illegaal verkregen bestanden kunnen namelijk beschadigd zijn, waardoor ze niet af te spelen zijn.

Het verwijderen van audiobestanden
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Sluit Snurkey via de USB-kabel aan op de computer om zo nieuwe liedjes, verhaaltjes of
geluidjes toe te voegen. De USB-kabel is te vinden in de rug van Snurkey. Maak voorzichtig
het klittenband open en haal de batterijhouder / USB-kabel uit de rug.
De computer herkent Snurkey automatisch als een externe drive.
In de verkenner / finder op de computer verschijnen drie mappen van Snurkey:
• music (liedjes) 		
• sounds (geluidjes)			
• stories (verhaaltjes)
Dubbelklik op de betreffende map om te zien welke liedjes, verhaaltjes en geluidjes er al
opgenomen zijn.
Selecteer een liedje, verhaaltje of geluidje en verwijder deze door op delete te klikken of
door deze te verplaatsen naar de prullenmand.
LET OP: Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
Zorg ervoor dat u altijd een backup van de bestanden op uw eigen computer bewaard.
Als u klaar bent, koppel Snurkey af. Verwijder de USB kabel van Snurkey (zoals u met een
camera of usb stick doet) en berg de USB kabel terug in Snurkey en sluit de klittenband.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

U kunt Snurkey alleen aan de oppervlakte schoonmaken met een vochtige doek. Zorg ervoor dat
de usb kabel en batterijhouder niet nat worden. Hierdoor kan Snurkey defect raken.
Let er op dat de batterijen niet voor lange tijd na gebruik in de houder achterblijven. Als u Snurkey
voor een langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen. Gebeurt dit niet dan bestaat de
kans dat de batterijen gaan lekken, waardoor Snurkey defect kan raken.

HET MILIEU

Als u Snurkey niet meer nodig mocht hebben, gooi Snurkey dan niet bij het normale huisvuil. Kijk
eerst in uw omgeving of u er iemand anders blij mee kan maken, wellicht een tehuis, buitenlandse
hulporganisatie, etc. Mocht u Snurkey toch weg gooien, verwijder dan de electronica en lever
deze op een door de overheid aangewezen inzamelpunt. De knuffel kunt u bij het normale huisvuil
doen.

GARANTIE EN SERVICE

In geval van een defect en service gerichte vragen verzoeken wij u contact op te nemen via www.
snurkey.com/contact.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Ga naar www.snurkey.com/faq. Daar proberen we zoveel mogelijk vragen beantwoord te hebben.

CONTACTGEGEVENS SNURKEY
Bywin
info@bywin.nl

