Standartní příslušenství
Zkontrolujte, prosím, jestli balení Vašeho digitálního přehrávače obsahuje následující součásti:
• MP 4 přehrávač
• Sluchátka
• USB kabel

Specifikace:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiál: plast
Formát zvuku: MP3/WMA
Formát videa: AMV/MTV
Formát obrázků (fotek): JPEG/GIF
Rádio: FM
Paměť: 4GB
Rozměry přehrávače: 70 x 55mm
Rozměry displeje: 40x 30 mm

Audio výstup: 3,5 mm audio jack

Před použitím je přehrávač potřeba nabít – připojením USB kabelem k počítači či notebooku.

Připojte MP4 přehrávač USB kabelem
k Vašemu PC pro dobití přístroje.

Popis ovládání

Tlačítko pro vstup do MENU

Centrální tlačítko
Tlačítko pro posunutí na následující skladbu

Tlačítko pro posunutí na předchozí skladbu

Tlačítko pro přehrávání/pauzu

Použití přístroje
1. Zapněte přístroj - přepnutím tlačítka do polohy ON (vespod přístroje, vedle konektoru na
USB kabel)
2. Po zapnutí se na displeji objeví nápis „ Welcome“ a poté menu. V menu s i vyberte
požadovanou funkci.
a. Music – puštění hudby --- lze v případě, že již máte uložené písničky
b. Videos – prohlížeč videí--- lze v případě, že již máte uložené video
c. Record - nahrávání --- lze nahrávat pouze zvuk z Rádia
d. Voice – přehrávač nahraných záznamů --- lze v případě, že již máte nahraný záznam
e. FM-Radio
f. Photo – prohlížeč obrázků/fotek
g. Setup – Nastavení přístroje
h. E-BOOK
i. Game

V menu se pohybujete pomocí šipek. Vybranou funkci potvrdíte pomocí tlačítka „MENU“.
Hlasitost nastavíte pomocí centrálního tlačítka – kliknutím se zobrazí nastavení hlasitosti a
pomocí šipek pak již nastavíte požadovanou hlasitost.
Pokud s přístrojem déle než 3 vteřiny nemanipulujete, přepne se do spacího módu.

3. A) RADIO – je zde několik možností nastavení – do menu se dostanete pomocí

tlačítka „M“, pohyb v menu provádíte pomocí šipek. Potvrzení vybrané možnosti
rovněž provedete pomocí tlačítka „MENU“.
- Save – uložení stanic
- Record – nahrávání zvuku
- Delete – smazání uložení dané stanice
- Delete all – smazání uložení všech stanic
- Auto search – automatické hledání stanic
B) NASTAVENÍ PŘÍSTROJE (Setup)- do menu se dostanete pomocí tlačítka „MENU“, pohyb

v menu provádíte pomocí šipek. Potvrzení vybrané možnosti rovněž provedete pomocí
tlačítka „MENU“.
-

-

System time – nastavení času a data – šipkami vyberete zvolenou hodnotu a
potvrdíte centrálním tlačítkem. Pro návrat do nastavení stiskněte tlačítko „MENU“
LCD setup – nastavení LCD displeje – zde nastavíte, jak bude Váš displej světlý nebo
tmavý pomocí DARK MODE
Language – nastavení jazyku
o Simple chinese – čínština jednoduchá
o Trad chinese – čínština tradiční
o English - angličtina
o Francais - francouzština
o Italiano - italština
o Deutsch - němčina
o Portuguese - portugalština
o Espanol - španělština
o Ruština
o Nederlands - holandština
o Čeština
o Jazyk polski - polština
o Turečtina
o Maďarština
o A spoustu dalších
Power Off – vypnutí přístroje
Online Mode
Memory info – informace o využití paměti
Firmware version – informace o verzi firmwaru
Key Tone – zvuk tlačítek
Exit - Odchod z nabídky

