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Obsah                                                                                   
 
Bezpečnostní opatření  
Tato příručka obsahuje informace o důležitých bezpečnostních opatřeních a správné obsluze. 
Před použitím zařízení si proto všechny informace pečlivě přečtěte, abyste se vyhnuli 
neočekávaným nehodám. 
 
 Nepokládejte přehrávač na místech s vysokou teplotou, vlhkostí nebo prašností 

(více než 40 ℃), zejména ne v létě v automobilech se zavřenými okny. 
 Chraňte přehrávač před údery a nárazy. Obzvláštní pozornost věnujte ochraně 

TFT obrazovky před otřesy, abyste zamezili jejímu poškození nebo nesprávné 
funkci při zobrazování. 

 Zvolte vhodnou hlasitost reprodukce. Pociťujete-li brnění v uších, snižte hlasitost 
nebo přístroj přestaňte používat. 

 Provozní doba baterie se může lišit v závislosti na různých podmínkách 
používání, výrobci a době výroby. 

 Během formátování, odesílání nebo stahování dat přehrávač náhle neodpojujte. V 
opačném případě dojde k chybě běhu programu.  

 Nepřebíráme odpovědnost ani jakékoli závazky za ztrátu obsahu paměti 
způsobenou poškozením výrobku, opravou výrobku nebo z jiných důvodů. 
Věnujte, prosím, pozornost správné obsluze v souladu s návodem. 

 Po připojení k USB portu spuštěného počítače je možno nabíjet baterii 
přehrávače, a to bez ohledu na to, zda je přístroj zapnut nebo vypnut. 

 Přehrávač sami nerozebírejte a k čištění jeho povrchu nepoužívejte alkohol, 
ředidlo nebo benzen. 

 Nepoužívejte přehrávač v prostorách, ve kterých je zakázán provoz 
elektronických zařízení, například v letadle. 

 Nepoužívejte přehrávač při řízení automobilu nebo při chůzi, abyste předešli 
dopravním nehodám. 

 Před nabíjením prosím MP3 přehrávač vypněte, jinak bude MP3 přehrávač 
pracovat v nesprávném režimu. 

 Baterii přehrávače dobíjejte za následujících podmínek: 
A. Nezobrazuje-li ikonka stavu nabití baterie žádnou zbývající kapacitu. 
B. Zobrazí-li systém výstrahu týkající se vybitých baterií. 
C. Nereaguje-li přehrávač na stisknutí tlačítek. 
D. Přehrávač automaticky zobrazuje heslo „Good-Bye“. 
※Naše společnost si vyhrazuje právo na zdokonalování výrobku. Výrobek proto podléhá 
veškerým změnám technických parametrů a designu bez dalšího upozornění! 
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Charakteristické vlastnosti 
 Barevný TFT displej 1,8" (160 x 128) 
 Štíhlý design se slotem pro karty Micro SD 
 Možnost přehrávání několika hudebních formátů, jako MP3, WMA a WAV, 

kvalitní tónové zabarvení a zobrazování zvukových frekvencí v reálném čase 
 Funkce Movie, displej s přehráváním přes celou obrazovku  
 Funkce procházení obrázků ve formátu JPEG s vysokým rozlišením  
 Záznam pomocí mikrofonu 
 Nastavení pro úsporu energie, nastavitelný jas 
 Kvalitní materiál, podpora prostorového efektu 3D EQ, uzpůsobený ekvalizér 
 Vícejazyčná podpora 
 Vysokorychlostní USB 2.0 
 Funkce E-book se záložkovou funkcí 
 Aktualizovatelné programové vybavení 
Popis přehrávače 
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Popis funkce dotykových kláves: 
„Vol+/up“ (zesílit): Zesílení hlasitosti a pohyb vpřed. 
„Vol-/down“ (zeslabit): Zeslabení hlasitosti a pohyb vzad. 
„ “: Potvrzení / vstup do podmenu, přehrávání a přerušení. 
„ “: Krátký dotyk: Zpět na vyšší menu / Zpět 
„ “: Volby nastavení u různých funkcí, jako jsou hudba, video atd. 
„Next/Forward“ (Následující / Vpřed): Následující. 

Dlouhé stisknutí klávesy „Next/Forward“: Rychlé přehrávání vpřed. 
„Prev/Backward“ (Předcházející / Zpět): Předcházející 

Dlouhé stisknutí „Prev/Backward“: Rychlé přehrávání dozadu 
Vpřed / vzad v režimu přehrávání videa: 
Protože jsou dotykové klávesy velmi citlivé a z důvodu zabránění špatné funkce přerušte 
prosím nejdříve přehrávání videa, chcete-li přehrávat video dopředu nebo dozadu a potom 
držte stisknutou klávesu „Next/Forward“ (Následující / Vpřed) nebo 
„Prev/Backward“ (Předcházející / Zpět). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsluha dotykových kláves: 
Protože je dotyková klávesnice citlivá, je velmi důležité, aby se uživatel dotýkal kláves 
správným způsobem, a proto provádějte obsluhu přehrávače následovně: 

 

! Důležitá poznámka: 
Nebudou-li se vaše prsty během použití přehrávače dotýkat kláves ve správné 
poloze, nemohou dotykové klávesy někdy správně pracovat, protože jsou 
dotykové klávesy MP3 přehrávače velmi citlivé. Pokládejte proto prosím vaše 
prsty na klávesy správně a nedotýkejte se zejména míst mezi dvěma nebo 
třemi klávesami. 
Funkci dotykových kláves bude také ovlivňovat statická elektřina, která ovšem 
MP3 přehrávač nepoškodí. Vyzkoušejte dotykové klávesy vícekrát, aby došlo 
k obnovení funkce. 
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Hlavní menu 

     

Základní obsluha 
Zapnutí a vypnutí 

 

 

 

 

z 

 

*Důležité: Je-li váš MP3 přehrávač zablokován nebo nepracuje-li správně, proveďte 
prosím jeho resetování a po dvou sekundách jej znovu zapněte. 

Stisknete-li a budete-li držet klávesy pro zapnutí 
po dobu tří sekund, dojde k zapnutí MP4 
ř h á č  

 Stisknutí a držení kláves pro zapnutí po dobu tří 
sekund během provozu MP4 přehrávače způsobí 
jeho vypnutí. 
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Funkce Hold (Přidržení) zapnuta/vypnuta 
Zapnutí funkce Hold (přidržení): Stiskněte volbu „setting option“ (volba nastavení) a držte 
tuto klávesu po dobu 2 sekund. Na displeji se objeví ikonka zámku. 
 
Vypnutí funkce Hold (přidržení): Stiskněte volbu „setting option“ (volba nastavení) a držte 
tuto klávesu po dobu 2 sekund. Ikonka zámku zmizí z displeje. 
 
Resetování napájení 
Dojde-li během použití k zablokování přehrávače, můžete pro stisknutí tlačítka RESET na 
zadní části MP4 přehrávače použít jehlu(nebo rozevřenou kancelářskou sponku), aby došlo 
k restartování přehrávače. 
Baterie 
Tento přehrávač je napájen vestavěnými lithiovými bateriemi s vysokou kapacitou. 

 

Zcela nabitá        Částečně nabitá   Téměř vybitá       

Využitelná kapacita baterie se může lišit v závislosti na různé hlasitosti reprodukce, typu 
přehrávaného souboru a používání tlačítek k ovládání funkcí. Přehrávač může šetřit energii 
baterie buď nastavitelnou dobou vypnutí (Customized Power Off Time) nebo nastavením 
parametrů displeje (Display Setting).  
 
Hudba 
Zvolte v hlavním menu volbu „Hudba“ a stiskněte tlačítko „ “, abyste vstoupili do 
režimu přehrávání hudby. 

 
Dotkněte se tlačítka „ “, abyste se vrátili do hlavního menu. 
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Video 
Zvolte v hlavním menu volbu „Video“ a stiskněte tlačítko „ “, abyste vstoupili do režimu 
přehrávání videa. 
 

 
Dotkněte se tlačítka „ “, abyste se vrátili do hlavního menu. 
 
Radio FM 
Zvolte v hlavním menu volbu „ Radio FM“ a stiskněte tlačítko „ “, abyste vstoupili do 
režimu FM. Potom znovu stiskněte tlačítko „ “, abyste se automaticky dostali nejdříve do 
podmenu FM. (Podmenu FM obsahuje volby: Ručně, Auto, Paměť, Předvolby a Smazat). 
 

 
 
Stiskněte tlačítko „ “, abyste provedli následující volby: Manu, Auto, Memo, Pres, Del a 
vstupte do programu FM. 
Ručně: 
Zvolíte-li volbu „Ručně“, potom budete moci při výběru stanice procházet jednotlivými 
frekvencemi ručně, a to dotykem ikonky „Next/Forward“ (Následující/Vpřed) a 
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„Prev/backward“ (Předcházející/Zpět). 
 
Auto (automaticky): 
Provedete-li volbu „Auto “, bude zahájeno procházení rozsahu FM a automatické ukládání 
nalezených stanic. Po ukončení automatického procházení stiskněte ikonku 
„Next/Forward“ (Následující/Vpřed) a „Prev/backward“ (Předcházející/Zpět), aby došlo k 
volbě kanálu. 
 
Paměť: 
Chcete-li stanici v pásmu FM uložit, stiskněte tlačítko „ “, aby došlo k opuštění podmenu 
FM, zvolte nabídku „Pameť“ a stiskněte tlačítko pro přehrávání, aby došlo v volbě kanálu 
pro uložení stanice FM. 
 
Předvolby: 
Stiskněte tlačítko „ “, abyste vstoupili do nabídky „Předvolby“. Uvidíte stanici FM, 
kterou jste přednastavili nebo kterou jste do paměti uložili již dříve a stiskněte tlačítko 
„Next/Forward“ (Následující/Vpřed) a „Prev/backward“ (Předcházející/Zpět), aby došlo k 
volbě kanálu, který preferujete. 
 
Smazat: 
Provede vymazání uložené stanice. Objeví se okno, ve kterém budete požádáni o potvrzení 
volby „Ano“ nebo „Ne“. Stiskněte tlačítko „ “, aby došlo k potvrzení vaší volby. 
Poznámka: 
Pracuje-li přehrávač v režimu FM, sluchátka jsou používána jako anténa, proto 
prosím dbejte na to, aby byla sluchátka správně připojena. 
 
Foto 
V hlavním menu zvolte nabídku „Photo“ (Foto) a stiskněte tlačítko „ “, abyste vstoupili 
do režimu prohlížeč fotografií a dotykem ikonky „Next/Forward“ (Následující/Vpřed) nebo 
„Prev/backward“ (Předcházející/Zpět) si prohlédnete následující nebo předcházející 
fotografii. 
 
Text 
Stažení souboru ve formátu TXT 
Stahování souboru a uložení souboru do vašeho MP3 přehrávače ve formátu TXT. 
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čtení souboru 
Stiskněte tlačítko „ “, abyste vstoupili do nabídky „Text files“ (textové soubory) a potom 
krátce stiskněte tlačítko „ “, abyste mohli soubor přečíst. Procházejte stránky pomocí 
kláves „vol+/up“ (zesílit) nebo „vol-/up“ (zeslabit). 
 
Ukládání záložek 
Pročítáte-li text, stiskněte tlačítko „  “, aby došlo k uložení záložky. K dispozici jsou 
celkem tři záložky, které mohou být uloženy. Stiskněte tlačítko „ “, aby došlo k potvrzení 
a k uložení záložky na aktuální stránce. Krátké stisknutí tlačítka „ “ umožní opuštění 
režimu ukládání. 
Při ukládání stiskněte tlačítko „Prev/backward“ (Předcházející / Zpět), pro volbu záložky 
použijte tlačítko „Vol+/up“ (zesílit) nebo „Vol-/up“ (zeslabit) a potom stiskněte tlačítko 
„ “, aby došlo k potvrzení volby. Stiskněte tlačítko „Next/Forward“ (Následující / Vpřed), 
aby došlo k založení uložené záložky. 

Záznam 
Po vstoupení do režimu „Record“ (záznam) bude na displeji zobrazeno následující: 
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Stiskněte tlačítko „ “, aby došlo k zahájení záznamu, potom stiskněte tlačítko „ “, aby 
došlo k ukončení záznamu a uložte zaznamenaný soubor. Po uložení bude přehrávač opět 
připraven pro následující záznam. 

 

REC Setup (nastavení záznamu) 
Ve stop stavu režim Záznam stiskněte dlouze klávesu MENU, abyste opustili hlavní 
zobrazení, vstupte do nabídky Nastavení zvolte možnost Nahrávání, abyste mohli provést 
kompletní nastavení (Kvalita zvuku/(Hlasitost nahrávání). 
1. Kvalita zvuku- Vysoká kvalita, Normální kvalita (první možnost znamená větší 

velikost zaznamenaného souboru a lepší kvalitu, druhá možnost má opačné 
vlastnosti)  

2. Hlasitost nahrávání (hlasitost záznamu): Pět možností +1, +2, +3, +4 a +5. Čím 
vyšší je nastavená úroveň, tím větší je hlasitost záznamu. 

*Při provádění záznamu odpojte prosím sluchátka, aby byla zvýšena kvalita záznamu. 
*Zaznamenané zvukové soubory mohou být nalezeny v menu „Složky“ (přehrávání hudby) 
a mohou být přehrány, aby byla vyzkoušena jejich kvalita. 
*Je-li na displeji zobrazen údaj „Plná paměť, znamená to, že pro nový zaznamenaný soubor 
není k dispozici dostatek místa. V takovém případě, prosím, uvolněte místo vymazáním 
jiných souborů. 
 
Složky 
Složky vám pomohou pohodlně ovládat a procházet všechny soubory v MP3 přehrávači. 
Můžete si zvolit hudební, filmové nebo textové soubory, které si můžete okamžitě přehrát. 
Například: 
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Nastavení 

 
Poznámka: U různých funkcí, jako jsou přehrávání hudby, přehrávání filmů atd., můžete 
stisknout tlačítko „ “, abyste vstoupili do příslušné volby nastavení. 
 
Nastavení hudby: 
1) Opakování: 
Přehrát jednu: Zastaví vždy po ukončení každé skladby. 
Opakovat jednou: Opakuje jednu skladbu. 
Přehrát adresář: Zastaví po ukončení přehrávání skladeb z jedné podsložky. 
Opakovat adresář: Opakuje skladby z podsložky. 
Vše jednou: Zastaví po přehrání všech skladeb. 
Opakovat vše: Opakuje nepřetržitě všechny skladby. 
Ukázka: Přehraje prvních 10 sekund každé skladby v aktuální složce. 
 
V režimech Přehrát jednou a Opakovat adresář MP3 přehrávač nejdříve rozpozná skladby v 
kořenových složkách a provede jejich standardní přehrání jednou nebo je bude přehrávat 
opakovaně. Chcete-li přehrávat skladby v dalších podsložkách, vstupte prosím nejdříve do 
nabídky Složky, zvolte požadované skladby z dalších podsložek a MP3 přehrávač bude 
přehrávat všechny skladby z této složky. 
 
2) Přehrávání: 
Postupně: Přehrává hudbu nebo video postupně jedno po druhém. 
Náhodně: Přehrává hudbu nebo video náhodně. 
 
3) Volby EQ: Normální, 3D, Rock, Pop, Klasika, Bass, Jazz, Osobní EQ (nastavitelný). 
Obsluha Nastavení osobní EQ: 
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Po provedení volby „Nastavení osobního EQ“ (Nastavitelný ekvalizér) stiskněte 
„Next/Forward“ (Následující / Vpřed) nebo „Prev/backward“ (Předcházející / Zpět), abyste 
se přesunuli na požadovanou hodnotu frekvence (60 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 6 kHz) a 
pomocí klávesy „vol+/up“ (zesílit) nebo „v“ nastavte hodnotu dB, stiskněte 
„Prev/backward“ (Předcházející / Zpět) nebo „Next/Forward“ (Následující / Vpřed), abyste 
přešli na volbu Ano nebo Ne a potom stiskněte tlačítko „ “, abyste volbu potvrdili nebo 
zrušili. 
Nastavení pásma FM rádio: 
1) Stereo v pásmu SW: Zapíná nebo vypíná efekt Stereo. 
2) Pásmo FM: Zvolte vaši zem nebo region, abyste získali  vhodno frekvenci pro pásmo 
FM. 
Nastavení záznamu (Record setup):  
(Viz strana 12, kde naleznete podrobný popis.) 
Prohlížení (automatické): 
Včetně automatického prohlížení textových souborů a automatického prohlížení obrázků, 
které mohou být zobrazeny v intervalech od 1 sekundy až do 5 sekund. 
Nastavení displeje (Displej): 
1) Doba podsvícení: Nastavení délky podsvícení TFT displeje, mimo režimu video a 
nabíjení. 
2) Nastavení jasu: Nastavení úrovně jasu. K dispozici je 5 úrovní, od 1 do 5. Čím vyšší 
úroveň, tím 
vyšší jas. 
3) Podsvícení: Dvě možnosti - normální a úsporný režim. 
 
Nastavení systému (Systém) 
1) Info: Zobrazí informace o verzi programového vybavení, datu a kapacitě paměti. 
2) Aktualizace (Aktualizace programového vybavení): 
Stiskněte tlačítko „ “ a objeví se následující okno: 
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Toto okno vás upozorní na to, zda chcete 
opravdu aktualizovat programové vybavení. Nebude-li provedena aktualizace, proces bude 
ukončen. 
3) Defaulted nastavení (Výchozí nastavení): 
Obnoví výchozí nastavení vašeho MP3 přehrávače. Po stisknutí tlačítka „ “ se objeví 
následující okno:  

 

Proveďte volbu „Yes“ (Ano) nebo „No“ (Ne) a stisknutím tlačítka „ “ proveďte 
potvrzení. 
Jazyk: 
Provádí nastavení jazyků ve vašem přehrávači. K dispozici je 5 následujících jazyků: 
Anglicky, polsky, česky,slovensky a maďarsky 
 
Připojení k počítači 
Režim zobrazení USB připojení 
Přehrávač je vybaven vysokorychlostním USB portem 2.0 a podporuje operační systémy 
včetně Windows 
98 (musí být nainstalován ovladač), Windows 2000 (není nutná instalace ovladače), 
Mac OS 10.3 a vyšší, Linux Redhat 8.0 a vyšší. Podporuje napájení z USB portu a může 
pracovat i bez baterie. Několik sekund po připojení k počítači se na displeji přehrávače 
zobrazí následující obrázek: 
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Režim nabíjení baterie 

Je-li baterie hodně vybitá, na displeji se objeví „Slabá baterie“ (Nedostatečné nabití baterie). 
Vypn ěte 
prosím přehrávač a k nabití baterie přes počítač použijte USB kabel. Během nabíjení bude 
ikonka baterie zobrazena následovně. Po ukončení nabíjení bude ikonka stavu 
baterie vyplněna (obr.). Úplné nabití baterie trvá 3 hodiny (poznámka: po prvních dvou 
použitích nabíjejte baterii 8 
hodin).  

 
 
 
 
 
 
 

! Varování: 
1. Před nabíjením prosím MP4 přehrávač vypněte, jinak bude MP3 
přehrávač pracovat v nesprávném režimu. 
 
2. Chcete-li, aby MP4 přehrávač během nabíjení pracoval i v 
situaci, kdy je připojen k PC, vyjměte nejdříve USB disk z vašeho 
počítače. 
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Stahování WMA skladeb s DRM ochranou do MP3  

 

přehrávače 
Ve Windows 98SE / Windows ME / Windows 2000 / Windows XP kopírujte WMA skladby 
s DRM ochranou do přehrávače pomocí programu verzí Windows Media Player 9.0 nebo 
10.0 (verze 10.0 pouze pro Windows XP). 
Budou-li WMA skladby s DRM ochranou staženy jiným způsobem, přehrávač je 
nepřečte. 
 
Pokyny pro obsluhu: 
Ve Windows 98SE / Windows ME / Windows 2000 / Windows XP by měl uživatel 
aktualizovat 
program Windows Media Player na verzi 9.0 nebo 10.0 (verze 10.0 pouze pro Windows 
XP). 
 
A) S verzí Windows Media Player 9.0: (Window 98SE / Window ME / Windows 2000 / 
Windows XP) 
1) Připojte MP3 přehrávač k počítači. 
2) Spusťte Windows Media Player 9.0. 
3) Ve Windows Media Player 9.0 otevřete požadovanou WMA skladbu s DRM ochranou.  
Systém může vyžadovat stažení licence, pokud uživatel nestáhl WMA skladbu 
s DRM ochranou z internetu správně.  
V takovém případě musí uživatel stáhnout licenci od hudebního vydavatele podle pokynů 
uvedených na stránkách Microsoftu. 
 
4) V pracovním okně klikněte na „File“ (Soubor)  „Copy“ (Kopírovat)  „Copy to 
Portable Device“ (Kopírovat do přenosného zařízení). 
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5) V otevíracích oknech vyberte požadované WMA skladby s DRM ochranou podle 

kroku 2)  

a 

zvolte možnost „Removable disk“ (Vyjímatelný disk). 

 

 

 

6) Potom klikněte na ikonku „Copy“ (Kopírovat), aby došlo ke stažení WMA skladby s 
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DRM ochranou do vašeho 

MP3 přehrávače. 

 

 

 

7) Bezpečně odpojte MP3 přehrávač od počítače. 
 
B) S verzí Windows Media Player 10.0 (pouze Windows XP): 
1) Připojte MP3 přehrávač k počítači. 
2) Zvolte požadovanou WMA skladbu s DRM ochranou. 
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3) Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte „Add to sync list“ (Přidat do seznamu sync). 

 

 

 

4) V otevřeném okně zvolte „Sync“ (Sync). 
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5) V okně „Sync“ (Sync) si vyberte požadované WMA skladby s DRM ochranou podle 

kroku 2)  

A zvolte možnost „Removable disk“ (Vyjímatelný disk). 

6) Klikněte na „Start sync“ (Spuštění sync) pro zkopírování WMA skladeb s DRM 

ochranou do vašeho 

MP3 přehrávače. 

 

 

7) Bezpečně odpojte MP3 přehrávač od počítače. 
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Převádění a přehrávání video souboru 

Tento přehrávač může pomocí převáděcího softwaru, který se nachází na CD mechanice, 
převádět soubory typu WMV, RM, AVI, VOB nebo DAT na formát videa AVI. 
1. Poklepáním na soubor „AV Converter.exe” spusťte program. Zobrazí se následující 
grafické rozhraní: 

 
2. Klepnutím na tlačítko „Add“ (Přidat) zobrazte následující dialog: 

 
3. Zvolte a nastavte požadované parametry, zvolte požadovaný video/audio soubor a bude 
vytvořen běžný video soubor ve formátu AVI. Uložte tento soubor a zavřete okno. Potom 
klikněte 
na tlačítko „Start to Convert“ (Zahájení převodu), čímž bude zahájen převod na formát AVI. 
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4. Úspěšně převedený video soubor ve formátu AVI může být přehráván v MP3 přehrávači.  
 
Aktualizace ovladače přehrávače 
Přehrávač může být vylepšen nebo může být obnovena funkce poškozených ovladačů 
pomocí programového vybavení, které se nachází na přiloženém CD.   
 
1. Spusťte program Setup.exe ve složce s názvem „Update tool“ (Aktualizační nástroj) 
nacházející se na CD. Při dokončování instalace postupujte pouze podle pokynů v 
dialogových oknech. 
 
2. Ve Windows klikněte na „Start“ a v položce Programy naleznete program nazvaný 
„Consumer update“ (Uživatelská aktualizace). Zvolte tento program a spusťte soubor 
„Firmware update“ (Aktualizace programového vybavení). Objeví se následující 
okno: 

 
Potom klikněte na „Open“ a zvolte na CD soubor „Firmware.rfw“ (rozhraní je následující). 
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3. Zapněte váš MP3 přehrávač a vstupte do položky „Settings“ (Nastavení), zvolte 
„System“ (Systém) a vyberte položku „Upgrade“ (Aktualizace). Budete požádáni o úkon 
„Firmware upgrade“ (Aktualizace programového vybavení), zvolte „Yes“ (Ano) a potom 
pomocí USB kabelu připojte přehrávač k PC. Po 3 sekundách klikejte na volbu Update, 
dokud nebude dosaženo automatické aktualizace. 

 
4. Po ukončení aktualizace odpojte váš MP3 přehrávač od počítače, znovu jej zapněte a 
uvidíte zobrazení „System Init…“ (Spouštění systému), což znamená, že MP3 přehrávač 
zahájil spouštění systému. Po ukončení tohoto úkonu uvidíte znovu hlavní menu MP3 
přehrávače. 

 

5. Nyní znovu propojte MP3 přehrávač s počítačem a klikněte na položku vyjímatelný 
disk. Nyní uvidíte okno, ve kterém budete žádáni, zda si přejete formátování vyjímatelného 
disku, zvolte možnost „Yes“ (Ano) a zahajte formátování. Po ukončení formátování budete 
moci stahovat soubory a opět používat přehrávač. 

Poznámka: Účelem aktualizace programového vybavení je zlepšení a optimalizace výkonu 
přehrávače. I když nebude provedena aktualizace programového vybavení, normální 
činnost přehrávače tím nebude ovlivněna. Nesprávný postup při aktualizaci programového 
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vybavení by způsobil nesprávnou funkci zařízení! Aktualizace programového vybavení 
tohoto přehrávače není použitelná pro ostatní typy přehrávačů. 
 
Závady a postupy pro jejich odstranění 
 
Pokud přehrávač neumožňuje normální způsob přehrávání, proveďte prosím kontrolu podle 
následujících bodů: 
 
 

Problémy  Příčiny 

Přehrávač nelze zapnout 
Zkontrolujte, zda je zapnuto napájení přehrávače a zda 
není poškozen jeho program. 

Přehrávač je zablokován Restartujte přehrávač stisknutím vypínače napájení 

Nelze přehrávat 

Zkontrolujte, zda je zapnuto napájení přístroje 
Ověřte, zda hlasitost není nastavena na úrovni „0“, 
zkontrolujte, zda jsou dobře připojena sluchátka a zda 
nejsou znečištěna. 
Znovu zformátujte disk 

Nelze odeslat/stáhnout 
soubor nebo počítač nemůže 
najít přenosný disk  

Po zapnutí napájení přehrávače zcela zasuňte USB kabel. 
Znovu správně nainstalujte soubor ovladače. 

Nelze provádět záznam 
Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečná velikost 
paměti, zkontrolujte stav baterie 

Slova na displeji jsou 
zdeformována 

Ujistěte se, že jste vybrali správný jazyk. 

Po aktualizaci nelze 
přehrávač normálně 
používat. 

Proveďte znovu aktualizaci v systému Windows 2000 

 
 
 
 
 
 



 45 

 
Technické údaje: 

Položka Technické údaje 

Rozměry 88 × 40 × 9,0 mm (Š x V x H)   

Barevný displej TFT 
TFT, 1,8", počet barev displeje 65 000, rozlišení (160 x 
128) 

Jazyková podpora Vícejazyčný systém 

Rychlost přenosu dat 
Vysokorychlostní USB 2.0 
Načítání: 4 Mb/s, Zapisování: 1 Mb/s 

Podporované formáty 
souborů  

Hudba:  
MP3: 8 kb/s - 320 kb/s 
WMA: 32 kb/s - 320 kb/s 
WAV: 64 kb/s / 256 kb/s 
Obrázky: JPEG 

Podporované videoformáty 
.AVI (Všechny formáty by měly být převedeny na 
formát .AVI poskytnutým programovým vybavením) 

S/N 85 dB 

Frekvenční rozsah 20 Hz - 20 kHz 

Max. výstupní výkon 10 mW + 10 mW 

Kapacita paměťových karet 
128 MB / 256 MB / 512 MB / 1 GB / 2 GB / 
4 GB 

Napájení Baterie Li-Ion 3,7 V 

Doba použitelnosti baterie  
Přehrávání videozáznamů 5 hodin 
Přehrávání MP3: 12 hodin (úsporný režim) 

Provozní teplota 5 ℃ až 40 ℃ 

Podporovaný operační 
systém 

WINDOWS 2000 / XP, Mac OS 10.4.6 

Hmotnost Asi 30 g 

Příslušenství Návod k obsluze, sluchátka, USB kabel, instalační CD 
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. 
 
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité 
elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. 
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. 
Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete 
vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. 
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte 
prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly 
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu 
nebo nejbližšího sběrného místa. 
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy 
uděleny pokuty. 
Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie 
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace 
od svého prodejce nebo dodavatele. 
Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii 
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si 
potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého 
prodejce. 
 
 
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. 
 
Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího 
upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu. 

 


