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Tartalom                                                                                   
Óvintézkedések 
Ez az útmutató információkat tartalmaz a fontos biztonsági óvintézkedésekről és a készülék 
helyes kezeléséről. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes információt, 
hogy elkerülje a nem várt baleseteket. 
 
 A lejátszót ne tegye forró felületekre (40 ℃-nál melegebb), nagy 

nedvességtartalmú vagy poros helyekre, különösen nyáron gépkocsiba lezárt 
ablakokkal. 

 Óvja a lejátszót az ütődésektől. Különösen fordítson figyelmet a TFT képernyőre, 
óvja a rázkódástól, hogy elkerülje károsodását vagy a hibás kijelzést. 

 Válasszon megfelelő hangerőt. Ha zúgást hall a fülében, csökkentse a hangerőt 
vagy hagyja abba a készülék használatát. 

 Az akkumulátor élettartama a használat körülményeitől, az akkumulátor 
gyártójától és gyártás idejétől függően változhat. 

 Formátumozás, adatok küldése vagy fogadása közben a lejátszót ne 
csatlakoztassa le. Ellenkező esetben hiba adódhat a program közben.  

 Nem vállalunk felelősséget a termék sérülése, javítása vagy egyéb okból 
bekövetkezett adatvesztésért. Kérjük, hogy a kézikönyvben megadottak szerint 
használja a készüléket. 

 A készülék – tekintet nélkül arra, hogy be van-e kapcsolva – amint egy 
működésben lévő számítógép USB portjára csatlakoztatva van, máris tölthető. 

 Ne szerelje szét a készüléket, a felületét pedig ne tisztítsa alkohollal, hígítóval 
vagy benzinnel. 

 Ne használja a készüléket olyan helyeken, ahol tilos elektronikus készüléket 
használni (pl. repülőgépen). 

 A közlekedési balesetek elkerülése érdekében járművezetés és gyaloglás közben 
ne használja a készüléket. 

 Feltöltés előtt kérjük az MP3 lejátszót kapcsolja ki, különben az MP3 lejátszó 
helytelen módban fog működni. 

 Kérjük, hogy az alábbi körülmények fennállása esetén végezze el a töltést: 
A. Az elemfeltöltöttség ikon nem jelez semmi fennmaradó kapacitást. 
B. Figyelmeztetés jelenik meg az elem lemerülésére vonatkozóan. 
C. A lejátszó nem reagál a gombok lenyomására. 
D. A lejátszó automatikusan a „Good-Bye“ üzenetet mutatja. 
 
※Cégünk a termékfejlesztés jogát fenntartja. A műszaki jellemzőkön előzetes értesítés 
nélkül is végezhetünk módosításokat. 
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Jellemzők 
 Színes TFT kijelző 1,8" (160 x 128) 
 Stílusos kivitel Micro SD kártyaréssel 
 Többféle zenei formátum (pl. MP3, WMA és WAV), kitűnő hangszín és valós 

idejű audiofrekvencia kijelzés 
 Movie funkció, kijelző egészképernyős lejátszással  
 Nagyfelbontású JPEG képböngészó funkció  
 Rögzítés mikrofonnal 
 Energiatakarékos mód, beállítható fényerő 
 Minőségi anyag, 3D EQ térhatás támogatás, hozzáigazított ekvalizer 
 Több nyelvet támogat 
 Nagysebességű USB 2.0 
 E-book funkció könyvjelző funkcióval 
 Frissíthető program 

A lejátszó leírása 

 



 73 

Az érintőgombok működésének leírása: 
„Vol+/up“ (hangosít): Hangerő növelés és előre léptetés. 
„Vol-/down“ (halkít): Hangerő csökkentés és hátra léptetés. 

„ “: Jóváhagyás / almenübe lépés, lejátszás és megszakítás. 

„ “: Rövid érintés: Vissza a magasabb menübe / Vissza 
„ “: Beállítási lehetőségek különböző funkcióknál, mint pl. zene, video stb. 
„Next/Forward“ (Következő / Előre): Következő. 

„Next/Forward“ gomb hosszú lenyomás: Gyorslejátszás előre. 
„Prev/Backward“ (Előző / Vissza): Előző 

„Prev/Backward“ gomb hosszú lenyomás: Gyorslejátszás hátra. 

Előre / hátra videolejátszás módban: 

Mivel az érintőgombok nagyon érzékenyek és a rosszul működés elkerülése végett kérjük 
előbb állítsa le a videolejátszást, ha a videót előre vagy hátra akarja lejátszani és azután 
tartsa lenyomva a „Next/Forward“ (Következő/Előre) vagy 
„Prev/Backward“ (Előző/Vissza) gombot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az érintőgombok kezelése: 

Mivel az érintőgombok érzékenyes, nagyon fontos, hogy a felhasználó a gombokat a 

megfelelő módon érintse, és ezért a lejátszó kezelését a következő módon végezze: 

! Fontos megjegyzés: 
Ha az ujjai a lejátszó működése közben nem a jó helyzetben érintik a 
gombokat, az érintőgombok néha nem jól működnek, mivel az MP3 lejátszó 
gombjai nagyon érzékenyek. Ezért kérjük az ujjait a gombokra helyesen tegye 
és ne érintse különösen a két vagy három gomb közötti helyeket. 
Az érintőgombok működését szintén befolyásolja a statikus elektromosság, 
ami az MP3 lejátszót nem kell, hogy károsítsa. Próbálja az érintőgombokat 
többször a funkció elindításához. 
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Főmenü 

     

Alapműveletek 
Bekapcsolás és kikapcsolás 
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 -ból 

 

 
* Fontos: Ha az MP3 lejátszó blokkolva van vagy nem jól működik, kérjük végezze el 
az alaphelyzetbe visszaállítását és két másodperc után kapcsolja be újra. 
 
Hold (Tartás) funkció bekapcsolva/kikapcsolva 
A Hold (tartás) funkció bekapcsolása: Nyomja meg a „setting option“ (beállítás 
lehetőség)-et és tartsa ezt a gombot 2 másodpercig. A kijelzőn megjelenik a zár ikon. 
 
A Hold (tartás) funkció kikapcsolása: Nyomja meg a „setting option“ (beállítás 
lehetőség)-et és tartsa ezt a gombot 2 másodpercig. A kijelzőről eltűnik a zár ikon. 
 
Alaphelyzetbe állítás 
Ha működés közben leblokkolt a lejátszó, a RESET gomb lenyomásához az MP4 lejátszó 
hátoldalán használhat tűt (vagy gemkapcsot) a lejátszó alaphelyzetbe állításához. 

Elemek 

Ehhez a lejátszóhoz nagykapacitású beépített lítium akkumulátorok vannak használva. 

 

Teljesen feltöltött        Részlegesen feltöltött   Majdnem lemerült       

Az akkumulátor használható kapacitása a hangerőtől, a lejátszott fájltól és a kezelőgombok 
használatának gyakoriságától függően változhat. A lejátszó takarékolhat az elemenergiával 
a beállítható kikapcsolási idővel (Customized Power Off Time) vagy a kijelző 
paramétereinek beállításával (Display Setting).  

Ha a bekapcsolás gombokat három másodpercig 
lenyomva tartja, az MP4 lejátszó bekapcsol. 

 
A bekapcsolás gombok három másodpercig 
lenyomva tartása működés közben az MP4 
lejátszó kikapcsolását okozza. 

 



 76 

Zene 
A főmenüben válasssza a „Zene“ lehetőséget és nyomja meg a „ “ gombot, hogy 
zenelejátszás módba lépjen. 

 
Érintse meg a „ “ gombot, hogy visszatérjen a főmenübe. 

Video 

A főmenüben válassza a „Video“ lehetőséget és nyomja meg a „ “ gombot, hogy 
videolejátszás módba lépjen. 
 

 
Érintse meg a „ “ gombot, hogy visszatérjen a főmenübe. 
 

FM rádió 

A főmenüben válassza a „Radio FM“ lehetőséget és nyomja meg a „ “ gombot, hogy FM 
módba lépjen. Azután nyomja meg újra a „ “ gombot, hogy automatikusan az FM 
almenübe lépjen. (Az FM almenü a következő lehetőségeket tartalmazza: Kézi, Auto, 
Memória, Előválasztók és Törlés). 



 77 

 

 
 
Nyomja meg a „  gombot“, hogy elvégezze a következő választásokat: Manu, Auto, 
Memo, Pres, Del és lépjen az FM programba. 
Kézi: 
Ha a „Kézi“ lehetőséget választja, az állomás kiválasztásánál a frekvenciákat kézileg 
keresheti ki, a „Next/Forward“ (Következő/Előre) és „Prev/backward“ (Előző/Vissza) ikon 
érintésével. 
 
Auto (automatikus): 
Ha az „Auto “ lehetőséget választja, az FM tartományon az állomások kikeresése és 
mentése automatikusan megtörténik. Az automatikus kikeresés befejezése után nyomja meg 
a „Next/Forward“ (Következő/Előre) és a „Prev/backward“ (Előző/Vissza) ikont a csatorna 
kiválasztásához. 
 
Memória: 
Ha az FM csatornát el akarja menteni, nyomja meg a „ “ gombot az FM almenüből 
kilépéshez, válassza a „Memória“ almenüt és nyomja meg a lejátszás gombot, a csatorna 
kiválasztásához, ahova az FM állomás mentődjön. 
 
Előválasztók: 
Nyomja meg a „ “ gombot az „Előválasztók“ menübe lépéshez. Látni fogja az FM 
állomást, amit előbeállított vagy memóriába mentett korábban és nyomja meg a 
„Next/Forward“ (Következő/Előre) és „Prev/backward“ (Előző/Hátra) gombot, a kívánt 
csatorna kiválasztásához. 
 
Törlés 
Az elmentett állomást törli ki. Egy ablak jelenik meg, amelyben fel lesz kérve az 
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„Igen“ vagy „Nem“ lehetőség megerősítésére. Nyomja meg a „ “ gombot a kiválasztás 
megerősítéséhez. 
Megjegyzés: 
Ha a lejátszó FM módban van, a fülhallgató mint antenna van használva, ezért kérjük 
ügyeljen arra, hogy a fülhallgató helyesen legyen csatlakoztatva. 
 
Foto 
A főmenüben válassza a „Photo“ (Foto) menüt és nyomja meg a „ “ gombot 
fotoböngészés módba lépéshez és a „Next/Forward“ (Következő/Előre) vagy 
„Prev/backward“ (Előző/Vissza) ikon érintésével tekintse meg a következő vagy előző 
fényképet. 
 
Szöveg 
TXT fájl letöltése 
Fájl letöltése és az MP3 lejátszóba mentése TXT formátumban. 

 
 

fájl olvasása 
Nyomja meg a „ “ gombot a „Text files“ (szövegfájlok) menübe lépéshez és azután 
röviden nyomja meg a „ “ gombot a fájl elolvasásához. Az oldalakat „vol+/up“ (növelés) 
vagy „vol-/up“ (csökkentés) gombokkal lapozza. 
 
Könyvjelzők elhelyezése 
Ha elolvasta a szöveget, nyomja meg a „  “ gombot a könyvjelző behelyezéséhez. 
Összesen három könyvjelző áll rendelkezésre, amelyeket elmenthet. Nyomja meg a 
„ “ gombot a jóváhagyáshoz és a könyvjelző mentéséhez a jelenlegi oldalon. A 
„ “ gomb rövid lenyomása lehetővé teszi a mentés módból kilépést. 
Mentésnél nyomja meg a „Prev/backward“ (Előző/Vissza) gombot, a könyvjelző 
kiválasztásához használja a „Vol+/up“ (növelés) vagy a „Vol-/up“ (csökkentés) gombot és 
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azután nyomja meg a „ “ gombot a kiválasztás megerősítéséhez. Nyomja meg a 
„Next/Forward“ (Következő/Előre) gombot a mentett könyvjelző behelyezéséhez. 

Felvétel 

A „Record“ (felvétel) módba lépés után a kijelzőn a következő jelenik meg: 

   

Nyomja meg a „ “ gombot a felvétel elindításához, majd a „ “ gombot a felvétel 
befejezéséhez és mentse el a felvett fájlt. Elmentés után a lejátszó újabb felvételre kész. 

 

REC Setup (felvétel beállítása) 
Leállított állapotban Felvétel módban nyomja meg hosszan a MENU gombot a fő 
megjelenítésből kilépéshez, lépjen a Beállítások menübe, válassza a Felvétel lehetőséget a 
teljes beállítás elvégzéséhez (Hangminőség/(Felvétel hangerő). 
1. Hangminőség- Kiváló minőség, Normál minőség (az első lehetőség nagyobb 

fájlméretet és jobb minőséget jelent, a másik lehetőség ellenkező jellemzőkkel 
rendelkezik)  

2. Felvétel hangerő (rögzítés hangerő): Öt lehetőség van: +1, +2, +3, +4 és +5. Minél 
magasabb az érték, annál magasabb a felvételi hangerő. 

*A felvételnél húzza ki a fülhallgatókat a jobb felvételi hangminőség érdekében. 
*A felvett hangfelvételeket a „Mappák“ (zenelejátszás) menüben találja és lejátszhatók a 
minőség ellenőrzése érdekében. 
*Ha a kijelzőn „Teli memória“ van, az azt jelenti, hogy az új felvett fájlhoz nem áll 
rendelkezésre elég hely. Ilyen esetben kérjük szabadítson fel helyet más fájlok kitörlésével. 
 
Mappák 

A mappák a fájlok kényelmes elérésében és vezérlésében segítenek az MP3 lejátszón. 
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Kiválaszthat zenei, film vagy szöveges fájlokat, amiket azonnal lejátszhat. 

Például: 

 

Beállítás 

 
Megjegyzés: Különböző funkcióknál, mint pl. zene, videolejátszás stb., lenyomhatja a 
„ “ gombot a vonatkozó beállításba lépéshez. 
 
Zene beállítása: 
1) Ismétlés: 
Lejátszás egyszer: Leáll minden egyes zeneszám lejátszása után. 
Ismétlés egyszer: Egy zeneszám lejátszását ismétli meg. 
Mappa lejátszása: Egy mappa zeneszámainak lejátszása után leáll. 
Mappa ismétlése: Egy mappában levő zeneszámok lejátszását ismétli meg. 
Összes egyszer: Leáll az összes zeneszám lejátszása után. 
Összes ismétlés: Az összes zeneszám lejátszását ismétli meg. 
Belenézés: Lejátsza minden egyes zeneszám első 10 másodpercét az aktuális mappában. 
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Lejátszás egyszer és Mappa ismétlése módokban az MP3 lejátszó előbb felismeri a 
zeneszámokat a gyökérmappában és elvégzi a standard egyszeri lejátszásukat vagy 
megismétli lejátszásukat. Ha le akarja játszani a zeneszámokat a többi almappában, előbb 
kérjük lépjen a Mappák menübe, válasza ki a kívánt zeneszámokat a többi almappából és az 
MP3 lejátszó lejátsza az összes zeneszámot ebből a mappából. 
 
2) Lejátszás: 
Fokozatosan: A zenét vagy videot fokozatosan egymás után játsza le. 
Véletlenszerűen: A zenét vagy videót véletlenszerűen játsza le. 
 
3) EQ kiválasztás: Normál, 3D, Rock, Pop, Klasszikus, Bass, Jazz, Egyéni EQ (beállítható). 

Egyéni EQ beállítása: 

 
Az „Egyéni EQ beállítása“ (Beállítható ekvalizer) elvégzéséhez nyomja meg a 
„Next/Forward“ (Következő/Előre) vagy „Prev/backward“ (Előző/Vissza) gombot, hogy a 
kívánt frekvence értékre (60 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 6 kHz) lépjen és a 
„vol+/up“ (növelés) vagy „v“ gombokkal állítsa be dB-t, nyomja meg a 
„Prev/backward“ (Előző/Vissza) vagy „Next/Forward“ (Következő/Előre) gombot, hogy az 
Igen vagy Nem kiválasztásra lépjen és azután nyomja meg a „ “ gombot, hogy a 
kiválasztást megerősítse vagy sem. 
FM rádió beállítása: 
1) Sztereo SW sávban: Bekapcsolja vagy kikapcsolja a Stereo effektust. 
2) FM sáv: Válassza ki az országát vagy térséget, hogy a megfelelő frekvenciát kapja az 
FM sávban. 
Felvétel beállítása (Record setup):  
(lsd 12.oldal, ahol részletes leírást talál.) 
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Áttekintés (automatikus): 

A szövegfájlok és képek automatikus áttekintése, amelyek 1 másodperctől egészen 5 
másodperces időközönként lehetnek megjelenítve. 
Kijelző beállítása: 
1) Háttérvilágítás idő: A TFT kijelző háttérvilágítás hosszának beállítása, video és feltöltés 
módok kivételével. 
2) Fényerő beállítása: a fényerő-szint beállítása. 5 szint áll rendelkezésre, 1-től 5-ig. Minél 
nagyobb a szint, 
annál nagyobb a fényerő. 
3) Háttérvilágítás: Két lehetőség - normál és takarékos mód. 
 
A rendszer beállítása (System) 
1) Info: Megjeleníti a program verzió infót, a memória adatait és kapacitását. 
 
2) Frissítés (A program frissítése): 
Nyomja meg a „ “ gombot és megjelenik a következő ablak: 

 

Ez az ablak figyelmezteti arra, hogy tényleg 

frissíteni akarja-e a programot. Ha nincs frissítés végezve, a művelet befejeződik. 
3) Defaulted beállítás (Alapértelmezett beállítás): 
Visszaállítja az MP3 lejátszó kezdeti beállítását. A „ “ gomb lenyomása után a következő 
ablak jelenik meg:  
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Válassza ki a „Yes“ (Igen) vagy „No“ (Nem) lehetőséget és a „ “ gombbal erősítse meg. 

Nyelv: 
A nyelvbeállítást végzi el a lejátszón. A következő 5 nyelv áll rendelkezésre: 
Angol, lengyel, cseh, szlovák és magyar 
 

Számítógéphez csatlakoztatás 

USB csatlakoztatás kijelzés mód 

A lejátszó nagysebességű USB 2.0 porttal rendelkezik és támogatja a Windows 
98 (meghajtót kell telepíteni), Windows 2000 (nem szükséges meghajtót telepíteni), 
Mac OS 10.3 és újabb, Linux Redhat 8.0 és újabb operációs rendszereket. Támogatja a 
tápellátást USB portról és  
működhet elem nélkül is. Néhány másodperccel a számítógéphez csatlakoztatás után a 
lejátszó kijelzőjén 
a következő kép jelenik meg: 

 

Elemfeltöltés mód 

Ha az elem nagyon le van merülve, a kijelzőn a „Gyenge elem“ (Nem eléggé feltöltött 
elem) üzenet jelenik meg. Kérjük kapcsolja ki a lejátszót és az elem feltöltésére a 
számítógépen keresztül használja az USB kábelt. Feltöltés közben az elem ikon a 
következőképpen jelenik meg. A feltöltés befejezése után az elemállapot ikon 
ki lesz töltve (kép). Az elem teljes feltöltése 3 óráig tart (megjegyzés: az első két használat 
után az elemet 8 
óráig töltse).  
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WMA zeneszámok (DRM védelemmel) letöltése az MP3  

 

lejátszóba 

Windows 98SE / Windows ME / Windows 2000 / Windows XP rendszerben másolja a 
DRM védelemmel ellátott WMA zeneszámokat 
a lejátszóba a Windows Media Player 9.0 vagy 10.0 programmal (10.0 verzió csak 
Windows XP-ben). 
Ha a DRM védelemmel ellátott WMA zeneszámokat más módon tölti le, a lejátszó nem 
olvassa be azokat. 
 
Használati utasítások: 
Windows 98SE / Windows ME / Windows 2000 / Windows XP rendszerben a 
felhasználónak a 
 Windows Media Player-t 9.0 vagy 10.0 verzióra kell frissítenie (10.0 verzió csak Windows 
XP-ben). 
 
A) Windows Media Player 9.0 verzióval: (Window 98SE / Window ME / Windows 2000 
/ Windows XP) 
1) Csatlakoztassa a lejátszót a számítógépre. 
2) Indítsa el a Windows Media Player 9.0-t. 
3) A Windows Media Player 9.0-ben nyissa meg a kívánt, DRM védelemmel ellátott 
WMA zeneszámot.  

! Figyelmeztetés: 
1. Feltöltés előtt kérjük az MP4 lejátszót kapcsolja ki, különben az MP3 
lejátszó helytelen módban fog működni. 
 
2. Ha azt akarja, hogy az MP4 lejátszó feltöltés közben akkor is 
működjön, ha PC-hez van csatlakoztatva, előbb vegye ki az USB lemezt a 
számítógépből. 
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A rendszer letöltési jogosítványt kérhet, ha a felhasználó nem töltötte le helyesen 
a DRM védelemmel ellátott WMA zeneszámokat.  
Ilyen esetben a felhasználónak le kell töltenie a jogosítványt a zenei kiadótól a 
Microsoft oldalain levő utasítások alapján. 
 
4) A párbeszédablakban kattintson „File“ (Fájl)  „Copy“ (Másolás)  „Copy to 
Portable Device“ (Másolás a hordozható berendezésre). 

 

5) Az ablakban válassza ki a kívánt, DRM védelemmel ellátott WMA zeneszámot a 2. 

lépés szerint  

és 

válassza a „Removable disk“ (Cserélhető lemez) lehetőséget. 
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6) Azután kattintson a „Copy“ (Másolás) ikonra a DRM védelemmel ellátott WMA 

zeneszám letöltéséhez 

az MP3 lejátszóra. 

 

7) Biztonságosan csatlakoztassa le az MP3 lejátszót a számítógépről. 
 
B) Windows Media Player 10.0 verzióval (csak Windows XP): 
1) Csatlakoztassa az MP3 lejátszót a számítógéphez. 
2) Válassza ki a kívánt, DRM védelemmel ellátott WMA zeneszámot. 
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3) Kattintson a jobb egérgombbal és válassza ki az „Add to sync list“ (Szinkr listába 

hozzáadás)-t. 

 

4) A kinyitott ablakban válassza a „Sync“-et. 

 

5) A „Sync“ ablakban válassza ki a kívánt, DRM védelemmel ellátott WMA zeneszámot 

a 2. lépés szerint)  

És válassza a „Removable disk“ (Cserélhető lemez) lehetőséget. 

6) Kattintson a „Start sync“ (Szinkr elindítása)-ra a DRM védelemmel ellátott WMA 

zeneszám 
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MP3 lejátszóra másolásához. 

 

7) Biztonságosan csatlakoztassa le az MP3 lejátszót a számítógépről. 

Video fájl átalakítása és lejátszása 

Ez a lejátszó a szoftverrel, ami a CD-n található, alakíthatók át a WMV, RM, AVI, VOB 
vagy DAT fájlok AVI fájlokká. 
1. Az „AV Converter.exe” fájlra tapintással indítsa el a programot. A következő jelenik 
meg: 

 
2. Kattintson az „Add“ (Hozzáadás) gombra és a következő ablak jelenik meg: 
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3. Válassza ki és állítsa be a kívánt paramétereket, válassza ki a kívánt video/audio fájlt és 
ki lesz alakítva az AVI formátumú video fájl. Mentse el ezt a fájlt és zárba be az ablakot. 
Azután kattintson a 
„Start to Convert“ (Átalakítás elindítása) gombra, amivel elkezdődik az AVI formátumra 
átalakítás. 

 

4. A sikeresen átalakított AVI formátumú video fájl lejátszható az MP3 lejátszón.  
 
A lejátszó vezérlőprogramjának frissítése 
A lejátszó javítható vagy kijavítható a sérült meghajtók működése a programmal, ami a 
tartozék CD-n található.   
 
1. Indítsa el a Setup.exe programot az „Update tool“ (Frissítő eszköz) mappában a CD-n. 
A telepítésnél a párbeszédablakok utasításai szerint járjon el. 
 
2. A Windows-ban kattintson a „Start“-ra és a Programok tételben megtalálja a  
„Consumer update“ (Felhasználói frissítés) programot. Válassza ki ezt a programot és 
indítsa el a „Firmware update“ (Program frissítés) fájlt. A következő ablak jelenik meg: 
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Azután kattintson az „Open“-re és válasza a CD-n a „Firmware.rfw“ fájlt. 

 
3. Kapcsolja be az MP3 lejátszót és lépjen a „Settings“ (Beállítások) tételbe, válassza ki a 
„System“ (Rendszer)-t és válassza ki az „Upgrade“ (Frissítés) tételt. Fel lesz kérve a 
„Firmware upgrade“ (Program frissítés)-re, válassza a „Yes“ (Igen)-t és azután az USB 
kábellel csatlakoztassa a lejátszót a PC-hez. 3 másodperc után kattintson az Update-re, 
hogy elinduljon az automatikus frissítés. 

 
4. A frissítés befejezése után csatlakoztassa le az MP3 lejátszót a számítógépről, 
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kapcsolja be újra és látni fogja a „System Init…“ (Rendszer elindítás) üzenetet, ami azt jelzi, 
hogy az MP3 lejátszó elindította a rendszert. Ezen feladat befejezése után újra látni fogja az 
MP3 lejátszó főmenüjét. 

5. Most csatlakoztassa újra az MP3 lejátszót a számítógéphez és kattintson a cserélhető 
lemez tételre. Egy ablakot fog látni, amiben fel lesz kérve, hogy a cserélhető lemez 
formátumozását akarja, ha igen, válassza a „Yes“ (Igen)-t és elkezdődik a formátumozás. A 
fomátumozás befejezése után fájlokat tölthet le és újra használhatja a lejátszót. 

Megjegyzés: A firmware program frissítésének célja a lejátszó működésének tökéletesítése 
és optimalizálása. Ha nem is frissíti a programot, a lejátszó rendes működését az nem 
befolyásolja. A frissítés helytelen menete a berendezés helytelen működését okozza! A 
lejátszó programjának frissítése nem használható más lejátszókhoz. 
 
Hibák és elhárításuk menete 
 
Ha a lejátszón nem lehetséges rendes lejátszás, ellenőrizze a következő pontok szerint: 
 

Hibajelenség  Okok 

Nem lehet bekapcsolni 
Ellenőrizze, kap-e áramot a lejátszó, és hogy nem sérült-e 
a készülék programja 

A lejátszó elakad A bekapcsolóval indítsa újra a készüléket 

Nem működik a lejátszás 

Ellenőrizze, kap-e áramot a lejátszó 
Győződjön meg arról, hogy a hangerő nem “0” szintre van 
állítva, a fülhallgató helyesen van csatlakoztatva, és tartsa 
tisztán a fülhallgatót 
Formázza meg ismét a lemezt 

Nem lehet feltölteni/letölteni a 
fájlt, vagy a számítógép nem 
találja a lemezt  

Bekapcsolás után teljes mértékben tolja be az USB kábelt. 
Telepítse fel ismét és helyesen a vezérlőprogramot. 

Nem lehet felvételt készíteni Ellenőrizze, van-e elegendő memória és áram 

A kijelzőn a szavak eltorzulva 
jelennek meg 

Bizonyosodjon meg arról, hogy a helyes nyelvet 
választotta-e ki 

Frissítés után nem működik 
megfelelően 

Végezze el a frissítést újra Windows 2000-ben 
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Műszaki adatok: 

Tétel Műszaki adatok: 

Méret 88 × 40 × 9,0 mm (Sz x Ma x Mé)   

Színes TFT kijelző 
TFT, 1,8", kijelző színárnyalat 65 000, felbontás (160 x 
128) 

Nyelvi támogatás Több nyelv 

Adatátviteli sebesség 
Nagysebességű USB 2.0 
Beolvasás: 4 Mb/s, Írás: 1 Mb/s 

Támogatott fájlformátumok  

Zene:  
MP3: 8 kb/s - 320 kb/s 
WMA: 32 kb/s - 320 kb/s 
WAV: 64 kb/s / 256 kb/s 
Képek: JPEG 

Támogatott 
videoformátumok 

.AVI (Minden formátumot .AVI formátumra kell alakítani 
a kapott programmal) 

S/N 85 dB 

Frekvenciatartomány 20 Hz - 20 kHz 

Max. kimeneti teljesítmény 10 mW + 10 mW 

Memóriakártya kapacitás 
128 MB / 256 MB / 512 MB / 1 GB / 2 GB / 
4 GB 

Tápellátás 3,7 V Li-Ion elem 

Akkumulátor üzemideje  
Videofelvétel lejátszása 5 óra 
MP3 lejátszásnál: 12 óra (energiatakarékos módban) 

Működési hőmérséklet 5℃ és 40℃ között 

Támogatott operációs 
rendszer 

WINDOWS 2000 / XP, Mac OS 10.4.6 

Tömeg Kb. 30 g 

Tartozékok Használati útmutató, fülhallgató, USB kábel, telepítő CD 
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UTASÍTÁS ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKAT 

KEZELÉSÉRŐL 
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre 
helyezze el! 
 
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE 
Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy 
elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és 
újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU 
országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen 
azonos új termék vásárlásánál. 
A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre 
kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását, amelyek a hulladék helytelen kezelésével 
adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi 
gyűjtőhelyen. 
Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal 
sújtható. 
Vállalkozások számára a Európai Unióban 
Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen 
tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától. 
Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban 
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a 
szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától. 
 
 
Ez a berendezés teljesíti a rá vonatkozó minden EU-irányelv alapkövetelményeit. 
 
Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés 
nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva. 
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