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Spis treści 
Zasady bezpieczeństwa 
Ta instrukcja zawiera informacje dotyczące ważnych zasad bezpieczeństwa i prawidłowej 
obsługi. Przed użyciem urządzenia dokładnie przeczytaj wszystkie informacje, aby uniknąć 
nieprzewidzianych niebezpiecznych sytuacji. 
 Nie umieszczaj odtwarzacza w miejscach z wysoką temperaturą, wilgotnością lub 

zapyleniem (powyżej 40 ℃), w szczególności latem w samochodzie z 
zamkniętymi oknami. 

 Chroń odtwarzacz przed uderzeniami. Szczególnie chroń ekran TFT przed 
wstrząsami, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub niewłaściwego działania 
podczas wyświetlania. 

 Wybierz odpowiednią głośność odtwarzania. Jeśli czujesz wibracje w uszach, 
zmniejsz głośność lub przestań używać urządzenia. 

 Czas pracy baterii może się różnić w zależności od warunków użycia, producenta i 
dacie produkcji. 

 Podczas formatowania, wysyłania lub pobierania danych nie odłączaj nagle 
odtwarzacza. W przeciwnym wypadku może dojść do zakłóceń pracy programu.  

 Producent nie ponosi odpowiedzialności za stratę zawartości pamięci 
spowodowaną na skutek uszkodzenia produktu, jego naprawy lub z innych 
przyczyn. Prosimy o zwrócenie uwagi na należytą obsługę zgodnie z instrukcją. 

 Po podłączeniu do portu USB uruchomionego komputera można doładować 
akumulatorek odtwarzacza, bez względu na to, czy urządzenie jest włączone czy 
też wyłączone. 

 Nie demontuj samodzielnie odtwarzacza, a do czyszczenia jego powierzchni nie 
używaj alkoholu, rozpuszczalnika czy benzenu. 

 Nie używaj odtwarzacza w pomieszczeniach, w których jest zakazane używanie 
urządzeń elektronicznych, np. w samolocie. 

 Nie używaj odtwarzacza podczas kierowania samochodem i na spacerze, aby 
uniknąć wypadku. 

 Przed ładowaniem wyłącz odtwarzacz MP3, w przeciwnym wypadku będzie on 
pracować w niewłaściwym trybie. 

 Akumulatorek odtwarzacza należy doładować w następujących wypadkach: 
A. Jeśli ikona stanu doładowania akumulatora jest pusta. 
B. Jeśli system pokaże komunikat ostrzegawczy dotyczący rozładowanych baterii. 
C. Jeśli odtwarzacz nie reaguje na wciśnięcie przycisków. 
D. Jeśli odtwarzacz automatycznie pokazuje komunikat „Good-Bye“. 
※Nasza spółka zastrzega sobie prawo do udoskonalanie produktu. Z tego względu produkt 
podlega wszelkim zmianom parametrów technicznych i designu przez wcześniejszego 
ostrzeżenia! 
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Cechy charakterystyczne 
 Kolorowy ekran TFT 1,8" (160 x 128) 
 Płaski design ze slotem na karty Micro SD 
 Możliwość odtwarzania kilku formatów muzycznych, takich jak MP3, WMA i 

WAV, wysoki ej jakości zabarwienie tonów i pokazywanie częstotliwości 
dźwiękowych w realnym czasie 

 Funkcja Movie, pokaz pełnoekranowy  
 Funkcja pokazu fotografii w formacie JPEG z wysoką rozdzielczością  
 Zapis za pomocą mikrofonu 
 Ustawienia umożliwiające oszczędność energii, możliwość ustawienia jasności 
 Wysokiej jakości materiał, obsługa efektu przestrzennego 3D EQ, korektor 

dźwięku 
 Wsparcie wielojęzyczne 
 USB 2.0 o wysokiej szybkości 
 Funkcja E-book z funkcją zakładki 
 Wyposażenie programowe z możliwością aktualizacji 
Opis odtwarzacza 
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Opis funkcji klawiszy dotykowych: 
„Vol+/up“ (zwiększyć głośność): Zwiększanie głośności i ruch do przodu. 
„Vol-/down“ (zmniejszanie głośności): Zmniejszanie głośności i ruch wstecz. 

„ “: Potwierdzenie / wejście do podmenu, odtwarzanie i przerwanie. 

„ “: Krótkie dotknięcie: Wstecz do wyższego menu / Wstecz 
„ “: Wybór ustawień różnych funkcji, jak np. muzyka, wideo itd. 
„Next/Forward“ (Następny / Do przodu): Następny 

Długie wciśnięcie klawisza „Next/Forward“: Szybkie odtwarzanie do przodu 
„Prev/Backward“ (Poprzedni / Wstecz): Poprzedni 

Długie wciśnięcie „Prev/Backward“: Szybkie odtwarzanie do tyłu 

Do przodu / do tyłu w trybie odtwarzania wideo: 

Ponieważ klawisze dotykowe są bardzo czułe oraz by uniknąć złego funkcjonowania należy 
najpierw przerwać odtwarzanie wideo, jeśli chcesz odtwarzać wideo do przodu lub do tyłu, 
a następnie przytrzymać wciśnięty klawisz „Next/Forward“ (Następny / Do przodu) lub 
„Prev/Backward“ (Poprzedni / Wstecz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsługa klawiszy dotykowych: 

Ponieważ klawiatura dotykowa jest wysoce czuła, jest bardzo ważne, aby dotykać klawiszy 

w należyty sposób. Odtwarzacz należy obsługiwać w następujący sposób: 

! Ważna uwaga:  
Jeśli podczas korzystania z odtwarzacza MP3 nie będziesz dotykać klawiszy 
palcami w prawidłowej pozycji, może się zdarzyć, że klawisze dotykowe nie 
będą pracować prawidłowo, ponieważ są bardzo czułe. Dlatego należy kłaść 
palce na klawisze w prawidłowy sposób i nie dotykać nimi w szczególności 
miejsc pomiędzy dwoma lub trzema klawiszami. 
Na działanie klawiszy dotykowych może mieć wpływ elektryczność statyczna, 
która nie może jednak uszkodzić odtwarzacza MP3. Wypróbuj kilkakrotnie 
klawisze dotykowe, aby doszło do odnowienia ich działania. 
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Główne menu 

     

Podstawy obsługi 
Włączanie i wyłączanie 
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 z 

 

 
* Ważne: Jeśli odtwarzacz MP3 jest zablokowany lub działa nieprawidłowo, zresetuj 
go i po dwu sekundach włącz ponownie. 
 
Funkcja Hold (Przytrzymanie) włączona/wyłączona 
Włączanie funkcji Hold (przytrzymanie): Wciśnij opcję „setting option“ (opcja ustawień) i 
przytrzymaj ten klawisz przez 2 sekundy. Na ekranie pokaże się ikona zamka. 
 
Wyłączanie funkcji Hold (przytrzymanie): Wciśnij opcję „setting option“ (opcja ustawień) i 
przytrzymaj ten klawisz przez 2 sekundy. Ikona zamka zniknie z ekranu. 
 
Resetowanie zasilania 
Jeśli podczas użycia dojdzie do zablokowania odtwarzacza, możesz w celu wciśnięcia 
przycisku RESET z tyłu odtwarzacza MP4 użyć igły (lub otwartego spinacza), aby doszło 
do zrestartowania odtwarzacza. 

Akumulatorek 

Ten odtwarzacz jest zasilany za pomocą zabudowanych akumulatorów litowych o wysokiej 

pojemności. 

 

Całkowicie doładowany        Częściowo doładowany   Całkowicie rozładowany       

Pojemność baterii, z której można korzystać, różni się w zależności od stopnia głośności 
odtwarzania, typu odtwarzanego pliku i użycia przycisków do obsługi funkcji. Do 

Jeśli wciśniesz i przytrzymasz klawisze służące do włączania 
urządzenia przez trzy sekundy, dojdzie do włączenia odtwarzacza 
MP4. 

 
Jeśli wciśniesz i przytrzymasz klawisze służące do włączania 
urządzenia przez trzy sekundy podczas pracy odtwarzacza MP4, 
dojdzie do jego wyłączenia. 
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oszczędności energii akumulatora odtwarzacza służy funkcja czasu wyłączania 
(Customized Power Off Time) lub ustawień parametrów ekranu (Display Setting).  
 
Muzyka 
W menu głównym wybierz opcję „Muzyka“ i wciśnij przycisk „ “, aby wejść do trybu 
odtwarzania muzyki. 

 
Dotknij przycisku „ “, aby wrócić do menu głównego. 

WIDEO 

W menu głównym wybierz opcję „Wideo“ i wciśnij przycisk „ “, aby wejść do trybu 
odtwarzania wideo. 
 

 
Dotknij przycisku „ “, aby wrócić do menu głównego. 
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Radio FM 

W menu głównym wybierz opcję „Radio FM“ i wciśnij przycisk „ “, aby wejść do trybu 
FM. Następnie wciśnij ponownie przycisk „ “, aby automatycznie przejść jak najszybciej 
do podmenu FM. (Podmenu FM zawiera następujące opcje: Ręcznie, Auto, Pamięć, 
Ustawienia wstępne i Usuwanie). 
 

 
 
Wciśnij przycisk „ “, aby przejść do następujących opcji: Manu, Auto, Memo, Pres, Del i 
wejść do programu FM. 
Ręcznie: 
Po wybraniu opcji „Ręcznie“ będziesz mógł podczas wybierania stacji ustawiać ręcznie 
poszczególne częstotliwości poprzez dotknięcie ikony „Next/Forward“ (Następny/Do 
przodu) oraz „Prev/backward“ (Poprzedni/Wstecz). 
 
Auto (automatycznie): 
Po wybraniu opcji „Auto “ zostanie rozpoczęte przeszukiwanie zakresu FM i automatyczne 
zapisywanie znalezionych stacji. Po zakończeniu automatycznego przeszukiwania wciśnij 
ikonę „Next/Forward“ (Następny/Do przodu) i „Prev/backward“ (Poprzedni/Z powrotem), 
aby doszło do wybrania kanału. 
 
Pamięć: 
Jeśli chcesz zapisać stację znalezioną w paśmie FM, wciśnij przycisk „ “, aby doszło do 
opuszczenia podmenu FM, wybierz opcję „Pamięć“ i wciśnij przycisk służący do 
odtwarzania, aby doszło do wyboru kanału do zapisania stacji FM. 
 
Ustawienia wstępne: 
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Wciśnij przycisk „ “, aby wejść do menu „Ustawień wstępnych“. Zobaczysz stację FM, 
którą wstępnie ustawiłeś lub którą wprowadziłeś do pamięci juz wcześniej, a następnie 
wciśnij przycisk „Next/Forward“ (Następny/Do przodu) i 
„Prev/backward“ (Poprzedni/Wstecz), aby doszło do wyboru preferowanego przez Ciebie 
kanału. 
 
Usuwanie: 
Służy do usuwania zapisanych stacji. Pojawi się okno, w którym zostaniesz poproszony o 
potwierdzenie wyboru za pomocą klawiszy „Tak“ lub „Nie“. Wciśnij przycisk „ “, aby 
potwierdzić swój wybór. 
Uwaga: 
Jeśli odtwarzacz pracuje w trybie FM, słuchawki są używane jako antena, dlatego 
należy zadbać o ich prawidłowe podłączenie. 
 
Zdjęcia 
W menu głównym wybierz opcję „Photo“ (Zdjęcia), a następnie wciśnij przycisk „ “, aby 
wejść do trybu przeglądarki zdjęć. Poprzez dotykanie ikony „Next/Forward“ (Następny/Do 
przodu) lub „Prev/backward“ (Poprzedni/Wstecz) przejrzyj następne lub poprzednie 
fotografie. 
 
Tekst 
Pobieranie pliku w formacie TXT. 
Pobieranie pliku i zapisywanie go w odtwarzaczu MP3 w formacie TXT. 

 
 

Czytanie pliku 
Wciśnij przycisk „ “, aby wejść do menu „Text files“ (pliki tekstowe), a następnie 
wciśnij krótko przycisk „ “, aby przeczytać plik. Przeglądaj strony za pomocą klawiszy 
„vol+/up“ (zwiększyć głośność) lub „vol-/up“ (zmniejszyć głośność). 
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Wkładanie zakładek 
Aby doszło do włożenia zakładki podczas czytania tekstu, wciśnij przycisk „  “. Do 
dyspozycji są trzy rodzaje zakładek, które można włożyć. Wciśnij przycisk „ “, aby 
potwierdzić i włożyć zakładkę na aktualnej stronie. Krótkie wciśnięcie przycisku 
„ “ umożliwia opuszczenie trybu wkładania zakładki. 
Podczas zapisywania wciśnij przycisk „Prev/backward“ (Poprzedni / Wstecz), aby wybrać 
zakładkę wciśnij przycisk „Vol+/up“ (zwiększyć głośność) lub „Vol-/up“ (zmniejszyć 
głośność), a następnie wciśnij przycisk „ “, aby doszło do potwierdzenia wyboru. 
Wciśnij przycisk „Next/Forward“ (Następny / Do przodu), aby doszło do włożenia 
zapisanej zakładki. 

Nagrywanie 

Po wejściu do trybu „Record“ (nagrywanie) na ekranie zostaną pokazane następujące 
informacje: 

   

Wciśnij przycisk „ “, aby doszło do rozpoczęcia nagrywania, następnie wciśnij przycisk 
„ “, aby doszło do zakończenia nagrywania i zapisz nagrany plik. Po zapisaniu 
odtwarzacz będzie znów przygotowany do rozpoczęcia następnego nagrywania. 

REC Setup (ustawienia nagrywania) 
Po zatrzymaniu trybu Nagrywania wciśnij długo klawisz MENU, aby opuścić główny 
ekran. Wejdź do menu Ustawień i wybierz opcję Nagrywanie, aby dokonać kompletnych 
ustawień (Jakość dźwięku/(Głośność nagrywania). 
1. Jakość dźwięku - Wysoka jakość, Normalna jakość (pierwsza możliwość oznacza 

większy rozmiar nagranego pliku i lepszą jakość, druga możliwość ma odwrotne 
właściwości)  

2. Głośność nagrywania (głośność nagrania): Pięć możliwości +1, +2, +3, +4 i +5. 
Czym wyższy jest ustawiony poziom, tym większa jest głośność nagrania. 
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*Podczas dokonywania nagrania należy odłączyć słuchawki, aby zwiększyć jakość 
nagrania. 
*Nagrane pliki dźwiękowe można odnaleźć w menu „Katalogi“ (odtwarzanie muzyki) i 
można je odtworzyć, aby wypróbować ich jakość. 
*Jeśli na ekranie pokazuje się komunikat „Pełna pamięć", oznacza to, że dla nowo 
nagranego pliku nie ma dostatecznie dużo miejsca. W takim wypadku należy zwolnić 
miejsce poprzez usunięcie innych plików. 
Katalogi 

Za pomocą katalogów można z łatwością obsługiwać i przeglądać wszystkie pliki w 

odtwarzaczu MP3. Można wybrać pliki muzyczne, filmowe lub tekstowe i natychmiast je 

odtworzyć. 

Na przykład: 

 

Ustawienia 

 
Uwaga: W ramach różnych funkcji, takich jak np. odtwarzanie muzyki, odtwarzanie filmów 
itd., możesz wcisnąć przycisk „ “, aby wejść do odpowiedniej opcji ustawień. 
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Ustawienia muzyki: 
1) Powtarzanie: 
Jednokrotne odtwarzanie: Do zatrzymania dojdzie po zakończeniu każdego utworu. 
Jednokrotne powtarzanie: Powtarzany jest jeden utwór. 
Odtwarzanie katalogu: Do zatrzymania dojdzie po zakończeniu odtwarzania utworów z 
jednego podkatalogu. 
Powtarzanie katalogu: Powtarzanie utworów z podkatalogu. 
Wszystko jednokrotnie: Do zatrzymania dojdzie po odtworzeniu wszystkich utworów. 
Powtarzanie wszystkiego: Ciągłe odtwarzanie wszystkich utworów. 
Pokaz: Odtwarzanie pierwszych 10 sekund każdego utworu z aktualnego katalogu. 
 
W trybach Odtwarzania jednokrotnego i Powtarzania katalogu odtwarzacz MP3 rozpozna 
najpierw utwory w katalogach głównych i odtworzy je standardowo jeden raz lub będzie je 
odtwarzać ponownie. Jeśli chcesz odtwarzać utwory w innych podkatalogach, wejdź 
najpierw do menu Katalogi, wybierz odpowiednie utwory z innych podkatalogów, a 
odtwarzacz MP3 będzie odtwarzać wszystkie utwory z tego katalogu. 
 
2) Odtwarzanie: 
Kolejno: Odtwarzanie muzyki lub wideo kolejno jednego po drugim. 
Przypadkowo: Odtwarzanie muzyki lub wideo w kolejności przypadkowej. 
 
3) Opcje EQ: Normalny, 3D, Rock, Pop, Klasyka, Bass, Jazz, Osobiste EQ (możliwość 
ustawień). 

Obsługa Ustawień osobistych EQ: 

 
Po dokonaniu wyboru „Ustawień osobistych EQ“ (Korektor z możliwością ustawień) 
wciśnij „Next/Forward“ (Następny / Do przodu) lub „Prev/backward“ (Poprzedni / Wstecz), 



 106 

aby przesunąć się do odpowiedniej wartości częstotliwości (60 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz 
/ 6 kHz), a następnie za pomocą klawisza „vol+/up“ (zwiększenie głośności) lub „v“ ustaw 
wartość dB, wciśnij „Prev/backward“ (Poprzedni / Wstecz) lub „Next/Forward“ (Następny 
/ Do przodu), aby przejść do opcji Tak lub Nie i wciśnij przycisk „ “, aby potwierdzić lub 
anulować wybór. 
Ustawienia pasma radia FM: 
1) Stereo w paśmie SW: Włączanie lub wyłączanie efektu Stereo. 
2) Pasmo FM: Wybierz swój kraj lub region, aby uzyskać odpowiednią częstotliwość dla 
pasma FM. 
Ustawienia nagrywania (Record setup):  
(Por. s. 12, gdzie znajduje się szczegółowy opis.) 

Przeglądanie (automatyczne): 

Łącznie z automatycznym przeglądaniem plików tekstowych i automatycznym 
przeglądaniem zdjęć, które mogą być pokazywane w odstępach czasowych od 1 do 5 
sekund. 
Ustawienia ekranu (Ekran): 
1) Czas podświetlania: Ustawianie długości podświetlenia ekranu TFT z wyjątkiem trybu 
wideo i ładowania. 
2) Ustawienia jasności: Ustawianie poziomu jasności. Do dyspozycji jest 5 poziomów, od 1 
do 5. Im wyższy poziom, tym 
wyższa jasność. 
3) Podświetlenie: Dwie opcje - tryb normalny i oszczędnościowy. 
 
Ustawienia systemu (System) 
1) Info: Pokazuje informacje o wersji oprogramowania, dacie i pojemności pamięci. 
 
2) Aktualizacje (Aktualizacje oprogramowania): 
Wciśnij przycisk „ “, a pojawi się poniższe okno: 

 

To okno zawiera pytanie, czy chcesz 
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naprawdę aktualizować oprogramowanie. Jeśli aktualizacja nie zostanie dokonana, proces 

zostanie zakończony. 
3) Defaulted ustawienia (Ustawienia wyjściowe): 
Odnawianie ustawień wyjściowych odtwarzacza MP3. Po wciśnięciu przycisku 
" “ pojawi się poniższe okno:  

 

Wybierz „Yes“ (Tak) lub „No“ (Nie) i potwierdź wybór poprzez wciśnięcie przycisku 
„ “. 
Język: 
Służy do ustawienia języków w odtwarzaczu. Do dyspozycji jest 5 następujących języków: 
angielski, polski, czeski, słowacki i węgierski. 
 

Podłączenie do komputera 

Tryb pokazywania podłączenia USB 
Odtwarzacz jest wyposażony w port USB 2.0 o wysokiej szybkości i obsługuje systemy 
operacyjne łącznie z Windows 
98 (musi być zainstalowany sterownik), Windows 2000 (nie jest potrzeba instalacja 
sterownika), 
Mac OS 10.3 i wyższym, Linux Redhat 8.0 i wyższym. Obsługuje zasilanie z portu USB i 
może pracować również bez akumulatorka 
. Kilka sekund po podłączeniu do komputera na ekranie odtwarzacza 
pokaże się poniższy obrazek: 
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Tryb ładowania akumulatorka 

Jeśli akumulator jest mocno rozładowany, na ekranie pojawi się komunikat „Słaba 
bateria“ (Niedostateczne doładowanie baterii). Wyłącz odtwarzacz 
i użyj kabla USB w celu doładowania akumulatora za pośrednictwem komputera. 
Podczas ładowania ikona baterii będzie wyglądać w następujący sposób. Po zakończeniu 
ładowania ikona stanu baterii 
będzie pełna (rys.). Całkowite doładowanie baterii trwa 3 godziny (uwaga: po pierwszych 
dwu użyciach ładuj baterię przez 8 
godzin).  

 
 
 
 
 
 
 

Pobieranie utworów WMA z ochroną DRM do  

 

odtwarzacza MP3  

W Windows 98SE / Windows ME / Windows 2000 / Windows XP skopiuj utwory WMA 
z ochroną DRM do komputera za pomocą programu wersji Windows Media Player 9.0 lub 
10.0 (wersja 10.0 wyłącznie dla Windows XP). 
Jeśli utwory WMA z ochroną DRM zostaną pobrane w inny sposób, odtwarzacz ich  
nie wczyta. 
 
Wskazówki dotyczące obsługi: 

! Ostrzeżenie: 
1. Przed ładowaniem wyłącz odtwarzacz MP4, w 
przeciwnym wypadku odtwarzacz MP3 będzie 
pracować w niewłaściwym trybie. 
 
2. Jeśli chcesz, aby odtwarzacz MP4 pracował 
podczas ładowania również w sytuacji, kiedy jest on 
podłączony do PC, wyjmij najpierw dysk USB ze 
swojego komputera. 
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W Windows 98SE / Windows ME / Windows 2000 / Windows XP użytkownik powinien 
zaktualizować 
program Windows Media Player na wersję 9.0 lub 10.0 (wersja 10.0 wyłącznie dla 
Windows XP). 
 
A) Z wersją Windows Media Player 9.0: (Window 98SE / Window ME / Windows 2000 
/ Windows XP) 
1) Podłącz odtwarzacz MP3 do komputera. 
2) Uruchom Windows Media Player 9.0. 
3) W Windows Media Player 9.0 otwórz odpowiedni utwór WMA z ochroną DRM.  
System może wymagać pobrania licencji, jeśli użytkownik nie pobrał z internetu utworu 
WMA 
z ochroną DRM w prawidłowy sposób.  
W takim wypadku należy pobrać licencję od wydawcy muzycznego zgodnie ze 
wskazówkami 
podanymi na stronach Microsoftu. 
 
4) W oknie roboczym kliknij na „File“ (Plik)  „Copy“ (Kopiować)  „Copy to 
Portable Device“ (Kopiować do urządzenia przenośnego). 

 

5) W otwieranych oknach wybierz odpowiednie utwory WMA z ochroną DRM zgodnie z 

krokiem 2)  

i 

wybierz opcję „Removable disk“ (Wyjmowany dysk). 
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6) Następnie kliknij na ikonę „Copy“ (Kopiować), aby doszło do pobrania utworu WMA 

z ochroną DRM do odtwarzacza MP3. 

 

 

 

7) Bezpiecznie odłącz odtwarzacz MP3 od komputera. 
 
B) Z wersją Windows Media Player 10.0 (wyłącznie Windows XP): 
1) Podłącz odtwarzacz MP3 do komputera. 
2) Wybierz odpowiedni utwór WMA z ochroną DRM. 
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3) Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierze „Add to sync list“ (Dodaj na listę sync). 

 

 

 

4) W otwartym oknie wybierz „Sync“ (Sync). 
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5) W oknie "Sync" (Sync) wybierz odpowiednie utwory WMA z ochroną DRM zgodnie 

z krokiem 2)  

i wybierz opcję „Removable disk“ (Wyjmowany dysk). 

6) Kliknij na „Start sync“ (Uruchamianie sync), aby skopiować utwory WMA z ochroną 

DRM do  

odtwarzacza MP3. 

 

7) Bezpiecznie odłącz odtwarzacz MP3 od komputera. 
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Konwersja i odtwarzanie pliku wideo 

Ten odtwarzacz może za pomocą oprogramowania do konwersji, znajdującego się w 
mechanizmie CD, konwertować pliki typu WMV, RM, AVI, VOB lub DAT na format 
wideo AVI. 
1. Poprzez kliknięcie na plik „AV Converter.exe” uruchom program. Pokaże się następujący 
interfejs graficzny: 

 
2. Po kliknięciu na przycisk „Add“ (Dodać) pokaże się poniższy dialog: 

 
3. Wybierz i ustaw odpowiednie parametry. Po wybraniu odpowiedniego pliku wideo/audio 
zostanie utworzony zwykły plik wideo w formacie AVI. Zapisz ten plik i zamknij okno. 
następnie kliknij 
na przycisk „Start to Convert“ (Rozpoczęcie konwersji), przez co zostanie rozpoczęta 
konwersja na format AVI. 
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4. Pomyślnie skonwertowany plik wideo w formacie AVI może być odtwarzany w 
odtwarzaczu MP3.  
 
Aktualizacja sterownika odtwarzacza 
Odtwarzacz może zostać ulepszony lub może zostać odnowione działanie uszkodzonych 
sterowników za pomocą oprogramowania znajdującego się na dołączonym CD.   
 
1. Uruchom program Setup.exe w katalogu o nazwie „Update tool“ (Narzędzia 
aktualizacji) znajdującym się na CD. Przy dokańczaniu instalacji postępuj wyłącznie 
zgodnie ze wskazówkami w oknach dialogowych. 
 
2. W Windows kliknij na „Start“. W opcji Programy znajdziesz program nazwany 
„Consumer update“ (Aktualizacja użytkownika). Wybierz ten program i uruchom plik 
„Firmware update“ (Aktualizacja oprogramowania). Pojawi się następujące 
okno: 

 
Następnie kliknij na „Open“ i wybierz na CD plik „Firmware.rfw“ (interfejs jest 
następujący). 
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3. Włącz odtwarzacz MP3 i wejdź do opcji „Settings“ (Ustawienia). Wybierz 
„System“ (System) i opcję „Upgrade“ (Aktualizacja). Zostaniesz poproszony o wybranie 
„Firmware upgrade“ (Aktualizacja oprogramowania). Wybierz „Yes“ (Tak), a następnie za 
pomocą kabla USB podłącz odtwarzacz do PC. Po 3 sekundach klikaj na opcję Update do 
momentu osiągnięcia automatycznej aktualizacji. 

 
4. Po zakończeniu aktualizacji odłącz odtwarzacz MP3 od komputera i włącz go 
ponownie. Zobaczysz okno „System Init…“ (Uruchamianie systemu), co oznacza, że 
odtwarzacz MP3 rozpoczął uruchamianie systemu. Po zakończeniu tego zadania zobaczysz 
ponownie menu główne odtwarzacza MP3. 

 

5. Teraz podłącz ponownie odtwarzacz MP3 do komputera i kliknij na opcję wyjmowany 
dysk. Zobaczysz okno z pytaniem, czy chcesz sformatować wyjmowany dysk. Wybierz 
opcję „Yes“ (Tak) i rozpocznij formatowanie. Po zakończeniu formatowania będziesz mógł 
pobierać pliki i ponownie używać odtwarzacza. 

Uwaga: Celem aktualizacji oprogramowania jest ulepszenie i optymalizacja 
funkcjonowania odtwarzacza. Jeśli nie dokonasz aktualizacji oprogramowania, nie będzie 
to miało wpływu na normalne działanie odtwarzacza. Niewłaściwy sposób aktualizacji 
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oprogramowania spowoduje nieprawidłowe działanie urządzenia! Aktualizacji 
oprogramowania tego odtwarzacza nie można wykorzystać do innych typów odtwarzaczy. 
 
Usterki i zasady postępowania przy ich usuwaniu 
 
Jeśli odtwarzacz nie umożliwia normalnego odtwarzania, należy dokonać kontroli zgodnie 
z poniższymi punktami: 
 
 

Problemy  Przyczyny 

Nie można włączyć 
odtwarzacza. 

Sprawdź, czy jest włączone zasilanie odtwarzacza i czy 
nie jest uszkodzony jego program. 

Odtwarzacz jest 
zablokowany. 

Zrestartuj odtwarzacz poprzez wciśnięcie wyłącznika 
zasilania. 

Nie można odtwarzać 

Sprawdź, czy jest włączone zasilanie urządzenia. 
Sprawdź, czy poziom głośności nie jest ustawiony na „0“. 
Sprawdź, czy słuchawki są dobrze podłączone i czy nie są 
zanieczyszczone. 
Sformatuj ponownie dysk. 

Nie można wysłać/pobrać 
pliku lub komputer nie może 
znaleźć przenośnego dysku.  

Po włączeniu zasilania odtwarzacza wsuń do końca kabel 
USB. Zainstaluj ponownie prawidłowo plik sterownika. 

Nie można nagrywać. 
Sprawdź, czy dysponujesz dostateczną pojemnością 
pamięci. Sprawdź stan akumulatora. 

Słowa na ekranie są 
zdeformowane. 

Upewnij się, że wybrałeś właściwy język. 

Po aktualizacji nie można 
normalnie używać 
odtwarzacza. 

Dokonaj ponownie aktualizacji w systemie Windows 
2000. 
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Dane techniczne 

Pozycja Dane techniczne 

Wymiary 88 × 40 × 9,0 mm (sz. x w. x gł.)   

Kolorowy wyświetlacz TFT 
TFT, 1,8", liczba kolorów wyświetlacza 65 000, 
rozdzielczość (160 x 128) 

Wsparcie językowe System wielojęzyczny 

Prędkość transmisji danych 
USB 2.0 o wysokiej szybkości 
Wczytywanie: 4 Mb/s, Zapisywanie: 1 Mb/s 

Obsługiwane formaty 
plików  

Muzyka:  
MP3: 8 kb/s - 320 kb/s 
WMA: 32 kb/s - 320 kb/s 
WAV: 64 kb/s / 256 kb/s 
Zdjęcia: JPEG 

Obsługiwane formaty wideo 
.AVI (Wszystkie formaty powinny zostać skonwertowane 
na format .AVI za pomocą dostarczonego 
oprogramowania) 

S/N 85 dB 

Zakres częstotliwości 20 Hz - 20 kHz 

Max. moc wyjściowa 10 mW + 10 mW 

Pojemność kart pamięci 
128 MB / 256 MB / 512 MB / 1 GB / 2 GB / 
4 GB 

Zasilanie Akumulator Li-Ion 3,7 V 

Czas użytkowania 
akumulatora  

Odtwarzanie nagrań wideo 5 godzin 
Odtwarzanie MP3: 12 godzin (tryb oszczędny) 

Temperatura działania 5 ℃ do 40 ℃ 

Obsługiwany system 
operacyjny 

WINDOWS 2000 / XP, Mac OS 10.4.6 

Ciężar około 30 g 

Wyposażenie 
Instrukcja obsługi, słuchawki, kabel USB, CD 
instalacyjne 


