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Obsah                                                                                   
Bezpečnostné opatrenia 
Táto príručka obsahuje informácie o dôležitých bezpečnostných opatreniach a správnej 
obsluhe. Pred použitím zariadenia si preto všetky informácie pozorne prečítajte, aby ste sa 
vyhli neočakávaným nehodám. 
 
 Neklaďte prehrávač na miesta s vysokou teplotou, vlhkosťou alebo prašnosťou 

(viac než 40 °C), najmä nie v lete v automobiloch so zatvorenými oknami. 
 Chráňte prehrávač pred údermi a nárazmi. Zvláštnu pozornosť venujte ochrane 

TFT obrazovky pred otrasmi, aby ste zamedzili jej poškodeniu alebo nesprávnej 
funkcii pri zobrazovaní. 

 Zvoľte vhodnú hlasitosť reprodukcie. Ak pociťujete hučanie v ušiach, znížte 
hlasitosť alebo prístroj prestaňte používať. 

 Prevádzkový čas batérie sa môže líšiť v závislosti od rôznych podmienok 
používania, výrobcu a času výroby. 

 Počas formátovania, odosielania alebo sťahovania dát prehrávač náhle 
neodpájajte. V opačnom prípade dôjde ku chybe behu programu.  

 Nepreberáme zodpovednosť ani akékoľvek záväzky za stratu obsahu pamäte 
spôsobenú poškodením výrobku, opravou výrobku alebo z iných dôvodov. 
Venujte, prosím, pozornosť správnej obsluhe v súlade s návodom. 

 Po pripojení k USB portu spusteného počítača je možné nabíjať batériu 
prehrávača, a to bez ohľadu na to, či je prístroj zapnutý alebo vypnutý. 

 Prehrávač sami nerozoberajte a na čistenie jeho povrchu nepoužívajte alkohol, 
riedidlo alebo benzén. 

 Nepoužívajte prehrávač v priestoroch, v ktorých je zakázaná prevádzka 
elektronických zariadení, napríklad v lietadle. 

 Nepoužívajte prehrávač pri riadení automobilu alebo pri chôdzi, aby ste predišli 
dopravným nehodám. 

 Pred nabíjaním, prosím, MP3 prehrávač vypnite, inak bude MP3 prehrávač 
pracovať v nesprávnom režime. 

 Batériu prehrávača dobíjajte za nasledujúcich podmienok: 
A. Ak nezobrazuje ikonka stavu nabitia batérie žiadnu zvyšnú kapacitu. 
B. Ak zobrazí systém výstrahu týkajúcu sa vybitých batérií. 
C. Ak nereaguje prehrávač na stlačenie tlačidiel. 
D. Prehrávač automaticky zobrazuje heslo „Good-Bye“. 
 
※Naša spoločnosť si vyhradzuje právo na zdokonaľovanie výrobku. Výrobok preto 
podlieha všetkým zmenám technických parametrov a dizajnu bez ďalšieho upozornenia! 
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Charakteristické vlastnosti 
 Farebný TFT displej 1,8" (160 × 128) 
 Štíhly dizajn so slotom na karty Micro SD 
 Možnosť prehrávania niekoľkých hudobných formátov, ako MP3, WMA a WAV, 

kvalitné tónové zafarbenie a zobrazovanie zvukových frekvencií v reálnom čase 
 Funkcia Movie, displej s prehrávaním cez celú obrazovku  
 Funkcia prechádzania obrázkov vo formáte JPEG s vysokým rozlíšením  
 Záznam pomocou mikrofónu 
 Nastavenie na úsporu energie, nastaviteľný jas 
 Kvalitný materiál, podpora priestorového efektu 3D EQ, prispôsobený ekvalizér 
 Viacjazyčná podpora 
 Vysokorýchlostné USB 2.0 
 Funkcia E-book so záložkovou funkciou 
 Aktualizovateľné programové vybavenie 

Popis prehrávača 
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Popis funkcie dotykových klávesov: 
„Vol+/up“ (zosilniť): Zosilnenie hlasitosti a pohyb vpred. 
„Vol-/down“ (zoslabiť): Zoslabenie hlasitosti a pohyb vzad. 

„ “: Potvrdenie / vstup do podmenu, prehrávanie a prerušenie. 

„ “: Krátky dotyk: Späť na vyššie menu / Späť 
„ “: Voľby nastavenia pri rôznych funkciách, ako sú hudba, video atď. 
„Next/Forward“ (Nasledujúci/Vpred): Nasledujúci. 

Dlhé stlačenie klávesu „Next/Forward“: Rýchle prehrávanie vpred. 
„Prev/Backward“ (Predchádzajúci/Späť): Predchádzajúci. 

Dlhé stlačenie „Prev/Backward“: Rýchle prehrávanie dozadu. 

Vpred/vzad v režime prehrávania videa: 

Pretože sú dotykové klávesy veľmi citlivé a z dôvodu zabránenia zlej funkcii prerušte, 
prosím, najskôr prehrávanie videa, ak chcete prehrávať video dopredu alebo dozadu a 
potom držte stlačený kláves „Next/Forward“ (Nasledujúci/Vpred) alebo 
„Prev/Backward“ (Predchádzajúci/Späť). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsluha dotykových klávesov: 

Pretože je dotyková klávesnica citlivá, je veľmi dôležité, aby sa užívateľ dotýkal klávesov 

správnym spôsobom, a preto obsluhujte prehrávač nasledovne: 

! Dôležitá poznámka: 
Ak sa nebudú vaše prsty počas použitia prehrávača dotýkať klávesov v 
správnej polohe, nemôžu dotykové klávesy niekedy správne pracovať, 
pretože sú dotykové klávesy MP3 prehrávača veľmi citlivé. Klaďte preto, 
prosím, vaše prsty na klávesy správne a nedotýkajte sa najmä miest medzi 
dvoma alebo troma klávesmi. 
Funkciu dotykových klávesov bude tiež ovplyvňovať statická elektrina, ktorá 
však MP3 prehrávač nepoškodí. Vyskúšajte dotykové klávesy viackrát, aby 
došlo k obnoveniu funkcie. 
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Hlavné menu 

     

Základná obsluha 
Zapnutie a vypnutie 
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z 

 

 
* Dôležité: Ak je váš MP3 prehrávač zablokovaný alebo ak nepracuje správne, 
vykonajte, prosím, jeho resetovanie a po dvoch sekundách ho znovu zapnite. 
 
Funkcia Hold (Pridržanie) zapnutá/vypnutá 
Zapnutie funkcie Hold (pridržanie): Stlačte voľbu „setting option“ (voľba nastavenia) a 
držte tento kláves počas 2 sekúnd. Na displeji sa objaví ikonka zámky. 
 
Vypnutie funkcie Hold (pridržanie): Stlačte voľbu „setting option“ (voľba nastavenia) a 
držte tento kláves počas 2 sekúnd. Ikonka zámky zmizne z displeja. 
 
Resetovanie napájania 
Ak dôjde počas použitia k zablokovaniu prehrávača, môžete na stlačenie tlačidla RESET na 
zadnej časti MP4 prehrávača použiť ihlu (alebo rozovretú kancelársku sponku), aby došlo k 
reštartovaniu prehrávača. 

Batéria 

Tento prehrávač je napájaný vstavanými lítiovými batériami s vysokou kapacitou. 

 

Úplne nabitá        Čiastočne nabitá   Takmer vybitá       

Využiteľná kapacita batérie sa môže líšiť v závislosti od rôznej hlasitosti reprodukcie, typu 
prehrávaného súboru a používania tlačidiel na ovládanie funkcií. Prehrávač môže šetriť 
energiu batérie buď nastaviteľným časom vypnutia (Customized Power Off Time) alebo 
nastavením parametrov displeja (Display Setting).  

Ak stlačíte a budete držať klávesy pre zapnutie 
počas troch sekúnd, dôjde k zapnutiu MP4 
prehrávača. 

 Stlačenie a držanie klávesov pre zapnutie počas 
troch sekúnd počas prevádzky MP4 prehrávača 
spôsobí jeho vypnutie. 
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Hudba 
Zvoľte v hlavnom menu voľbu „Hudba“ a stlačte tlačidlo „ “, aby ste vstúpili do režimu 
prehrávania hudby. 

 
Dotknite sa tlačidla „ “, aby ste sa vrátili do hlavného menu. 

Video 

Zvoľte v hlavnom menu voľbu „Video“ a stlačte tlačidlo „ “, aby ste vstúpili do režimu 
prehrávania videa. 
 

 
Dotknite sa tlačidla „ “, aby ste sa vrátili do hlavného menu. 
 
 

Rádio FM 

Zvoľte v hlavnom menu voľbu „Rádio FM“ a stlačte tlačidlo „ “, aby ste vstúpili do 
režimu FM. Potom znovu stlačte tlačidlo „ “, aby ste sa automaticky dostali najskôr do 
podmenu FM. (Podmenu FM obsahuje voľby: Ručne, Auto, Pamäť, Predvoľby a Zmazať). 
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Stlačte tlačidlo „ “, aby ste zvolili nasledujúce voľby: Manu, Auto, Memo, Pres, Del a 
vstúpte do programu FM. 
Ručne: 
Ak zvolíte voľbu „Ručne“, potom budete môcť pri výbere stanice prechádzať jednotlivými 
frekvenciami ručne, a to dotykom ikonky „Next/Forward“ (Nasledujúci/Vpred) a 
„Prev/Backward“ (Predchádzajúci/Späť). 
 
Auto (automaticky): 
Ak zvolíte voľbu „Auto“, začne sa prechádzanie rozsahu FM a automatické ukladanie 
nájdených staníc. Po ukončení automatického prechádzania stlačte ikonku 
„Next/Forward“ (Nasledujúci/Vpred) a „Prev/Backward“ (Predchádzajúci/Späť), aby došlo 
k voľbe kanálu. 
 
Pamäť: 
Ak chcete stanicu v pásme FM uložiť, stlačte tlačidlo „ “, aby došlo k opusteniu 
podmenu FM, zvoľte ponuku „Pamäť“ a stlačte tlačidlo pre prehrávanie, aby došlo k voľbe 
kanálu pre uloženie stanice FM. 
 
Predvoľby: 
Stlačte tlačidlo „ “, aby ste vstúpili do ponuky „Predvoľby“. Uvidíte stanicu FM, ktorú 
ste prednastavili alebo ktorú ste do pamäte uložili už skôr a stlačte tlačidlo 
„Next/Forward“ (Nasledujúci/Vpred) a „Prev/Backward“ (Predchádzajúci/Späť), aby došlo 
k voľbe kanálu, ktorý preferujete. 
 
Zmazať: 
Vymaže uloženú stanicu. Objaví sa okno, v ktorom budete požiadaní o potvrdenie voľby 
„Áno“ alebo „Nie“. Stlačte tlačidlo „ “, aby došlo k potvrdeniu vašej voľby. 
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Poznámka: 
Ak pracuje prehrávač v režime FM, slúchadlá sa používajú ako anténa, preto, prosím, 
dbajte na to, aby boli slúchadlá správne pripojené. 
 
Foto 
V hlavnom menu zvoľte ponuku „Photo“ (Foto) a stlačte tlačidlo „ “, aby ste vstúpili do 
režimu prehliadač fotografií a dotykom ikonky „Next/Forward“ (Nasledujúci/Vpred) alebo 
„Prev/Backward“ (Predchádzajúci/Späť) si prezrite nasledujúcu alebo predchádzajúcu 
fotografiu. 
 
TEXT 
Stiahnutie súboru vo formáte TXT 
Sťahovanie súboru a uloženie súboru do vášho MP3 prehrávača vo formáte TXT. 

 
 

Čítanie súboru 
Stlačte tlačidlo „ “, aby ste vstúpili do ponuky „Text files“ (textové súbory) a potom 
krátko stlačte tlačidlo „ “, aby ste mohli súbor prečítať. Prechádzajte stránky pomocou 
klávesov „vol+/up“ (zosilniť) alebo „vol-/up“ (zoslabiť). 
 
Ukladanie záložiek 
Ak prečítate text, stlačte tlačidlo „  “, aby došlo k uloženiu záložky. K dispozícii sú 
celkovo tri záložky, ktoré môžete uložiť. Stlačte tlačidlo „ “, aby došlo k potvrdeniu a k 
uloženiu záložky na aktuálnej stránke. Krátke stlačenie tlačidla „ “ umožní opustenie 
režimu ukladania. 
Pri ukladaní stlačte tlačidlo „Prev/Backward“ (Predchádzajúci/Späť), pre voľbu záložky 
použite tlačidlo „Vol+/up“ (zosilniť) alebo „Vol-/up“ (zoslabiť) a potom stlačte tlačidlo 
„ “, aby došlo k potvrdeniu voľby. Stlačte tlačidlo „Next/Forward“ (Nasledujúci/Vpred), 
aby došlo k založeniu uloženej záložky. 
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Záznam 

Po vstúpení do režimu „Record“ (záznam) bude na displeji zobrazené nasledujúce: 

   

Stlačte tlačidlo „ “, aby došlo k začatiu záznamu, potom stlačte tlačidlo „ “, aby došlo 
k ukončeniu záznamu a uložte zaznamenaný súbor. Po uložení bude prehrávač opäť 
pripravený na nasledujúci záznam. 

 

REC Setup (nastavenie záznamu) 
V stave Stop režimu Záznam stlačte dlho kláves MENU, aby ste opustili hlavné zobrazenie, 
vstúpte do ponuky Nastavenie, zvoľte možnosť Nahrávanie, aby ste mohli vykonať 
kompletné nastavenie (Kvalita zvuku/(Hlasitosť nahrávania). 
1. Kvalita zvuku – Vysoká kvalita, Normálna kvalita (prvá možnosť znamená väčšiu 

veľkosť zaznamenaného súboru a lepšiu kvalitu, druhá možnosť má opačné 
vlastnosti)  

2. Hlasitosť nahrávania (hlasitosť záznamu): Päť možností: +1, +2, +3, +4 a +5. Čím 
vyššia je nastavená úroveň, tým väčšia je hlasitosť záznamu. 

* Pri vykonávaní záznamu odpojte, prosím, slúchadlá, aby bola zvýšená kvalita 
záznamu. 
* Zaznamenané zvukové súbory môžu byť nájdené v menu „Priečinky“ (prehrávanie hudby) 
a môžu sa prehrať, aby sa vyskúšala ich kvalita. 
* Ak je na displeji zobrazený údaj „Plná pamäť“, znamená to, že pre nový zaznamenaný 
súbor nie je k dispozícii dostatok miesta. V takom prípade, prosím, uvoľnite miesto 
vymazaním iných súborov. 
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Priečinky 

Priečinky vám pomôžu pohodlne ovládať a prechádzať všetky súbory v MP3 prehrávači. 

Môžete si zvoliť hudobné, filmové alebo textové súbory, ktoré si môžete okamžite prehrať. 

Napríklad: 

 

Nastavenie 

 
Poznámka: Pri rôznych funkciách, ako sú prehrávanie hudby, prehrávanie filmov atď., 
môžete stlačiť tlačidlo „ “, aby ste vstúpili do príslušnej voľby nastavenia. 
 
Nastavenie hudby: 
1) Opakovanie: 
Prehrať jednu: Zastaví vždy po ukončení každej skladby. 
Opakovať raz: Opakuje jednu skladbu. 
Prehrať priečinok: Zastaví po ukončení prehrávania skladieb z jedného podpriečinka. 
Opakovať priečinok: Opakuje skladby z podpriečinka. 
Všetko raz: Zastaví po prehraní všetkých skladieb. 
Opakovať všetko: Opakuje nepretržite všetky skladby. 
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Ukážka: Prehrá prvých 10 sekúnd každej skladby v aktuálnom priečinku. 
 
V režimoch Prehrať raz a Opakovať priečinok MP3 prehrávač najskôr rozpozná skladby v 
koreňových priečinkoch a štandardne ich prehrá raz alebo ich bude prehrávať opakovane. 
Ak chcete prehrávať skladby v ďalších podpriečinkoch, vstúpte, prosím, najskôr do ponuky 
Priečinky, zvoľte požadované skladby z ďalších podpriečinkov a MP3 prehrávač bude 
prehrávať všetky skladby z tohto priečinka. 
 
2) Prehrávanie: 
Postupne: Prehráva hudbu alebo video postupne jedno po druhom. 
Náhodne: Prehráva hudbu alebo video náhodne. 
 
3) Voľby EQ: Normálny, 3D, Rock, Pop, Klasika, Bass, Jazz, Osobný EQ (nastaviteľný). 

Obsluha voľby „Nastavenie osobného EQ“: 

 
Po zvolení voľby „Nastavenie osobného EQ“ (Nastaviteľný ekvalizér) stlačte 
„Next/Forward“ (Nasledujúci/Vpred) alebo „Prev/Backward“ (Predchádzajúci/Späť), aby 
ste sa presunuli na požadovanú hodnotu frekvencie (60 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 6 kHz) 
a pomocou klávesu „vol+/up“ (zosilniť) alebo „v“ nastavte hodnotu dB, stlačte 
„Prev/Backward“ (Predchádzajúci/Späť) alebo „Next/Forward“ (Nasledujúci/Vpred), aby 
ste prešli na voľbu Áno alebo Nie a potom stlačte tlačidlo „ “, aby ste voľbu potvrdili 
alebo zrušili. 
Nastavenie pásma FM rádio: 
1) Stereo v pásme SW: Zapína alebo vypína efekt Stereo. 
2) Pásmo FM: Zvoľte vašu krajinu alebo región, aby ste získali vhodnú frekvenciu pre 
pásmo FM. 
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Nastavenie záznamu (Record setup):  
(Pozrite stranu 12, kde nájdete podrobný popis.) 
Prezeranie (automatické): 
Vrátane automatického prezerania textových súborov a automatického prezerania obrázkov, 
ktoré môžu byť zobrazené v intervaloch od 1 sekundy až do 5 sekúnd. 
Nastavenie displeja (Displej): 
1) Čas podsvietenia: Nastavenie dĺžky podsvietenia TFT displeja, okrem režimu videa a 
nabíjania. 
2) Nastavenie jasu: nastavenie úrovne jasu. K dispozícii je 5 úrovní, od 1 do 5. Čím vyššia 
úroveň, tým 
vyšší jas. 
3) Podsvietenie: Dve možnosti – normálny a úsporný režim. 
 
Nastavenie systému (Systém) 
1) Info: Zobrazí informácie o verzii programového vybavenia, dátume a kapacite pamäte. 
2) Aktualizácia (Aktualizácia programového vybavenia): 
Stlačte tlačidlo „ “ a objaví sa nasledujúce okno: 

 

Toto okno vás upozorní na to, či chcete 

naozaj aktualizovať programové vybavenie. Ak nebude vykonaná aktualizácia, proces bude 

ukončený. 
3) Defaulted nastavenie (Východiskové nastavenie): 
Obnoví východiskové nastavenie vášho MP3 prehrávača. Po stlačení tlačidla „ “ sa 
objaví nasledujúce okno:  

 



 59 

Zvoľte „Yes“ (Áno) alebo „No“ (Nie) a stlačením tlačidla „ “ potvrďte. 
Jazyk: 
Vykonáva nastavenie jazykov vo vašom prehrávači. K dispozícii je 5 nasledujúcich 
jazykov: 
Anglicky, poľsky, česky, slovensky a maďarsky 
 
Pripojenie k počítaču 
Režim zobrazenia USB pripojenia 
Prehrávač je vybavený vysokorýchlostným USB portom 2.0 a podporuje operačné systémy 
vrátane Windows 
98 (musí byť nainštalovaný ovládač), Windows 2000 (nie je nutná inštalácia ovládača), 
Mac OS 10.3 a vyšší, Linux Redhat 8.0 a vyšší. Podporuje napájanie z USB portu a môže 
pracovať i bez batérie. Niekoľko sekúnd po pripojení k počítaču sa na displeji prehrávača 
zobrazí nasledujúci obrázok: 

 

Režim nabíjania batérie 

Ak je batéria značne vybitá, na displeji sa objaví „Slabá batéria“ (Nedostatočné 
nabitie batérie). Vypnite, 
prosím, prehrávač a na nabitie batérie cez počítač použite USB kábel. Počas nabíjania 
bude ikonka batérie zobrazená nasledovne. Po ukončení nabíjania bude ikonka stavu 
batérie vyplnená (obr.). Úplné nabitie batérie trvá 3 hodiny (poznámka: po prvých dvoch 
použitiach nabíjajte batériu 8 
hodín).  
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Sťahovanie WMA skladieb s DRM ochranou do MP3  

prehrávača 
Vo Windows 98 SE / Windows ME / Windows 2000 / Windows XP kopírujte WMA 
skladby 
s DRM ochranou do prehrávača pomocou programu verzií Windows Media Player 9.0 
alebo 10.0 (verzia 10.0 iba pre Windows XP). 
Ak budú WMA skladby s DRM ochranou stiahnuté iným spôsobom, prehrávač ich 
neprečíta. 
 
Pokyny pre obsluhu: 
Vo Windows 98 SE / Windows ME / Windows 2000 / Windows XP by mal užívateľ 
aktualizovať 
program Windows Media Player na verziu 9.0 alebo 10.0 (verzia 10.0 iba pre Windows 
XP). 
 
A) S verziou Windows Media Player 9.0: (Window 98SE / Window ME / Windows 
2000 / Windows XP) 
1) Pripojte MP3 prehrávač k počítaču. 
2) Spustite Windows Media Player 9.0. 
3) Vo Windows Media Player 9.0 otvorte požadovanú WMA skladbu s DRM ochranou.  
Systém môže vyžadovať stiahnutie licencie, ak užívateľ nestiahol WMA skladbu 
s DRM ochranou z internetu správne.  
V takom prípade musí užívateľ stiahnuť licenciu od hudobného vydavateľa podľa pokynov 

! Varovanie: 
1. Pred nabíjaním, prosím, MP4 prehrávač vypnite, inak bude MP3 
prehrávač pracovať v nesprávnom režime. 
2. Ak chcete, aby MP4 prehrávač počas nabíjania pracoval aj v situácii, 
keď je pripojený k PC, vyberte najskôr USB disk z vášho počítača. 
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uvedených na stránkach Microsoftu. 
 
4) V pracovnom okne kliknite na „File“ (Súbor)  „Copy“ (Kopírovať)  „Copy to 
Portable Device“ (Kopírovať do prenosného zariadenia). 

 

5) V otváracích oknách vyberte požadované WMA skladby s DRM ochranou podľa kroku 

2)  

a 

zvoľte možnosť „Removable disk“ (Vyberateľný disk). 

 

 



 62 

6) Potom kliknite na ikonku „Copy“ (Kopírovať), aby došlo k stiahnutiu WMA skladby s 

DRM ochranou do vášho MP3 prehrávača. 

 
7) Bezpečne odpojte MP3 prehrávač od počítača. 
 
B) S verziou Windows Media Player 10.0 (iba Windows XP): 
1) Pripojte MP3 prehrávač k počítaču. 
2) Zvoľte požadovanú WMA skladbu s DRM ochranou. 

 

 

3) Kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte „Add to sync list“ (Pridať do zoznamu sync). 
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4) V otvorenom okne zvoľte „Sync“ (Sync). 

 

 

5) V okne „Sync“ (Sync) si vyberte požadované WMA skladby s DRM ochranou podľa 

kroku 2)  

A zvoľte možnosť „Removable disk“ (Vyberateľný disk). 

6) Kliknite na „Start sync“ (Spustenie sync) pre skopírovanie WMA skladieb s DRM 

ochranou do vášho 
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MP3 prehrávača. 

 

 

7) Bezpečne odpojte MP3 prehrávač od počítača. 

Prevádzanie a prehrávanie video súboru 

Tento prehrávač môže pomocou prevádzacieho softvéru, ktorý sa nachádza na CD 
mechanike, prevádzať súbory typu WMV, RM, AVI, VOB alebo DAT na formát videa AVI. 
1. Dvojitým kliknutím na súbor „AV Converter.exe” spustite program. Zobrazí sa 
nasledujúce grafické rozhranie: 

 
2. Kliknutím na tlačidlo „Add“ (Pridať) zobrazte nasledujúci dialóg: 
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3. Zvoľte a nastavte požadované parametre, zvoľte požadovaný video/audio súbor a bude 
vytvorený bežný video súbor vo formáte AVI. Uložte tento súbor a zavrite okno. Potom 
kliknite 
na tlačidlo „Štart to Convert“ (Začatie prevodu), čím sa spustí prevod na formát AVI. 

 

4. Úspešne prevedený video súbor vo formáte AVI môže byť prehrávaný v MP3 prehrávači.  
 
Aktualizácia ovládača prehrávača 
Prehrávač môže byť vylepšený alebo môže byť obnovená funkcia poškodených ovládačov 
pomocou programového vybavenia, ktoré sa nachádza na priloženom CD.   
 
1. Spustite program Setup.exe v priečinku s názvom „Update tool“ (Aktualizačný nástroj) 
nachádzajúci sa na CD. Pri dokončovaní inštalácie postupujte iba podľa pokynov v 
dialógových oknách. 
 
2. Vo Windows kliknite na „Start“ a v položke Programy nájdite program nazvaný 
„Consumer update“ (Užívateľská aktualizácia). Zvoľte tento program a spustite súbor 
„Firmware update“ (Aktualizácia programového vybavenia). Objaví sa nasledujúce 
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okno: 

 
Potom kliknite na „Open“ a zvoľte na CD súbor „Firmware.rfw“ (rozhranie je nasledujúce). 

 
3. Zapnite váš MP3 prehrávač a vstúpte do položky „Settings“ (Nastavenia), zvoľte 
„System“ (Systém) a vyberte položku „Upgrade“ (Aktualizácia). Budete požiadaní o úkon 
„Firmware upgrade“ (Aktualizácia programového vybavenia), zvoľte „Yes“ (Áno) a potom 
pomocou USB kábla pripojte prehrávač k PC. Po 3 sekundách klikajte na voľbu Update, 
kým nedôjde k automatickej aktualizácii. 
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4. Po ukončení aktualizácie odpojte váš MP3 prehrávač od počítača, znovu ho zapnite a 
uvidíte zobrazenie „System Init…“ (Spúšťanie systému), čo znamená, že MP3 prehrávač 
začal spúšťanie systému. Po ukončení tohto úkonu uvidíte znovu hlavné menu MP3 
prehrávača. 

 

5. Teraz znovu prepojte MP3 prehrávač s počítačom a kliknite na položku vyberateľný 
disk. Teraz uvidíte okno, v ktorom bude žiadosť, či si prajete formátovanie vyberateľného 
disku, zvoľte možnosť „Yes“ (Áno) a začnite formátovanie. Po ukončení formátovania 
budete môcť sťahovať súbory a opäť používať prehrávač. 

Poznámka: Účelom aktualizácie programového vybavenia je zlepšenie a optimalizácia 
výkonu prehrávača. I keď nebude vykonaná aktualizácia programového vybavenia, 
normálna činnosť prehrávača tým nebude ovplyvnená. Nesprávny postup pri aktualizácii 
programového vybavenia by spôsobil nesprávnu funkciu zariadenia! Aktualizácia 
programového vybavenia tohto prehrávača nie je použiteľná pre ostatné typy prehrávačov. 
 
Poruchy a postupy pre ich odstránenie 
 
Ak prehrávač neumožňuje normálny spôsob prehrávania, vykonajte, prosím, kontrolu podľa 
nasledujúcich bodov: 
 

Problémy  Príčiny 

Prehrávač nie je možné 
zapnúť 

Skontrolujte, či je zapnuté napájanie prehrávača a či nie je 
poškodený jeho program. 

Prehrávač je zablokovaný Reštartujte prehrávač stlačením vypínača napájania 

Nie je možné prehrávať 

Skontrolujte, či je zapnuté napájanie prístroja 
Overte, či hlasitosť nie je nastavená na úrovni „0“, 
skontrolujte, či sú dobre pripojené slúchadlá a či nie sú 
znečistené. 
Znovu sformátujte disk 

Nie je možné odoslať / 
stiahnuť súbor alebo počítač 
nemôže nájsť prenosný disk  

Po zapnutí napájania prehrávača celkom zasuňte USB 
kábel. Znovu správne nainštalujte súbor ovládača. 

Nie je možné vykonávať 
záznam 

Skontrolujte, či je k dispozícii dostatočná veľkosť pamäte, 
skontrolujte stav batérie 
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Slová na displeji sú 
zdeformované 

Uistite sa, že ste vybrali správny jazyk. 

Po aktualizácii nie je možné 
prehrávač normálne 
používať. 

Vykonajte znovu aktualizáciu v systéme Windows 2000 

 
 
Technické údaje: 

Položka Technické údaje 

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

Farebný displej TFT 
TFT, 1,8", počet farieb displeja 65 000, rozlíšenie (160 × 
128) 

Jazyková podpora Viacjazyčný systém 

Rýchlosť prenosu dát 
Vysokorýchlostné USB 2.0 
Načítanie: 4 Mb/s, Zapisovanie: 1 Mb/s 

Podporované formáty 
súborov  

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 (Všetky formáty by mali byť prevedené na 
formát .AVI poskytnutým programovým vybavením) 

S/N 85 dB 

Frekvenčný rozsah 20 Hz – 20 kHz 

Max. výstupný výkon 10 mW + 10 mW 

Kapacita pamäťových kariet 
128 MB / 256 MB / 512 MB / 1 GB / 2 GB / 
4 GB 

Napájanie Batéria Li-Ion 3,7 V 

Čas použiteľnosti batérie  
Prehrávanie videozáznamov 5 hodín 
Prehrávanie MP3: 12 hodín (úsporný režim) 

Prevádzková teplota 5 ℃ až 40 ℃ 

Podporovaný operačný 
systém 

WINDOWS 2000 / XP, Mac OS 10.4.6 
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Hmotnosť Asi 30 g 

Príslušenstvo Návod na obsluhu, slúchadlá, USB kábel, inštalačné CD 

 
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM 
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. 
 
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH 
ZARIADENÍ 
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité 
elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. 
Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné 
miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych 
krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného 
nového produktu. 
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a 
napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské 
zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si 
vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. 
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi 
udelené pokuty. 
Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie 
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie 
od svojho predajcu alebo dodávateľa. 
Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie 
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si 
potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho 
predajcu. 
 
 
Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. 
 
Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho 
upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu. 
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