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1. FIGYELEM

Előbb szeretnénk köszönetet mondani, hogy megvásárolta ezt az MP3 digitális 
lejátszót.

Használat előtt kérjük gondosan olvassa el ezt az útmutatót, hogy a lejátszót 
helyesen használja. Ezen útmutató tartalma változhat. A termék kivitele és funkciói 
előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Ha valamelyik beállítás vagy eljárás nem azonos, a standardnak a valódi lejátszót 
tekintse.
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2. A CSOMAG TARTALMA

MP3 lejátszó

Használati útmutató

Fülhallgató
USB kábel

A csomagolás része három egyedülálló dizájnú cserélhető előlap. Ha saját előlapot 
akar, egyszerűen használja az öntapadó matricát saját tervezéssel.

A borítás cseréje jobbra elforgatással, a felhelyezése balra elforgatással történik. 
A borítást soha se feszítse föl.

felhelyezés                    levétel
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3. FŐ FUNKCIÓK

· Támogatja az MP3 zenei formátumot  

· Támogatja a WIN98S/ME, WIN2000, WINXP, Vista és Win7 rendszereket

GOMBOK

Cserélhető előlap

TF kártya
LED kontrollfény

Átkapcsoló

Csíptetőkapocs

Fülhallgató csatlakozás

OFF/ON (kikapcsológomb)

A GOMBOK FUNKCIÓJA: 

1.  OFF/ON (kikapcsológomb): A tápellátást kapcsolja be/ki

2.  Átkapcsoló: A PRE/NEXT / VOL+/VOL- funkciók/gombok közti átkapcsolás

3.  Fülhallgató csatlakozás:  Fülhallgató csatlakozás
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4. HANGLEJÁTSZÁS

1. A fülhallgatót szúrja a fülhallgató csatlakozásba.

2. A TF kártyát tegye a TF kártya résbe.

3. A lejátszót kapcsolja be az ON/OFF gombbal.

4. Válassza ki a zenét:   PRE (előző): A PRE/VOL- gomb rövid lenyomásával 
válassza ki az előző zeneszámot

   NEXT (következő): A PRE/VOL+ gomb rövid 
lenyomásával válassza ki a következő zeneszámot

5. Hangerőszabályzás:   PRE/VOL- gomb hosszú lenyomásával csökkenti 
a hangerőt. 

  PRE/VOL+ gomb hosszú lenyomásával felerősíti 
 a hangerőt.

LED MŰKÖDÉSJELZŐ

Funkciók LED

Feltöltés Lassan villog

Feltöltött elem Hosszan világít

Gyenge elem Hosszan világít és kialszik

Lejátszás Lassan villog

USB adat Gyorsan villog
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5. SZÁMÍTÓGÉPHEZ CSATLAKOZTATÁS 
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6. MŰSZAKI ADATOK

A termék műszaki adatai

Tétel Műszaki adatok

Támogatott rendszer Windows 98/SE/ME/2K/XP/Vista/7

Belső memória Belső memória nélkül

Zene    
formátum MP3

bitsebesség 8 - 320 kb/s

Üzemhőmérséklet -20 - +60° C

Relatív páratartalom 20 % - 93 % (40° C)

Méret 45 × 45 × 13,3 mm

Tömeg 15 g

Elem tápellátás lítium elem

Mp3 játékidő több mint 3 óra

Mikro SD rés max. 16GB-ig támogatott, támogatja a SDHC
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UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN
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
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje 
a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

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 termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.
Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes 
fi gyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.




