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1. OZNAJMIENIE

Na początku chcemy podziękować Państwu za zakup naszego cyfrowego 
odtwarzacza MP3.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia prosimy o uważne przeczytanie 
niniejszej instrukcji, w celu poprawnego korzystania z odtwarzacza. Treść niniejszej 
instrukcji może ulec zmianie. Wykonanie oraz działanie niniejszego wyrobu 
podlega wykonaniu zmian bez wcześniejszego ostrzeżenia.

Jeżeli niektóre ustawienia oraz procedury nie są identyczne, to standardem jest 
Twój odtwarzacz.
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2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Odtwarzacz MP3

Instrukcja obsługi

Słuchawki
Przewód USB

W skład zestawu wchodzą trzy zmienne obudowy z unikalnym wyglądem. Jeżeli 
chcesz odróżnić swą obudowę, to po prostu zastosuj swą własną oryginalną 
naklejkę.

Aby wymienid pokrywę, przekręd ją w prawo, aby ją założyd - przekręd w lewo. 
Nigdy nie podnoś pokrywy.

zakładanie                    zdejmowanie
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3. PODSTAWOWE FUNKCJE

· Obsługuje format dźwiękowy MP3 

· Obsługuje systemy WIN98S/ME, WIN2000, WINXP, Vista i Win7

PRZYCISKI

Zmienne obudowy czołowe

Karta TF
Kontrolka LED

Przełącznik

Klamra

Wejście na słuchawki

OFF/ON (wyłącznik)

FUNKCJE PRZYCISKÓW: 

1.  OFF/ON (wyłącznik): Włączanie/wyłączanie zasilania

2.  Przełącznik: Przełącznik funkcji/przycisków PRE/NEXT / VOL+/VOL-

3.  Wejście na słuchawki:  Wejście na słuchawki
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4. ODTWARZANIE DŹWIĘKU

1. Podłącz słuchawki do wyjścia na słuchawki.

2. Kartę TF włóż do slotu dla karty TF.

3. Przyciskiem ON/OFF włącz odtwarzacz

4. Wybierz muzykę:  PRE (poprzedni): Krótkim wciśnięciem przycisku PRE/VOL- 
wybierz poprzedni utwór

   NEXT (następny): Krótkim wciśnięciem przycisku PRE/VOL+ 
wybierz następny utwór

5. Sterowanie głośnością:  Długim wciśnięciem przycisku PRE/VOL- zmniejszysz 
głośność. 

    Długim wciśnięciem przycisku PRE/VOL+ zwiększysz 
głośność.

WSKAŹNIK LED

Funkcje LED

Ładowanie Miga powoli

Naładowany akumulator Świeci długo

Słaby akumulator Świeci długo i zgaśnie

Odtwarzanie Miga powoli

Dane USB Miga szybko
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5. PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA
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6. DANE TECHNICZNE

Dane techniczne wyrobu

Pozycja Dane techniczne

Obsługiwane systemy Windows 98/SE/ME/2K/XP/Vista/7

Pamięć wewnętrzna Bez pamięci wewnętrznej

Muzyka 
format MP3

szybkość transmisji 8 - 320 kb/s

Temperatura pracy -20 - +60° C

Wilgotność względna 20 % - 93 % (40° C)

Wymiary 45 × 45 × 13,3 mm 

Masa 15 g

Akumulatory zasilanie akumulatory litowe

Długość odtwarzania mp3 ponad 3 godziny

Slot dla mikro SD
obsługuje pojemność maks. do 16GB, 
obsługa SDHC
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego 
do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, 
że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz 
ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, 
utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic 
odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich 
można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy 
kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów 
pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu 
negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może 
spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji 
udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku 
niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie 
z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy 
o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten 
wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego 
sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą. 
Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych 
technicznych wyrobu bez uprzedzenia.




