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1. Legfontosabb tulajdonságok
● 1,5 colos TFT képernyő
● MP3, WMA, FLAC, APE audio formátumok támogatása
● MPEG-4 (AVI) video formátum támogatása
● Beépített FM rádió
● A zeneszámok szövegének egyidejű kijelzése
● Több EQ mód és ismétlés mód
● JPG képformátum támogatása
● Diktafon beépített mikrofonnal
● E-könyvek txt formátumban olvasásának támogatása
● Többnyelvű képernyőmenü

2. A lejátszó leírása

1
2

3

4

5 6
11

11

7
8

9

10

1. fülhallgató-csatlakozás
2. hangerő +
3. hangerő -
4. tápellátás be/kikapcsolás
5. mikrofon
6. USB port 
7. előző/hátratekerés  
8. következő/előretekerés
9. menü
10. lejátszás/szünet
11. nyakbaakasztható szíj
12. kijelző
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3. Használati útmutató
● Tápellátás be/kikapcsolása
 Bekapcsolás - Kikapcsolt tápellátásnál a fő tápkapcsolót kapcsolja bekapcsolt helyzetbe, majd 

hosszan nyomja meg a  gombot a lejátszó bekapcsolásához 
 Kikapcsolás - Bekapcsolt tápellátásnál hosszan nyomja meg a  gombot a kikapcsoláshoz, 

majd a fő tápkapcsolót kapcsolja kikapcsolt helyzetbe.

● Zárolás/blokkolás:
 Nyomja meg egyidejűen a  és  gombokat a lejátszó zárolásához; kioldáshoz nyomja meg 

ezeket a gombokat még egyszer. 

● Alapvezérlés:
 A lejátszó főmenüben nyomja meg a / vagy +/- gombot a lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg 

a  gombot a megerősítéshez. A  gomb hosszú lenyomásával visszakerül a lejátszó főmenüjébe. 

3.1  Music (Zene)

A főmenüben nyomja meg a / vagy +/- gombot a Music (Zene) menü kiválasztásához, majd 
röviden nyomja meg a  gombot a zenelejátszás aktiválásához. 
Lejátszás/szünet: röviden nyomja meg a  gombot zeneszám lejátszásához vagy leállításához.
Előző/következő: röviden nyomja meg a  vagy  gombot az előző vagy következő zeneszámra 
ugráshoz.
Gyorslejátszás hátra/gyorslejátszás előre: hosszan nyomja meg a  vagy  gombot 
a zeneszámok gyorslejátszásához hátra vagy előre.
Hangerő: nyomja meg a + vagy - gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.
A-B szakasz ismétlődő lejátszása: hosszan nyomja meg a hangerő + gombot az ismételt szakasz 
A kezdőpontjának beállításához, majd újabb hosszú lenyomással állítsa be a B végpontot. A lejátszó 
ismétlődően játsza le ezt a szakaszt. Harmadik hosszú lenyomással az A-B szakasz ismétlődő 
lejátszását kikapcsolja és visszaáll a rendes lejátszás.
Zeneszámok szövegének kijelzése: A szöveg kijelzéséhez a dalszöveg fájlnak (pl. Abcde.
lrc) azonos nevűnek kell lennie, mint a zeneszám fájl (pl. Abcde.mp3) és mindkét fájlnak azonos 
mappában kell lennie.
Zeneszámok listája: a lejátszás menüben nyomja meg a  gombot a mappák/fájlok lista kijelzéséhez. 
A / gomb lenyomásával válassza ki a zene  szám fájlt és nyomja meg a  gombot a lejátszáshoz. 
Az ekvalizer (EQ) beállítása: az ekvalizer beállításához nyissa meg a Settings (Beállítások) > 
Music (Zene) > Ekvalizer menüt
A lejátszás/ismétlés mód beállítása: a lejátszás mód beállításához nyissa meg a Settings 
(Beállítások) > Music (Zene) > Ismétlés menüt
Megjegyzés: ez a lejátszó az .mp3, .wma, .wav, .fl ac, .ape. audio formátumokat támogatja.

3.2  Video (Videó)

A főmenüben nyomja meg a / vagy +/- gombot a Video menü kiválasztásához, majd röviden 
nyomja meg a  gombot a videofájlok listájának kijelzéséhez. A / gomb lenyomásával válassza ki 
a videofájlt és nyomja meg a  gombot a videolejátszás menü megnyitásához.
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Lejátszás/szünet: röviden nyomja meg a  gombot videó lejátszásához vagy leállításához.
Előző/következő: röviden nyomja meg a  vagy  gombot az előző vagy következő videofájlra ugráshoz.
Gyorslejátszás hátra/gyorslejátszás előre: hosszan nyomja meg a  vagy  gombot a videofájl 
gyorslejátszásához hátra vagy előre.
Hangerő: nyomja meg a + vagy - gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.
Videofájlok listája: a lejátszás menüben nyomja meg a  gombot a mappák/fájlok lista kijelzéséhez. 
A / gomb lenyomásával válassza ki a videofájlt és nyomja meg a  gombot a lejátszáshoz. 
Megjegyzés: ez a lejátszó az .avi video formátumot támogatja. A felbontás 128x128. Kérjük használja 
a videoátalakító programot a mellékelt CD lemezen a video olyan formátumba alakításához, amit a lejátszó 
támogat (lsd. 5. pont).

3.3  FM Radio  (FM rádió)

A főmenüben nyomja meg a / vagy +/- gombot az FM Radio (FM rádió) menü kiválasztásához, 
majd röviden nyomja meg a  gombot az FM rádió menü kijelzéséhez.
Kézi kikeresés: nyomja meg a  gombot a lehetőségek megjelenítéséhez, röviden nyomja meg 
a / gombot a Manual (Kézi) kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot. Röviden nyomja 
meg a  vagy  gombot a frekvencia kézi kiválasztásához. Hosszan nyomja meg a  vagy  gombot 
- a lejátszó elindítja az automatikus kikeresést, ami leáll a megtalált csatornán. 
Automatikus keresés: nyomja meg a  gombot a lehetőségek megjelenítéséhez, röviden nyomja 
meg a / gombot a Auto (Automatikus) kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot. 
A lejátszó kikeresi a csatornákat és egymás után elmenti azokat az előválasztókra. A kikeresés 
befejezése után az elsőre megtalált csatorna állítódik be. Nyomja meg a  vagy   gombot az egyes 
csatornák böngészéséhez az előválasztón.
Csatorna elmentése: nyomja meg a  gombot a lehetőségek megjelenítéséhez, röviden nyomja 
meg a / gombot a Memory (Mentés) kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot. Majd 
nyomja meg a / gombot a hely kiválasztásához a mentéshez. Nyomja meg a  gombot és 
válassza ki a Yes (Igen)-t és nyomja meg a  gombot a mentés jóváhagyásához vagy válassza ki 
a No (Nem) tételt és nyomja meg a  gombot, ha mégse akarja menteni. 
Előválasztó: nyomja meg a  gombot a lehetőségek megjelenítéséhez, röviden nyomja meg a / 
gombot a Preset (Előválasztó) kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot. Nyomja meg a / 
gombot az egyes csatornák böngészéséhez az előválasztón.
A csatorna törlése: nyomja meg a  gombot a lehetőségek megjelenítéséhez, röviden nyomja 
meg a / gombot a Delete (Törlés) kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot. Majd nyomja 
meg a / gombot a csatorna kiválasztásához, amelyet törölni akar. Nyomja meg a  gombot és 
válassza ki a Yes (Igen)-t és nyomja meg a  gombot a csatorna törlésének jóváhagyásához vagy 
válassza ki a No (Nem) tételt és nyomja meg a  gombot, ha mégse akarja törölni a csatornát.
Hangerő: nyomja meg a + vagy - gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez..
Megjegyzés: A fülhallgatónak a készülékhez csatlakoztatva kell lennie, mivel antennaként van 
használva. Ellenkező esetben a készülék nem képes vételre.

3.4  Photo (Fényképek)

A főmenüben nyomja meg a / vagy +/- gombot a Photo (Fényképek) menü kiválasztásához, 
majd röviden nyomja meg a  gombot a képlista kijelzéséhez. Nyomja meg a / gombot a képfájl 
kiválasztásához és nyomja meg a  gombot a kép megjelenítéséhez.
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Előző/következő: röviden nyomja meg a  vagy  gombot az előző vagy következő képre ugráshoz.
Automatikus megtekintés: röviden nyomja meg a  gombot - a kijelző sarkában nyíl jel jelenik 
meg és a lejátszás elindítása után automatikusan jelenítődnek meg a képek egymás után. (Az 
időközök beállítása az automatikus megtekintéshez a 3.8.5 részben van leírva)
Képfájlok listája: a képlejátszás menüben nyomja meg a  gombot a mappák/fájlok lista kijelzéséhez. 
A / gomb lenyomásával válassza ki a képfájlt és nyomja meg a  gombot a megjelenítéshez.

3.5  Record (Feljátszás)

A főmenüben nyomja meg a / vagy +/- gombot a Record (Feljátszás) menü kiválasztásához, 
majd röviden nyomja meg a  gombot a feljátszás menü megnyitásához. 
Feljátszás/Szünet: röviden nyomja meg a  gombot a feljátszáshoz vagy szüneteltetéshez.
Leállítás: hosszan nyomja meg a  gombot a fájl mentéséhez és a főmenü megnyitásához, 
vagy hosszan nyomja meg a  gombot a fájl mentéséhez és a lejátszó kikapcsolásához. 
A hangfelvételek a VOICE mappába mentődnek.

3.6  Text (eBook)

A főmenüben nyomja meg a / vagy +/- gombot a Text (Szöveg) menü kiválasztásához, majd 
röviden nyomja meg a  gombot az E-könyv fájlok listájának megnyitásához. Nyomja meg a / 
gombot a E-könyv kiválasztásához és nyomja meg a  gombot a szöveg megjelenítéséhez.
Kézi megtekintés: röviden nyomja meg a / vagy +/- gombot a lapozáshoz felfelé vagy lefelé.
Automatikus megtekintés: röviden nyomja meg a  gombot az automatikus lapozáshoz. 
(Az időközök beállítása az automatikus megtekintéshez a 3.8.3 részben van leírva).
Szövegfájlok listája: a szöveglejátszás menüben nyomja meg a  gombot a mappák/fájlok lista 
kijelzéséhez. A / gomb lenyomásával válassza ki a szövegfájlt és nyomja meg a  gombot 
a lejátszáshoz.

3.7  Explorer (Böngésző)

A főmenüben nyomja meg a / vagy +/- gombot a Explorer (Böngésző) menü kiválasztásához, majd 
röviden nyomja meg a  gombot a memóriában levő mappák/fájlok listájának megjelenítéséhez.
Fájl lejátszás/megnyitás: nyomja meg a / gombot a fájl/mappa kiválasztásához és nyomja meg 
a  gombot a lejátszásához és megnyitásához. Ha a fájlt nem támogatja ez a lejátszó, lejátszása 
vagy megnyitása nem biztos.
Fájl törlése: a fájllistában nyomja meg a / gombot a fájl kiválasztásához, majd nyomja meg 
a hangerő gombot - a fi gyelmeztetés kijelzéséhez; válassza ki a Yes (Igen)-t a fájl törléséhez és 
válassza ki a No (Nem)-t, ha mégse akarja törölni.
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3.8  Settings (Beállítások)

A főmenüben nyomja meg a / vagy +/- gombot a Settings (Beállítások) menü kiválasztásához, 
majd röviden nyomja meg a  a beállítási lehetőségek megnyitásához. (A felsőbb menübe 
visszatéréshez nyomja meg a beágyazott menüben a  gombot.)

3.8.1  Music (Zene):
● Repeat mode (Ismétlés)
 Once (Zeneszám egyszer): egy zenes zám egyszeri lejátszása.
 Repeat one (Zeneszám ismétlése): az aktuális zeneszám ismétlése a végtelenségig.
 Folder once (Mappa egyszer): az aktuális mappában levő mindegyik zeneszám egyszeri lejátszása.
 Folder repeat (Mappa ismétlése): az aktuális mappában levő mindegyik zeneszám ismétlődő 

lejátszása.
 All once (Mind egyszer): a memóriában levő mindegyik zeneszám egyszeri lejátszása.
 All repeat (Mind ismétlése): a memóriában levő mindegyik zeneszám ismétlődő lejátszása.
 Intro (Bevezető): mindegyik zeneszám első 10 másodpercének lejátszása.

● Play mode (Lejátszás) 
 Order (Sorrendben): sorrend szerinti zenelejátszás.
 Shuffl e (Véletlen): véletlen zenelejátszás.

● EQ Select (Ekvalizer)
 Normal (Normál), MS PlayFX, Rock’n’roll, Pop, Classic (Klasszikus), Bass (Mélyhangok), Jazz, 

User EQ (Felhasználói)

● MS PlayFX Set (MS PlayFX beállítása)
 3D HeadPhone (3D fülhallgató), Pure Bass (Tiszta mélyhangok)

● User EQ Set (Felhasználói ekvalizer)
 Az ekvalizer felhasználói beállítása. Nyomja meg a / gombot a kiválasztáshoz, majd nyomja 

meg a +/- gombot a frekvencia beállításához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez 
és a visszatéréshez.

3.8.2  Record (Diktafon):
● Record Quality (Hangminőség)
 Kiváló vagy normál feljátszási minőség beállítása.

3.8.3  Text (eBook):
● Auto play time (Aut. lejátszási idő)
 Az időköz beállítása az automatikus lapozáshoz

3.8.4  FM Radio (FM rádió):
● Stereo SW (Sztereo)
 Az FM stereo vétel bekapcsolása vagy kikapcsolása. 
● FM Region (Térség)
 Az FM vétel térségének beállítása. Négy változat áll rendelkezésre: China (Kína), Europe 

(Európa), Japan (Japán), USA.
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3.8.5  Photo (Képek):
● Auto play time (Képidő):
 Az időköz beállítása az automatikus képlejátszáshoz.

3.8.6  Display (Kijelző):
● Backlight Time (Háttérvilágítási idő)
 Azon idő beállítása, amely után tétlenség esetén lejátszásnál kikapcsol a háttérvilágítás.

● Lum/Brightness (Fényerő)
 A fényerőszint beállítása.

● Backlight Mode (Háttérvilágítás mód)
 A Normal (Normál) beállítása esetén a háttérvilágítás félsötét; ha a Power Save 

(Energiatakarékos)-t állítja be, a háttérvilágítás aktiválásnál sötét lesz.

3.8.7  Power Off Time (Auto. kikapcsolás):
A tápellátás automatikus kikapcsolási idejének beállítása.

3.8.8  Language (Nyelv):
A lejátszómenü nyelvének beállítása.

3.8.9  System (Rendszer):
● About (Információk)
 Megjeleníti a fi rmware verzió információit, dátumot és a lejátszó memória állapotát.

● Upgrade (Frissítés)
 Firmware frissítés. (Lsd. 4. pont)

● Default Set (Gyári beállítások)
 A rendszer eredeti állapotba visszaállítása.

3.8.10  Exit (Kilépés):
Főmenübe visszatérés.
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4. Firmware frissítés
Ha a lejátszó nem működik vagy nem a szokásos módon működik, a fi rmware frissítés programot 
a mellékelt CD-n találja a lejátszó frissítéséhez. A következőképpen járjon el:
Figyelmeztetés: frissítés előtt: a. Ne végezzen a fi rmware frissítést, ha a lejátszó helyesen működik. 
b. Frissítés előtt mentse el a fájlokat egy másik helyre.

A. Az RKnanoTool.exe szoftver fájlt az Upgrade Tool mappában találja a mellékelt CD-n. Kattintson 
rá a következő dialógablak megjelenítéséhez:

B. Állítsa a lejátszót a Settings (Beállítások) > System (Rendszer) > Upgrade (Frisssítés)-re 
és kattintson erre a tételre a fi rmware frissítésre fi gyelmeztetéshez; válassza a Yes (Igen)-t 
és azután csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez az USB kábellel. (Ha a lejátszót nem 
lehet bekapcsolni, nyomja meg a tápellátás gombot a kikapcsoláshoz, majd tartsa lenyomva 
a  gombot és egyidejűleg csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez az USB kábellel 
és várja meg, amíg a számítógép fel nem ismeri a lejátszó memóriát.). Ha a csatlakoztatás 
sikeres, dialógablakban megjelenik az „UsbBoot download successfully!“ (Az UsbBoot letöltés 
sikeres!) és megjelenik az információ a fl ash-ről; ilyen esetben a c pont leírása szerint járjon 
el. Ha a csatlakoztatás sikertelen, az „USB device not found!“ (USB eszköz nincs megtalálva!) 
dialógablak jelenik meg; ilyen esetben csatlakoztassa újra.

C. A sikeres csatlakoztatás után a következőképpen járjon el
1. Válassza ki a fi rmware-t, (a fi rmware fájl a 

mellékelet CD-n van, .BIN kiterjesztéssel).

2. Kattintson az Update 
(Frissítés)-re.

3. Befejezés után kattintson 
az Exit (Kilépés)-re

D. Csatlakoztassa le a lejátszót a számítógépről és kapcsolja be újra a lejátszót. A lejátszó most 
helyesen fog működni.
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5. Video átalakítása
Ez a lejátszó a 128x128 felbontású AVI video formátumot támogatja. A videók átalakítására kérjük 
a mellékelt CD-n levő szoftvert használja. Az AVIConverter több video formátum (AVI, RM, RMVB, 
MPG, MPG4, ASF, DAT, WMV, stb.) AVI formátumba átalakítását támogatja.

5.1  Az AVI Converter program telepítése
Kattintson a Nano_Video_convert.exe szoftverre a mellékelt CD-n; majd kövesse az AVI Converter 
program telepítési utasításait a számítógépen.
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5.2  Video átalakítása AVI formátumba
A PC > Programok menüben indítsa el az AVIConverter (lsd. alábbi kép) és végezze el az átalakítási 
lépéseket:

1. Válassza ki a felbontást: 128x128 2. Válassza ki az eredeti bemeneti videót

3. Válassza ki a mentés helyét
4. Adja meg a célfájl nevét
5. Válassza ki a minőséget, 

arányt és a szegmenst.

6. Kattintson a Close (Bezárás)-ra 

7. Kattintson a Convert 

8. Kattintson a Save 
(Mentés)-re

9. Kattintson 
az Add 
(Hozzáadás)-
ra

Az átalakítás után az átalakított fájlt másolja a lejátszóra és azután azon le tudja játszani.

6. Tartozékok:
Fülhallgató 1 db; USB kábel 1 db; CD lemez 1 db; használati útmutató 1 db.
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Műszaki adatok
Tételek SFP 5960

Méret 43 × 43 × 12 mm (sz x ma x mé)  

Színes TFT kijelző 1,5colos TFT kijelző; 65 000 valós szín, felbontás (128 x 128)

Nyelvi támogatás Több nyelv (EN, CZ, SK, HU, PL)

Adatátviteli sebesség Vysokorychlostní 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-ra kell alakítani a kapott 
programmal)

Szöveg  Az ékezetes betűkhöz használjon UNICODE kódolást

Jel/zaj arány (S/N) 85 dB

Frekvenciatartomány 20 Hz - 20 kHz
Legnagyobb kimenő 
teljesítmény 10 mW + 10 mW

Flash memória 4 GB

Áramforrás Lítium-polimer elem 3,7 V

Akkumulátor üzemideje Videó lejátszása: 6 óra
MP3 lejátszásnál: 16 óra (energiatakarékos módban)

Üzemhőmérséklet 5°C - 40°C 

Támogató operációs rendszer WINDOWS 2000/XP, Mac OS 10.4.6

Tömeg Körülbelül 21 g

Tartozékok Használati útmutató, fülhallgató, USB kábel, telepítő CD
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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.
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