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User‘s manual MP3 PLAYER

Návod k obsluze MP3 PŘEHRÁVAČ

Návod na obsluhu MP3 PREHRÁVAČ

Használati útmutató MP3-LEJÁTSZÓ

Instrukcja obsługi ODTWARZACZ MP3



Before operating this unit, please read all instructions. 

Než začnete toto zařízení používat, přečtěte si všechny pokyny.

Skôr ako začnete toto zariadenie používať, prečítajte si všetky pokyny.

Mielőtt használatba veszi ezt a készüléket, olvassa el az összes utasítást.

Zanim zaczniesz używać tego urządzenia, przeczytaj wszystkie polecenia.
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FŐ FUNKCIÓK
•  Elegáns kivitel és könnyű kezelés.
•  Lejátszó többfajta formátum támogatásával - MP3, WMA.
•  USB-tároló meghajtó telepítése nélkül – Windows 2000/XP és újabb, valamint  

Mac OS X vagy újabb rendszerre vonatkozóan.

FONTOS
MIT NE TEGYEN
• A készülékre vagy a közelébe ne tegyen folyadékkal teli tárgyakat, pl. vázát.
• Ne használja és ne is tárolja a készüléket olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek, hőnek, túlzott pornak vagy rezgésnek van 

kitéve.
• Ne tárolja a készüléket nedves körülmények között hosszabb ideig.
• Ne tisztítsa a készüléket vízzel vagy egyéb folyadékkal.
• Ne tömítse el és ne takarja le a készüléken lévő nyílásokat.
• Ne tegyen a készülék nyílásaiba idegen tárgyat.
• Ne próbálja meg ezt a készüléket felnyitni és egyedül javítani. A készülék javítását bízza szakszervizre. 
• A műanyagzacskókat tartsa távol gyermekektől.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
• A készülék használatba vétele előtt olvassa el és tartsa be az összes utasítást és figyelmeztetést.
• Ha gyerek használja, figyeljen az ajánlott hangerő betartására. 
• Ez a készülék csak otthoni használatra való, üzleti vagy ipari használatra semmiképpen sem.
• A készüléket ne tegye ki csöpögő vagy folyó víznek.
• Ne tegye a készüléket nyílt láng, pl. égő gyertyák közelébe vagy rá.
• Ne zárja el semmivel (pl. újság, terítő, függöny, stb.) a készülék szellőzőnyílásait. 
• Győződjön meg róla, hogy a berendezés egyenes, stabil helyzetben van. Olyan károkra, amelyek a készülék instabil helyzetéből 
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vagy a használati útmutatóban leírt figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából származnak, nem vonatkozik a jótállás.

FIGYELEM
•  Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát.
•  Soha ne helyezze a készüléket másik elektromos berendezésre.

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa a készüléket hosszú ideig nagy hangerővel.

GOMBOK ÉS CSATLAKOZÓK
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Sz. Leírás Funkciók
1 Csíptető
2 Micro USB port A számítógéphez/töltőhöz való csatlakozáshoz
3 LED-es állapotkijelző (piros és kék) A töltés vagy lejátszás állapotának megjelenítése
4  gomb A lejátszás/szünet be- és kikapcsolása
5  gomb Előző szám / gyors hátratekerés gomb
6  gomb Következő szám/ gyors előretekerés gomb
7 – gomb Hangerő csökkentése
8 + gomb Hangerő növelése
9 Fülhallgató kimeneti csatlakozás 3,5 mm-es csatlakozóval ellátott fülhallgató csatlakoztatásához

10 Reset gomb Hardware újraindításához
11 Memóriakártya nyílás Külső micro SD kártya számára

LEJÁTSZÓ ELEME
A lejátszó beépített tölthető lítium akkumulátorral rendelkezik, amit a felhasználónak nem kell cserélnie. Ahhoz, hogy az elem a legjobb 
állapotban legyen, első használat előtt 2 - 3 órát töltse, vagy addig, amíg a feltöltés LED kijelzője villogás helyett nem kezd folyamato-
san világítani.

FONTOS: 
A lejátszó a készenléti módba kapcsolást követően is fogyaszt energiát az akkumulátorból, ezért ha hosszabb ideig nem használja, 
akkor is legalább havonta egyszer fel kell tölteni.
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TÖLTÉSI ÜZEMMÓD
A lejátszó akkumulátora kétféle módon tölthető:
A lejátszót számítógéphez csatlakoztatásával vagy USB-töltő (nem a csomag része) használatával.
1. Ha töltési funkciót ellátó eszközt csatlakoztatnak az USB-csatlakozóhoz, a LED-es állapotkijelző pirosan villog.
2. Amint az akkumulátor teljesen fel van töltve, a LED-es állapotkijelző villogás helyett folyamatos piros fénnyel világít.

SZÁMÍTÓGÉPHEZ CSATLAKOZTATÁS
1. A LEJÁTSZÓ SZÁMÍTÓGÉPHEZ CSATLAKOZTATÁSA
 1.1  USB-kábel segítségével csatlakoztassa a lejátszót Windows operációs rendszert használó számítógéphez. A számítógép 

a készüléket „Nagykapacitású memóriaeszköz” néven felismeri, és feltelepíti a szükséges meghajtóprogramot. A hordoz-
ható lemezegység megjelenítése után a „Sajátgép“ mappában végezheti az olvasás/írás műveletet. A háttérben közben 
töltődik az elem.  
(Windows 2000/XP vagy újabb rendszerre vonatkozik.)

 1.2  Vagy csatlakoztassa a lejátszót MAC OS X operációs rendszert használó számítógéphez. A háttérben közben töltődik az 
elem. (MAC OS X 9.2 vagy újabb rendszerre vonatkozik.)

MEGJEGYZÉS: 
USB-n keresztül vagy a számítógéphez csatlakoztatva történő töltés közben a készüléken a  gomb megnyomásával vagy 
nyomva tartásával lehet zenét hallgatni.

2. A LEJÁTSZÓ LECSATLAKOZTATÁSA A SZÁMÍTÓGÉPRŐL
Ha a lejátszó csatlakoztatva van a számítógéphez, biztonságosan távolítsa el, különben a lejátszón tárolt adatok elveszhetnek.
 2.1  Ha a számítógépet Windows rendszerrel használja, a lejátszót a Sajátgép ablakban vagy a „Hardware biztonságos 

eltávolítása“ ikonra kattintva a Windows főpanelen távolíthatja el.
 2.2  Ha a számítógépet Mac OS X rendszerrel használja, a lejátszót  a főfelületen a lejátszó ikonjának kosárba húzásával 

távolíthatja el.
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 2.3  Miután a lejátszó biztonságosan eltávolítható a számítógépről, húzza ki a kábelt a lejátszó, majd a számítógép USB 
csatlakozójából.

 2.4  Ha véletlenül lecsatlakoztatta a lejátszót anélkül, hogy eltávolította volna, csatlakoztassa újra.

A LEJÁTSZÓ KEZELÉSE
1. BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS
 1.1  Csatlakoztassa a fülhallgatót a lejátszó fülhallgató-csatlakozójába.
 1.2  Tartsa lenyomva a  gombot, amíg a LED-es kijelző nem gyullad ki kék fénnyel. A lejátszó bekapcsol.
 1.3  A kijelző kéken villogni kezd, és néhány másodperc múlva elkezdődik a zenelejátszás.
 1.4  Ha a lejátszót ki akarja kapcsolni, tartsa lenyomva a  gombot, míg a LED-es kijelző nem kezd gyorsan villogni. A leját-

szó néhány másodpercen belül kikapcsol.

MEGJEGYZÉS: 
Ha a lejátszó memóriájában nincs egyetlen támogatott zenei állomány sem, a LED-es állapotkijelző gyorsan villogni kezd, majd 
kialszik. A lejátszó ezután néhány másodpercen belül kikapcsol.

2.  ZENE LEJÁTSZÁSA/SZÜNETELTETÉSE
 2.1.  A  gomb lenyomásával leállítja a lejátszást.
 2.2  A gomb újabb megnyomására a lejátszás folytatódik.
 2.3  A lejátszás 3 percig tartó szüneteltetését követően a készülék önműködően kikapcsol.

3.  A HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA
 3.1  A +/– gomb megnyomásával növeli vagy csökkenti a hangerőt.
 3.2  A hangerő gyorsabb növeléséhez vagy csökkentéséhez a +/– nyomva tarthatja.
 3.3   Hallása védelme érdekében a fülhallgatóban egy hang jelzi, ha elérte az alapértelmezett beállítást, amely meghaladhatja 

a 85 dB-t, és minden további hangosításkor. A  gomb megnyomásával jóváhagyja a figyelmeztetést, és aktiválja 
a hangerőkezelőt, ami lehetővé teszi a hangerő maximumig való növelését.
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4. KÖVETKEZŐ/ELŐZŐ ZENESZÁM LEJÁTSZÁSA
 4.1  Aktiválja a lejátszás üzemmódot.
 4.2  A  gomb megnyomásával elindíthatja a következő zeneszám lejátszását.
 4.3  A  gomb megnyomásával elindíthatja az előző zeneszám lejátszását.

5.  GYORS ELŐRETEKERÉS/HÁTRATEKERÉS
 5.1  A  gomb nyomva tartásával gyorstekerést végezhet előre.
 5.2  A  gomb nyomva tartásával gyorstekerést végezhet hátra.

A LED-ES KIJELZŐ FUNKCIÓI
• Lejátszási üzemmód:   Pirosan villog másodpercenként egyszer.
• Szüneteltetés:   Kéken villog 2 másodpercenként egyszer.
• Számítógéphez csatlakoztatás:   Adatátvitel közben kéken villog. 

Pirosan villog másodpercenként egyszer.  
(Töltés közben)

• Töltés közben:   Pirosan villog másodpercenként egyszer.  
(Töltés közben)

• Feltöltés befejezve:   Pirosan világít.
• Alacsony az akkumulátor  

feltöltöttségi szintje, 20% alatt:  Pirosan villog.

MICROSD MEMÓRIAKÁRTYA BEHELYEZÉSE
Ez a lejátszó lehetővé teszi a támogatott multimédia állományok microSD kártyáról történő lejátszását. Ezzel a funkcióval belső 
memóriakapacitást takaríthat meg.
• Kapcsolja ki a lejátszót, és helyezze be a memória kártyát a lejátszón található kártyanyílásba. Bizonyosodjon meg róla, hogy 

a memóriakártya stabilan és a helyes oldalával van betéve.
• Most bekapcsolhatja a lejátszót. A lejátszó megkeresi a memóriakártyán / belső memóriában tárolt támogatott zenei állományokat, 
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és beolvasásuk után elindítja a lejátszást.
• Ha memóriakártyát helyez a nyílásba, a lejátszó először a kártya tartalmát játssza le, és ezután a belső memóriában tároltakat. 
• Mielőtt a memóriakártyát kiveszi, a lejátszót kapcsolja ki.

A LEJÁTSZÓ ÚJRAINDÍTÁSA
Bizonyos esetekben használat közben a készülék működése teljesen megszűnik. A készülék egy miniatűr kapcsolóval van ellátva, 
amely a készülék jobb oldalán lévő nyílásban van elhelyezve. Ez a gomb szolgál a készülék újraindítására.

ÚJRAINDÍTÁS:
• Óvatosan dugjon egy szétnyitott iratkapcsot vagy hasonló puha, és ha lehet, tompa tárgyat (0,8 – 1 mm) a nyílásba, amíg 

akadályba nem ütközik. Ez az érintőgomb felülete.
• Ezután enyhén nyomja meg, amíg nem hall egy kattanást, és megérzi a gomb ellenállását. A készülék újraindítása megtörtént, és 

néhány másodpercen belül újra bekapcsol.

PROBLÉMAMEGOLDÁS
Nem kapcsolható be a lejátszás • Ellenőrizze, nem merült-e le az elem.
Nincs hang • Kérjük, ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e „minimum“-ra állítva, és csatlakoztassa stabilan 

a fülhallgatót.
• Ellenőrizze, nem piszkos-e a fülhallgató csatlakozója.
• Sérült WMA/MP3 fájlok statikus zajt okozhatnak, és akadozhat a hang. Győződjön meg, hogy 

nem sérültek a zenei fájlok.
• Ellenőrizze, hogy a fájlok formátuma támogatott-e.

Nem sikerült a zenei állományok 
felvétele/letöltése.

• Ellenőrizze, hogy a lejátszó USB csatlakozása megfelelően van-e csatlakoztatva 
a számítógép USB csatlakozójához.

• Ellenőrizze, hogy helyesen van telepítve a meghajtó.
• Ellenőrizze, hogy a lejátszó memória nem telt-e meg.
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MŰSZAKI ADATOK

A készülék méretei 47,5 mm (magasság) × 32 mm (szélesség) × 17 mm (mélység) 

A készülék súlya 15 g

Kiosztás USB 2.0 (nagysebességű)

Memóriakapacitás Flash memória: 4 GB

Memóriakártya nyílás MicroSD memóriakártya támogatása
(max. 16 GB kapacitás)

Tölthető akkumulátor  Lítium 3,7 V, 110 mAh (lejátszási idő: 5–6,5 óra)

Támogatott formátumok 
MP3 32 kb/s – 320 kb/s

WMA 32 kb/s – 384 kb/s

Fejhallgató

A fülhallgató teljesítménye 2 mW x 2 (32 Ohm)

Frekvenciatartomány 20 Hz – 20 000 Hz

Jel/zaj viszony 80 dB

Hangállomány típusa MP3, WMA

Üzemi hőmérséklet 0 °C–40 °C

Operációs rendszer Windows 2000 / XP vagy újabb, MAC OS X 9.2 vagy újabb
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS 
TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezze el.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus berendezéseket 
nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz a terméket adja le 
a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban is, a használt termékek az eladóhelyen, 
azonos új termék vásárlása esetén is leadhatók.
A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul 
a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások mege-
lőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.
Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unió országaiban
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy 
forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unió országain kívül
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, tájékoztatásért forduljon a termék eladójához 
vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

Ez a termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, minden módosításra 
vonatkozó jog fenntartva.
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HU  Jótállási jegy
A  FAST Hungary Kft. (2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a) mint a  termék magyarországi importőre a  jótállási jegyen 
feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A  FAST Hungary Kft. a  termékre a  fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést 
a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, 
illetve a  jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a  13. hónaptól a  24. hónapig kizárólag 
a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a  fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a  fogyasztó bemutatja 
a  termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt 
Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a  fizetési bizonylatot is. A  jótállási időn belüli meghibásodás esetén a  fogyasztó (i) 
elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott 
igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan 
többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a  kötelezett a  kijavítást, 
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illetve kicserélést nem vállalata, vagy e  kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a  fogyasztónak okozott jelentős 
kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy 
elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 
A  151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a  vásárlástól 
(üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a  forgalmazó nem 
hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy 
a  meghibásodás a  rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a  fogyasztási cikkbe csak új alkatrész 
kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. 
A  rögzített bekötésű, illetve a  10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható 
fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és 
felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. 
Nem számít bele a  jótállási időbe a  kijavítási időnek az a  része, amely alatt a  fogyasztó a  terméket nem tudja 
rendeltetésszerűen használni. A  jótállási idő a  terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén 
a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból 
kezdődik. 

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való 
átadását követően keletkezett, így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen 
kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség 
megengedettnél nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás 
 fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait 
nem érinti. 
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A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:  ........................................................................................................................................................................................

Típus:  .....................................................................................................................................................................................................

Gyártási szám: .....................................................................................................................................................................................

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):  .............................................

..................................................................................................................................................................................................................

Vásárlást igazoló bizonylat  száma:  ...............................................................................................................................................

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20........................  ..................... hó .....................nap.

Kereskedő bélyegzője:
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Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:  .................................................................................................................................

Javításra átvétel időpontja:  ..............................................................................................................................................................

Hiba oka:  ..............................................................................................................................................................................................

Javítás módja:  .....................................................................................................................................................................................

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:  ..................................................................................................

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:  .................................................................................

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu


