
SFP 1460

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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HLAVNÉ FUNKCIE
•  Elegantný vzhľad a jednoduché ovládanie.
•  Prehrávač s podporou rôznych formátov – MP3, WMA.
•  USB disk bez nutnosti inštalácie ovládačov – platí pre systém Windows 2000/XP a novší a pre systém Mac OS X alebo novší.

DÔLEŽITÉ
ČO NEROBIŤ
• Neklaďte na prístroj alebo do jeho blízkosti predmety naplnené kvapalinami, ako napríklad vázy.
• Nepoužívajte ani neskladujte prístroj na mieste vystavenom priamemu slnečnému svetlu, teplu, nadmernej prašnosti alebo 

vibráciám.
• Neuchovávajte ani neskladujte prístroj vo vlhkých podmienkach dlhý čas.
• Nečistite prístroj vodou ani inými kvapalinami.
• Neblokujte ani nezakrývajte akékoľvek otvory na prístroji.
• Nevkladajte do otvorov na prístroji žiadne cudzie predmety.
• Nepokúšajte sa tento prístroj sami otvárať a opravovať. Opravu zverte odbornému servisu. 
• Plastové vrecúška držte mimo dosahu detí.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
• Pred použitím tohto prístroja si prečítajte a dodržujte všetky pokyny a varovania.
• Pri použití dieťaťom dozrite na dodržiavanie odporúčanej hlasitosti. 
• Tento prístroj je určený iba na domáce použitie a nie na obchodné alebo priemyselné použitie.
• Nevystavujte prístroj pôsobeniu kvapkajúcich alebo striekajúcich kvapalín.
• Neklaďte na prístroj alebo do jeho blízkosti zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky.
• Nezakrývajte ventilačné otvory prístroja takými predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď. 
• Uistite sa, že je prístroj umiestnený v stabilnej polohe. Na škody spôsobené použitím prístroja v nestabilnej polohe alebo nedodrža-

ním akéhokoľvek varovania či upozornenia uvedeného v tomto návode na obsluhu sa nevzťahuje záruka.
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VAROVANIE
•  Nikdy neodstraňujte kryt prístroja.
•  Nikdy neumiestňujte tento prístroj na iné elektrické zariadenie.

Aby nedošlo k možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo zvuk s vysokou hlasitosťou.

TLAČIDLÁ A KONEKTORY
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Č. Popis Funkcia
1 Klip
2 Port micro USB Na pripojenie počítača/nabíjačky
3 LED indikátor stavu (červený a modrý) Znázornenie stavu nabíjania a prehrávania
4 Tlačidlo  Zapnutie/vypnutie, prehrávanie/pozastavenie
5 Tlačidlo Predchádzajúca skladba / rýchly posun vzad
6 Tlačidlo Ďalšia skladba / rýchly posun vpred
7 Tlačidlo – Zníženie hlasitosti
8 Tlačidlo + Zvýšenie hlasitosti
9 Výstupný konektor na slúchadlá Na pripojenie slúchadiel s 3,5 mm konektorom
10 Tlačidlo Reset Na hardvérový reset
11 Slot pre pamäťovú kartu Na externú pamäťovú kartu micro SD

BATÉRIA PREHRÁVAČA
Prehrávač je vybavený vnútornou dobíjacou lítiovou batériou, ktorá nie je určená na výmenu používateľom. Aby bola batéria v čo naj-
lepšom stave, nechajte ju pred prvým použitím prehrávača 2 – 3 hodiny nabíjať alebo ju nabíjajte tak dlho, kým LED indikátor nabíjania 
nezačne namiesto blikania svietiť.

DÔLEŽITÉ: 
Prehrávač môže po prepnutí do pohotovostného režimu aj naďalej spotrebovávať energiu z batérie, a ak ho nebudete dlhší čas 
používať, je nutné ju najmenej raz za mesiac dobiť.
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REŽIM NABÍJANIA
Batériu tohto prehrávača je možné nabíjať dvoma spôsobmi:
Pripojením prehrávača k počítaču alebo použitím USB nabíjačky (nie je súčasťou príslušenstva).
1. LED indikátor stavu bude pri pripojení ku konektoru USB s funkciou napájania blikať na červeno.
2. Hneď ako je batéria plne nabitá, bude LED indikátor stavu namiesto blikania trvalo svietiť červeno.

REŽIM PRIPOJENIA K POČÍTAČU
1. PRIPOJENIE PREHRÁVAČA K POČÍTAČU
 1.1  Pomocou USB kábla pripojte prehrávač k počítaču s operačným systémom Windows. Počítač rozpozná zariadenie ako 

„Veľkokapacitné pamäťové zariadenie“ a nainštaluje príslušný ovládač. Po zobrazení jednotky vymeniteľného disku 
v priečinku „Tento počítač“ môžete začať vykonávať operácie čítania/zápisu. Na pozadí sa bude zároveň nabíjať batéria.  
(Platí pre systém Windows 2000/XP alebo novší.)

 1.2  Alebo pripojte prehrávač k počítaču s operačným systémom MAC OS X.  
Po zobrazení ikony „Bez názvu“ na ploche, ktorá uvádza, že prehrávač predstavuje vymeniteľný disk, môžete začať vyko-
návať operácie čítania/zápisu. Na pozadí sa bude zároveň nabíjať batéria. (Platí pre systém MAC OS X 9.2 alebo novší.)

POZNÁMKA: 
V režime nabíjania cez rozhranie USB alebo v režime pripojenia k počítaču môže prístroj prehrávať hudbu,  
ak stlačíte alebo podržíte tlačidlo .

2. ODPOJENIE PREHRÁVAČA Z POČÍTAČA
Ak je prehrávač v režime pripojenia k počítaču, bezpečne ho, prosím, odoberte, inak by mohlo dôjsť k strate dát uložených v prehrávači.
 2.1  Ak používate počítač s operačným systémom Windows, môžete prehrávač odpojiť v okne Tento počítač alebo kliknutím na 

ikonu „Bezpečne odobrať hardware“ na hlavnom paneli systému Windows.
 2.2  Ak používate počítač s operačným systémom Mac OS X, môžete prehrávač takisto odpojiť pretiahnutím ikony prehrávača 

z plochy do koša.
 2.3  Teraz, keď je bezpečne odpojený prehrávač od počítača, odpojte konektor USB od prehrávača a potom od počítača.
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 2.4  Ak nechcene odpojíte prehrávač bez toho, aby ste ho odobrali, znovu ho pripojte k počítaču.

OVLÁDANIE PREHRÁVAČA
1. ZAPNUTIE/VYPNUTIE
 1.1  Pripojte slúchadlá do konektora na slúchadlá na prehrávači.
 1.2  Podržte stlačené tlačidlo , kým sa LED indikátor stavu nerozsvieti modro. Prehrávač sa zapne.
 1.3  Indikátor začne modro blikať a za niekoľko sekúnd sa automaticky spustí prehrávanie hudby.
 1.4  Ak chcete prehrávač vypnúť, podržte stlačené tlačidlo , kým nezačne LED indikátor stavu rýchlo blikať. Prehrávač sa 

za niekoľko sekúnd vypne.

POZNÁMKA: 
Ak nie je v pamäti prehrávača uložený žiadny podporovaný hudobný súbor, bude LED indikátor stavu rýchlo blikať a potom zhasne. 
Prehrávač sa následne za niekoľko sekúnd automaticky vypne.

2.  PREHRÁVANIE/POZASTAVENIE HUDBY
 2.1  Stlačením tlačidla  pozastavíte prehrávanie hudby.
 2.2  Ďalším stlačením tohto tlačidla prehrávanie obnovíte.
 2.3  Ak je prehrávač 3 minúty v režime pozastavenia, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu.

3.  NASTAVENIE HLASITOSTI
 3.1  Stlačením tlačidla +/− zvýšite alebo znížite úroveň hlasitosti.
 3.2  Na rýchlejšie zvýšenie alebo zníženie úrovne hlasitosti môžete tlačidlo +/− stlačiť a podržať.
 3.3  Z dôvodu ochrany sluchu zaznie zo slúchadiel zvukový signál pri dosiahnutí úrovne východiskového nastavenia, ktorá 

môže presahovať 85 dB a každom ďalšom zvýšení hlasitosti. Stlačením tlačidla  potvrdíte varovanie a aktivujete 
ovládač hlasitosti umožňujúci zvýšiť hlasitosť až na maximálnu úroveň.
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4. PREHRÁVANIE ĎALŠEJ/PREDCHÁDZAJÚCEJ SKLADBY
 4.1  Aktivujte režim prehrávania.
 4.2  Stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie ďalšej skladby.
 4.3  Stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie predchádzajúcej skladby.

5.  RÝCHLY POSUN VPRED/VZAD
 5.1  Podržaním tlačidla  vykonáte rýchly posun vpred.
 5.2  Podržaním tlačidla  vykonáte rýchly posun vzad.

FUNKCIA LED INDIKÁTORA
• Režim prehrávania:   Bliká modro raz za sekundu.
• Režim pozastavenia:   Bliká modro raz za 2 sekundy.
• Režim pripojenia k počítaču:   Bliká modro počas prenosu dát. 

Bliká na červeno raz za sekundu.  
(Počas nabíjania)

• V režime nabíjania:   Bliká na červeno raz za sekundu.  
(Počas nabíjania)

• Nabíjanie dokončené:   Svieti červeno.
• Nízka kapacita batérie do 20 %:  Bliká na červeno.

VLOŽENIE PAMÄŤOVEJ KARTY MICRO SD
Tento prehrávač umožňuje prehrávanie podporovaných multimediálnych súborov z pamäťovej karty micro SD. Využitím tejto funkcie 
môžete šetriť kapacitu vnútornej pamäte.
• Vypnite prehrávač a vložte pamäťovú kartu do slotu na pamäťovú kartu na prehrávači. Uistite sa, že je pamäťová karta vložená 

pevne a správnou stranou.
• Teraz môžete prehrávač zapnúť. Prehrávač vyhľadá podporované hudobné súbory uložené na pamäťovej karte / vo vnútornej 

pamäti a po ich načítaní spustí prehrávanie.
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• Pri vložení pamäťovej karty do slotu bude prehrávač prehrávať najskôr z externej pamäťovej karty a následne z vnútornej pamäte. 
• Pred vybratím pamäťovej karty z prehrávača ho, prosím, vypnite.

RESETOVANIE PREHRÁVAČA
V niektorých prípadoch môže prístroj počas používania celkom prestať pracovať. Prístroj je vybavený integrovaným miniatúrnym 
tlačidlom umiestneným v otvore, ktorý sa nachádza na pravej strane prístroja. Toto tlačidlo slúži na vykonanie resetu prístroja.

RESETOVANIE:
• Opatrne zasuňte roztvorenú kancelársku sponku alebo podobný tenký a pokiaľ možno tupý predmet  

(0,8 – 1 mm) do otvoru, až narazíte na prekážku. To je povrch dotykového tlačidla.
• Potom mierne zatlačte, až začujete cvaknutie a ucítite odpor tlačidla. Prístroj je resetovaný a za niekoľko sekúnd sa znovu spustí.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nie je možné zapnúť prehrávanie • Skontrolujte, či nie je batéria vybitá.

Nie je počuť žiadny zvuk • Skontrolujte, či nie je hlasitosť nastavená na „minimum“ a pevne pripojte zástrčku 
slúchadiel.

• Skontrolujte, či nie je zástrčka slúchadiel znečistená.
• Poškodené súbory WMA/MP3 môžu vytvárať statický šum a môže dochádzať k prerušo-

vaniu zvuku. Uistite sa, že nie sú poškodené hudobné súbory.
• Skontrolujte, či je formát hudobných súborov podporovaný.

Nahrávanie/sťahovanie hudobných 
súborov sa nepodarilo.

• Skontrolujte, či je konektor USB na prehrávači správne pripojený ku konektoru USB na 
počítači.

• Skontrolujte, či je správne nainštalovaný ovládač.
• Skontrolujte, či nie je zaplnená pamäť prehrávača.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery prístroja 47,5 mm (V) × 32 mm (Š) × 17 mm (H) 

Hmotnosť prístroja 15 g

Rozhranie USB 2.0 (vysokorýchlostné)

Kapacita pamäte Pamäť flash: 4 GB

Slot pre pamäťovú kartu Podpora pamäťovej karty micro SD
(s kapacitou až 16 GB)

Dobíjacia batéria Lítiová 3,7 V, 110 mAh (čas prehrávania: 5 – 6,5 hodín)

Podporované formáty 
MP3 32 kb/s – 320 kb/s

WMA 32 kb/s – 384 kb/s

Slúchadlá

Výkon slúchadiel 2 mW × 2 (32 ohmov)

Frekvenčný rozsah 20 Hz – 20 000 Hz

Odstup signál/šum 80 dB

Typ zvukového súboru MP3, WMA

Prevádzková teplota 0 °C – 40 °C

Operačný systém Windows 2000/XP alebo novší, MAC OS X 9.2 alebo novší
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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. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky 
na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo 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 sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť 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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SK   Záručné podmienky
Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa 
poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi 
na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď 
u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je 
povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do 
konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. 
Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený 
výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie 
do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok 
prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad 
o uvedení výrobku do prevádzky).
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Chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
 opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
 poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na 

použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku 
použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;

 poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
 poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, 

vniknutie vody);
 chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
 mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
 poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými 

prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
 poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou 

(servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv ( kedy a kde reklamovaný 
výrobok zakúpil);

 prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
 prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s  výrobkom uvedeným v  dokladoch, ktorými kupujúci 

preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, 
prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK: 
FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; teľ: 02 49 1058 53-54
Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.


