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1. Legfontosabb tulajdonságok

● 1,5“ (3,81 cm) TFT kijelző
● MP3, WMA, WAV audio formátumok támogatása
● AMV video formátum támogatása
● Beépített FM rádió
● MicroSD memóriakártya támogatása
● A zeneszámok szövegének egyidejű megjelenítése
● Több EQ mód és ismétlés mód
● JPG képformátum támogatása
● Beépített mikrofon a feljátszáshoz
● E-könyvek txt formátumban olvasásának támogatása
● Beépített játékok
● Többnyelvű képernyőmenü
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2. A lejátszó leírása

1. fülhallgató bemenet
2. mikrofon
3. USB port
4. hangerő növelése 
5. hangerő csökkentése
6. ki-/bekapcsolás
7. előző/gyorscsévélés hátra  
8. következő/gyorscsévélés előre
9. menü  
10. lejátszás/szünet/ki-/bekapcsolás
11. MicroSC kártya bemenet
12. nyílás a fül számára 
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3. Használati útmutató

● Tápellátás be/kikapcsolása
 A kikapcsolt lejátszót a Ki-/bekapcsoló gomb „On“ 

(bekapcsolt) helyzetbe állítva kapcsolhatja be.
 A bekapcsolt lejátszót a Ki-/bekapcsoló gomb „Off“ 

(kikapcsolt) helyzetbe állítva kapcsolhatja ki.
● Alapműveletek
 A főmenüben válassza ki a lehetőséget a ◄/►, gomb 

megnyomásával, majd nyissa ki a gomb megnyomásával
. A  gomb hosszú lenyomásával visszakerül 

a főmenübe. A  gomb rövid megnyomásával erősítse 
meg a választást és a  gomb rövid megnyomásával 
indítsa el a lejátszást.
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3.1 Music (Zene)

A főmenüben válassza ki a Music (zene) menüt a ◄/► gomb 
rövid megnyomásával, majd nyissa ki a zenelejátszás menüt a 

 gomb rövid megnyomásával. 
Lejátszás/Szünet: A lejátszást a  gomb rövid 
megnyomásával indíthatja el vagy függesztheti fel.
Előző/következő: Az előző vagy a következő számot a ◄ 
vagy ► gomb rövid megnyomásával választhatja ki.
Gyorscsévélés hátra/előre: A számon belüli gyorscsévélést 
hátra vagy előre a ◄ vagy ► hosszú megnyomásával 
választhatja ki.
Hangerő: A hangerőt a + vagy - gomb megnyomásával 
növelheti vagy csökkentheti.
A-B szakasz ismétlődő lejátszása: Lejátszás közben nyissa 
meg az almenüt a  gomb megnyomásával, válassza ki 
a “Replay mode” (szakasz ismétlése üzemmód) opciót, . nyissa 
meg a  gomb megnyomásával és válassza ki a Szakaszt. 
Az alsó ► első megnyomásával megjelöli a kezdőpontot, a ◄ 
második megnyomásával jelzi az ismétlendő szakasz végét, 
a ► harmadik megnyomásával megerősíti a választást és 
elindítja a kiválasztott szakasz ismétlését.. 
Zeneszámok szövegének megjelenítése: A szöveg 
megjelenítéséhez a dalszöveg fájlnak (pl. Abcde.lrc) azonos 
nevűnek kell lennie, mint a zeneszám fájl (pl. Abcde.mp3) 
és mindkét fájlnak azonos mappában kell lennie. A hangfájl 
lejátszása közben a szám szövegét megjelenítheti a  
hosszú megnyomásával, a   rövid megnyomásával pedig 
kikapcsolhatja.
Zeneszámok listája: Lejátszás közben előbb szakítsa meg az 
éppen lejátszott zeneszámot a szünet gombbal, majd nyissa 
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meg az almenüt a rövid megnyomásával, a mappák/
állományok listáját a Böngésző kiválasztásával jelen  ítheti meg, 
amely lehetővé teszi a címjegyzék és a mappák áttekintését, 
ezután a  gombbal válassza ki a zenefájlt a ◄/► 
megnyomásával, erősítse meg a választást a  gomb 
megnyomásával, majd indítsa el a lejátszást a  gombbal. 
Az equalizer (EQ) beállítása: A hangfájl lejátszása közben 
nyissa meg az almenüt a  rövid megnyomásával, 
válassza ki az “Equalizer” menüpontot és nyissa meg a  
megnyomásával. Választható lehetőségek: “Natural, Rock, 
Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB”.
A lejátszás/ismétlés mód beállítása: A hangfájl lejátszása 
közben nyissa meg az almenüt a  rövid megnyomásával, 
válassza ki a “Repeat” (ismétlés) menüpontot és nyissa meg 
a  megnyomásával. Választható lehetőségek: Normal 
(Normál); Repeat one (Egy szám ismétlése); Folder (Mappa); 
Repeat Folder (Mappa ismétlése); Repeat All (Mind ismétlése); 
Shuffl e (Véletlenszerű); Intro (Bevezető).

3.2 Videók

A főmenüben válassza ki a Movie (video) menüt a ◄/►, gomb 
rövid megnyomásával, majd nyissa ki a videólejátszás menüt a

 rövid megnyomásával.
Lejátszás/Szünet: A videót a  gomb egy rövid 
megnyomásával indíthatja el vagy függesztheti fel.
Előző/következő: Az előző vagy a következő videót a ◄ vagy 
► rövid megnyomásával választhatja ki.
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Gyorscsévélés hátra/előre: A videón belüli gyorscsévélést hátra 
vagy előre a ◄ vagy ► hosszú megnyomásával választhatja ki.
Hangerő: A hangerőt a + vagy - gomb megnyomásával 
növelheti vagy csökkentheti.
Videófájlok listája: Jelenítse meg a “Local folder”-t (helyi 
mappa) a  rövid megnyomásával, és válassza ki 
a videófájlokat a ◄/► rövid megnyomásával. Válassza ki 
a videófájlt a   megnyomásával, és indítsa el a lejátszást 
a  megnyomásával. 
Megjegyzés: ez a lejátszó az .amw video formátumot 
támogatja. A felbontásnak 128x128-nak kell lennie. A videót 
konvertálja a lejátszó által támogatott formátumba a lejátszó 
memóriájában lévő videó konvertálására szolgáló eszköz 
segítségével (*ld. 5. pont).

3.3 Rádió

A főmenüben válassza ki a Radio (rádió) menüt a ◄/► gomb 
rövid megnyomásával, majd nyissa ki a rádió menüjét a  
gomb rövid megnyomásával.
Kézi keresés: A frekvenciát állítsa be kézzel a ◄ vagy ► 
rövid megnyomásával. A ◄ vagy ► hosszú megnyomásával 
elindíthatja a lejátszón az automatikus keresést, amely csak 
a csatorna megtalálásakor áll le. 
Automatikus keresés: Jelenítse meg az almenüt a  
megnyomásával, a ◄/► megnyomásával válassza ki az Auto 
Search (automatikus keresés) opciót, majd újra nyomja meg a

 gombot. A lejátszó megkeresi a csatornákat és egymás 
után elmenti azokat az előválasztókra. Az automatikus keresés 
befejezése után az első előválasztón levő csatorna áll be. 
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Az egyes előválasztók között a ◄ vagy ► megnyomásával 
lépegethet. 
Csatorna elmentése: Jelenítse meg az almenüt a  
megnyomásával, a ◄/► rövid megnyomásával válassza ki 
a Save (mentés) opciót, majd újra nyomja meg a  gombot. 
Csatorna törlése: Jelenítse meg az almenüt a  
megnyomásával, a ◄/► rövid megnyomásával válassza ki 
a Delete (törlés) opciót, majd újra nyomja meg a  gombot. 
Ha a Delete All (Mindent töröl) opciót választja, minden 
elmentett csatorna törlődik. 
Hangerő: A hangerőt a + nebo - megnyomásával növelheti 
vagy csökkentheti.
FM adás felvétele: Jelenítse meg az almenüt a  
megnyomásával, a ◄/► rövid megnyomásával válassza ki 
a Record (felvétel) opciót, majd nyissa meg a menüt a  
megnyomásával, indítsa el vagy állítsa meg a felvételt a  
megnyomásával, a  hosszú megnyomásával mentse el és 
fejezze be az FM adás felvételét.
Megjegyzés: A fülhallgatónak a készülékhez csatlakoztatva 
kell lennie, mivel antennaként szolgál. Ellenkező esetben 
a készülék nem képes vételre.

3.4 Képek

A főmenüben válassza ki a Photo (fénykép) menüt a ◄/►, 
gomb rövid megnyomásával, majd nyissa ki a képek listáját 
a  rövid megnyomásával. Válassza ki a képfájlt a ◄/► 
megnyomásával, a képet a  megnyomásával jelenítheti 
meg, a megjelenítést befejezheti a  megnyomásával.
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Előző/következő: Az előző vagy a következő képet a ◄ vagy 
► rövid megnyomásával jelenítheti meg.
Automatikus léptetés: A képek listájában jelenítse meg az 
almenüt a  rövid megnyomásával, válassza ki a “Playback 
set” (lapozás beállítása) opciót, majd állítsa be az automatikus 
léptetés idejét az “Auto play” (automatikus lejátszás) 
kiválasztásával, itt választható ◄ vagy ► 1-től 10-ig, erősítse 
meg a beállítást a  megnyomásával.
Képfájlok listája: A képek listájában jelenítse meg az 
almenüt a  gomb megnyomásával, jelenítse meg 
a mappák/állományok listáját a “Local folder” (helyi mappa) 
kiválasztásával. Válaszza ki a mappát a ◄/► megnyomásával, 
nyissa meg a  gomb megnyomásával, és jelenítse meg 
a  megnyomásával.

3.5 Diktafon

A főmenüben válassza ki a Record (diktafon) menüt a ◄/►, 
gomb rövid megnyomásával, majd nyissa ki a felvételek 
menüjét a  rövid megnyomásával. 
Felvétel/Szünet: A felvételt vagy annak megállítását a  
rövid megnyomásával választhatja ki.
Leállítás: A fájlt elmentheti és visszatérhet a főmenübe a   
hosszú megnyomásával. A hangfelvételek a VOICE mappába 
mentődnek.
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3.6 Felvételek

A főmenüben válassza ki a Voice (hang) menüt a ◄/►, gomb 
rövid megnyomásával, majd nyissa ki a fájlok lejátszását a 
rövid megnyomásával. Ebben a menüben az FM adás felvételeit 
és a hangfelvételeket tartalmazó fájlokat játszhatja le.
Felvett fájlok listája: Lejátszás közben előbb szakítsa 
meg az éppen lejátszott zeneszámot a szünet gombbal, 
majd nyissa meg az almenüt a rövid megnyomásával, 
a mappák/állományok listáját a “Local folder” (helyi mappa) 
kiválasztásával jelenítheti meg. Válassza ki a hangfájlt a ◄/►, 
megnyomásával, erősítse meg a  megnyomásával, és 
indítsa el a lejátszást a  megnyomásával.

3.7 Szövegek

A főmenüben válassza ki a Text menüt a ◄/► rövid 
megnyomásával,  majd nyissa ki az e-könyv-fájlok listáját 
a  rövid megnyomásával. Válassza ki az e-könyvet 
a ◄/► megnyomásával, és jelenítse meg a szöveget a  
megnyomásával.
Kézi léptetés: Az oldalakon felfelé vagy lefelé, egymás után 
a ◄/► rövid megnyomásával lépegethet.
Automatikus léptetés: Az e-könyvek listájában jelenítse 
meg az almenüt a  rövid megnyomásával, válassza 
ki a “Playback set” (lejátszás beállítása) opciót, és nyissa 
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ki a menüt a  rövid megnyomásával, állítsa be az 
automatikus léptetés idejét az “Auto play” (automatikus 
lejátszás) kiválasztásával, erősítse meg a beállítást a 
megnyomásával.
Szövegfájlok listája: Az e-könyvek listájában jelenítse 
meg az almenüt a  gomb megnyomásával, jelenítse 
meg a mappák/állományok listáját a “Local folder” (helyi 
mappa) kiválasztásával. Válassza ki az e-könyv-fájlt a ◄/►, 
megnyomásával, erősítse meg a  megnyomásával, és 
indítsa el azolvasást a  megnyomásával.

3.8 Játékok

A főmenüben válassza ki a Game (játékok) menüt a ◄/►, gomb 
rövid megnyomásával, majd nyissa ki a játékok listáját a  rövid 
megnyomásával. Válassza ki a játékot a ◄/► megnyomásával, 
nyissa meg a játékok beállításait a  megnyomásával.
Játék közben a  megnyomásával fejezheti be a játékot és 
nyithatja meg a játékok beállításait.

3.9 Fájlok

A főmenüben válassza ki a Search (keresés) menüt a ◄/► 
rövid megnyomásával,  majd nyissa ki a mappák/fájlok listáját 
a  rövid megnyomásával.
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Fájl lejátszása/megnyitása: Válassza ki a fájlt/mappát 
a ◄/► megnyomásával, játssza le vagy nyissa meg a  
megnyomásával. Ha a fájlt nem támogatja ez a lejátszó, 
lejátszása vagy megnyitása nem biztos.
Fájl törlése: Minden almenüben van “Delete fi le” (állomány 
törlése) és “Delete all” (mindent töröl) lehetőség. Válassza ki 
a törölni kívánt állományt, majd nyomja meg a  gombot, 
megjelenik egy fi gyelmeztetés. Válassza a Yes (igen) 
lehetőséget és az állomány törlődik, vagy vonja vissza a törlést 
a No (nem) választásával.

3.9 Beállítások

A főmenüben válassza ki a Setup (beállítások) menüt a ◄/►, 
gomb rövid megnyomásával, majd nyissa ki a beállítási 
lehetőségeket a  rövid megnyomásával. (Az almenüből 
a menü magasabb szintjére a  megnyomásával léphet.)

3.10.1 System time (rendszeridő):
Állítsa be az időt és a dátumot, válassza ki az időt vagy 
a dátumot a +/- rövid megnyomásával, állítsa be a számot 
a ◄/► rövid megnyomásával, erősítse meg a beállításokat a 

 rövid megnyomásával.

3.10.2 Restore Default (gyári beállítások visszaállítása):
A gyári beállításokat a  gomb rövid megnyomásával, és 
az “OK” kiválasztásával állíthatja vissza. 
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3.10.3 LCD set (LCD beállítások):
Állítsa be az LCD kikapcsolásának idejét. 
A  rövid megnyomásával nyissa meg és válassza ki 
a “Dark Mode” (sötét üzemmód) lehetőséget, majd állítsa be 
a számot a ◄/► megnyomásával, a beállítást erősítse meg 
a  megnyomásával.
A „0“ azt jelenti, hogy az LCD kikapcsolása nincs beállítva.

3.10.4 Language (nyelv):
A lejátszó nyelvének beállítása.

3.10.5 Power off (kikapcsolás):
Az automatikus kikapcsolás és altatás beállítása. 
A  rövid megnyomásával nyissa meg és válassza ki az 
“Off time” (kikapcsolás ideje) vagy „Sleep time“ (altatás ideje) 
lehetőséget, majd állítsa be a számot a ◄/► megnyomásával, 
a beállítást erősítse meg a  megnyomásával.
A „0“ azt jelenti, hogy akikapcsolás nincs beállítva.

3.10.6 Online mode (USB csatlakoztatás):
A lejátszó kezelője állapotának beállítása: “Multiply driver” 
(többszörös kezelő), “Normal only” (csak normál), “Encrypted 
only” (csak kódolt), “Card only” (csak kártya).

3.10.7 Memory info (memória-információ):
A fl ash memória állapotának megjelenítése.

3.10.8 Format Device (a lejátszó formázása):
A lejátszó fl ash memóriájának formázása és kiürítése. 
(*A lejátszó formázása előtt ne felejtse el elmenteni az 
állományokat, hogy el ne vesszenek.)

3.10.9 Firmware version (fi rmware verzió):
A lejátszó fi rmware verziójának megjelenítése.
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3.10.10 Firmware upgrade (fi rmware frissítés):
Ha frissíteni akarja a lejátszó fi rmware-jét, csatlakoztassa USB 
kábel segítségével a lejászót a számítógéphez és  frissítse. 
(*ld. 4. pont)

3.10.11 Key tone (billentyűhang):
A billentyűhang hangerejének beállítása.

3.10.12 Exit (Kilépés)
A beállítások befejezése.
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4. Firmware frissítés
Megjegyzés: A műszaki innováció keretében már nincs 
a termékhez CD mellékelve, mindennemű dokumentációt 
a készülék memóriájában talál. Frissítés előtt mentsen le 
minden adatot a lejátszóról, nehogy véletlenül letörölje őket.
Ha a lejátszó nem működik vagy nem a szokásos módon 
működik, frissítse a lejátszót a mellékelt CD-n található 
fi rmware, és a fi rmware frissítő eszközök segítségével. 
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 tárolóra.
A. A számítógéphez való csatlakoztatáshoz használjon USB-

kábelt, a lejátszón a következő kép jelenik meg:

B. A frissítő eszköz számítógépre való telepítésének 
befejezése után nyissa meg a PC-n a Start → Program 
→ media player utilities menüpontot. Nyissa meg a „media 
player upgrade tool“ (lejátszó frissítő eszköz) opciót, 
a számítógépen a következő kép jelenik meg.
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C. A fi rmware állományt a számítógépből a „select new 
version the fi rmware fi le“-ra (válassza ki a fi rmware új 
verzióját) lehetőségre kattintva töltheti le. A „start“ gombra 
kattintva indítsa el a szoftver frissítését.

D. A fi rmware frissítése alatt ne szakítsa meg az 
összeköttetést a számítógép és a lejátszó között. 
A szoftverfrissítés befejezése után a „the fi rmware update 
successful, program will automatically exit!“ üzenet 
jelenik meg (A fi rmware frissítése sikeres, a program 
automatikusan kikapcsol!). Ezután a lejátszónak 
automatikusan ki kell kapcsolnia, majd újraindulnia, 
és ezzel a frissítés befejeződik.
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5. Video konvertálása

Megjegyzés: A műszaki innováció keretében már nincs 
a termékhez CD mellékelve, mindennemű dokumentációt 
a készülék memóriájában talál.
Ez a lejátszó a 128x128 felbontású AMV videóformátumot 
támogatja. Videót a mellékelt CD-n lévő szoftverrel 
konvertálhat. Az AMV&AVI Converter több különböző 
videóformátum (AVI, RM, RMVB, MPG, MPG4, ASF, DAT, 
WMV, stb.) AVI formátumba átalakítását támogatja.

5.1 Az AVI Converter program telepítése
Kattintson az EndUserTools könyvtárra a mellékelt CD-n, 
amelyben a setup.exe állományt találja. Kattintson rá és 
telepítse a PC-re az alábbi lépéseket követve.

5.2 Video konvertálása AVI formátumba
A PC>Program menüben indítsa el az AMV&AVI Converter-t 
és kövesse az alábbi lépéseket

2)  Válassza ki 
a program 
helyét

1)  Kattintson 
az Add fi le 
(Állomány 
hozzáadása)-ra

4) Kattintással indítsa el a konvertálást, várjon.

3)  Állítsa be 
a 128x128-es 
felbontást, 
állítsa be 
a minőséget.

Az átalakítás után az átalakított fájlt másolja a lejátszóra, és 
már élvezheti is a lejátszóján.
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6. Műszaki adatok

Tételek: SFP 6070
43,5 × 43,5 × 12,5 mm (sz x ma x mé) méretek
Színes TFT kijelző: 1,5-colos TFT kijelző; 65 000 valós szín, 
felbontás (128 x 128)
Nyelvi támogatás: Többnyelvű rendszer (EN, CZ, SK, HU, 
PL.) Adatátviteli sebesség: Nagy sebességű USB 2.0
Olvasás: 4 Mb/s, Zápis: 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 videóformátumok: AMV (Minden formátumot .AMV 
formátumra kell konvertálni a kapott programmal)
Szöveg: Az ékezetes betűkhöz használjon UNICODE kódolást 
Jel-zaj viszony: (S/N) 85 dB
Frekvenciatartomány: 20 Hz - 20 kHz
Max. kimenő teljesítmény: 10 mW + 10 mW
Flash memória: 8 GB
Slot micro SDHC kártyához (max 16GB)
Energiaforrás: Lítium-polimer elem 3,7 V
Akkumulátor üzemideje: Videó lejátszása: 4 – 5 óra
MP3 lejátszásnál: 12 – 13 óra (energiatakarékos módban) 
Üzemi hőmérséklet: 5°C - 40°C
Támogatott operációs rendszer: WINDOWS 2000/XP, 
Mac OS 10.4.6
Tömeg: Körülbelül 23 g
Tartozékok: Használati útmutató, fülhallgató, USB kábel
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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.




