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1. Najważniejsze właściwości

● 1,8" (4,6 cm) wyświetlacz TFT
● Obsługa formatów dźwięku MP3, WMA
● Obsługa formatu wideo MPEG-4 (AVI)
● Zintegrowane radio FM
● Zsynchronizowane wyświetlanie tekstów utworów
● Wielokrotne tryby EQ i tryby powtarzania
● Obsługa formatu obrazkowego JPG
● Zintegrowany mikrofon do nagrywania
● Obsługa czytania E-książek w formacie txt
● Wielojęzykowe menu OSD
● Czas odtwarzania wideo: 6 godzin Audio 
● Czas odtwarzania audio: 16 godzin
● Wymiary: 78 x 39 x 8 mm
● Ciężar: 28 g
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2. Opis odtwarzacza

11

12

13 

1. Menu / OK
2. poprzedni / szybko wstecz
3. głośność +
4. następny / szybko do przodu
5. głośność -
6. Włączanie/wyłączanie zasilania i odtwarzanie/pauza
7. przycisk zamykania  
8. Port USB
9. pasek na szyję
10. złącze słuchawkowe
11. mikrofon
12. wyświetlacz
13. reset
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3. Instrukcja obsługi

● Włączanie/Wyłączanie zasilania
 Przy wyłączonym zasilaniu wciśnij na długo przycisk  \ , 

aby włączyć odtwarzacz.
 Przy włączonym zasilaniu wciśnij na długo przycisk  \ , 

aby wyłączyć odtwarzacz.
● Zamykanie/blokowanie:
 Przesuń  w kierunku strzałki, aby zamknąć 

odtwarzacz lub w przeciwnym kierunku, aby otworzyć 
odtwarzacz.

● Podstawowe sterowanie
 W menu głównym wciśnij przycisk  /  lub  / , aby 

wybrać opcje i wciśnij przycisk Menu / OK, aby potwierdzić. 
Poprzez wciśnięcie na długo przycisku Menu / OK 
przedostaniesz się ponownie do menu głównego.

3.1 Music (Muzyka)

W głównym oknie wciśnij przycisk  /  lub  / , aby 
wybrać menu Music (Muzyka), a następnie wciśnij przycisk 
Menu / OK, aby otworzyć okno odtwarzania muzyki. 
Odtwarzanie/pauza: wciśnij na krótko przycisk  \ , aby 
rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie muzyki.
Poprzedni/następny: Wciśnij na krótko przycisk  lub , aby 
wybrać poprzedni lub następny utwór muzyczny.
Szybko do przodu / szybko do tyłu: Wciśnij na długo 
przycisk  lub , aby odtwarzać szybko muzykę w kierunku 
wstecz lub do przodu.
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Głośność: Wciśnij na krótko przycisk  / , aby podwyższyć 
lub obniżyć głośność.
Powtórne odtwarzanie odcinka A-B: Wciśnij na długo 
przycisk , aby ustawić początkowy punkt powtarzania 
A i wciśnij ponownie na długo ten sam przycisk, aby ustawić 
końcowy punkt powtarzania B. Odtwarzacz będzie odtwarzać 
ponownie dany odcinek. Poprzez trzykrotne wciśnięcie 
na długo tego przycisku anulujesz funkcję powtarzania 
odtwarzania odcinka A-B i odnowisz normalne odtwarzanie.
Pokazywanie tekstów utworów: Aby wyświetlić tekst utworu, 
plik z tekstem (np. Abcde.lrc) musi mieć taką samą nazwę 
jak plik muzyczny (np. Abcde.mp3) i oba pliki muszą się 
znajdować w tym samym folderze.
Lista plików muzycznych: W oknie odtwarzania wciśnij na 
krótko przycisk Menu / OK, aby pokazać listę katalogów/
plików. Wciśnij przycisk  / , aby wybrać plik muzyczny 
i wciśnij przycisk Menu / OK, aby go odtworzyć. 
Ustawienia korektora (EQ): Aby ustawić korektor, otwórz 
menu Settings (Ustawienia) > Music (Muzyka). (Por. 3.8.1.)
Ustawienia trybu odtwarzania/powtarzania: Aby ustawić 
tryb odtwarzania, otwórz menu Settings (Ustawienia) > 
Music (Muzyka). (Por. 3.8.1.)
Uwaga: ten odtwarzacz obsługuje formaty audio .mp3, .wma, 
.wav.

3.2 Wideo (Video)

W głównym oknie wciśnij przycisk  /  lub  / , aby wybrać 
menu Video, a następnie wciśnij przycisk Menu / OK, aby 
otworzyć listę plików wideo. Poprzez wciśnięcie przycisku 
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 /  wybierz plik wideo i wciśnij przycisk Menu / OK, aby 
otworzyć okno odtwarzania wideo.
Odtwarzanie/pauza: wciśnij na krótko przycisk  \ , aby 
rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie wideo.
Poprzedni/następny: Wciśnij na krótko przycisk  lub , aby 
wybrać poprzednie lub następne wideo.
Szybko do przodu / szybko do tyłu: Wciśnij na długo 
przycisk  lub , aby odtwarzać szybko wideo w kierunku 
wstecz lub do przodu.
Głośność: Wciśnij na krótko przycisk  / , any podwyższyć 
lub obniżyć głośność.
Lista plików wideo: W oknie odtwarzania wciśnij przycisk, 

 aby pokazać listę katalogów/plików. Wciśnij przycisk 
 / , aby wybrać plik wideo i wciśnij przycisk Menu / OK, aby 
go odtworzyć. 
Uwaga: ten odtwarzacz obsługuje pliki wideo w formacie .avi. 
Rozdzielczość powinna wynosić 160x128. Użyj narzędzia do 
konwersji wideo z pamięci odtwarzacza, aby skonwertować 
wideo na format obsługiwany przez ten odtwarzacz (por. 
rozdział 5).

3.3 FM Radio (Radio FM)

W głównym oknie wciśnij przycisk  /  lub  / , aby wybrać 
menu FM Radio (Radio FM), a następnie wciśnij przycisk 
Menu / OK, aby otworzyć okno radia FM.
Wyszukiwanie ręczne: wciśnij przycisk Menu / OK, aby 
pokazać opcje, wciśnij przycisk  / , aby wybrać Manual 
(Ręczne), a następnie wciśnij przycisk Menu / OK . Wciśnij 
na krótko przycisk  lub , aby wybrać ręcznie częstotliwość. 
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Po wciśnięciu na długo przycisku  lub  odtwarzacz 
uruchomi automatyczne wyszukiwanie, które zatrzyma się po 
znalezieniu kanału. 
Automatyczne wyszukiwanie: Wciśnij przycisk Menu / OK, 
aby pokazać opcje, wciśnij przycisk  / , aby wybrać Auto 
(Automatyczne), a następnie wciśnij przycisk Menu / OK . 
Odtwarzacz będzie wyszukiwać kanały i zapisywać je jeden 
po drugim do preselekcji. Po zakończeniu automatycznego 
wyszukiwania włączy się kanał pierwszej preselekcji. Wciśnij 
przycisk  lub , aby przeglądać poszczególne ustawienia 
wstępne kanałów.
Zapisywanie kanału: Wciśnij przycisk Menu / OK, aby 
pokazać opcje, wciśnij na krótko przycisk  / , aby wybrać 
Memory (Pamięć), a następnie wciśnij przycisk Menu / OK. 
Następnie wciśnij przycisk  / , aby wybrać pozycję do 
zapisania. Po wciśnięciu przycisku  \  pokaże się 
ostrzeżenie - wybierz Yes (Tak) i wciśnij przycisk Menu / OK, 
aby potwierdzić zapisanie kanału lub wybierz No (Nie) i wciśnij 
przycisk Menu / OK, aby anulować zapisywanie kanału.
Ustawienia wstępne: Wciśnij przycisk Menu / OK aby 
pokazać opcje, wciśnij na krótko przycisk  / , aby 
wybrać Preset (Ustawienia wstępne), a następnie wciśnij 
przycisk Menu / OK. Wciśnij przycisk  / , aby przeglądać 
poszczególne ustawienia wstępne kanałów.
Usuwanie kanału: Wciśnij przycisk Menu / OK, aby pokazać 
opcje, wciśnij na krótko przycisk  / , aby wybrać Delete 
(Usuń), a następnie wciśnij przycisk Menu / OK. Następnie 
wciśnij przycisk  / , aby wybrać kanał do usunięcia. Po 
wciśnięciu przycisku  \  pokaże się ostrzeżenie - wybierz 
Yes (Tak) i wciśnij przycisk Menu / OK, aby potwierdzić 
usunięcie kanału lub wybierz No (Nie) i wciśnij przycisk 
Menu / OK, aby usunąć kanał.
Głośność: Wciśnij przycisk  / , aby podwyższyć lub obniżyć 
głośność.



PL - 7

Uwaga: Słuchawki muszą być podłączone do odtwarzacza, 
ponieważ pełnią funkcję anteny. W przeciwnym wypadku 
odtwarzacz nie będzie odbierać kanałów.

3.4 Photo (Zdjęcia)

W głównym oknie wciśnij przycisk  /  lub  / , aby 
wybrać menu Photo (Zdjęcia), a następnie wciśnij przycisk 
Menu / OK, aby otworzyć listę zdjęć. Wciśnij przycisk  / , 
aby wybrać plik zdjęciowy i wciśnij przycisk Menu / OK, aby 
pokazać zdjęcia.
Poprzedni/następny: Wciśnij na krótko przycisk  lub , aby 
pokazać poprzednie lub następne zdjęcie.
Automatyczne przeglądanie: wciśnij na krótko przycisk
 \  - odtwarzacz będzie automatycznie pokazywać jedno 
zdjęcie za drugim. (Ustawienia automatycznego przeglądania 
zostały opisane w rozdziale 3.8.5)
Lista plików zdjęciowych: W oknie pokazywania zdjęć 
wciśnij przycisk Menu / OK, aby pokazać listę katalogów/
plików. Wciśnij przycisk  / , aby wybrać plik zdjęciowy 
i wciśnij przycisk Menu / OK, aby go pokazać.

3.5 Text (Teksty)
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W głównym oknie wciśnij przycisk  /  lub  / , aby wybrać 
menu Text, a następnie wciśnij przycisk Menu / OK aby 
otworzyć listę plików e-książek. Wciśnij przycisk  / , aby 
wybrać plik e-książki, a następnie wciśnij przycisk Menu / OK, 
aby pokazać tekst.
Przeglądanie ręczne: Wciśnij na krótko przycisk  / , aby 
przeglądać strony w górę lub w dół.
Automatyczne przeglądanie: wciśnij na krótko przycisk 
 \ , aby przeglądać automatycznie strony. (Ustawienia 
automatycznego przeglądania zostały opisane w rozdziale 
3.8.3).
Zapisywanie zakładki: wciśnij na długo przycisk , aby 
pokazać komunikat Save Bookmark (Zapisać zakładkę), 
wciśnij przycisk  / , aby wybrać pozycję do zapisania 
i wciśnij przycisk Menu / OK, aby ją zapisać.
Wczytywanie zakładki: wciśnij na krótko przycisk , aby 
pokazać komunikat Load Bookmark (Wczytaj zakładkę), 
następnie wciśnij przycisk  / , aby wybrać zakładkę i wciśnij 
przycisk OK, aby ją wczytać.
Lista plików tekstowych: W oknie przeglądania tekstu wciśnij 
przycisk Menu / OK, aby pokazać listę katalogów/plików. 
Wciśnij przycisk  / , aby wybrać plik tekstowy i wciśnij 
przycisk Menu / OK, aby go przeglądać.

3.6 Record (Dyktafon)

W głównym oknie wciśnij przycisk  /  lub  / , aby wybrać 
menu  Record (Dyktafon) a następnie wciśnij przycisk 
Menu / OK, aby otworzyć okno nagrywania.
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Zapis/pauza: wciśnij na krótko przycisk  \ , aby 
uruchomić zapis lub ustawić pauzę.
Zatrzymywanie: wciśnij na długo przycisk Menu / OK , aby 
zapisać plik i otworzyć okno główne lub wciśnij na długo 
przycisk  \ , aby zapisać plik i wyłączyć odtwarzacz. Pliki 
z nagraniem głosowym zostaną zapisane do katalogu VOICE.

3.7 Game (Tetris)

W głównym oknie wciśnij przycisk  /  lub  / , aby wybrać 
menu Game (Tetris), a następnie wciśnij przycisk Menu / OK, 
aby otworzyć okno z grami.
Funkcja przycisków:
 \ : odtwarzanie lub pauza
: Zmiana kierunku kostki
 / : przesunięcie kostki w lewo lub w prawo
: ściągnięcie kostki w dół o nieco szybciej.
Menu / OK: szybkie spadnięcie kostki.

3.8 Navigation (Pliki)

W głównym oknie wciśnij przycisk  /  lub  / , aby wybrać 
menu Navigation (Pliki), a następnie wciśnij przycisk 
Menu / OK aby otworzyć listę katalogów/plików w pamięci.
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Odtwarzanie/otwieranie pliku: wciśnij przycisk  / , aby 
wybrać plik/katalog, a następnie wciśnij przycisk Menu / OK, 
aby go odtworzyć lub otworzyć. Jeśli plik nie jest obsługiwany 
przez ten odtwarzacz, może nie zostać odtworzony lub 
otwarty.
Usuwanie pliku: Na liście plików wciśnij przycisk  / , aby 
wybrać plik, a następnie wciśnij przycisk , aby pokazać 
ostrzeżenie - wybierz Yes (Tak), aby usunąć plik lub No (Nie), 
aby anulować usuwanie.

3.9 Settings (Ustawienia

W głównym oknie wciśnij przycisk  /  lub  / , aby wybrać 
menu Settings (Ustawienia), a następnie wciśnij przycisk 
Menu / OK, aby otworzyć opcje ustawień. (W podmenu wciśnij 
przycisk , aby przejść do wyższego menu.)

3.9.1 Music (Muzyka):
Repeat mode (Powtarzanie)
Once (Jeden raz): jednokrotne odtwarzanie jednego utworu.
Repeat one (Powtarzanie jednego utworu): ponowne 
odtwarzanie aktualnego utworu bez przerwy.
Folder once (Katalog jeden raz): jednokrotne odtwarzanie 
wszystkich utworów w aktualnym katalogu.
Folder repeat (Powtarzanie katalogu): ponowne odtwarzanie 
wszystkich utworów w aktualnym katalogu.
All once (Wszystko jeden raz): jednokrotne odtwarzanie 
wszystkich utworów z pamięci.
All repeat (Powtórz wszystko): wielokrotne odtwarzanie 
wszystkich utworów z pamięci.
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Intro (Wstęp): odtwarzanie pierwszych 10 sekund każdego 
utworu.
Play mode (Odtwarzanie) 
Order (Po kolei): odtwarzanie muzyki według kolejności.
Shuffl e (Przypadkowo): odtwarzanie muzyki w przypadkowej 
kolejności.
EQ Select (Korektor)
Normal (Normalny), PlayFX, Rock, Pop, Classic (Klasyka), 
Bass (Basy), Jazz, User EQ (Użytkownika)
MS PlayFX Set (Ustawienia MS PlayFX)
3D HeadPhone (słuchawki 3D), Pure Bass (Czyste basy)
User EQ Set (Korektor użytkownika)
Ustawienia korektora użytkownika. Wciśnij przycisk  / , 
aby wybrać, wciśnij przycisk  / , aby ustawić częstotliwość, 
a następnie wciśnij przycisk Menu / OK, aby potwierdzić 
i powrócić.

3.9.2 Record (Dyktafon):
Record Quality (Jakość dźwięku)
Ustawianie wysokiej lub normalnej jakości zapisu. 
Record Volume (Głośność zapisu)
Ustawianie poziomu głośności zapisu

3.9.3 Text (Teksty):
Auto play SW (Aut. przesuwanie): 
Włączenie lub wyłączenie automatycznego przesuwania stron 
tekstu.
Auto play time (Czas automatycznego odtwarzania):
Ustawienia odstępu czasowego automatycznego przesuwania 
stron tekstu

3.9.4 FM Radio (Radio FM):
Stereo SW (Stereo)
Włączanie lub wyłączanie odbioru FM stereo. 
FM Region (Region)
Ustawienia regionu odbioru FM. Do dyspozycji są cztery opcje: 
China (Chiny), Europe (Europa), Japan (Japonia), USA.



PL - 12

3.9.5 Photo (Zdjęcia):
Auto play SW (Automat): 
Włączenie lub wyłączenie automatycznego przesuwania 
zdjęć.
Auto play time (Czas automatycznego odtwarzania):
Ustawienia odstępu czasowego automatycznej zmiany zdjęć.

3.9.6 Display (Wyświetlacz):
Backlight Time (Czas podświetlenia)
Ustawienia czasu, po upłynięciu którego w razie niewykonania 
żadnej operacji podczas odtwarzania zostanie wyłączone 
podświetlenie.
Lum / Brightness (Jasność)
Ustawienia poziomu jasności wyświetlacza.
Backlight Mode (Tryb podświetlenia)
Normal (Normalny):po zakończeniu czasu dojdzie do 
przyciemnienia ekranu; 
Power Save (Oszczędność baterii): po zakończeniu czasu 
ekran stanie się ciemny.

3.9.7 Power Off Time (Aut. wyłączanie):
Ustawienia czasu automatycznego wyłączania zasilania.

3.9.8 Language (Język):
Ustawienia języka menu odtwarzacza.

3.9.9 System (System):
About Device (Informacje o urządzeniu)
Zostaną pokazane informacje o wersji fi rmware’u, dacie 
i stanie pamięci odtwarzacza.
Upgrade (Aktualizacja FW)
Aktualizacja ustawień fi rmware’u. (Por. rozdział 4)
Default Set (Ustawienia fabryczne)
Ustawianie systemu na poziomie początkowym.

3.9.10 Exit (Wstecz): służy do zakończenia ustawień.



PL - 13

4. Aktualizacja fi rmware’u

Uwaga: W ramach innowacji technicznej do wyrobu nie 
jest już dołączane CD. Wszelkie dokumenty znajdują się w 
pamięci odtwarzacza. Przed aktualizacją dokonaj archiwizacji 
wszystkich danych z odtwarzacza, aby zapobiec ich 
niepożądanemu usunięciu.
Jeśli odtwarzacz nie działa lub nie działa w standardowy 
sposób, należy aktualizować odtwarzacz przy pomocy 
narzędzia do aktualizacji fi rmware’u na bonusowym dysku CD. 
Sposób postępowania:
Uwaga: przed aktualizacją: a. Nie dokonuj aktualizacji 
fi rmware’u, jeśli odtwarzacz działa prawidłowo. b. Przed 
aktualizacją należy dokonać archiwizacji plików w jednym 
magazynie danych.
A. Znajdź plik z oprogramowaniem RKnanoTool.exe w 
katalogu Upgrade Tool na bonusowym dysku CD. Kliknij na 
plik, aby pokazać następujące okno dialogowe:

B. Ustaw odtwarzacz na Settings (Ustawienia) > System 
(System) > Upgrade (Aktualizować) i kliknij na tę pozycję, aby 
wyświetlić ostrzeżenia dotyczące aktualizacji fi rmware’u - 
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wybierz Yes (Tak), a następnie podłącz odtwarzacz do 
PC za pomocą przewodu USB. (Jeśli nie można włączyć 
odtwarzacza, wciśnij i przytrzymaj przycisk Menu / OK 
i jednocześnie podłącz odtwarzacz do PC za pomocą kabla 
USB i poczekaj, aż PC znajdzie pamięć odtwarzacza). Jeśli 
podłączenie przebiegło pomyślnie, w oknie dialogowym pojawi 
się komunikat  „UsbBoot download successfully!“  (Pobranie 
UsbBoot przebiegło pomyślnie!) i pokaże się informacja 
o fl ash; w takim wypadku należy postępować zgodnie 
z instrukcją podaną w punkcie c. Jeśli podłączenie się nie 
uda, w oknie dialogowym pojawi się komunikat „USB device 
not found!“ (Urządzenie USB nie zostało znalezione!); w takim 
wypadku należy dokonać ponownego podłączenia.

C. Po pomyślnym podłączeniu należy postępować w 
następujący sposób

1) Wybierz fi rmware. (plik fi rmware znajduje się na 
bonusowym dysku CD i ma zakończenie .BIN).

2) Kliknij 
na Update 
(Aktualizuj).

3) Po 
zakończeniu 
kliknij na Exit 
(Zakończ)

 

D. Odłącz odtwarzacz od PC i włącz odtwarzacz ponownie. 
Odtwarzacz będzie teraz działać prawidłowo.
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5. Konwersja video

Uwaga: W ramach innowacji technicznej do wyrobu nie jest już 
dołączane CD. Wszelkie dokumenty znajdują się w pamięci 
odtwarzacza.
Ten odtwarzacz obsługuje wideo w formacie AVI w 
rozdzielczości 128x128. Video skonwertuj przy pomocy 
oprogramowania na bonusowym CD. AVIConverter umożliwia 
konwersję różnych formatów wideo (AVI, RM, RMVB, MPG, 
MPG4, ASF, DAT, WMV itd.) na format AVI.

5.1 Instalacja narzędzia AVI Converter
Kliknij na oprogramowanie Nano_Video_convert.exe na 
bonusowym dysku CD i postępuj dalej zgodnie z krokami 
instalacji narzędzia AVI Converter na PC.

5.2 Konwersja video na format AVI
W menu PC > Programy uruchom AVIConverter (por. poniższe 
zdjęcie) i wykonaj kroki konwersji:

 
4)  Wybierz 

lokalizację

2)  Wybierz rozdzielczość: 
160x128

5)  Wprowadź 
docelową 
nazwę pliku

6)  Wybierz jakość, 
proporcje 
i segment.

3)  Wybierz oryginalne 
wideo wejściowe

1)  Kliknij na 
Add (Dodaj)

7) Kliknij na 
Save (Zapisz)

9)  Kliknij na Convert 
(Konwertuj)

8)  Kliknij na Close 
(Zamknij)

Po konwersji skopiuj skonwertowany plik wideo do odtwarzacza, 
a następnie możesz go obejrzeć w swoim odtwarzaczu.
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6. Akcesoria:

Słuchawki 1 szt., kabel USB 1 szt., podręcznik użytkownika 
1 szt.
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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.






