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Pred použitím tohto prístroja si, prosím, prečítajte všetky pokyny.
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VYHLÁSENIE
Najskôr by sme vám radi poďakovali za kúpu nášho digitálneho MP3 prehrávača.
Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte tento návod, aby ste sa naučili prehrávač správne používať. Obsah tejto 
príručky sa môže zmeniť. Nezasielame žiadne samostatné upozornenia v prípade akýchkoľvek zmien správania 
a funkcií tohto produktu.
Ak nie sú niektoré nastavenia a postupy identické, považujte, prosím, za štandard váš prehrávač.

Obsah balenia

Príručka

USB
Slúchadlá

Mp3
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Hlavné funkcie
● Podpora hudobného formátu MP3/WMA
● Vstavaná dobíjacia batéria

TLAČIDLÁ
1 VOL+ (Hlasitosť +)
2 Next (Ďalší)
3 ON/OFF/Play/Pause (Zapnutie/Vypnutie/

Prehrávanie/Pauza)
4 Prev (Predchádzajúci), KEY LOCK
5 VOL- (Hlasitosť -)
6 Slúchadlá
7 USB
8 Zapnutie/Vypnutie
9 LED indikátor
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FUNKCIE TLAČIDIEL:
č. Tlačidlo Funkcia tlačidla
1 VOL+ (Hlasitosť +) Zvýšenie hlasitosti
2 NEXT (Ďalší) Ďalšia položka
3 OFF/ON (Vypnutie/Zapnutie) Krátke stlačenie: prehrávanie/pozastavenie hudby; Dlhé stlačenie: zapnutie/vypnutie

4
PREV (Predchádzajúci), KEY 
LOCK Predchádzajúca položka

5 VOL- (Hlasitosť-) Zníženie hlasitosti

8
Power on/off (Zapnutie/
Vypnutie) Pripojenie alebo odpojenie zdroja energie

9 LED LED indikátor

PREHRÁVANIE ZVUKU
1. Pripojte slúchadlá do zdierky na slúchadlá.
2. Zapnite zdroj energie.
3. Prehrávanie/pozastavenie hudby: 

Na prehrávanie/pozastavenie hudby krátko stlačte tlačidlo „PLAY/PAUSE“.
4. Výber hudby:  
 PREDCHÁDZAJÚCA: Na výber predchádzajúcej stopy krátko stlačte tlačidlo PREV
 ĎALŠIA: Na výber ďalšej stopy krátko stlačte tlačidlo NEXT
5. Ovládanie hlasitosti:
 Na zníženie hlasitosti krátko stlačte tlačidlo VOL−.
 Na zvýšenie hlasitosti krátko stlačte tlačidlo VOL+.
6. Na UZAMKNUTIE TLAČIDIEL stlačte tlačidlo PREV a dve sekundy ho podržte.
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7. Počúvate hudbu a vypnete prehrávač.
 Ak budete chcieť pokračovať v počúvaní od rovnakého miesta, musíte prehrávač vypnúť a zapnúť pomocou tlačidla 

číslo 3 OFF/ON.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje produktu
Položka Technické údaje

Hudba Formát MP3/WMA
Dátový tok 8 ~ 320 kb/s

Rozmery 50 × 22 × 12 mm
Hmotnosť 10 g
Akumulátor Výkon Dobíjacia lítiová batéria
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RECYKLÁCIA
Tento symbol znamená, že príslušný elektronický produkt alebo batériu je v Európe zakázané vyhodiť do bež-
ného domového odpadu. Aby bol odpad z produktu a batérie správne spracovaný, zlikvidujte ho, prosím, podľa 
platných miestnych zákonov alebo požiadaviek pre likvidáciu elektrických a elektronických zariadení a batérií. 
Pomôžete tak chrániť prírodné zdroje a zlepšovať štandardy ochrany životného prostredia z hľadiska zaobchá-
dzania a likvidácie elektrického odpadu (Smernica o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach).

OZNAČENIE CE
Tento produkt vyhovuje požiadavkám EÚ.

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo 
vykonávať zmeny.

Originálna verzia je česká. 
Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01
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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).

Záruka sa nevzťahuje na:
 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 
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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.


