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Před použitím tohoto přístroje si prosím přečtěte všechny pokyny.
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o správném používání zařízení. Aby nedošlo 
k nějaké nehodě, pozorně si jej přečtěte a ujistěte se, že rozumíte všem pokynům. 
Nevystavujte toto zařízení extrémním teplotám, zejména jej v létě nenechávejte ve vozidle se zataženými okny. 
Neskladuje zařízení ve vlhkém nebo znečištěném prostředí. 
Dávejte pozor, aby vám zařízení nespadlo na zem a aby nebylo vystaveno silnému nárazu. Netřepejte násilím 
obrazovkou, jinak může dojít k poškození obrazovky nebo k chybě zobrazení. 
Nastavte přiměřenou hlasitost. Během používání nezvyšujte hlasitost ve sluchátkách na příliš vysokou hodnotu. 
Pokud máte pocit zvonění v uších, přestaňte zařízení používat nebo snižte hlasitost. 
Toto zařízení sami nerozebírejte a nečistěte jeho povrch lihem a benzenem. 
Nepoužívejte toto zařízení v místech, kde je zakázáno používání elektronických zařízení, jako například v letadle. 
Nepoužívejte toto zařízení během řízení vozidla nebo chůze na ulici. 
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POPIS SFP 4408
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Č. Tlačítko Funkce tlačítka
1 Power on-off (Zapnutí/Vypnutí napájení)
2 Slot pro kartu Micro SD
3 Return/Quit (Návrat/Ukončit)
4  Previous (Předchozí) 
5 M Menu
6  Next (Další) 
7  Play/Pause (Přehrávání/Pauza)
8 VOL (Hlasitost) Volume/Lock/Unlock (Hlasitost/Uzamknutí/Odemknutí)
9 Konektor pro sluchátka
0 Konektor Micro USB
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NABÍJENÍ BATERIE
Tento přehrávač je vybaven interní baterií, kterou je nutno před prvním použitím plně nabít. 
Připojte USB kabel (dodávaný k přehrávači) do MP3 přehrávače a jeho druhý konec do fungujícího zapnutého 
počítače. Baterie se začne nabíjet. Nabíjení baterie trvá přibližně 2 hodiny. Doporučujeme baterii před použitím 
plně nabít, protože tím prodloužíte její životnost. 

POZNÁMKA: 
Aby fungovalo připojení k přehrávači správně, připojte USB kabel přímo do konektoru USB na PC (nikoli do 
rozbočovače).

PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI 
Připojte přehrávač k počítači pomocí dodávaného USB kabelu. Počítač 
vaše zařízení automaticky detekuje. 
Po detekci přehrávače počítačem se bude přehrávač tvářit jako externí disk. Proto se přenos souborů provádí 
stejně, jako u jakéhokoli jiného paměťového zařízení (vyberte kopírované soubory a přetáhněte je do přístroje, 
nebo použijte funkci kopírování a vložení). 
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POZNÁMKA: 
Během kopírování nebo mazání dat přehrávač neodpojujte, aby nedošlo k poruše přístroje a poškození 
softwaru. Při odpojování zařízení od počítače prosím použijte ikonu „Bezpečně odebrat hardware“ v pravé 
dolní části hlavního panelu. Po zobrazení bezpečnostní zprávy můžete zařízení odpojit. 

HUDBA 
1. Stiskněte tlačítko „M“ pro otevření hudebního okna a stiskněte tlačítko  pro přehrávání hudby.
2. Vyberte hudbu: stisknutím tlačítek I  /  I vyberte předchozí nebo další skladbu.
3. Úprava hlasitosti zvuku: krátce stiskněte tlačítko „Vol“ a pomocí tlačítek I  /  I snižte/zvyšte hlasitost, 

nebo dlouze stiskněte tlačítko „Vol“ pro uzamknutí/odemknutí přehrávače.
4. Během přehrávání hudby krátce stiskněte tlačítko M pro otevření vnořeného menu nebo dlouze stiskněte 

tlačítko M pro uzavření hudebního okna.
5. Podržte tlačítko  pro vypnutí a zapnutí přehrávače ( slouží k ukončení poslechu a následnému pokračo-

vání od stejného místa).
6. Podržte tlačítka I  /  I pro přetáčení dozadu nebo rychlé přehrávání dopředu.
7. Smazání souboru: Při zastaveném přehrávání hudby stiskněte tlačítko M pro smazání souboru ve vnořeném 

menu, vyberte soubor pro smazání a stiskněte tlačítko „M“ pro potvrzení.
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NAHRÁVÁNÍ 
1. Stiskněte tlačítko „M“ pro otevření okna pro nahrávání. 
2. Stisknutím tlačítka  spusťte funkci nahrávání.
3. Stiskněte znovu tlačítko  pro pozastavení nahrávání a stiskněte tlačítko Return/Quit pro uložení nahrané-

ho souboru.
4. Stisknutím tlačítka M otevřete vnořené menu pro nastavení typu nahrávání.

PŘEHRÁVÁNÍ
1. Identické prostředí jako v režimu "Hudba".
2. Lze přehrát pouze nahrané soubory v režimu „Nahrávání“.

RÁDIO
1. Stiskněte tlačítko „M“ pro otevření okna FM rádia.
2. Stiskněte tlačítko M pro otevření jeho vnořených menu: Save (Uložit), Record (Nahrát), Delete (Smazat), 

Delete all (Smazat vše), Auto-search (Automatické vyhledávání), Normal band (Normální pásmo), Japan 
band (Japonské pásmo), Exit (Ukončit).

3. Režim Ladění (TUNE): Stiskněte tlačítka I  /  I pro snižování/zvyšování frekvence krok za krokem, 
dokud se nenajde nějaký kanál.

 Automatické vyhledávání: Po uložení nalezených stanic stiskněte tlačítko  pro skok na další uloženou 
stanici.
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POZNÁMKA: 
před použitím funkce FM rádia prosím připojte sluchátka, protože se používají jako anténa 

TEXT
1. Stiskněte tlačítko „M“ pro otevření okna Text.
2. Stisknutím tlačítek I  /  procházejte soubory s příponou .txt.
3. Stisknutím tlačítka  aktivujte čtení souboru
4. Stiskněte tlačítka I  /  pro ruční stránkování textu nahoru nebo dolů
5. Stisknutím tlačítka M otevřete vnořené menu a použijte funkci Save Bookmark (Přidat záložku) nebo Load 

Bookmark (Výběr záložek).

NASTAVENÍ
1. Stiskněte tlačítko „M“ pro otevření okna Setting (Nastavení).
2. Stisknutím tlačítek I  /  vyberte některý z následujících režimů:
 - Čas a datum.
 - Úprava doby podsvícení. 
 - Výběr požadovaného jazyka.
 - Natavení vypnutí při nečinnosti a automatického vypnutí.
 - Nastavení kontrastu displeje. 
 - Informace o využité paměti. 
 - Formátování interní paměti. 
 - Informace o verzi firmwaru.
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Příznak Řešení

Přehrávač nefunguje 1.  Nabijte baterii
2.  Zkontrolujte, zda je zapnuto tlačítko napájení 
3.  Zkontrolujte prosím, zda není hlasitost nastavena 

na „0“ a zajistěte, aby byla správně připojena 
sluchátka.

4.  Poškozená hudební data mohou generovat šum; 
zajistěte, aby nebyly v přehrávači poškozené 
soubory. 

Přehrávač nemůže nahrávat/stahovat soubory Zkontrolujte prosím, zda je správně připojen USB 
kabel. 

Přehrávač nenahrává Zkontrolujte prosím, zda je k dispozici dostatek 
paměti. Dobijte baterii.

Zobrazují se podivné znaky Zkontrolujte prosím, zda byl zvolen správný jazyk.

Signál FM rádia není čistý Upravte polohu přehrávače a sluchátek; sluchátka lze 
používat jako anténu pro příjem signálu
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Velikost obrazovky 1,1” LCD displej (128 x 64)
Interní paměť 8 GB
Podporované zvukové formáty MP3, WMA
Datový tok MP3/WMA 8 kb/s – 320 kb/s
FM rádio s 30 paměťovými 
předvolbami Formát nahrávání 
hlasu: 

WAV

Kapacita interní baterie 170 mAh Li-Polymerová
Výkon sluchátek 5 + 5 mW
Micro USB 2.0
Podpora Windows (8/7, Vista, XP), Mac OS x (10.6 nebo starší), Linux
Rozměry 54 x 33 x 16 mm (výška/šířka/hloubka)
Hmotnost 21,2 g

RECYKLACE
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RECYKLACE
Tento symbol znamená, že příslušný elektronický produkt nebo baterii je v Evropě zakázáno vyhodit 
do běžného domovního odpadu. Aby byl odpad z produktu a baterie správně zpracován, zlikvidujte 
jej prosím podle platných místních zákonů nebo požadavků pro likvidaci elektrických a elektronických 
zařízení a baterií. Pomůžete tak chránit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního 
prostředí z hlediska zacházení a likvidace elektrického odpadu (Směrnice o odpadních elektrických 
a elektronických zařízeních).

OZNAČENÍ CE
Tento produkt vyhovuje požadavkům EU.

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo 
provádět změny.

Originální verze je česká. 
Adresa výrobce: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01
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CZ   Záruční podmínky
Součástí balení tohoto výrobku není záruční list. 

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v  trvání 24 měsíců od převzetí výrobku 
kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové 
spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady 
(reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo 
v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného 
odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující 
je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované 
vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a  z  důvodů dodržení hygienických 
předpisů neznečištěný výrobek. V  případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje 
o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím 
nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen 



prokázat svá práva reklamovat (doklad o  zakoupení výrobku, záruční list, doklad o  uvedení 
výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:
 vady, na které byla poskytnuta sleva;
 opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
 poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu 

s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby 
používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;

 poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
 poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná 

událost, požár, vniknutí vody);
 vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým 

elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, 
pád);

 poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) 
nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost 
prostředí, otřesy);

 poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo 
neautorizovanou osobou (servisem);

 případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a  kde 
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reklamovaný výrobek zakoupil);
 případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
 případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s  výrobkem uvedeným v  dokladech, 

kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo 
záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR: 
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.


