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Felhasználói kézikönyv MP3 LEJÁTSZÓ



A készülék használata előtt kérjük, olvassa el valamennyi utasítást.



HU – 3

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
Ez az útmutató fontos biztonsági utasításokat és információkat tartalmaz a készülék helyes használatára 
vonatkozóan. Baleset elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el az utasításokat és győződjön meg, hogy 
megértette azokat. 
A berendeztést ne tegye ki szélsőséges hőfokoknak, különösen nyáron és ne hagyja gépkocsiban zárt ablakok 
mögött. 
A készüléket ne tegye nedves vagy szennyezett környezetbe. 
Ügyeljen arra, hogy a készülék ne essen a földre és ne tegye ki erős ütésnek. Ne rázza erővel a képernyőt, 
különben megsérülhet vagy hibásan jeleníthet meg. 
Állítson be arányos hangerőt. Használat közben ne növelje a hangerőt a fülhallgatókon túl nagy értékre. Ha 
csengést észlel a fülében, hagyja abba a berendezés használatát vagy csökkentse a hangerőt. 
Ne szerelje szét a készüléket, és ne tisztítsa a felületét alkohollal vagy benzollal. 
A készüléket ne használja olyan helyeken, ahol az elektromos készülék használata tiltott, mint pl. repülőgépen. 
A készüléket ne használja autóvezetés közben vagy sétálás közben. 
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LEÍRÁS SPF 4408
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Sz. Gomb Gomb funkciók
1 Power On/Off (Tápellátás bekapcsolása/kikapcsolása)
2 Micro SD kártyanyílás
3 Return/Quit (Vissza/Kilépés)
4  Previous (Előző) 
5 M Menü
6  Next (Következő) 
7  Play/Pause (Lejátszás/Szünet)
8 VOL (Hangerő) Volume/Lock/Unlock ((Hangerő/Zár/Feloldás))
9 Fülhallgató-csatlakozó
0 Micro USB csatlakozó
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AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE
A lejátszó belső akkumulátorral rendelkezik, amelyet az első használat előtt teljesen fel kell tölteni. 
Csatlakoztassa az USB-kábelt (tartozék) az MP3-lejátszóhoz, a másik végét pedig egy működő számítógéphez. 
Az akkumulátor megkezdi a töltést. Az akkumulátor feltöltése kb. 2 órát tart. Javasoljuk, hogy használat előtt 
töltse fel teljesen az akkumulátort, mivel ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. 

MEGJEGYZÉS: 
Ahhoz, hogy a csatlakozás megfelelően működjön, csatlakoztassa az USB-kábelt közvetlenül a számítógép 
USB-csatlakozójához (nem az elosztóhoz).

CSATLAKOZTATÁS A SZÁMÍTÓGÉPHEZ 
Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez micro USB kábel segítségével. A számítógép 
automatikusan felismeri az eszközt. 
Amikor a számítógép észleli a lejátszót, a lejátszó külső lemezként jelenik meg. Ezért a fájlátvitel ugyanúgy 
történik, mint bármely más tárolóeszköznél (válassza ki a másolni kívánt fájlokat, és húzza őket a gépre, vagy 
használja a másolás és beillesztés funkciót). 
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MEGJEGYZÉS: 
Adatok másolása vagy törlése közben ne húzza ki a lejátszót, hogy elkerülje a készülék és a szoftver meghi-
básodását. Ha az eszközt le szeretné választani a számítógépről, használja a panel jobb alsó részén található 
"Hardver biztonságos eltávolítása" ikont. Biztonsági üzenet megjelenésekor leválaszthatja az eszközt. 

ZENE 
1. Nyomja meg az „M” gombot a zeneablak megnyitásához, majd nyomja meg a  gombot a zene lejátszá-

sához.
2. Válasszon zenét: nyomja meg a I  /  I gombot az előző vagy a következő műsorszám kiválasztásá-

hoz.
3. A hangerő beállításához: röviden nyomja meg a „Vol” gombot, és a I  /  I gombokkal csökkentheti/

növelheti a hangerőt, vagy hosszan nyomja meg a „Vol” gombot a lejátszó lezárásához/feloldásához..
4. Zenelejátszás közben röviden nyomja meg az M gombot az almenü megnyitásához, vagy hosszan nyomja 

meg az M gombot a zeneablak bezárásához.
5. Tartsa lenyomva a  gombot a lejátszó be- és kikapcsolásához (a hallgatás leállításához és az ugyanazon 

pontról való folytatáshoz).
6. Tartsa lenyomva a I  /  I gombot vissza- vagy előretekerôshez.
7. Fájl törlése: Ha a zenelejátszás szünetel, nyomja meg az M gombot a fájl törléséhez az almenüből, válassza 

ki a törölni kívánt fájlt, majd nyomja meg az „M” gombot a megerősítéshez.
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FELVÉTEL 
1. A felvételi ablak megnyitásához nyomja meg az „M” gombot. 
2. A felvétel elindításához nyomja meg a  gombot.
3. A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg ismét a  gombot, majd a rögzített fájl mentéséhez nyomja meg 

a Return/Quit gombot.
4. Nyomja meg az M gombot a felvétel típus-beállítás almenü megnyításához.

LEJÁTSZÁS
1. Azonos környezet, mint a "Zene" módban.
2. Csak a „Felvétel” módban rögzített fájlok játszhatók le.

RÁDIÓ
1. Az FM rádió ablak megnyitásához nyomja meg az „M” gombot.
2. Az almenük megnyitásához nyomja meg az M” gombot: Save (Mentés), Record (Rögzítés), Delete (Törlés), 

Delete all (Mindent töröl), Auto-search (Automatikus keresés), Normal band (Normál sáv), Japan band (Japán 
sáv), Exit (Kilépés).

3. Hangolás (TUNE) mód: A I  /  I gombok megnyomásával csökkentheti/növelheti a frekvenciát 
lépésről lépésre, amíg csatornát nem talál.

 Automatikus keresés: A megtalált állomások mentése után nyomja meg a  gombot a következő tárolt 
állomásra ugráshoz.



HU – 8 HU – 9

MEGJEGYZÉS: 
az FM rádió funkció használata előtt csatlakoztassa a fejhallgatót, mivel antennaként használandó 

SZÖVEG
1. A Szöveg ablak megnyitásához nyomja meg az „M” gombot.
2. Nyomja meg a I  /  gombot a .txt végződésű fájlok közötti görgetéshez.
3. A fájl elolvasásához nyomja meg a  gombot
4. Nyomja meg a I  /  gombot a manuális felfelé vagy lefelé lapozáshoz
5. Nyomja meg az M gombot az almenü megnyitásához, és használja a Save Bookmark (Könyvjelző mentése) 

vagy a (Könyvjelző betöltése) funkciót.

BEÁLLÍTÁS
1. A Setting (Beállítás) ablak megnyitásához nyomja meg az „M” gombot.
2. Nyomja meg a I  /  gombot az alábbi módok egyikének kiválasztásához:
 - Idő és dátum.
 - Háttérvilágítási idő módosítása. 
 - A kívánt nyelv kiválasztása.
 - Kikapcsolás alapjáraton és automatikus kikapcsolás beállítása.
 - A kijelző kontrasztjának beállítása. 
 - Memóriahasználati információk. 
 - A belső memória formázása. 
 - Firmware verzió információk.
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PROBLÉMAMEGOLDÁS

Tünet Megoldás

A lejászó nem működik 1.  Töltse fel az akkumulátort.
2.  Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a tápellátás gomb 
3.  Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs „0“-ra állítva és 

nézze meg, hogy a fülhallgató jól van csatlakoztat-
va.

4.  A sérült zenei adatok zajt generálhatnak; ellenőriz-
ze, hogy a lejátszóban nincsenek sérült fájlok. 

A lejátszó nem tud fájlokat rögzíteni/letölteni Ellenőrizze, hogy jól csatlakoztatva van az USB 
kábel. 

A lejátszó nem játszik fel Ellenőrizze, hogy van elegendő memória. Töltse fel 
az elemet.

Furcsa jelek mutatkoznak Kérjük ellenőrizze a nyelvbeállítást.

Az FM rádió jele nem tiszta Állítsa be a lejátszó és a fülhallgató helyzetét; 
a fülhallgató mint jelvevő antenna használható
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MŰSZAKI ADATOK
Képernyőméret 1,1” LCD kijelző (128 x 64)
Belső memória 8 GB
Támogatott hangformátumok MP3, WMA
Bitsebesség MP3/WMA 8 kb/s – 320 kb/s
FM-rádió 30 memória előre 
beállított értékkel 
Hangfelvétel formátuma: 

WAV

Belső akkumulátor kapacitás 170 mAh Li-Polymer
A fülhallgató teljesítménye 5 + 5 mW
Micro USB 2.0
Támogatás Windows (8/7, Vista, XP), Mac OS x (10.6 vagy régebbi), Linux
Méret 54 x 33 x 16 mm (magasság/szélesség/mélység)
Tömeg 21,2 g

ÚJRAHASZNOSÍTÁS
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ÚJRAHASZNOSÍTÁS
Ez a jel azt jelenti, hogy az adott elektronikai terméket vagy akkumulátort Európában tilos a háztartási 
hulladék közé dobni. A termék csomagolóanyagának és akkumulátorának megfelelő feldolgozása 
érdekében kérjük, hogy a helyi jogszabályok vagy az elektromos és elektronikai berendezések és 
akkumulátorok megsemmisítésére vonatkozó követelmények szerint semmisítse meg. Ezzel segíti 
a természeti erőforrások megőrzését és az elektromos hulladék megsemmisítésére vonatkozó kör-
nyezetvédelmi normák javítását (Irányelv az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól).

CE JELÖLÉS
Ez a termék megfelel az EU követelményeinek.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások 
történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti verzió a cseh. 
A gyártó címe: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01
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HU  Jótállási jegy
Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia. 

A  FAST Hungary Kft . (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a  termék magyarországi 
importőre a  jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít 
a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a  termékre a  fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az 
üzembe helyezést a  forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 
24  hónapig tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő 
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forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól  
a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a  fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha 
a  fogyasztó bemutatja a  termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. 
Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási 
időn belüli meghibásodás esetén a  fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a  hibás termék 
díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, 
vagy ha az a  jótállásra kötelezettnek a  másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan 
többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha 
a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn 
belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – 
választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a  szerződéstől. Jelentéktelen 
hiba miatt elállásnak nincs helye. 

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt 
a  vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény 
esetén a  forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a  forgalmazó köteles 
a  tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot 
akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra 
kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A  rögzített 
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bekötésű, illetve a  10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem 
szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a  javítás az üzemeltetés 
helyén nem végezhető el, a  le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a  jótállás 
kötelezettje gondoskodik. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt 
a  fogyasztó a  terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A  jótállási idő a  terméknek vagy 
jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a  kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), 
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 

Nem érvényesíthető a  jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék 
fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű 
használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, 
rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb 
ingadozása)  illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a  hivatalos szerviz által végzett javítás 
 fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A  jótállás a  fogyasztó 
törvényből eredő jogait nem érinti.



A kereskedő tölti k i.

Megnevezés:  ...........................................................................................................................................................................

Típus:  ........................................................................................................................................................................................

Gyártási szám: ........................................................................................................................................................................

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):  ................................

.....................................................................................................................................................................................................

Vásárlást igazoló bizonylat száma:  ...................................................................................................................................

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20 ........  .................hó ................nap.

Kereskedő bélyegzője:
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Javí tás esetén a szer viz tölti k i.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:  .....................................................................................................................

Javításra átvétel időpontja:  .................................................................................................................................................

Hiba oka:  .................................................................................................................................................................................

Javítás módja:  ........................................................................................................................................................................

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:  .....................................................................................

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:  ....................................................................

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu


