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Główne cechy urządzenia :
Kompaktowy rozmiar
Zabawny wygląd
Obsługa kart pamięci SD
Odtwarzanie plików w formacie WMA i MP3
Odtwarzacz nie wymaga dodatkowych sterowników aby bezproblemowo współpracować z systemami Windows
Urządzenie może być również używane jako przenośny dysk USB.
Zapięcie w obudowie umożliwiające wygodne noszenie na smyczy lub przy kluczach.
Uwaga ! Urządzenie nie jest wodoodporne. Należy chronić urządzenie przed zamoknięciem.
Muzyka :
Aby słuchać swojej ulubionej muzyki należy najpierw podłączyć odtwarzacz bezpośrednio do komputera za pomocą wbudowanego złącza USB.
Komputer automatycznie wykryje urządzenie i wyświetli je w ekranie MÓJ KOMPUTER jako DYSK WYMIENNY.
Należy przekopiować wybrane utwory w formacie WMA lub MP3 bezpośrednio na wyświetlony DYSK WYMIENNY.
Teraz możesz się cieszyć swą ulubioną muzyką gdziekolwiek się wybierasz.
Pierwsze uruchomienie :
Aby włączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk WŁ / WYŁ przez 3 sek. Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj ponownie przycisk przez 3 sek.
Po włączeniu, urządzenie podświetlą mrugające diody i rozpocznie się odtwarzanie utworów. Pamiętaj aby podłączyć słuchawki.
Odtwarzanie muzyki :
Użyj przycisku ◄◄ ►► ( prawe ucho ) aby odtwarzać i przełączać utwory.
Aby ściszyć lub pogłośnić muzykę użyj przycisku - /+ ( lewe ucho ).
Uwaga ! Kiedy bateria jest wyładowana, odtwarzacz automatycznie się wyłączy. Należy wówczas podłączyć urządzenie do ładowania.
Możliwe problemy :
Nie słychać odtwarzanej muzyki :
Sprawdź ustawienia poziomu głośności.
Sprawdź czy wtyczka słuchawek jest wciśnięta w gniazdo.
Sprawdź czy plik, który chcesz odtworzyć ma odpowiedni format.
GRATULUJEMY WYBORU I ŻYCZYMY WIELU NIEZAPOMNIANYCH CHWIL KORZYSTAJĄĆ Z NOWEGO URZĄDZENIA !
Środki ostrożności:
• Urządzenie nie jest wodoodporne
• Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie
słoneczne.
• Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
• Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
• Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
• Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania
tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.

