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Muzyka :
Aby słuchać swojej ulubionej muzyki należy najpierw podłączyć odtwarzacz bezpośrednio do komputera za pomocą wbudowanego złącza
USB.
Złącze USB znajduje się po prawej stronie urządzenia. Aby użyć należy zdjąć pokrywę.
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 :
Najpierw należy zamontować w urządzeniu baterię lub akumulator AAA. Aby to zrobić zdejmij pokrywę USB a następnie przesuń pokrywę
baterii zgodnie ze strzałką. Włóż baterię lub akumulator AAA i zasuń pokrywę.
Aby włączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk ║◄ przez 3 sek. Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj ponownie przycisk ║◄ przez 3
sek.
Po włączeniu, wyświetlacz podświetli się, a urządzenie rozpocznie odtwarzanie utworów. Pamiętaj aby podłączyć słuchawki.
Odtwarzanie muzyki :
Użyj przycisku ║◄ aby odtwarzać utwory lub włączyć pauzę. Aby przełączać utwory, użyj przesuwanego przycisku
◄◄ MODE ►► znajdującego się na górnej krawędzi urządzenia.
Aby ściszyć lub pogłośnić muzykę użyj przycisku - /+ znajdującego się na dolnej krawędzi urządzenia.
Aby wyjść z menu głośności naciśnij ║◄.
Blokada odtwarzacza :
Aby zapobiec przypadkowemu przełączeniu użyj przesuwanego przycisku HOLD znajdującego się na dolnej stronie urządzenia obok
przycisku - /+. Aby odblokować użyj przycisku ponownie.
Dostępne opcje :
Aby skorzystać z innych opcji oferowanych przez urządzenie wciśnij ◄◄ MODE ►► .
Aby przełączać opcje, użyj ◄◄ i ►►. Aby wybrać opcje naciśnij przycisk ◄◄ MODE ►►. Aby wyjść z wybranej opcji naciśnij przycisk ║◄.
W menu opcji zaawansowanych możesz zmienić sposób odtwarzania i powtarzania utworów oraz dostosować poziomy i style odtwarzanej
muzyki. Aby włączyć i wyłączyć tekst piosenki ( jeśli dostępny ) naciśnij przycisk ◄◄ MODE ►► przez 3 sek. Aby wyjść wciśnij ║◄.
Ekran główny :
Na dole ekranu na przewijanym pasku, ukazuje się tytuł i wykonawca aktualnie odtwarzanego utworu. W górnej części ekranu znaj duje się
pasek informacyjny. Znajdziesz tam informacje o formacie utworu, czasie trwania utworu, aktualnym sposobie jego odtwarzania czy
powtarzania, numer odtwarzanego utworu, całkowitą ilość utworów zapisanych na dysku urządzenia oraz ikonę stanu baterii.
Uwaga ! Kiedy bateria jest wyładowana, ikona jest pusta. Należy wówczas wymienić
baterię lub naładować akumulator AAA.
Radio FM lub dyktafon:
Przytrzymaj wciśnięty ◄◄ MODE ►►. Przejdziesz do dodatkowego menu, w którym możesz wybrać tryb radia lub dyktafonu.
Jako urządzeni USB:
Podłącz urządzenie do komputera poprzez USB. Możesz na nim przechowywać pliki różnych formatów (np. doc, avi) tak jak na zwykłym
pendrive.
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.

