Stator Piotr Wojtasik
Jankowicka 23-25
44-270 Rybnik

www.stator.rybnik.pl
stator@op.pl

BPH o/ Rybnik

10-10600076-0000326001733711

Uwaga ! Urządzenie nie jest wodoodporne. Należy chronić urządzenie przed zamoknięciem.
Ładowanie baterii i komunikacja z komputerem :
Urządzenie należy ładować gdy ikona baterii w lewym, górnym rogu wyświetlacza jest pusta.
Urządzenie ładujemy za pomocą ładowarki dołączonej do zestawu. Port ładowania znajduje się pod gumową zaślepka na górnej krawędzi urządzenia.
Możliwe jest również ładowanie telefonu przez podłączenie go za pośrednictwem kabla USB bezpośrednio do komputera.
Port USB urządzenia znajduje się na jego górnej krawędzi pod gumową zaślepką.
Podczas ładowania i kontaktu z komputerem, kontrolka urządzenia świeci się na pomarańczowo.
Po podłączeniu do komputera urządzenie zostanie automatycznie wykryte i wyświetlone w ekranie MÓJ KOMPUTER jako DYSK WYMIENNY. Należy
przekopiować wybrane utwory, filmy i zdjęcia bezpośrednio na wyświetlony DYSK WYMIENNY, DO ODPOWIEDNICH FOLDERÓW. Teraz możesz się cieszyć
swą ulubioną muzyką, grami i filmami gdziekolwiek się wybierasz.
Uwaga! Ładując urządzenie po raz pierwszy zadbaj, aby nie zostało ono przerwane. Po pełnym naładowaniu baterii a przed kolejnym zadbaj,
aby urządzenie było całkowicie rozładowane. Takie pierwsze sformatowanie baterii pozwoli na dłuższe działanie urządzenia w przyszłości.
Instalacja karty pamięci :
Odtwarzacz obsługuje karty pamięci SD o pojemności do 4 GB. Posiada również pamięć wewnętrzną 2 GB. Karta pamięci jest jednak zalecana, aby móc w pełni
korzystać z szerokiej gamy multimediów oferowanych przez urządzenie.
Aby zainstalować kartę pamięci należy :
1
Port karty pamięci znajduje się na dolnej krawędzi urządzenia.
2
Należy włożyć kartę SD stykami w dół i frontem karty do nas ( patrz symbol karty obok portu ).
Pierwsze uruchomienie :
Aby włączyć urządzenie naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk znajdujący się na górnej krawędzi urządzenia po prawej. Zapali się zielona dioda
symbolizująca pracę uradzenia.
Aby wyłączyć urządzenie naciśnij i przytrzymaj ponownie przez 5 sekund przycisk znajdujący się na górnej krawędzi urządzenia. Gdy kontrolka przestanie
świecić, urządzenie jest wyłączone.
Po włączeniu urządzenia pojawi się ekran MENU główne. Aby nawigować pomiędzy poszczególnymi opcjami używaj klawiszy kierunkowych ◄ ► ▲ ▼
znajdujących się po lewej stronie ekranu. Aby zatwierdzić wybór naciśnij przycisk SELECT znajdujący się po prawej stronie ekranu. Aby wyjść z wybranej
wcześniej opcji naciśnij przycisk KWADRAT.
Podczas odtwarzania muzyki i filmów przydatna staje się opcja HOLD dostępna pod przesuwanym przyciskiem HOLD znajdującym się na dolnej
krawędzi urządzenia po lewej. Umożliwia ona zablokowanie urządzenia i zapobieganie przypadkowemu przełączeniu utworów czy wyłączeniu
urządzenia.
Odtwarzanie muzyki :
Aby słuchać muzyki nie musisz mieć podłączonych słuchawek. Odtwarzacz posiada opcję głośnego odtwarzania dźwięku !!!
1
Skopiuj za pomocą dołączonego kabla USB swoje ulubione utwory w formacie MP3 , ACC , WAV lub WMV na kartę pamięci w konsoli, lub bezpośrednio
do pamięci wewnętrznej odtwarzacza do folderu AUDIO.
2
W MENU głównym, za pomocą klawiszy kierunkowych po lewej , wybierz pozycje MUSIC i zatwierdź przyciskiem SELECT. Za pomocą przycisków
nawigacyjnych wybierz utwór z listy dostępnych. Aby rozpocząć odtwarzanie naciśnij przycisk SELECT. Aby pogłośnić lub ściszyć muzykę użyj przycisków
nawigacyjnych ▼ i ▲ podczas odtwarzania. Aby włączyć pauzę, przerwać odtwarzanie, naciśnij klawisz SELECT podczas odtwarzania.
3
Zatwierdzaj swoje wybory przyciskiem OK. Wykonuj krok wstecz za pomocą przycisku ESC.
4
Aby przełączać utwory używaj przycisków ◄ i ► znajdujących się po lewej stronie ekranu.
5
Możesz usunąć dowolny, podświetlony na liście plik naciskając przycisk A lub B i wybierając DEL FILE z rozwijanej listy. Możesz również skorzystać z
innych przydatnych opcji rozwiniętego menu.
Odtwarzanie video :
Aby w pełni cieszyć się oglądanym filmem, plik powinien mieć rozdzielczość 240 x 320 pikseli.
1
Skopiuj za pomocą dołączonego kabla USB swoje ulubione pliki video w formacie 3GP, MP4 lub AVI na kartę pamięci w konsoli lub bezpośrednio do
pamięci wewnętrznej odtwarzacza do folderu VIDEO.
2
W MENU głównym, za pomocą klawiszy ◄ i ► , wybierz pozycje VIDEO i zatwierdź przyciskiem SELECT. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz
film. Aby rozpocząć odtwarzanie naciśnij przycisk OK. Aby pogłośnić lub ściszyć film użyj przycisków nawigacyjnych ▼ i ▲ podczas odtwarzania. Aby
włączyć pauzę, przerwać odtwarzanie, naciśnij klawisz OK podczas odtwarzania.
3
Zatwierdzaj swoje wybory przyciskiem SELECT. Wykonuj krok wstecz za pomocą przycisku KWADRAT.
4
Aby przełączać filmy używaj przycisków kierunkowych ◄ i ► znajdujących się po lewej stronie ekranu.
Przeglądanie zdjęć :
Dla uzyskania najlepszego efektu, obrazy powinny mieć rozdzielczość 240x320 pikseli.
1
Skopiuj za pomocą dołączonego kabla USB swoje ulubione zdjęcia w formacie JPG, BMP lub GIF na kartę pamięci w konsoli lub bezpośrednio do pamięci
wewnętrznej odtwarzacza do folderu PHOTO.
2
W MENU głównym, za pomocą klawiszy ◄ i ►, wybierz pozycje PHOTO i zatwierdź przyciskiem SELECT lub przyciskiem na górnej krawędzi. Za pomocą
przycisków nawigacyjnych wybierz zdjęcie. Aby rozpocząć przeglądanie naciśnij przycisk SELECT.

3
Zatwierdzaj swoje wybory przyciskiem SELECT. Wykonuj krok wstecz za pomocą przycisku KWADRAT.
4
Aby przełączać zdjęcia używaj przycisków ◄ i ► znajdujących się po lewej stronie ekranu.
Odtwarzanie plików tekstowych / E Book :
Skopiuj za pomocą dołączonego kabla USB pliki tekstowe w formacie TXT na kartę pamięci w konsoli lub bezpośrednio do pamięci wewnętrznej odtwarzacza do
folderu EBOOK.
W MENU głównym, za pomocą klawiszy ◄ i ► , wybierz pozycje LEARNING przyciskiem SELECT a następnie E_BOOK. Z listy wybierz plik w formacie TXT.
Teraz możesz czytać wcześniej wgrane wiadomości, notatki, książki
Gry :
Na starcie masz dostęp do 200 gier !!!
Jeśli potrzebujesz więcej, poszukaj plików o rozszerzeniu NES w Internecie i skopiuj za pomocą dołączonego kabla USB wybrane gry na kartę pamięci w konsoli
lub bezpośrednio do pamięci wewnętrznej odtwarzacza do folderu GAME.
W MENU głównym, za pomocą klawiszy ◄ i ►, wybierz pozycje GAME i zatwierdź przyciskiem SELECT lub przyciskiem na górnej krawędzi. Za pomocą
przycisków nawigacyjnych wybierz grę. Aby rozpocząć grę naciśnij przycisk SELECT. Aby sterować grą, używaj przycisków ze strzałkami kierunku oraz
przycisków z literami. Zatwierdzaj swoje wybory przyciskiem SELECT. Wykonuj krok wstecz za pomocą przycisku START i później SELECT .
Radio :
Pamiętaj, że musisz mieć podłączone słuchawki, aby móc słuchać radia.
Gniazdo słuchawek znajduje się pod gumową zaślepka na górnej krawędzi urządzenia.
Aby słuchać radia, w MENU głównym, za pomocą klawiszy ◄ i ► , wybierz pozycje LRADIO i zatwierdź przyciskiem OK. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych
zmieniaj częstotliwość. Za pomocą przycisku X wybierz jak chcesz wyszukiwać stacje. Automatycznie czy ręcznie. Aby pogłośnić lub ściszyć radio użyj
przycisków nawigacyjnych ▼ i ▲ podczas odtwarzania.
Dyktafon :
W MENU głównym wybierz przyciskiem OK, AUDIOREC. Rozpocznij nagrywanie naciskając przycisk OK. Aby włączyć pauzę naciśnij ponownie OK. Aby
zakończyć nagrywanie naciśnij ESC. Pliki zostają automatycznie zapisane w folderze AUDIO.
Aby odsłuchać nagranie, w MENU głównym, za pomocą klawiszy ◄ i ► , wybierz pozycje AUDIO PLAYER i zatwierdź przyciskiem OK. Za pomocą przycisków
nawigacyjnych wybierz plik nagrania. Aby rozpocząć odtwarzanie naciśnij przycisk OK. Aby pogłośnić lub ściszyć nagranie użyj przycisków nawigacyjnych ▼ i
▲ podczas odtwarzania. Aby włączyć pauzę, przerwać odtwarzanie, naciśnij klawisz OK podczas odtwarzania. Możesz usunąć dowolny, podświetlony na liście
plik naciskając przycisk A lub B i wybierając DEL FILE z rozwijanej listy.
Nagrywanie filmów :
W MENU głównym wybierz przyciskiem SELECT, DV. Rozpocznij nagrywanie naciskając przycisk SELECT. Aby włączyć pauzę naciśnij ponownie SELECT. Aby
zakończyć nagrywanie naciśnij START.Pliki zostają automatycznie zapisane w folderze VIDEO.
Aby obejrzeć nagranie, w MENU głównym, za pomocą klawiszy ◄ i ►, wybierz pozycje VIDEO i zatwierdź przyciskiem SELECT lub przyciskiem na górnej
krawędzi. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz plik nagrania wideo. Aby rozpocząć odtwarzanie naciśnij przycisk SELECT. Aby pogłośnić lub ściszyć
nagranie użyj przycisków nawigacyjnych ▼ i ▲ podczas odtwarzania. Aby włączyć pauzę, przerwać odtwarzanie, naciśnij klawisz SELECT podczas odtwarzania.
Podczas kręcenia filmu użyj przycisków ▼ i ▲ aby użyć opcji zoom. Wybierając przycisk A lub B podczas wykonywania zdjęcia możesz skorzystać z innych
przydatnych opcji rozwiniętego menu. Możesz zmienić rozmiar i jakość filmu oraz dodać efekty.
Wykonywanie zdjęć :
W skład zestawu urządzenia wchodzi kabel telewizyjny, który to pozwala na oglądanie zdjęć przechowywanych w naszym odtwarzaczu
bezpośrednio na ekranie telewizora. Wysoka rozdzielczość wykonywanych przez urządzenie zdjęć pozwala na oglądanie ich przy użyciu
najnowszych telewizorów z funkcją HD i HD READY !!!
W MENU głównym wybierz przyciskiem SELECT, CAMERA. Wykonaj zdjęcie naciskając przycisk SELECT. Aby zakończyć pracę z aparatem, naciśnij ESC. Pliki
zostają automatycznie zapisane w folderze PICTURES. Aby obejrzeć wykonane zdjęcia, w MENU głównym, za pomocą klawiszy ◄ i ►, wybierz pozycje
PICTURE i zatwierdź przyciskiem SELECT lub przyciskiem na górnej krawędzi. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz plik wykonanego zdjęcia. Aby
rozpocząć oglądanie naciśnij przycisk SELECT.
Wybierając przycisk A lub B podczas wykonywania zdjęcia możesz skorzystać z innych przydatnych opcji rozwiniętego menu.
Możesz zmienić rozmiar i jakość zdjęcia oraz dodać efekty.
Podczas wykonywania zdjęć użyj przycisków ▼ i ▲ aby użyć opcji zoom. Naciśnij A aby uzyskać do zaawansowanych opcji.
Alarm
W MENU wybieramy Alarm i przyciskiem SELECT. Przyciskiem SELECT wybieramy ON/OF lub ustawienia alarmu. Wychodzimy przyciskiem START
Inne przydatne opcje :
W MENU głównym wybierz przyciskiem SELECT, TOOL. Teraz wybierz CALCULATOR aby szybko wykonać potrzebne obliczenia.
W MENU głównym wybierz przyciskiem SELECT, TOOL. Teraz wybierz MEMORY aby szybko zobaczyć ilość miejsca wolnego i zajętego na Twoim urządzeniu. Z
tego miejsca możesz dokonać formatowania. W MENU głównym wybierz przyciskiem SELECT, TOOL. Teraz wybierz VERSION aby dowiedzieć się więcej o
swoim urządzeniu.
Ustawienia systemu :
W MENU głównym wybierz przyciskiem OK, SETUP. Teraz wybierz LANGUAGE aby dokonać zmiany języka.
W MENU głównym wybierz przyciskiem OK, SETUP. Teraz wybierz DEFAULT aby przywrócić ustawienia domyślne.
W MENU głównym wybierz przyciskiem OK, SETUP. Teraz wybierz SOUND aby wyłączyć lub włączyć wbudowany głośnik i dźwięk klawiszy.
W MENU głównym wybierz przyciskiem OK, SETUP. Teraz wybierz AUTO OFF aby ustawić czas automatycznego wyłączania wyświetlacza przy bezczynności.
W MENU głównym wybierz przyciskiem OK, SETUP. Teraz wybierz STYLE aby ustawić jeden z dwóch dostępnych stylów graficzno - kolorystycznych
wyświetlacza.
W MENU głównym wybierz przyciskiem OK, SETUP. Teraz wybierz POWER MODE aby ustawić czas automatycznego wyłączania urządzenia przy
bezczynności.
W razie zawieszenia się urządzenia, należy użyć przycisku RESET znajdującego się na dolnej krawędzi urządzenia po prawej.
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.

