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I. Charakterystyka produktu
● wyświetlacz
● przyciski nawigacji
● przycisk on/off
● port USB
● wyjście liniowe 3.5 mm jack audio
II. Podstawowe funkcje
1. Odtwarzacz muzyki: WMA, WAV, MP3 i inne
2. Nagrywanie dźwięku w formacie WAV
3. Wyświetlanie zdjęć: JPEG, BMP, GIF
4. Odtwarzanie plików wideo: AMV
5. Radio FM
6. Książka telefoniczna
III. Obsługa
Włącz odtwarzacz przytrzymując przycisk on/off. Pojawi się menu w którym przyciskami nawigacji możemy wybrać dany tryb.
1. Odtwarzanie muzyki
Wybierz tryb odtwarzania muzyki przyciskiem on/off. Naciśnij ponownie aby zacząć odtwarzanie. Przyciskami nawigacji przechodź
do kolejnych plików. Naciśnij dłużej przycisk on/off aby wyjść do głównego menu.
2. Tryb nagrywania
3. Wybierz tryb nagrywania przyciskiem on/off. Naciśnij ponownie aby zacząć lub zakończyć nagrywanie. Naciśnij dłużej przycisk
on/off aby wyjść do głównego menu.
4. Radio FM
Wybierz tryb radia przyciskiem on/off. Przyciśnij funkcję przewijania, aby wyszukać stacje radiowe. Pojedyncze naciśnięcie przycisku
nawigacji spowoduje automatyczne przejście do następnej stacji.
5. Odtwarzanie obrazów
Wybierz tryb obrazów przyciskiem on/off. Wybierz plik z listy i przyciskiem on/off włącz podgląd. Przyciskami nawigacji możesz
przechodzić między kolejnymi zdjęciami. Aby poprawnie przesłać zdjęcia do zegarka, powinny być w odpowiednim formacie (JPEG,
BMP, GIF) i mieć wymiary 128x128 pikseli.
6. Odtwarzanie plików multimedialnych
Wybierz tryb wideo przyciskiem on/off. Nawigacja w tym trybie wygląda podobnie do tej przy odtwarzaniu muzyki. Przesyłany plik
multimedialny do zegarka powinien być skonwertowany do popularnego formatu AMV.
7. Czytanie plików tekstowych
Wybierz tryb text przyciskiem on/off . Naciśnij przycisk on/off aby otworzyć wybrany plik. Przyciskami nawigacji możesz przewijać
dany tekst.
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.

