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Główne cechy urządzenia :
Kompaktowy rozmiar
Wbudowana pamięć : uwaga w wersji z wejściem na kartę micro sd do prawidłowego funkcjonowania wymagane jest włożenie karty.
Metalowa obudowa
Odtwarzanie plików w formacie MP3
Odtwarzacz nie wymaga dodatkowych sterowników aby bezproblemowo współpracować z systemami Windows XP czy Vista.
Urządzenie może być również używane jako przenośny dysk USB.
Zapięcie w obudowie umożliwiające wygodne przypinanie i noszenie każdych warunkach.
Uwaga ! Urządzenie nie jest wodoodporne. Należy chronić urządzenie przed zamoknięciem.
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.
Muzyka :
Aby słuchać swojej ulubionej muzyki należy najpierw podłączyć odtwarzacz do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.
Złącze kabla USB znajduje się na prawym boku urządzenia.
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 przesunąć przycisk znajdujący się z lewego boku urządzenia do pozycji ON. Aby wyłączyć odtwarzacz
przesuń przycisk do pozycji OFF.
Możesz również włączyć i wyłączyć urządzenie przytrzymując przycisk ►║.
Odtwarzanie muzyki :
Do obsługi odtwarzanej muzyki używaj przycisków znajdujących się pod wyświetlaczem.
Użyj przycisku ►║ aby odtwarzać utwory lub włączyć pauzę. Oby przełączać utwory, użyj przycisków ◄◄ i ►►.
Aby ściszyć lub pogłośnić muzykę wciśnij przycisk VOL a następnie użyj przycisków ◄◄ i ►►.
Aby powrócić do ekranu głównego wciśnij ponownie przycisk VOL.
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.

