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Główne cechy urządzenia :
Duży wyświetlacz : 2,5 cala
Wbudowana pamięć: 8 GB
Obsługa kart MICRO SD
Nowoczesny wygląd
Odtwarzanie plików muzycznych w formacie MP3 i WMA
Odtwarzanie plików audio-video w formacie MP4 , AVI , RM i RMVB o rozdzielczości 240x320
Nagrywanie plików audio : dyktafon
Radio FM : zapamiętywanie stacji radiowych
Odtwarzacz nie wymaga dodatkowych sterowników aby bezproblemowo współpracować z systemami Windows XP czy Vista.
Urządzenie może być również używane jako przenośny dysk USB.
Uwaga ! Urządzenie nie jest wodoodporne. Należy chronić urządzenie przed zamoknięciem.
Ładowanie baterii i komunikacja z komputerem :
Urządzenie należy ładować gdy ikona baterii w prawym, górnym rogu wyświetlacza jest pusta.
Urządzenie ładujemy za pomocą kabla USB dołączonego do zestawu oraz wtyczki. Port USB urządzenia znajduje się na jego lewej, bocznej krawędzi.
Należy kabel USB połączyć z wtyczką i podłączyć do kontaktu. Możliwe jest również ładowanie telefonu przez podłączenie go za pośrednictwem kabla USB
bezpośrednio do komputera.
Po podłączeniu do komputera urządzenie zostanie automatycznie wykryte i wyświetlone w ekranie MÓJ KOMPUTER jako DYSK WYMIENNY. Należy
przekopiować wybrane utwory w formacie RM , RMVB , MP4 , AVI , WMA lub MP3 bezpośrednio na wyświetlony DYSKU WYMIENNYM. Teraz możesz się
cieszyć swą ulubioną muzyką 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 MICRO SD o pojemności do 16 GB. Posiada również pamięć wewnętrzną 8 GB. Karta pamięci jest jednak zalecana, aby
móc w pełni korzystać z szerokiej gamy multimediów oferowanych przez urządzenie.
Po zainstalowaniu karty pamięci urządzenie automatycznie będzie na niej archiwizować wszelkie multimedia.
Aby zainstalować kartę pamięci należy :
1
Port karty pamięci znajduje się na bocznej, lewej krawędzi urządzenia.
2
Należy włożyć kartę MICRO SD stykami w dół i frontem karty do nas.
Pierwsze uruchomienie :
Aby włączyć urządzenie przesuń przycisk znajdujący się na bocznej, lewej krawędzi urządzenia w górę. Po włączeniu urządzenia pojawi się ekran MENU
główne. Aby nawigować pomiędzy poszczególnymi opcjami używaj klawiszy ◄◄ i ►►. Aby zatwierdzić wybór naciśnij przycisk ►║. Aby wyjść z wybranej
wcześniej opcji naciśnij przycisk M znajdujący się na górnej krawędzi urządzenia po prawej.
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 lub WMV na kartę pamięci w odtwarzaczu MP5 lub bezpośrednio do
pamięci wewnętrznej odtwarzacza.
2
W MENU głównym wybierz pozycje MUZYKA przyciskiem ►║. Za pomocą przycisków nawigacyjnych ◄◄ i ►► pod ekranem wybierz utwór. Aby
rozpocząć odtwarzanie naciśnij przycisk ►║ znajdujący się na górnej krawędzi urządzenia po prawej. Aby pogłośnić lub ściszyć muzykę użyj przycisku V
podczas odtwarzania. Naciśnij go przez sekundę. Na ekranie podświetli się głośność. Użyj teraz przycisków ◄◄ i ►► aby zmienić głośność. Aby włączyć
pauzę, przerwać odtwarzanie, naciśnij klawisz ►║ podczas odtwarzania.
3
Aby użyć zaawansowanych ustawień wyboru odtwarzania, wybierz jedną z opcji widocznych na głównym ekranie MUZYKA . Aby użyć opcji powtarzania
oraz wybrać sposób odtwarzania naciśnij podczas odtwarzania przycisk M.
4
Zatwierdzaj swoje wybory przyciskiem ►║. Wykonuj krok wstecz za pomocą przycisku M.
5
Aby wyjść z odtwarzacza naciśnij i naciśnij przycisk M znajdujący się pod ekranem.

Możesz korzystać z innych dostępnych opcji odtwarzacza słuchając w tle wybranej muzyki. Aby słuchać muzyki w tle wyjdź z ekranu odtwarzania za pomocą
przycisku M . Aby skorzystać z innych opcji i nie słuchać muzyki, naciśnij podczas odtwarzania przycisk ►║ a następnie M. W menu wyboru pliku naciśnij
przycisk ►║ aby usunąć zaznaczony plik.
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 RM, RMVB, MP4 lub AVI na kartę pamięci w odtwarzaczu MP5 lub
bezpośrednio do pamięci wewnętrznej odtwarzacza.
2
W MENU głównym wybierz przyciskiem ►║ pole WIDEO. Wybierz z listy plik, który chcesz odtworzyć i oglądaj wysokiej jakości video w swoim
odtwarzaczu.Przytrzymaj M w trakcie odtwarzania filmu, aby uzyskać dostęp do opcji dodatkowych. Naciśnij M, aby ekran opcji zniknął lub poczekaj aż
sam zniknie.
3
Aby pogłośnić lub ściszyć muzykę użyj przycisku V podczas odtwarzania. Na ekranie podświetli się głośność. Użyj teraz przycisków ◄◄ i ►► aby
zmienić głośność. Aby włączyć pauzę, przerwać odtwarzanie, naciśnij klawisz ►║ podczas odtwarzania.
Aby wyjść z odtwarzacza naciśnij przycisk ►║ a następnie M. Naciśnij M ponownie, aby wyjść do głównego menu.
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 odtwarzaczu MP5 lub bezpośrednio
do pamięci wewnętrznej odtwarzacza.
2
W MENU głównym wybierz ZDJĘCIE przyciskiem ►║. Wybierz z listy zdjęcie naciśnij ►║ aby odtworzyć.
3
Przytrzymując przycisk M podczas wyświetlania, otwieramy menu podręczne, pozwalające na obracanie aktualnie oglądanego zdjęcia lub włączenie
funkcji automatycznego odtwarzania wszystkich zdjęć.
Aby wyjść z odtwarzacza naciśnij przycisk M. Zatwierdzaj swoje wybory przyciskiem ►║. W menu wyboru pliku naciśnij przycisk ►║ aby usunąć zaznaczony
plik.
Odtwarzanie plików tekstowych :
W MENU głównym wybierz TEKST przyciskiem ►║ a następnie z listy wybierz plik w formacie TXT lub LRC. Teraz możesz czytać wcześniej wgrane
wiadomości, notatki, książki lub teksty piosenek do wyświetlania podczas odtwarzania utworów. Podczas wyświetlania pliku teks towego przytrzymaj M aby
uzyskać dostęp do opcji dodatkowych. W menu wyboru pliku naciśnij przycisk ►║ aby usunąć zaznaczony plik. Aby wyjść naciśnij przycisk M. Zatwierdzaj
swoje wybory przyciskiem ►║.
Stoper :
W MENU głównym wybierz STOPER przyciskiem ►║. Włącz stoper przyciskiem ►║. Pauzuj stoper naciskając ponownie przycisk ►║. Aby wyjść naciśnij
przycisk M. Stoper nie oferuje opcji zapisu czasów.
Radio FM :
W MENU głównym wybierz RADIO FM przyciskiem ►║ . Możesz dokonać strojenia ręcznego za pomocą przycisków ◄◄ i ►► . Wejdź za pomocą przycisku
M w opcje dodatkowe aby włączyć automatyczne wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych w Twojej okolicy, zapisać lub skasować kanały, wybrać region, w
którym się znajdujemy lub nagrać ulubioną audycję. Aby móc w pełni korzystać z radia musisz mieć podłączone do telefony słuchawki. Aby wyjść z radia,
naciśnij przycisk M. Zatwierdzaj swoje wybory przyciskiem ►║. Aby pogłośnić lub ściszyć radio użyj przycisku V podczas odtwarzania. Naciśnij go przez
sekundę. Na ekranie podświetli się głośność. Użyj teraz przycisków ◄◄ i ►► aby zmienić głośność.
Dyktafon :
W MENU głównym wybierz przyciskiem ►║, NAGRYWANIE. Rozpocznij nagrywanie naciskając przycisk ►║. Wejdź za pomocą przycisku M w opcje
dodatkowe aby wybrać głośność i jakość nagrywanych dźwięków. Aby włączyć pauzę naciśnij ►║. Aby zakończyć nagrywanie naciśnij M. Wybierz czy chcesz
zapisać plik. Zatwierdzaj swoje wybory przyciskiem ►║. Aby wyjść naciśnij przycisk M. Możesz teraz odtworzyć lub skasować wykonane nagranie w menu
głównym MUZYKA.
Nawigacja :
W MENU głównym wybierz przyciskiem ►║, NAWIGACJA. Możesz podglądać bezpośrednio pliki zapisane na karcie lub telefonie, dyktować ich nazwy,
przenosić pomiędzy folderami, kopiować i usuwać. Odtwarzaj pliki i otwieraj foldery przyciskiem ►║. Aby wyjść naciśnij przycisk M.
Ustawienie
W MENU głównym wybierz przyciskiem ►║, USTAWIENIE. Zatwierdzaj swoje wybory przyciskiem ►║. Możesz teraz ustawić jasność wyświetlacza, długość
podświetlania, wybrać rodzaj ekranu głównego, ustawić język i czas automatycznego wyłączenia odtwarzacz. Aby wyjść naciśnij przycisk M
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.

