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Figyelmeztetések
Tilos


Ne tegyen a készülékre, vagy annak közelébe nyílt lángokat, például égő gyertyát.



Ne tegyen a készülékre, vagy annak közelébe vízzel teli tárgyakat, pl. vázát.



Ne használja vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol az közvetlen napfénynek, hőnek, nagy

mennyiségű pornak vagy rezgéseknek van kitéve.


Ne használja a készüléket nedves kézzel.



Ne tisztítsa a készüléket vízzel vagy egyéb folyadékkal.



Ne zárja vagy takarja le a készülék réseit, nyílásait.



Ne dugjon a készülék réseibe, nyílásaiba idegen tárgyakat.



Ne próbálja a készüléket saját kezűleg felnyitni. Nincs a készülékben olyan részegység, amire szüksége

lehet.


Ne hagyja, hogy gyermekek a műanyag tasakokhoz hozzáférjenek.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK


A készülék használatához olvassa el és kövesse a figyelmeztetéseket és az utasításokat.



A készüléket ne használják kisgyermekek. A kisebb gyermekeket tartsa felügyelet alatt.



A készülék kizárólag háztartási használatra készült, üzleti, ipari célokra nem alkalmas.



Ne hagyja, hogy a készülékre víz csepegjen, vagy fröccsenjen.



Ne helyezzen semmilyen nyílt lángot, pl. égő gyertyát a készülék tetejére.



Ne akadályozza a készülék szellőzését, ne takarja le annak szellőzőnyílásait újságpapírral, asztalterítővel,

függönyökkel stb.


Ü gyeljen arra, hogy a készülék stabil helyzetben legyen.. Ha a készüléket nem stabil helyzetben használja,

illetve ha figyelmen kívül hagyja bármely, ebben az útmutatóban leírt figyelmeztetést vagy felhívást, az
ezekből az esetekből fakadó károkra a garancia nem vonatkozik.


A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességű, illetve a megfelelő gyakorlattal és

tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, csak akkor, ha a
biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak, illetve felvilágosították őket a készülék használatával
kapcsolatban.
Javasoljuk, hogy tartsa meg az eredeti csomagolást, mert a jövőben a készülék szállításához szüksége lehet rá.
Ha a későbbiekben valaha meg kíván szabadulni a készüléktől, ügyeljen az alábbiakra: Vegyen ki a készülékből
mindennemű elemet, akkumulátort (Elhasznált elemek és akkumulátorok kivétele).

FIGYELEM: A hosszabb ideig tartó hangos hangokat zenelejátszók okozhat átmeneti vagy
tartós halláskárosodást.
FIGYELMEZTETÉS : Ha közúti forgalomban zenét hallgat, az kissé elvonja a figyelmét az esetleges
veszélyektől, például közeledő autóktól.

1.

A készülék kezelőszerveinek ismertetése
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2. A lejátszó akkumulátora
A lejátszó beépített, nem cserélhető akkumulátorral rendelkezik. A legjobb eredmény érdekében
töltse az akkumulátort kb. 2 órán keresztül addig, amíg a csatlakozási képernyőn az állapotikon
nem jelzi a feltöltött állapotot.

Akku feltöltve
Megjegyzés: A lejátszó készenléti állapotban is használja az akkumulátort, ezért hogyha a
készüléket egy ideig nem is használja, az akkumulátorát fel kell tölteni. A lejátszót három havonta
érdemes feltölteni 2 – 3 alkalommal, így annak teljesítménye és élettartama tovább megőrizhető.
a.


b.



Az akku töltése
A lejátszó akkumulátorát kétféleképpen is feltöltheti:
Csatlakoztassa a lejátszót a számítógépéhez: Vagy
Használja az USB-töltőt. (külön beszerezhető)
Csatlakoztatás és töltés:
Amint a készüléket számítógépére vagy a töltőre csatlakoztatja, a kijelzőn a csatlakozási
képernyő fog megjelenni.
A szintjelző csíkok mozogni kezdenek a csatlakozási képernyő állapotikonján. Akkumulátor
ekkor töltés alatt van.
Csatlakozási képernyő

Töltés alatt

Fontos! Az akkumulátor nem töltődik, ha a számítógép alvó módban van. A billentyűzetek USB
aljzatainak feszültsége általában nem elég a lejátszó feltöltéséhez. Csatlakoztassa a lejátszót
közvetlenül a számítógép USB 2.0 aljzatához, hogy a töltés megfelelően működjön.
3.

A lejátszó csatlakoztatása és leválasztása
A lejátszót csatlakoztathatja a számítógépéhez, így lehetősége lesz médiafájlok vagy hangos
jegyzetek átvitelére, ha erre szüksége van, illetve így töltheti az akkumulátort is. Szüntesse meg a
csatlakozást, ha végzett.
a. A lejátszó csatlakoztatása
 A lejátszónak a számítógéphez történő csatlakoztatásához dugja be az USB kábelt a
számítógépe USB aljzatába, majd a kábel másik végét a lejátszóba, ekkor a csatlakozási
képernyő fog megjelenni.



Ekkor a lejátszó készen áll médiafájlok átvitelére a lejátszó és a számítógép között, valamint az

akkumulátor is töltődni fog.
 A médiafájlokat áthúzással, vagy másolással helyezheti át a megfelelő helyre. Szüntesse meg a
csatlakozást, ha végzett.
b. A csatlakozás megszüntetése
Soha ne szüntesse meg a csatlakozást médiafájlok átvitele és szinkronizálás alatt. Válassza le a
lejátszót, mielőtt a csatlakozást megszüntetné.
 A leválasztáshoz tartsa lenyomva az M gombot 2 másodpercre, ekkor a csatlakozási képernyő
a főképernyőre vált. Ekkor már biztonságosan megszüntetheti a számítógép és a lejátszó fizikai
csatlakozását. Húzza ki az USB kábelt a lejátszóból. Vagy





Amennyiben Windows operációs rendszert használ, a leválasztást úgy is végrehajthatja, hogy
rákattint a jobb alsó állapotsorban a „Hardver biztonságos eltávolítása” elemre, válassza ki az
USB készülék nevét, majd a „Leállítás" gombot, végül kattintson a „Megerősítés” elemre az
előugró ablakban.
Amennyiben Mac számítógépet használ, a leválasztáshoz elég a lejátszó ikonját az asztalról a
kukába húzni.
Szüntesse meg az USB kapcsolatot a számítógépnél is, ehhez húzza ki a csatlakozót az
aljzatból.



Ha véletlenül a csatlakozást előzetes leválasztás nélkül szünteti meg, csatlakoztassa újra, majd
végezzen el egy szinkronizálást újra. Ennek ellenére előfordulhat, hogy egyes fájlok elvesznek.

4.

A lejátszó üzembehelyezése






A készülék be- és kikapcsolása, valamint a főmenü.
A lejátszó bekapcsolásához tartsa lenyomva a
gombot 3 – 4 másodpercre, a kijelzőn a
betöltés és a megnyitás képernyőjét követően ekkor a főmenü elemeinek egyike fog
megjelenni, mely tartalmazza a Zene / Videó / Hangrögzítő / lépésszámláló / Hangok /
Fényképek / Beállítások / Játékok elemeket és a Ebook.
A készüléket készenléti állapotba kapcsolhatja a
gomb 3-4 másodpercig való
nyomvatartásával.
A készüléket készenléti állapotból bekapcsolhatja a
gomb 3-4 másodpercig való ismételt
nyomvatartásával.
A főmenü képernyői

(A Zene funkciónál)

(A Hangrögzítő funkciónál)
(A Videó funkciónál)
(A lépésszámláló funkciónál)

(A Hangok funkciónál)
(A Beállítások funkciónál)
(A Fényképek funkciónál)
(A Játékok funkciónál)

(Az Ebook funkciónál)
5.

A Beállítások menüjének kezelése
Ha be szeretné állítani a pontos időt és dátumot, vagy néhány alapértelmezett beállítást
szeretne megváltoztatni, ezt a lejátszó beállításánál megteheti, mielőtt a használatot megkezdené.
 A beállításokba a főmenüből léphet be, válassza ki a “Setup” pontot a
/
gombok
segítségével.
A beállításokon belül az előző menübe
gomb megnyomásával léphet vissza. A főmenübe az M
gomb megnyomásával térhet vissza.
Beállítások menü

(1. menüoldal)
a.



(2. menüoldal)

“System time” – A pontos idő és a dátum beállítása:
Válassza ki a “System time” pontot a
/
gombok segítségével, majd nyomja meg az
M gombot, ekkor megjelenik az időbeállítás képernyője.
A "+" gomb megnyomása jelölheti ki az évet, melynek adatát a
/
gombokkal
módosíthatja. A beállítások folytatásához folytassa az előző eljárást, a"+" gomb

megnyomásával és a


/

gombokkal való léptetéssel beállíthatja a hónapot, a napot,

az órát, a percet és a másodpercet is.
Amikor mindezzel végzett, nyomja meg az M gombot a megerősítéshez és a beállítások
menüjébe való visszalépéshez, ha nem így tesz, a beállítás nem kerül mentésre, és azt újból el
kell végeznie.

Fontos! Ha azt akarja, hogy az idő és a dátum folyamatosan látható legyen a háttérben, ne
kapcsolja ki a készüléket a kikapcsológombbal, hanem kapcsolja azt készenléti állapotba a Középső
(
) gomb nyomvatartásával. Ha nem így tesz, a dátum és az idő elvész. Ha újra szüksége lenne rá,
azt ismét be kell állítani.
b. “LCD set” - képernyőbeállítások
Itt beállíthatja a háttérfényt, hogy a képernyő a kívánt ideig világítson, akár mindig bekapcsolt
állapotba is kapcsolhatja a lejátszó bekapcsolását követően.
 A háttérfény beállításához válassza az “LCD set” > “Dark mode” pontokat, mely után egy
szintjelző csíkot fog látni számmal, ahol választhat a “0 (always On) / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 /
35 / 40 / 45 / 50 seconds” lehetőségek közül, azaz hogy mindig bekapcsolva legyen, vagy adott
csak másodpercre világítson, a beállításokat az M és a
/
gombokkal végezheti el.
Ha a „0” pontot választja, a háttérfény nem fog kikapcsolni. (ez a kiválasztás megrövidíti az
akkumulátor készenléti idejét)
c. “Language” – Nyelv váltása
Ez a lejátszó több különböző nyelven használható.
 A nyelv módosításához válassza a pontot, a változtatásokat a M és a
/
gombokkal
végezheti el.
d. “Power Off” – Automata kikapcsolás
Az automata kikapcsolás beállításával kímélheti az akkumulátort, így ha nem használja a
kezelőszerveket vagy a lejátszó funkcióit, a készülék magától kikapcsol. Az automata kikapcsolás
funció még ennél több lehetőséget is nyújt.
 Beállíthatja az automata kikapcsolás idejét is a és a kiválasztásával mely után egy szintjelző
csíkot fog látni számmal, ahol a “0 - 200 seconds” skálán megadhatja a kikapcsolási időt
másodpercben az M és a
/
gombok segítségével.
 Beállíthatja az elalvási idejét is a “Power off” és a “Sleep time” kiválasztásával mely után egy
szintjelző csíkot fog látni számmal, ahol a “0 / 10 / 20 /30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 /
110 / 120 minutes” skálán megadhatja a kikapcsolási időt percben az M és a
/
gombok segítségével.
e. “Memory info” – A memória adatai
Itt megtekintheti a lejátszó memóriaállapotát, például a rendelkezésre álló szabad területet és a
felhasznált memória százalékát.
 A memóriaállapot megtekintéséhez válassza ki a “Memory info” pontot az M és a
/
gombokkal. Az információs képernyőn látható lesz a rendelkezésre álló memória és a

felhasznált memória százaléka.
A beállításokhoz a
vissza.

gomb megnyomásával, a főmenübe az M gomb nyomvatartásával térhet

f. “Firmware Version” – A firmware verziószáma
Megtekintheti a firmware információit a lejátszóban is.
 Válassza ki a pontot az M és a
/
gombokkal, ekkor látható lesz az információs
képernyő.
 A beállításokhoz a
gomb megnyomásával, a főmenübe az M gomb nyomvatartásával
térhet vissza.
g.


“Exit” - Kilépés
Válassza ezt a pontot, ha vissza kíván térni a főmenübe. Ezt megteheti az M gomb
nyomvatartásával is.

6. A Zene menü kezelése
A zenelejátszóval lejátszhatja támogatott zeneformátumú, azaz WMA és MP3 fájljait. A főmenüből
al zenelejátszót a következőképpen nyithatja meg:


Válassza ki a pontot a
képernyője fog megnyílni.

/

és az M gombok segítségével, ekkor a zenelejátszó

A zenelejátszó képernyője

a. Zene lejátszása
A zenelejátszó képernyőjénél nyomja meg a
gombot a lejátszás elindításához.
 A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a
gombot újra. A gomb ismételt
megnyomásával a lejátszás folytatódik.
b.


Az előző és a következő zeneszám lejátszása.
A következő zeneszámra a
gombbal léphet.



c.



A következő zeneszámra a

gombbal léphet.

Gyors előre- és hátratekerés
Gyors előretekeréshez tartsa lenyomva a
Gyors hátratekeréshez tartsa lenyomva a

gombot
gombot

d.

A hangerő állítása



Zene lejátszása közben nyomja meg a gombot, ekkor megjelenik a hangerőszabályzás ablaka,
ahol a
/
gombokkal növelheti, illetve csökkentheti a hangerő szintjét.
A hangerő csökkentéséhez lejátszás alatt tartsa lenyomva a
gombot, a képernyőn a
hangerőszabályzás ablaka lesz látható.
Várjon 6-8 másodpercet, vagy nyomja meg a
gombot, ha vissza szeretne térni a
zenelejátszó képernyőjéhez.




A hallása megóvása érdekében minden esetben, amennyiben megnöveli a hangerőt egy előre
beállított 85dB-es értéknél magasabbra, a fülhallgatóból egy sípoló hangot fog hallani, valamint a
kijelzőn is megjelenik egy figyelmeztetés. A figyelmeztető előugró ablak eltűntetéséhez nyomja
meg az M gombot, majd a hangerő megnöveléséhez lépjen be a hangerő beállításaihoz.
e. Dalszöveg megjelenítése
A lejátszó támogatja az .LRC kiterjesztésű dalszövegfájlokat, melyeket a zene lejátszásával
egyidőben követhet, amennyiben a zeneszámhoz tartozik dalszöveg. Honnan lehet tudni, hogy
van-e egy számhoz dalszöveg? Amennyiben az aktuális zeneszámhoz tartozik dalszöveg, a
dalszövegikon melletti pont pirosról
zöldre
vált.
 Dalszöveggel rendelkező zene lejátszásakor tartsa lenyomva az M gombot, ezzel belép a
dalszövegkijelzési módba, ahol a dalszövegek a zene lejátszásának megfelelően felfelé
csúsznak.
 Az M gomb lenyomásával léphet ki a dalszövegek kijelzési módjából, és visszatérhet a
zenelejátszó képernyőjére.
7. A zene almenüjének használata leállított módban
Szükség lehet a zenelejátszás beállításainak módosítására, például ismétlés, az EEQ beállításai stb.
A beállítások módosítása:
a. Az „Ismétlés” beállítása
 Zenelejátszás közben nyomja meg az M gombot, ekkor az „Repeat/Equalizer/Exit”
(Ismétlés/Equalizer/Kilépés) almenü jelenik meg;
 Válassza az „Repeat” (Ismétlés) > menüpontot, majd a
/
és M gombbal válasszon a
következő lehetőségek közül: „Normal/Repeat one/Repeat all/Repeat folder/Random
All/Random Folder” (Normál/Egy ismétlése/Ö sszes ismétlése/Mappa ismétlése/Ö sszes
véletlenszerű/Mappa véletlenszerű).
b.Az „Equalizer” módosítása




Válassza az „Equalizer” menüt, majd a
/
és M gombbal válasszon a következő
lehetőségek
közül:
„Natural/Rock/Pop/Classic/Soft/Jazz/DBB”
(Természetes/Rock/Pop/Klasszikus/Lágy/Jazz/DBB).
Az almenü néhány másodperc múlva automatikusan megjelenik. Vagy nyomja meg a
gombot.

c.

Az „Equalizer” módosítása



A Exit (Kilépés) választásával térjen vissza a zenelejátszás képernyőre.

8. A Zene almenü használata leállított üzemmódban
Szükség lehet a zenelejátszás mappájának kiválasztására és zenefájlok törlésére. Ehhez:
 Ha a lejátszó zenét játszik le, akkor a zenelejátszás képernyőn a
gombot megnyomva
állítsa le a lejátszást. Ezután
 az M gombot megnyomva jelenítse meg a Zene almenüt;
a. Helyi mappa
 A Zene almenü képernyőjén válassza a „Local folder” (Helyi mappa) lehetőséget és a

b.








c.



d.




megjelenő listában a
/
és M gombokkal válassza ki a kívánt mappát vagy zenefájlt.
A zenefájl kijelölése után a zenelejátszás képernyő tér vissza. Ezután a
gombbal indítsa el
a lejátszást.
Előadók
Az „Artists” (Előadók) választásával az előadók neve szerint csoportosított lista jelenik meg, itt
válassza ki az előadót, majd a zenefájlt, amelyiktől a lejátszást indítani szeretné.
Album:
Az „Album” választásával az albumok neve szerint csoportosított lista jelenik meg, itt válassza
ki az albumot, majd a zenefájlt, amelyiktől a lejátszást indítani szeretné.
Típus
A „Genre” (Típus) választásával a zene típusa szerint csoportosított lista jelenik meg, itt
válassza ki a típust, majd a zenefájlt, amelyiktől a lejátszást indítani szeretné.
Lejátszási lista frissítése
A „Update playlist” (Lejátszási lista frissítése) választásával frissítheti a lejátszási listát, ha nem
találja megfelelőnek; ez normális, ha a felhasználó néhány médiafájlt törölt a készülék
memóriájából. Ezért, ha szükséges, frissítse a lejátszási listát.
Fájl törlése
A „Delete file” (Fájl törlése) lehetőséget választva egy lista jelenik meg, ebben a
/
és
M gombokkal jelölje ki a törölni kívánt zenefájlt.
A fájl kijelölése után nyomja meg az M gombot, majd válassza az Yes (Igen) lehetőséget a
nyugtázáshoz vagy a No (Nem) lehetőséget a kilépéshez.
A nyugtázáshoz nyomja meg az M gombot.
Ö sszes törlése
Az „Delete all” (Összes törlése) lehetőséget választva egy ablak jelenik meg, ahol a
/
és M gombokkal válassza az „Yes/No” (Igen/Nem) lehetőséget.
A nyugtázáshoz válassza az Yes (Igen), a kilépéshez a No (Nem) lehetőséget, majd nyomja meg
az M gombot.
Az Igen választása és nyugtázása esetén minden zenefájl törlődik, rövid időre a „Deleting”
(Törlés) üzenet jelenik meg a képernyőn, majd a törlés befejeződése után pár másodpercre az
„Empty disk!” (Üres lemez!) üzenet látható.

e. Kilépés
A Exit (Kilépés) választásával térjen vissza a zenelejátszás képernyőre.
9.

A videolejátszás menüjének kezelése

a.




Videó lejátszása
Válassza ki a “Movie” pontot a
/
és az M gombok segítségével, ekkor a
videolejátszó képernyője fog megnyílni.
A videolejátszó képernyőjénél nyomja meg a
gombot a lejátszás elindításához.
A
gomb megnyomásával szüneteltetheti a lejátszást és visszatérhet a videolejátszási

b.


c.



képernyőre. A gomb ismételt megnyomásával a lejátszás folytatódik.
Az előző és a következő videó lejátszása
A következő videóra a
gombbal léphet.
Az előző videóra a
gombbal léphet.
Gyors előre- és hátratekerés
Gyors előretekeréshez tartsa lenyomva a
gombot
Gyors előretekeréshez tartsa lenyomva a
gombot

d.




A hangerő állítása
A hangerő növeléséhez tartsa lenyomva a
gombot videó lejátszása közben.
A hangerő csökkentéséhez tartsa lenyomva a
gombot videó lejátszása közben.
A videolejátszás leállított módjában előre beállított hangerőszintet is megadhat, ehhez a Most
játszott képernyőn végezze el a beállítást a
/
gombokkal, ekkor a hangerőbeállítás
ablaka fog megjelenni. A Most játszott képernyőhöz az
/ M gombokkal térhet vissza.

A hallása megóvása érdekében minden esetben, amennyiben megnöveli a hangerőt egy előre
beállított 85dB-es értéknél magasabbra, a fülhallgatóból egy sípoló hangot fog hallani, valamint a
kijelzőn is megjelenik egy figyelmeztetés. A figyelmeztető előugró ablak eltűntetéséhez nyomja
meg az M gombot, majd a hangerő megnöveléséhez lépjen be a hangerő beállításaihoz.
10. A videolejátszó almenüjének használata
Lehetőség van mappák kiválasztására, videofájlok törlésére és videók visszajátszására is, melyet a
lejátszás alatt a lejátszási képernyőről megtehet.
 A videolejátszási képernyőn nyomja meg az M gombot, ekkor a videolejátszó almenüje fog
megjelenni.
a.



Helyi mappa
A videolejátszó almenüjében válassza ki a “Local Folder” pontot, mely után egy mappalista
lesz látható, ahol kiválaszthatja a kívánt videót a
/
és az M gombok segítségével.
Ha egy zeneszámot választott ki, azzal azonnal visszatér a a zenelejátszó képernyőjéhez. Végül

nyomja meg a
b.




gombot, és a lejátszás megkezdődik.

Fájl törlése
A videolejátszó almenüjében válassza ki a “Delete file” pontot, mely után egy mappalista lesz
látható, ahol kiválaszthatja a törölni kívánt videót a
/
és az M gombok
segítségével.
A fájl kiválasztása után az M gombbal kiválaszthatja a Yes-t a megerősítéshez, illetve a No-t a
visszavonáshoz.

c.

Mind törlése





A videolejátszó almenüjében válassza a pontot, majd a
/
gombokkal válasszon a
„Yes / No” (Igen / Nem) között az összes elem törlésének a megerősítéséhez.
Amikor a „YES” és a „NO” közt választott, nyomja meg az M gombot.
Amennyiben a YES (IGEN) opciót választotta egy törlési ablak fog megjelenni a törlés
folyamatának jelzéséhez, majd az „Empty disk!” üzenet jelzi a képernyőn pár másodpercig,
hogy a lemez összes videofájljának törlése befejeződött.

d.

Ismétlés



A film almenüben válassza az „Repeat” (Ismétlés) menüpontot, majd a
/
és M
gombbal válasszon a Normál/Egy ismétlése/Ö sszes ismétlése/Mappa ismétlése/Ö sszes
ismétlése/Mappa véletlenszerű lehetőségek közül.
Kilépés
Válassza az Exit pontot, ha vissza kíván lépni a zenelejátszó képernyőjére.

e.


11. Videofájlok átalakítása AMV formátumba
Ez az eszköz arra szolgál, hogy a videofájlokat AMV formátumú fájlokká tudja alakítani a
számítógépen, mielőtt azokat rátöltené a lejátszóra.




Ennek az átalakítónak a telepítéséhez kattintson a Utilities > video conversion software”
elemre a mellékelt CD-n. (ez a fájl lehet, hogy a lejátszón található meg)
Válassza ki a „Setup” pontot a telepítés megkezdéséhez, a program telepítése automatikusan
megtörténik.
Amikor a telepítés befejeződött, nyissa meg az AMV-átalakító programot a számítógépén

Megjegyzés: Ezzel a programmal videofájlok AMV formátumú fájlokká alakíthatóak, jelenleg csak
az AMV formátum támogatott.


Indítsa ez az programot, majd kattintson az
ikonra, hogy kiválaszthatja a kész AMV-fájlok
mappáját, majd kattintson az
ikonra az átalakítandó fájlok helyének megadásához.
Kiválasztás után az átalakítandó fájl a fájlablakban látható lesz.



Jelölje ki a nyers AMV formátumú fájlokat a fájlablakban, ekkor az
ikon
Ezután kattintson az
ikonra, ekkor egy párbeszédablak fog megjelenni.



A képpontok számánál válassza ki a beállítást, a képkockák percenkénti számánál a „middle”,
azaz a közepes szintet, a megerősítéshez kattintson az OK-ra.
Az átalakítást az
ikonra kattintva indíthatja el.



ikonra vált.




Az átalakítás után az átalakított AMV fájlok egy előnézeti ablakban automatikusan lejátszásra
kerülnek.
Az átalakított AMV fájlokat ekkor ráteheti a lejátszóra, másolással és beillesztéssel az áttételt
könnyen elvégezheti.

Megjegyzés: csak 160 x 120 vagy 320 x 240 pixeles felbontás használható.
12. A hangrögzítő használata
A lejátszót hangrögzítőként is használhatja, hangjegyzeteit a beépített mikrofon rögzíti.
1. Hangjegyzet felvétele
 Válassza ki a “Record” pontot a
/
és az M gombok segítségével, ekkor a
hangrögzítő képernyője fog megnyílni.
A hangrögzítő képernyője

2.


A rögzítés elindítása és szüneteltetése
A hangrögzítést a
gomb megnyomásával indíthatja el, a felvételi idő ekkor elindul.



A rögzítés szüneteltetéséhez nyomja meg a
gombot ismét, ekkor a rögzítési idő leáll és
villogni kezd. Ha a gombot újra megnyomja, a hangrögzítés folytatódik.

3.


A hangrögzítés leállítása és a felvétel mentése
Az M gomb megnyomásával a rögzített fájl mentésre kerül a memóriába.

13. A hangrögzítés almenüjének kezelése (Leállított módban)
Lehetősége van a rögzített fájlok mappájának megváltoztatására illetve a hangminőség
módosítására.
 A hangrögzítés képernyőjén leállított módban nyomja meg az M gombot, és megjelenik a
hangrögzítő almenüje.
a.


Helyi mappa
A hangrögzítő almenüjében válassza ki a pontot, majd a
/
válassza ki a mappa nevét, ahová a rögzített fájlokat kívánja menteni.



Amint kiválasztotta a mappanevet, nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot, ekkor a
mappahely megváltoztatásra kerül, és visszalép a hangrögzítés képernyőjére.
Ezután már láthatja is az újonnan kiválasztott mappa nevét a felvételi mappa ikonjánál a
hangrögzítés képernyőjén.



b.


és az M gombokkal

Rögzítési érték
A hangrögzítés almenüjében válassza ki a pontot, majd válasszon a “32K BPS / 64K BPS / 128K
BPS / 256K BPS” lehetőségek közül a
/
és az M gombokkal.

14. A lépésszámláló használata
 Válassza ki a “Pedometer” pontot a főmenüből a
/
Ekkor megjelenik a lépésszámláló menüje.
A lépésszámláló menüje

és az M gombok segítségével.

a.


A lépésszámláló beállítása használat előtt
Mielőtt elkezdené használni a lépésszámláló funkciót, meg kell adnia egyes személyes
információkat, hogy testreszabhassa a lépésszámláló érzékelőjét.



Válassza ki a “Pedometer”, majd a “Setting” pontot a lépésszámláló menüjéből a
/
és az M gombok segítségével. Ekkor egy almenü jelenik meg.
Válassza ki a nemet a “Women (nő) / Man (férfi)” lehetőségek közül, majd a sebességet a
“Walking (séta) / Jogging (kocogás) / Running (futás)” lehetőségek közül. Adjon meg egy
átlagos lépéshosszt a
/
és az M gombok segítségével, pl. 80 (cm), ehhez vegye



figyelembe a “Lépéshossz lemérése” c. részt lejjebb. Amint beállította az átlagos lépéshosszt,




visszalép a lépésszámláló menüjébe. (A beállítás megadására a 10 – 200 (cm) tartományban
van lehetőség felfelé és lefelé, 1 cm-es lépésekben)
Válassza a “Setting” pontot, ha ismét beállításokat kíván elvégezni.
A főmenübe az “Exit” pont kiválasztásával léphet vissza.

b.


A lépéshossz lemérése
Sétáljon, kocogjon vagy fusson 10 lépést normál lépéshosszal az alábbi ábra szerint.



Mérje le a távot a kezdőponttól a végpontig centiméterben (cm). Ezután kiszámolhatja a
lépésszámot úgy, hogy a teljes hosszt elosztja 10-zel, például:




Teljes hossz = 800 cm
800 cm ÷ 10 lépés = 80 cm

c.


A lépésszámláló elindítása, kilépés és a mért eredmény megtekintése
A pont kiválasztásával belép a lépésszámláló funkciója és elindítja a számláló funkciót;
amennyiben a beállításokat már elvégezte a számláló megjelenik és az idő is elindul. Ezzel
egyidőben a készülék érzékelője megkezdi a megtett lépések számlálását is. Ekkor
megkezdheti a járást.



A képernyőn ekkor megjelennek a szükséges információk: Lépések száma, megtett táv,
elégetett kalóriák, sebesség.
A számlálóképernyő



A számlálófunkcióból a személyes értékek elmentésével együtt az M gomb megnyomásával
léphet ki, ekkor egy megerősítési képernyőt fog látni, ahonnan a „Yes” kiválasztása után

visszatérhet a főmenübe. A mért adatok elmentésre kerülnek. Másik lehetőség a “No”


kiválasztása, mely után a lépések számlálása folytatódik.
A lépésszámláló menüjéből válassza ki a “Look up” pontot, ha meg szeretné tekinteni a mért
adatokat. A lejátszó legfeljebb két mérésnyi adat mentésére képes, Record 1 és Record 2
néven. Ezenfelül az újabb mérések felülírják a Record 1 és a Record 2 adatait. Az adatok
megtekintéséből visszaléphet a főmenübe az M gomb megnyomásával.
Személyes mérések

d.


Zene lejátszása a lépésszámláló funkció használata mellett
A lépésszámláló menüjéből válassza ki a “Local folder / Card folder” pontot a
és az M gombok segítségével. Ekkor egy mappa- vagy fájllista fog megjelenni.



Válasszon ki egy mappát vagy egy fájlt, melyet le szeretne játszani a lépésszámláló működése
közben. A képernyő visszatér a lépésszámláló menüjébe. Ezt követően
Válassza ki a “Start” pontot, hogy belépjen a számláló képernyőjébe, majd indítsa el a zene
lejátszását a
gomb megnyomásával, vagy ha zene nélkül kívánja a lépésszámlálót
használni, nyomja meg a
gombot ismét.



/

e. A zenelejátszás kezelőszervei a lépésszámláló módban (ugyanaz, mint a zenemódban)
A számláló módban
 A lejátszás elindításához nyomja meg a
gombot újra. A gomb ismételt megnyomásával



szüneteltetheti a lejátszást.
A következő zeneszámra a
gombbal léphet.
Az előző zeneszámra a
gombbal léphet.
Gyors előretekeréshez tartsa lenyomva a
gombot
Gyors hátratekeréshez tartsa lenyomva a
gombot
Zene lejátszása közben a hangerőt a
gomb megnyomásával növelheti, ekkor a
hangerőbeállítás ablaka fog megjelenni.
Zene lejátszása közben a hangerőt a
gomb megnyomásával csökkentheti, ekkor a



hangerőbeállítás ablaka fog megjelenni.
A Most játszott képernyőhöz a
gomb megnyomásával térhet vissza.







Megjegyzés: A lépésszámláló módban a zenelejátszás egyes alapbeállításain nem lehet változtatni.
Ezek a mind ismétlése és a lejátszás sorrendben.

f. A lejátszó rögzítése lépésszámláláshoz
A készüléket rögzítse a derékpántra
 Rögzítse a készüléket a derékpántra, majd igazítsa azt be
kényelmes állásba.

Tegye a készüléket a zsebébe
 Ne tegye a készüléket a hátsó zsebébe, mert véletlenül


ráülhet.
Zárja le a zsebét cipzárral vagy gombokkal (ha van rajta), így a
készülék nem eshet ki.

Tegye a készüléket a táskájába
 Helyezze el a készüléket a táskája egy biztonságos részébe.
 Az elhelyezésnél ügyeljen arra, hogy a készülék vízszintesen
vagy függőlegesen álljon.

Akassza a készüléket a nyakába
 Kapcsolja a készüléket egy biztonságos tartózsinórra. (nincs
mellékelve)
 Akassza a tartózsinórt a nyakába és lógassa le a készüléket az
ábra szerint.
MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy a tartózsinór megfelelő méretre
legyen állítva, így azt a készülékkel együtt könnyedén le tudja
venni a nyakából. Ha a készüléket tartózsinórral a nyakába helyezi,
az fulladást okozhat. Soha ne akassza a készüléket tartózsinórral
gyermekek nyakába.
g. A készülék az alábbi körülmények között előfordulhat, hogy nem számolja a lépéseket
helyesen:
A készülék nem megfelelelő állásban van.
 A készülék elülső oldala a földdel kevesebb, mint 60°-ot zár
ba.
MEGJEGYZÉS: A készülék akkor is számolja a lépéseket, ha az
megdőlt vagy fejjel lefelé van, illetve ha az a földre merőleges.

A készülék túl lazán mozog.
 Ha a készülék túl lazán van elhelyezve, vagy fektetve van (nem
vízszintes vagy függőleges állásban a zsebében).
 Ha a készülék libeg az övén, a nadrágján vagy a táskáján.

Fel-le mozgás
 Felállásnál és leülésnél.
 Olyan sportoknál, melyeknél a mozdulatok nem csak
lépésjellegűek.
 Felfelé vagy lefelé haladásnál, például lépcsőn vagy meredek
lejtőn.
Nem egyenletes lépéshossznál.
 Ha csoszog, vagy szandált visel.
 Indulásnál, leállásnál, vagy bármilyen nem egyenletes
járásformánál.
 Különösen lassú járásnál.
Mozgó jármű rezgése esetén.
 Kerékpározás esetén, autóban, vonaton vagy buszon
utazáskor.
15. Hangok menü
Itt játszhatja le a rögzített hangjegyzeteit.
 Válassza ki a “Voice” pontot a
/
és az M gombok segítségével, ekkor a hanglejátszó
képernyője fog megnyílni.
A hanglejátszó képernyője

a.



Rögzített hangjegyzetek lejátszása és szüneteltetése
A hanglejátszó képernyőjénél nyomja meg a
gombot a rögzített fájlok lejátszásának
elindításához.
A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a
gombot újra.

b.



Az előző és a következő hangfájl lejátszása
A következő hangfájlra a
gombbal léphet.
Az előző hangfájlra a
gombbal léphet.

c.



Gyors előre- és hátratekerés
Gyors előretekeréshez tartsa lenyomva a
Gyors hátratekeréshez tartsa lenyomva a

d.


A hangerő állítása
Zene lejátszása közben a hangerőt a
hangerőbeállítás ablaka fog megjelenni.
Zene lejátszása közben a hangerőt a




gombot
gombot

gomb megnyomásával növelheti, ekkor a
gomb megnyomásával csökkentheti, ekkor a

hangerőbeállítás ablaka fog megjelenni.
Várjon 6-8 másodpercet, vagy nyomja meg a
hanglejátszó képernyőjéhez.

gombot, ha vissza szeretne térni a

16. A hanglejátszó almenüjének kezelése (Leállított módban)
Lehetősége van a hangfájlok lejátszási beállításainak módosítására a lejátszási mód alatt a
hanglejátszási képernyőről.
a.





b.


Helyi mappa
A hanglejátszó képernyőjén nyomja meg a
gombot, ezzel leállítja a lejátszást, ha épp
lejátszás alatt volt, majd nyomja meg az M gombot a hanglejátszó almenüjébe való
belépéshez.
A hanglejátszó almenüjében válassza ki a “Local folder” pontot, mely után egy mappalista lesz
látható, ahol kiválaszthatja a kívánt hangfájlt a
/
és az M gombok segítségével.
Ha egy zeneszámot választott ki, azzal azonnal visszatér a zenelejátszási képernyőhöz. Végül
nyomja meg a
gombot, és a lejátszás megkezdődik.
Fájl törlése
A hanglejátszó almenüjében válassza ki a “Delete file” pontot, mely után egy mappalista lesz
látható, ahol kiválaszthatja a törölni kívánt hangfájlt a
/
és az M gombok
segítségével.



A fájl kiválasztása után az M gombbal kiválaszthatja a Yes-t a megerősítéshez, illetve a No-t a
visszavonáshoz.

c.




d.


Mind törlése
A hanglejátszó almenüjében válassza a “Delete all” pontot, majd a
/
gombokkal
válasszon a „Yes / No” (Igen / Nem) között az összes elem törlésének a megerősítéséhez.
Amikor a „YES” és a „NO” közt választott, nyomja meg az M gombot.
Amennyiben a YES (IGEN) opciót választotta egy törlési ablak fog megjelenni a törlés
folyamatának jelzéséhez, majd az „Empty disk!” üzenet jelzi a képernyőn pár másodpercig,
hogy a lemez összes hangfájljának törlése befejeződött.
Kilépés
Válassza az Exit pontot, ha vissza kíván lépni a zenelejátszó képernyőjére.

17. A hanglejátszó almenüjének használata lejátszási módban
A hang lejátszása közben lehetősége van beállítások megváltoztatására, beállíthatja az ismétlést, a
hangszínt stb. Ehhez a következőképp járjon el:
a. Ismétlés


b.


Hanglejátszás üzemmódban nyomja meg az M gombot. A Zene almenü jelenik meg, itt
válassza az „Repeat” (Ismétlés), menüpontot, majd a
/
és M gombbal válasszon a
Normál/Egy ismétlése/Ö sszes ismétlése/Mappa ismétlése/Ö sszes véletlenszerű/Mappa
véletlenszerű lehetőségek közül.
Kilépés
Válassza az Exit pontot, ha vissza kíván lépni a hanglejátszó képernyőjére.

Megjegyzés: Az M gomb nyomvatartásával közvetlenül a főmenübe térhet vissza.
18. Fotók megtekintése
A lejátszóval fényképek megtekintésére is lehetősége van:
 Képfájlok böngészéséhez válassza ki a “Photo” pontot a főmenüből a
/
és az M
gombokkal, ekkor egy menü fog megjelenni.
 A
/
gombok segítségével válassza ki a fájlt, majd a megtekintéshez nyomja meg a
gombot.
 A gomb ismételt megnyomásával leállíthatja a lejátszást és visszatérhet a menübe, ahol
további fájlokat választhat ki.



Az előző vagy a következő képre a
/
gombokkal válthat.
A főmenübe az M gomb nyomvatartásával léphet vissza.

19. A fényképek almenüjének használata a fájllista képernyőjén
Lehetősége van a fotóböngészés egyes beállításainak megváltoztatására. A beállítások

megváltoztatása:
a.




Helyi mappa
A fájllistán nyomja meg az M gombot az almenü előhívásához.
A fényképek almenüjében válassza ki a “Local folder” pontot, mely után egy mappalista lesz
látható, ahol kiválaszthatja a kívánt képfájlt a
/
és az M gombok segítségével.
Miután kiválasztotta a megfelelő képfájlt, lejátszásához nyomja meg a
gombot.

b.


Lejátszási beállítások
A fényképek almenüjében válassza ki a “Playback set” pontot, majd válassza a “Manual play”



elemet. Ha ezt a kézi beállítást választja, a fényképek megtekintésekor az előző illetve a
következő fényképre csak a
/
gombok megnyomásával tud lépni.
Az kiválasztása esetén egy beállításmenü fog megjelenni, ahol a
/
és az M
gombokkal kiválaszthatja az automata lejátszás képváltási időközét másodpercre a következő
lehetőségek közül: “2 / 3 / 4 / 5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10” A diavetítés funkciót ekkor bekapcsolta,
fényképei a beállított időköz szerint fogják váltani egymást.

c.

Fájl törlése



A fényképek almenüjében válassza ki a “Delete file” pontot, mely után egy mappalista lesz
látható, ahol kiválaszthatja a törölni kívánt képfájlt a
/
gombok segítségével.
A fájl kiválasztása után az M gombbal kiválaszthatja a Yes-t a megerősítéshez, illetve a No-t a
visszavonáshoz.



d.



Mind törlése
A videolejátszó almenüjében válassza a “Delete all” pontot, majd a
/
gombokkal
válasszon a „Yes / No” (Igen / Nem) között az összes elem törlésének a megerősítéséhez.
Amikor a „YES” és a „NO” közt választott, nyomja meg az M gombot.



Amennyiben a YES (IGEN) opciót választotta egy törlési ablak fog megjelenni a törlés
folyamatának jelzéséhez, majd az „Empty disk!” üzenet jelzi a képernyőn pár másodpercig,
hogy a lemez összes képfájljának törlése befejeződött.

e.


Kilépés
A fájllistához az Exit pont kiválasztásával térhet vissza.

20. A játékok használata
A készülék tartalmazza a „Snake” nevű játékot. Irányítsa a kígyót fel-le, jobbra-balra, keresse meg
vele a felfalnivaló ételeket a képernyőn. Minden étel elfogyasztásával a kígyó hosszabb lesz, de
vigyáznia kell, hogy soha ne ütközzön falba, vagy saját magába.
 A játékhoz válassza ki a “Game” pontot a főmenüből, majd válassza ki a játékot.
 Kezelőszervek:
: fel,
: le, “ + “: balra, “ – “‘ : jobbra,
: szünet.



A játékból az M gomb nyomvatartásával léphet ki.

21. A könyvolvasó kezelése
A lejátszót támogatott szövegfájlok (.TXT) olvasására is használhatja.
a.







Ebook megnyitása
Válassza ki az “eBook” pontot a főmenüből a
/
és az M gombok segítségével. Ekkor
egy lista fog megjelenni.
A
/
gombok segítségével válassza ki a fájlt, majd a megtekintéshez nyomja meg a
gombot.
A következő oldalra a
gombbal léphet.
Az előző oldalra a
gombbal léphet.
A fájllista képernyőjéhez nyomja meg a
gombot ismét.
A főmenübe az M gomb nyomvatartásával léphet vissza

22. A szövegolvasó almenüje a fájllista képernyőjéről
Lehetősége van a szövegolvasás egyes beállításainak megváltoztatására. A beállítások
megváltoztatása:
a.




Helyi mappa
A fájllistán nyomja meg az M gombot az almenü előhívásához.
A szövegolvasó almenüjében válassza ki a “Local folder” pontot, mely után egy mappalista lesz
látható, ahol kiválaszthatja a kívánt képfájlt a
/
gombok segítségével.
Miután kiválasztotta a fájlt nyomja meg az M gombot, majd a
gombot az olvasás
megkezdéséhez.

b.

Lejátszási beállítások



A szövegolvasó almenüjében válassza ki a “Playback set” pontot, majd válassza a “Manual
play” elemet. Ha ezt a kézi beállítást választja, az olvasás során az előző illetve a következő
oldalra csak a
/
gombok megnyomásával tud lépni. Vagy
Az “Auto play” kiválasztása esetén egy beállításmenü fog megjelenni, ahol a
/
és
az M gombokkal kiválaszthatja az automata lapozás időközét másodpercre a következő
lehetőségek közül: “2 / 3 / 4 / 5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10” Az automata lapozás funkciót az időköz
kiválasztásával kapcsolhatja be.



c.



Fájl törlése
A szövegolvasó almenüjében válassza ki a “Delete file” pontot, mely után egy mappalista lesz
látható, ahol kiválaszthatja a törölni kívánt szövegfájlt a
/
gombok segítségével.
A fájl kiválasztása után az M gombbal kiválaszthatja a Yes-t a megerősítéshez, illetve a No-t a
visszavonáshoz.

d.




Mind törlése
A szövegolvasó almenüjében válassza a “Delete all” pontot, majd a
/
gombokkal
válasszon a „Yes / No” (Igen / Nem) között az összes elem törlésének a megerősítéséhez.
Amikor a „YES” és a „NO” közt választott, nyomja meg az M gombot.
Amennyiben a YES (IGEN) opciót választotta egy törlési ablak fog megjelenni a törlés
folyamatának jelzéséhez, majd az „Empty disk!” üzenet jelzi a képernyőn pár másodpercig,
hogy a lemez összes szövegfájljának törlése befejeződött.

e.

Kilépés



A fájllistához az Exit pont kiválasztásával térhet vissza.

23. A szövegolvasó almenüje olvasás közben
Lehetősége van könyvjelzők hozzáadására és törlésére az alábbi módon:
a. Könyvjelző kiválasztása
 Olvasás közben válassza ki a “Bookmark select” pontot a
/
és az M gombok
segítségével.
 Válassza ki az előhívni kívánt könyvjelzőt, majd nyomja meg az M gombot az megnyitáshoz.
b.



c.



d.


Könyvjelző törlése
Olvasás közben válassza ki a “Bookmark delete” pontot, mely után egy lista lesz látható, ahol
kiválaszthatja a törölni kívánt könyvjelzőt a
/
gombok segítségével.
A kiválasztás után nyomja meg az M gombot a megerősítéshez. A könyvjelző törlésre került, a
képernyő visszatér az olvasási nézetre.
Könyvjelző hozzáadása
Olvasás közben válassza ki a könyvjelzővel megjelölni kívánt oldalt, majd nyomja meg az M
gombot az almenü előhívásához.
Válassza ki a “Bookmark Add” pontot a
/
gombok segítségével, majd nyomja meg
az M gombot, ekkor az oldal mentésre kerül a könyvjelzők közé, a képernyő pedig visszatér az
olvasási nézethez.
Kilépés
A fájllistához az Exit pont kiválasztásával térhet vissza.

24. A memóriakártya bemenetének használata
Ez a készülék támogatja médiafájlok kezelését T-Flash memóriakártyáról. Emellett a készüléke
memóriakapacitása is megnő, így jobban használhatja hordozható tárhelyként.
a.

Lejátszás memóriakártyáról:







Kapcsolja ki a lejátszót. Illessze be a Micro SD memóriakártyáját a bemenetbe a lejátszó
oldalán.
Kapcsolja be a lejátszót, ekkor a Micro SD/T-Flash memóriakártya már használatra kész.
A “Card folder” elem meg fog jelenni minden lejátszási mappában, tehát a zenelejátszó, a
videolejátszó, a fényképek, a hangrögzítő, a hanglejátszó és a szövegolvasó mappáiban.
Lépjen be a kártya mappájába, és ott válassza ki a kívánt mappá(ka)t, illetve fájl(oka)t.
Mielőtt a Micro SD memóriakártyát kivenné, kapcsolja ki a lejátszót.

25. A lejátszó alaphelyzetbe állítása
Egyes esetekben a készülék lefagyhat, ekkor azt vissza kell állítani alaphelyzetbe. A készülék alján
a mikrofonaljzatban egy apró érintőkapcsoló található, mely segítségével a készülék alaphelyzetbe
állítható.
 A visszaállításhoz használjon egy 0,8 mm-es pálcikát vagy hasonló tárgyat (pl. fogpiszkálót),
majd illessze azt be óvatosan a nyílásba a tompa végével. Tolja végig a mikrofonbemeneten
egyészen ütközésig. A visszaállítás kapcsolója pont a bemenet végének falán található.
 Ekkor tolja meg kicsit nagyobb erővel, mikor egy kattanást fog hallani, majd érzi, hogy a
kapcsoló a tárgyat visszalöki. A készülék ekkor alaphelyzetbe áll, minden beállítás visszaáll a
gyári értékekre. A készülék kijelzője kigyullad, majd automatikusan a lejátszási módba lép.


A visszaállítási műveletet ne végezze el, ha a készülék megfelelően működik.

26. Hibaelhárítás
A készülék nem kapcsol be
Nincs hang.

* Ellenőrizze, hogy az akkumulátor feltöltött állapotban
van-e
* Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e „0”-ra állítva, és hogy
a fülhallgató csatlakozása megfelelő-e.
* Ellenőrizze, hogy a fülhallgató csatlakozója nem

A képernyő betűi rosszul látszanak.
Nem sikerül áttölteni a fájlokat.

koszolódott-e el.
* Hibás MP3 fájlok is zajt kelthetnek és a hang is
elnémulhat. Ellenőrizze, hogy a fájljai nem hibásak-e.
* Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyelvet választotta-e.
* Ellenőrizze az USB kábel állapotát és csatlakozását.
* Ellenőrizze, hogy sikeres volt-e az illesztőprogram
telepítése.
* Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg a lejátszó memóriája.

27. Jellemzők
Méretek
Súly
LCD-kijelző
PC kapcsolat
A füllhalgató ellenállása

53.5 mm (H) x 43 mm (W) x 18 mm (D)
28g
1,8 Inch, felbontás: (RGB)128 x 160
USB 1.0 / 1.1 / 2.0
32 Ohm

Belső memória
Akkumulátor

Hangjellemzők

Zeneformátum
Videoformátum
A hangrögzítő kódolása
Képformátum
Szövegformátum
Lépésszámláló
Működési hőmérséklet:
Operációs rendszer
28.

Lásd a csomagoláson
Li-ion 3,7V, 170mAh
Maximális lejátszási idő: > 8 - 10 óra (MP3 lejátszása akkukímélő
módban)
A
fülhallgató B = 275mV(rms) +/-10% 32 Ohm-nál
maximális
kimenő J = 275mV(rms) +/-10% 32 Ohm-nál
feszültsége
Frekvenciatartomány 20Hz és 20000Hz között
SNR
> 60dB
MP3 / WMA
32Kbps – 320kbps
AMV
160 x 120/320 x 240 (max.)
WAV
32 / 64 / 128 / 256kbps
JPEG / BMP
TXT
Érzékelő Kéttengelyes gyorsulásmérő
Kijelző
Lépésmérés, távolság, sebesség, elégetett kalória és
felhasznált idő kiszámolása
0 és 40℃ között
Windows 2000/XP/Vista/Win7/8/10, Mac 9.2 vagy újabb

Jótállás

A Lenco az európai törvényeknek megfelelő szervizelést és jótállást biztosít, ami azt jelenti, hogy
javítások esetén (a jótállási időszakban és azt követően is) a helyi viszonteladóhoz kell fordulnia.
Fontos megjegyzés: A javításra szoruló termékeket nem lehet közvetlenül a Lenco vállalathoz
küldeni.
Fontos megjegyzés: Ha az egységet egy nem hivatalos szerviz felnyitja vagy bármilyen módon
hozzáfér, a jótállás érvényét veszti.
Az eszköz nem alkalmas professzionális felhasználásra. Professzionális felhasználás esetén a gyártó
valamennyi jótállási kötelezettsége megszűnik.
29.

Kizárás

A firmware és/vagy a hardverösszetevők rendszeresen frissülnek. Ezért az ebben a
dokumentumban található utasítások, műszaki adatok és képek kis mértékben eltérhetnek az
aktuális állapottól. Az ebben az útmutatóban ismertetett minden elem csupán illusztrációs célokat
szolgál, és előfordulhat, hogy nem az aktuális állapotra vonatkozik. Az ebben a kézikönyvben
szereplő leírások semmilyen jogot vagy jogcímet nem biztosítanak.
30.

A régi eszköz kiselejtezése
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektronikai terméket vagy annak akkumulátorát
Európában nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A termék és az
akkumulátor megfelelő hulladékkezelése érdekében kövesse a hatályos helyi

törvényeket, illetve az elektronikus eszközök és akkumulátorok leselejtezésére vonatkozó
előírásokat. Ha így tesz, segíti a természeti erőforrások megőrzését és az elektronikus hulladékok
kezelésével és leselejtezésével kapcsolatos környezetvédelmi normák érvényesülését (Elektronikus
hulladékokra és elektromos berendezésekre vonatkozó irányelv).
31.

CE jelzés
A CE jelzést viselő termékek megfelelnek az Európai Unió Bizottsága által kiadott
Elektromágneses összeférhetőségi irányelvnek (2004/108/EK) és a Kisfeszültségi
irányelvnek (2006/95/EK).

A Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Hollandia ezennel kijelenti, hogy ez a
termék megfelel az lényeges követelményeinek
A megfelelőségi nyilatkozat a következő címen kérhető el: techdoc@lenco.com
32.

Szerviz

További információkért és ügyfélszolgálati támogatásért keresse fel a következő oldalt:
www.lenco.com
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Hollandia.

