
SK-16

1. VYHLÁSENIE

Najskôr by sme vám radi poďakovali za kúpu nášho MP3 digitálneho prehrávača.

Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte tento návod, aby ste prehrávač 
používali správne. Obsah tohto návodu sa môže meniť. Vyhotovenie a funkcie 
tohto výrobku podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Ak nie sú niektoré nastavenia a postupy identické, považujte za štandard váš 
reálny prehrávač.
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2. OBSAH BALENIA 

MP3 prehrávač

Návod na obsluhu

Slúchadlá
USB kábel

Súčasťou balenia sú tri výmenné kryty s unikátnym dizajnom. Ak by ste chceli 
odlíšiť svoj kryt, tak jednoducho použite samolepku s vlastným návrhom.

Výmena krytu sa urobí otočením doprava a nasadenie otočením doľava. Nikdy kryt 
nenadvihujte.

nasadiť                    odobrať
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3. HLAVNÉ FUNKCIE

· Podporuje hudobný formát MP3  

· Podporuje systémy WIN98S/ME, WIN2000, WINXP, Vista a Win7

TLAČIDLÁ

Výmenný čelný kryt

TF karta
LED kontrolka

Prepínač

Spona

Zdierka na slúchadlá

OFF/ON (vypínač)

FUNKCIE TLAČIDIEL: 

1.  OFF/ON (vypínač): Zapne/vypne napájanie

2.  Prepínač: Prepínač funkcií/tlačidiel PRE/NEXT / VOL+/VOL-

3.  Zdierka pre slúchadlá:  Konektor pre slúchadlá
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4. PREHRÁVANIE ZVUKU

1. Súchadlá zapojte do zdierky pre slúchadlá.

2. TF kartu vložte do slotu pro TF kartu.

3. Prehrávač zapnite tlačidlom ON/OFF

4. Zvoľte hudbu:   PRE (predchádzajúca): Krátkym stlačením tlačidla PRE/VOL- 
vyberiete predchádzajúcu skladbu

   NEXT (nasledujúca): Krátkym stlačením tlačidla PRE/VOL+ 
vyberiete nasledujúcu skladbu

5. Ovládanie hlasitosti:  Dlhým stlačením tlačidla PRE/VOL- hlasitosť stlmíte. 

   Dlhým stlačením tlačidla PRE/VOL+ hlasitosť zosilníte.

LED INDIKÁTOR

Funkcia LED

Nabíjanie Pomaly bliká

Nabitá batéria Dlho svieti

Slabá batéria Dlho svieti a zhasne

Prehrávanie Pomaly bliká

USB dáta Rýchlo bliká
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5. PRIPOJENIE K PC 
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6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje výrobku

Položka Technické údaje

Podporované systémy Windows 98/SE/ME/2K/XP/Vista/7

Vnútorná pamäť Bez vnútornej pamäte

Hudba   
formát MP3

dátový tok 8 – 320 kb/s

Prevádzková teplota -20 – +60 °C

Relatívna vlhkosť 20 % – 93 % (40 °C)

Rozmery 45 × 45 × 13,3 mm 

Hmotnosť 15 g

Batéria napájanie lítiová batéria

Dĺžka hrania mp3 viac ako 3 hod.

Slot na mikro SD
podpora max. kapacity do 16 GB, 
podporuje SDHC
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, 
že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného 
komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto 
výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej 
únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu 
predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto 
produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii 
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by 
mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte 
od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii 
tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné 
informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, 
vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych 
úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.
Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez 
predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.




