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1. Najdôležitejšie vlastnosti

● 1,5“ (3,81 cm) TFT displej
● Podpora audio formátov MP3, WMA, WAV
● Podpora videoformátu AMV
● Vstavané FM rádio
● Podpora pamäťovej karty MicroSD
● Synchrónne zobrazenie textov skladieb
● Viacnásobné režimy EQ a režimy opakovaného prehrávania
● Podpora prezerania obrázkov vo formáte JPG
● Vstavaný mikrofón pre záznam
● Podpora čítania E-kníh vo formáte txt
● Vstavané hry
● Viacjazyčné OSD menu
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2. Popis prehrávača

1. zástrčka na slúchadlá
2. mikrofón
3. USB port
4. zosilniť hlasitosť 
5. zoslabiť hlasitosť
6. vypnúť/zapnúť
7. predchádzajúca/rýchlo dozadu  
8. nasledujúca/rýchlo dopredu
9. menu  
10. prehrávanie/pauza / vypnúť/zapnúť
11. slot na kartu MicroSD
12. otvor pre pútko
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3. Návod na obsluhu

● Zapnutie/vypnutie napájania
 Vypnutý prehrávač zapnite prepnutím tlačidla Vypnúť/

zapnúť do polohy „On“ (zapnúť).
 Zapnutý prehrávač vypnite prepnutím tlačidla Vypnúť/

zapnúť do polohy „Off“ (vypnúť).
● Základné ovládanie
 V hlavnom menu zvoľte možnosť stlačením tlačidla ◄/►, 

potom ju otvorte stlačením . Dlhým stlačením tlačidla 
 sa dostanete späť do hlavného menu. Krátkym 

stlačením tlačidla  potvrdíte výber a krátkym stlačením 
tlačidla  spustíte prehrávanie.
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3.1 Music (Hudba)

V hlavnom rozhraní zvoľte menu Music (hudba) krátkym 
stlačením tlačidla ◄/►, potom otvorte menu prehrávania 
hudby krátkym stlačením tlačidla . 
Prehrávanie/pauza: Prehrávanie spustíte, alebo pozastavíte 
krátkym stlačením .
Predchádzajúca/nasledujúca: Predchádzajúcu alebo 
nasledujúcu skladbu zvolíte krátkym stlačením ◄ alebo ►.
Rýchlo dozadu/rýchlo dopredu: Rýchly posun skladby 
dozadu alebo dopredu zvolíte dlhým stlačením ◄ alebo ►.
Hlasitosť: Hlasitosť zosilníte alebo zoslabíte stlačením + 
alebo -.
Opakované prehrávanie úseku A-B: Počas prehrávania 
otvorte podmenu krátkym stlačením , zvoľte „Replay 
mode“ (režim úsekové opakovanie), . otvorte ho krátkym 
stlačením  a zvoľte „Úsek“. Prvým stlačením spodného 
► označíte začiatok, druhým stlačením ► označíte koniec 
opakovaného miesta, tretím stlačením ► voľbu potvrdíte 
a spustíte samotné opakovanie zvoleného úseku. 
Zobrazenie textu skladieb: Aby sa vám zobrazil text skladby, 
musí mať súbor s textom (napr. Abcde.lrc) rovnaký názov ako 
hudobný súbor (napr. Abcde.mp3) a obidva súbory musia 
byť v rovnakom priečinku. Počas prehrávania hudobného 
súboru zobrazíte text skladby dlhým stlačením , krátkym 
stlačením  ho vypnete.
Zoznam hudobných súborov: Počas prehrávania najskôr 
prerušte práve prehrávaný hudobný súbor stlačením pauzy, 
potom otvorte podmenu krátkym stlačením , zoznam 
priečinkov/súborov zobrazte zvolením Prieskumníka, ktorý 
umožňuje prechádzať adresáre a priečinky, ďalej tlačidlom 
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 zvoľte hudobný súb  or stlačením ◄/►, potvrďte stlačením 
 a prehrávanie spustite stlačením . 

Nastavenie ekvalizéra (EQ): Počas prehrávania hudobného 
súboru otvorte podmenu krátkym stlačením , zvoľte 
„Equalizer“ (ekvalizér) a otvorte ho stlačením tlačidla . 
K dispozícii je „Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB“.
Nastavenie režimu prehrávania/opakovania: Počas 
prehrávania hudobného súboru otvorte podmenu krátkym 
stlačením , zvoľte „Repeat“ (opakovanie) a otvorte ho 
stlačením tlačidla . K dispozícii je „Normal (normálne), 
Repeat one (opakovať jednu skladbu), Folder (priečinok), 
Repeat folder (opakovať priečinok), Repeat all (opakovať 
všetko), Random (náhodne), Intro (úvod)“.

3.2 Videá

V hlavnom rozhraní zvoľte menu Movie (video) krátkym 
stlačením ◄/►, potom otvorte menu prehrávania videa 
krátkym stlačením .
Prehrávanie/pauza: Video spustíte alebo pozastavíte krátkym 
stlačením .
Predchádzajúca/nasledujúca: Predchádzajúce alebo 
nasledujúce video zvolíte krátkym stlačením ◄ alebo ►.
Rýchlo dozadu/rýchlo dopredu: Rýchly posun videa dozadu 
alebo dopredu zvolíte dlhým stlačením ◄ alebo ►.
Hlasitosť: Hlasitosť zosilníte alebo zoslabíte stlačením + alebo -.



SK - 6

Zoznam videosúborov: Zobrazte „Local folder“ (lokálny 
priečinok) krátkym stlačením  a zvoľte videosúbory 
krátkym stlačením ◄/►. Zvoľte videosúbor stlačením 
a prehrávanie spustite stlačením tlačidla . 
Poznámka: tento prehrávač podporuje videoformát .amv. 
Rozlíšenie by malo byť 128 x 128. Video konvertujte do 
formátu, ktorý tento prehrávač podporuje, pomocou nástroja 
na konverziu videa z pamäte prehrávača (* pozrite bod 5).

3.3 Rádio

V hlavnom rozhraní zvoľte menu Radio (rádio) krátkym 
stlačením tlačidla ◄/►, potom krátkym stlačením tlačidla 
otvorte rozhranie rádia.
Ručné vyhľadávanie: Frekvenciu zvoľte ručne krátkym 
stlačením ◄ alebo ►. Dlhým stlačením ◄ alebo ► spustíte 
automatické vyhľadávanie prehrávača, ktoré sa zastaví až po 
vyhľadaní kanála. 
Automatické vyhľadávanie: Stlačením  zobrazte 
podmenu, stlačením ◄/► zvoľte Auto Search (automatické 
vyhľadávanie) a potom stlačte tlačidlo . Prehrávač bude 
vyhľadávať kanály a jeden po druhom ich bude ukladať 
do predvolieb. Po dokončení automatického vyhľadávania 
sa naladí kanál prvej predvoľby. Jednotlivé predvoľby 
prechádzajte stlačením ◄ alebo ►. 
Uloženie kanálu: Stlačením  zobrazte podmenu, krátkym 
stlačením ◄/► zvoľte Save (uložiť) a potom stlačte tlačidlo 

. 
Vymazanie kanála: Stlačením  zobrazte podmenu, 
krátkym stlačením ◄/► zvoľte Delete (vymazať) a potom 
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stlačte tlačidlo  . Ak zvolíte Delete All (vymazať všetko), 
vymažú sa všetky uložené kanály. 
Hlasitosť: Hlasitosť zosilníte alebo zoslabíte stlačením + alebo -.
Záznam FM vysielania: Stlačením  zobrazte podmenu, 
krátkym stlačením ◄/► zvoľte Record (záznam), potom 
otvorte menu stlačením , stlačením  spustite alebo 
pozastavte záznam, dlhým stlačením  uložte a ukončite 
záznam FM vysielania.
Poznámka: Slúchadlá musia byť pripojené k prehrávaču, 
pretože slúžia ako anténa. V opačnom prípade nebude 
prehrávač prijímať kanály.

3.4 Obrázky

V hlavnom rozhraní zvoľte menu Photo (fotografi e) krátkym 
stlačením ◄/►, potom krátkym stlačením  otvorte 
zoznam obrázkov. Zvoľte obrazový súbor stlačením ◄/►, 
obrázok zobrazte stlačením , zobrazenie opäť zatvoríte 
stlačením .
Predchádzajúci/nasledujúci: Predchádzajúci alebo 
nasledujúci obrázok zobrazíte krátkym stlačením ◄ alebo ►.
Automatické prechádzanie: V zozname obrázkov krátkym 
stlačením  zobrazte podmenu, zvoľte „Playback set“ 
(nastavenie posunu) a potom voľbou „Auto play“ (automatické 
prehrávanie) nastavte čas automatického prechádzania, tu je 
možné vybrať ◄ alebo ► od 1 do 10, stlačením  potvrďte 
nastavenie.
Zoznam súborov fotografi í: V zozname obrázkov stlačením 
tlačidla  zobrazte podmenu, zvolením „Local folder“ 
(lokálny priečinok) zobrazte zoznam priečinkov/súborov. 



SK - 8

Stlačením ◄/► zvoľte priečinok, otvorte ho stlačením tlačidla 
 a zobrazte ho stlačením .

3.5 Diktafón

V hlavnom rozhraní zvoľte menu Record (diktafón) krátkym 
stlačením ◄/►, potom otvorte menu záznamu krátkym 
stlačením . 
Záznam/Pauza: Záznam alebo jeho pozastavenie zvolíte 
krátkym stlačením .
Zastavenie: Súbor uložíte a vrátite sa späť do hlavného 
rozhrania dlhým stlačením  . Súbor so záznamom sa uloží 
do priečinka VOICE.
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3.6 Nahrávky

V hlavnom rozhraní zvoľte menu Voice (hlas) krátkym 
stlačením ◄/►, potom krátkym stlačením  otvorte 
prehrávanie súboru sa záznamom. 
V tomto menu môžete prehrávať súbory so záznamom FM 
vysielania a sa záznamom hlasu.
Zoznam súborov so záznamom: Počas prehrávania najskôr 
stlačením pauzy prerušte práve prehrávaný hudobný súbor, 
potom otvorte podmenu krátkym stlačením , zoznam 
priečinkov/súborov zobrazte zvolením „Local folder“ (lokálny 
priečinok). Zvoľte hudobný súbor stlačením ◄/►, potvrďte 
stlačením  a stlačením  spustite prehrávanie.

3.7 Texty

V hlavnom rozhraní zvoľte menu Text krátkym stlačením 
◄/►, potom krátkym stlačením  otvorte zoznam súborov 
e-kníh. Zvoľte e-knihu stlačením ◄/►, text zobrazte stlačením 
.
Ručné prezeranie: Stránku si prezrite hore alebo dole, jednu 
po druhej, krátkym stlačením ◄/►.
Automatické prezeranie: V zozname súborov e-kníh krátkym 
stlačením  zobrazte podmenu, zvoľte „Playback set“ 
(nastavenie prehrávania) a menu otvorte krátkym stlačením 
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, nastavte čas automatického prechádzania zvolením 
„Auto play“ (automatické prehrávanie), nastavenie potvrďte 
stlačením .
Zoznam textových súborov: V zozname súborov e-kníh 
stlačením tlačidla  zobrazte podmenu, zvolením „Local 
folder“ (lokálny priečinok) zobrazte zoznam priečinkov/
súborov. Zvoľte súbor e-knihy stlačením ◄/►, potvrďte 
stlačením  a čítanie spustite stlačením .

3.8 Hry

V hlavnom rozhraní zvoľte menu Game (hry) krátkym 
stlačením ◄/►, potom krátkym stlačením  otvorte 
zoznam hier. Zvoľte hru stlačením ◄/►, stlačením 
otvorte možnosti hry.
Krátkym stlačením  počas hrania hru ukončíte a otvoríte 
možnosti hry.

3.9 Súbory

V hlavnom rozhraní zvoľte menu Search (vyhľadávanie) 
krátkym stlačením ◄/►, potom krátkym stlačením 
otvorte zoznam priečinkov/súborov v pamäti.
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Prehrávanie/otvorenie súboru: Zvoľte súbor/priečinok 
stlačením ◄/►, stlačením  prehrajte alebo otvorte. Pokiaľ 
súbor nie je týmto prehrávačom podporovaný, nemusí sa 
prehrať alebo otvoriť.
Vymazanie súboru: V každom podmenu funkcií je možnosť 
„Delete fi le“ (vymazať súbor) a „Delete all“ (vymazať všetko). 
Zvoľte súbor, ktorý chcete vymazať, potom stlačte 
, zobrazí sa varovanie. Zvoľte Yes (áno) a súbor sa vymaže, 
alebo vymazanie zrušte voľbou No (nie).

3.9 Nastavenie

V hlavnom rozhraní zvoľte menu Setup (nastavenie) krátkym 
stlačením ◄/►, potom krátkym stlačením  otvorte 
možnosti nastavenia. (Z podmenu do vyššieho menu prejdite 
stlačením .)

3.10.1 System Time (čas na prehrávači):
Nastavte čas a dátum, krátkym stlačením + / - zvoľte čas alebo 
dátum, krátkym stlačením ◄/► nastavte číslo, nastavenie 
potvrďte krátkym stlačením .

3.10.2 Restore Default (obnovenie východiskového 
nastavenia):
Východiskové nastavenie obnovíte krátkym stlačením  
a voľbou „OK“. 

3.10.3 LCD set (nastavenie LCD):
Nastavte čas vypnutia LCD. 
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Krátkym stlačením  otvorte a zvoľte „Dark Mode“ (režim 
zhasnutia), potom nastavte číslo stlačením ◄/►, nastavenie 
potvrďte stlačením .
„0“ znamená, že vypnutie LCD nie je nastavené.

3.10.4 Language (jazyk):
Nastavenie jazyka prehrávača.

3.10.5 Power off (vypnutie):
Nastavenie automatického vypnutia a zaspatia. 
Krátkym stlačením  otvorte a zvoľte „Off time“ (čas 
vypnutia) alebo „Sleep time“ (čas zaspatia), potom stlačením 
◄/► nastavte číslo, nastavenie potvrďte stlačením .
„0“ znamená, že vypnutie nie je nastavené.

3.10.6 Online mode (režim online):
Nastavení stavu ovládača prehrávača: „Multiply driver“ 
(viacnásobný ovládač), „Normal only“ (iba normálny), 
„Encrypted only“ (iba šifrovaný), „Card only“ (iba karta).

3.10.7 Memory info (informácie o pamäti):
Zobrazenie stavu pamäte fl ash.

3.10.8 Format Device (formátovanie prehrávača):
Formátovanie fl ash pamäte prehrávača a jej vyprázdnenie. 
(*Pred formátovaním prehrávača si nezabudnite súbory uložiť, 
aby ste o ne neprišli.)

3.10.9 Firmware version (verzia fi rmvéru):
Zobrazenie verzie fi rmvéru prehrávača.
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3.10.10 Firmware upgrade (aktualizácia fi rmvéru):
Ak chcete aktualizovať fi rmvér prehrávača, pripojte prehrávač 
k počítaču pomocou USB kábla a prehrávač aktualizujte. 
(*pozri bod 4)

3.10.11 Key tone (tón kláves):
Nastavenie hlasitosti tónu kláves.

3.10.12 Exit (späť)
Ukončenie nastavovania.
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4. Aktualizácia fi rmvéru

Poznámka: V rámci technickej inovácie sa už CD k výrobku 
neprikladá, všetky dokumenty nájdete v pamäti prehrávača. 
Pred aktualizáciou si zálohujte všetky dáta z prehrávača, 
predídete tak nechcenému zmazaniu.
Ak prehrávač nefunguje alebo nefunguje obvyklým spôsobom, 
aktualizujte prehrávač pomocou nástroja na aktualizáciu 
fi rmvéru a fi rmvéru na bonusovom disku CD. Postupujte 
nasledovne:
Upozornenie pred aktualizáciou: a. Nevykonávajte aktualizáciu 
fi rmvéru, pokiaľ prehrávač funguje správne. b. Pred 
aktualizáciou si súbory zazálohujte na iné pamäťové médium.
A. Na pripojenie k počítaču použite USB kábel, prehrávač 

zobrazí rozhranie:

B. Po dokončení inštalácie aktualizačného nástroja na počítač 
otvorte na PC Start → Program → media player utilities. 
Otvorte „media player upgrade tool“ (nástroj aktualizácie 
prehrávača), na počítači sa zobrazí nasledujúce rozhranie.
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C. Súbor fi rmvéru stiahnete z počítača kliknutím na „select 
new version of the fi rmware fi le“ (zvoliť súbor novej verzie 
fi rmvéru). Kliknutím na tlačidlo „start“ spustite aktualizáciu 
softvéru.

D. Počas aktualizácie fi rmvéru neprerušujte spojenie 
prehrávača s PC. Po dokončení aktualizácie softvér 
zobrazí správu „the fi rmware update successful, program 
will automatically exit!“ (Aktualizácia fi rmvéru úspešná, 
program bude automaticky ukončený!). Potom by sa mal 
prehrávač automaticky vypnúť a reštartovať, aktualizácia je 
tým dokončená.
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5. Konverzia videa

Poznámka: V rámci technickej inovácie sa už CD k výrobku 
neprikladá, všetky dokumenty nájdete v pamäti prehrávača.
Tento prehrávač podporuje video vo formáte AMV v rozlíšení 
128 x 128. Video konvertujte pomocou softvéru na bonusovom 
disku CD. AMV&AVI Converter podporuje konverziu množstva 
rôznych videoformátov (AVI, RM, RMVB, MPG, MPG4, ASF, 
DAT, WMV, atd.) na formát AVI.

5.1 Inštalácia nástroja AVI Converter
Kliknite na priečinok EndUserTools na bonusovom disku CD, 
v ktorom nájdete súbor setup.exe. Kliknite naň a inštalujte na 
PC podľa uvedených krokov.

5.2 Konverzia videa na formát AVI
V menu PC > Program spustite AMV&AVI Converter 
a postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

2)  Zvoľte 
umiestnenie

1)  Kliknite na Add 
(Pridať)

4) Kliknutím spustite konverziu, vyčkajte.

3)  Nastavte 
rozlíšenie
na 128x128, 
nastavte
kvalitu.

Po konverzii skopírujte skonvertovaný videosúbor do prehrávača 
a potom sa z neho už môžete tešiť vo vašom prehrávači.
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6. Technické parametre

Položky: SFP 6070
Rozmery 43,5 × 43,5 × 12,5 mm (Š × V × H)
Farebný TFT displej: 1,5-palcový TFT displej; 65 000 reálnych 
farieb, rozlíšenie (128 × 128)
Jazyková podpora: Viacjazyčný systém (EN, CZ, SK, HU, PL) 
Rýchlosť prenosu dát: Vysokorýchlostný USB 2.0
Čítanie: 4 Mb/s, Zápis: 1 Mb/s
Podporované formáty súborov
Hudba:
MP3: 8 kb/s – 320 kb/s
WMA: 32 kb/s – 320 kb/s
WAV: 64 kb/s/256 kb/s
Obrázky: JPEG
Podporované videoformáty: AMV (Všetky formáty by mali byť 
prevedené na formát .AMV dodávaným softvérom)
Text: Pre písmená s diakritikou používajte kódovanie UNICODE 
Odstup signálu od šumu: (S/N) 85 dB
Kmitočtový rozsah: 20 Hz – 20 kHz
Max. výstupný výkon: 10 mW + 10 mW
Pamäť fl ash: 8 GB
Slot na micro SDHC kartu (max 16 GB)
Zdroj energie: Lítium-polymérová batéria 3,7 V
Čas použiteľnosti batérie: Prehrávanie videa: 4 až 5 hodín 
Prehrávanie MP3: 12 až 13 hodín (úsporný režim) 
Prevádzková teplota: 5°C až 40°C
Podporovaný operačný systém: WINDOWS 2000/XP, 
Mac OS 10.4.6
Hmotnosť: Približne 23 g
Príslušenstvo: Návod na obsluhu, slúchadlá, kábel USB
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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.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez 
předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.




