ODTWARZACZ MP3
MODEL: AK301, AK301A

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Kieszonkowy odtwarzacz Mp3 z dyktafonem, radiem i wbudowanym czytnikiem popularnych i
tanich kart microSD umożliwi w wygodny sposób odsłuch muzyki w każdym miejscu i czasie.
Cechy produktu:
•
•
•
•
•
•
•

•

MP3 Player w eleganckiej zwartej obudowie odtwarza muzykę z plików MP3
zapisanych na kartach pamięci typu microSD/TF.
Dzięki wbudowanemu wtykowi USB player może (z zainstalowaną kartą pamięci)
służyć jak zwykły wypasiony pendrive.
Jest bardzo praktyczny, poręczny, przenośny - można go wszędzie ze sobą zabrać (na
imprezę, na wakacje, do samochodu, do biura, ogrodu, na rower, na wycieczkę itp...).
Charakteryzuje się czystym brzmieniem. Posiada oczko na zamocowanie smyczy.
Wyposażony w dyktafon - możesz nagrywać wszystko co się dzieje dookoła Ciebie.
Sterowany jest za pomocą przycisków na obudowie - można nimi przerzucać kolejne
utwory, regulować głośność, pauzować odtwarzanie.
Wbudowana funkcja czytnika kart pamięci (pendrive) po podpięciu playera do
komputera za pomocą wbudowanego w player wtyku USB - nie musisz szukać
oddzielnego kabelka.
Player zasilany jest z łatwo dostępnych baterii/akumulatorków AAA 1,5V - nigdy nie
zabraknie Ci energii.

Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wyświetlacz LCD 1,5" - podświetlany na niebiesko
Pamięć wbudowana: brak
Czytnik kart: microSD/TF do 32GB
Formaty plików: MP3, Wma
Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz
Wejścia: USB, Czytnik kart
Wyjścia: słuchawkowe 3,5mm
Funkcj nagrywania dźwięku
Zasilanie: 1x bateria AAA 1,5V
Sygnalizacja diodą statusu pracy (ładowanie, odtwarzanie).

•

POLSKIE MENU
Przewijanie utworów w przód i w tył
Zmiana głośności odtwarzania
Equalizer
Powtarzanie : raz , wszystko
Przełącznik HOLD (blokada przycisków)
Obsługa TAG-ów : wyświetla tytuł utworu ,czas
Wbudowane RADIO FM ( 87-108 MHz ) - zapamiętuje 20 stacji

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Obudowa antyscratch
Wymiary odtwarzacza: 96mm x 30mm x 19mm

2. Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia
1. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem włóż do niego 1 baterię AAA 1,5V.//*
2. Aby włączyć/wyłączyć urządzenie należy przesunąć przełącznik nacisnąć i
przytrzymać przycisk PLAY/PAUSE.
3. Poruszanie się po MENU odbywa się przełącznikiem MODE (przesuwanie w lewo << /
prawo >>) Aby wybrać opcję w Menu należy nacisnąć przycisk MODE. Aby wyjść z
opcji należy nacisnąć przycisk PLAY/PAUSE.
4. Aby zmienić język MENU na polski należy w głównym menu wybrać opcję SYS,
następnie Language, następnie Poland.
5. Regulację głośności wykonuje się za naciskając przycisk Voli + i -.
6. Aby zatrzymać/wznowić odtwarzanie utworu naciśnij przycisk PLAY/PAUSE.
7. Aby zmienić utwór należy nacisnąć przycisk >> lub <<. Aby przewinąć utwór należy
nacisnąć i przytrzymać przycisk >> lub <<.
8. Aby skopiować dane z/na kartę pamięci podłącz WYŁĄCZONY player do komputera –
po chwili system wykryje nowe urządzenie, które pojawi się w systemie jako nowy dysk
przenośny. Jeżeli tak się nie dzieje, spróbuj przełożyć kabel do innego portu USB
komputera.
3 Uwagi i środki ostrożności
•
Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń
miejscu.
•
Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
•
Nie ustawiaj w urządzeniu maksymalnego poziomu głośności na dłuższy okres czasu.
•
Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
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