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ÚVOD
•  Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku.
•  Přečtěte si prosím tento návod k použití, abyste se dozvěděli, jak správně s přístrojem 

zacházet. Po přečtení návodu k použití jej uložte na bezpečné místo k možnému 
pozdějšímu využití.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
•  Nenechávejte přehrávač na místech s vysokou teplotou, vlhkostí nebo prašností, zejména  

v automobilu se zavřenými okny během letního období.
•  Na přehrávač neklepejte a nevystavujte jej úderům.
•  Zvolte vhodnou hlasitost, a pokud vám začne zvonit v uších, hlasitost snižte nebo přestaňte 

přehrávač používat.
•  Během formátování, ukládání nebo stahování souborů přehrávač náhle neodpojujte, jinak 

může dojít k poruše. 
•  Nebudeme odpovědní v případě ztráty paměti způsobené poškozením produktu, jeho 

opravou nebo z jiných důvodů. Používejte prosím přístroj správně dle návodu.
•  Přehrávač lze nabíjet, když je zapnutý i vypnutý, a to připojením ke vstupu USB zapnutého 

počítače.
•  Sami přehrávač nerozebírejte a nepoužívejte k čištění jeho povrchu alkohol, ředidlo  

ani benzen.
•  Nepoužívejte přehrávač na místech, kde je zakázáno používání elektroniky, například  

v letadle.
•  Nepoužívejte přehrávač při řízení vozidla ani při chůzi, aby nedošlo k dopravní nehodě.

FUNKCE
Hudební funkce: MP3, WMA, vynikající zvuk, ekvalizér a funkce náhodného přehrávání;
Vysokorychlostní USB 2.0
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Sluchátka
Červená kontrolka LED / Micro USB
HLASITOST +
HLASITOST – 
Předchozí / Následující / Přehrávání

Zapnutí/vypnutí přehrávače 
● Dlouhým stisknutím tlačítka “ ” zapněte přehrávač.
● Dlouhým stisknutím tlačítka “ ” přehrávač vypnete.

HLAVNÍ FUNKCE:

Stisknutí a podržení = zapnutí nebo vypnutí
Krátké stisknutí = přehrávání / pauza

Vol + Zvýšení hlasitosti
Vol – Snížení hlasitosti

Další
Předchozí
Dlouhým stisknutím zapnete nebo vypnete 
funkci náhodného přehrávání
Krátkým stisknutím tohoto tlačítka lze změnit 
ekvalizér

Sluchátka Vstup pro sluchátka 3,5 mm
USB Vstup micro USB / nabíjení
Kontrolka LED Kontrolka stavu přehrávání
Červená kontrolka LED Kontrolka nabíjení

NABÍJENÍ BATERIE
Nabitá baterie má napětí 3,7 V. Zobrazovaná kapacita baterie se bude postupně snižovat.  
Pokud bude baterie téměř vybitá, rozsvítí se červená kontrolka. Baterii je třeba co nejdříve 
nabít. Připojte kabel USB do vstupu pro USB počítače nebo 5V nabíječky. Úplné nabití 
přehrávače trvá přibližně 3 hodiny.



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


