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Návod k obsluze
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Důležité bezpečnostní opatření
Předběžné opatření
K zajištění optimálního provozu:
Nepoužívejte tento přístroj na místech, které jsou extrémně horké, studené,
prašné anebo vlhké.
Nepoužívejte ani nenechávejte přístroj na následujících místech.
● Na místech s vysokou vlhkostí.
● Na místech vystavených přímému slunečnímu záření.
● V blízkosti zdrojů silného magnetického záření, ako jsou televizní
přijímače, reproduktory anebo magnety.
● Na místech vystavených nadměrným pohybům anebo vibracím, jako je
například automobil.

Pro bezpečnost
●
●
●

Nepokoušejte se tento přístroj demontovat.
Zajistěte, aby se žádné spony nebo jiné cizí předměty nedostaly do
přístroje.
Dávejte pozor, aby přístroj neupadl anebo nebyl vystaven silným otřesům.

Poznámky týkající se poslechu pomocí sluchátek
●
●
●
●

Poslouchejte s nastavenou přiměřenou hlasitostí k zabránění poškození
sluchu.
Nepoužívejte sluchátka během řízení vozidla anebo kola.
Měli byste být mimořádně opatrní anebo dočasně přerušit poslech
přehrávače v případných nebezpečných situacích jako je chůze, běh, apod.
Pokud neslyšíte žádný zvuk, NEZVYŠUJTE úroveň hlasitosti, protože
hudba se může náhle spustit s vysokou hlasitostí. K zabránění poškození
vašeho sluchu anebo poškození sluchátek nastavte ovladač hlasitosti na
nejnižší úroveň před spuštěním přehrávání a pomalu zvyšujte hlasitost na
požadovanou úroveň.

Právo na změnu dizajnu a technických údajů je vyhrazené bez předchozího
upozornění.
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Rozmístění ovládacích prvků:
1. Konektor linkového vstupu
2. Konektor sluchátek
3. Vestavěný mikrofon
4. Stavová kontrolka
5. LCD displej
6. Tlačítko HOLD
7. USB konektor
8. Tlačítko záznamu
9. Tlačítko Stop/Pause
10. Zapnutí/vypnutí napájení/
přehrávání/pozastavení
11. Menu/Předchozí/REW/
Následující/FF
12. Hlasitost +/Hlasitost 13. Reproduktor
14. Tlačítko uzamčení
15. Kryt bateriového prostoru
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Displej
• Úroveň baterie
• Název přehrávané skladby, číslo a čas
• Režim opakovaného přehrávání

7 režimů: Normal, Repeat One, Folder, Repeat Folder, Repeat All, Random,
Intro
• Režim EQ „ekvalizéru“

7 režimů: Natural, Rock, Pop, Classical, Soft, Jazz, DBB

I. Základní obsluha
1. Napájení elektrickou energií
Přístroj je napájený AAA baterií anebo prostřednictvím USB. Pokud indikace
zobrazení zbývající kapacity baterie je
, okamžitě prosím baterii nabijte.
2. Zapnutí/vypnutí napájení
A. Stiskněte a podržte tlačítko  k zapnutí napájení. Na LCD displeji se
zobrazí úvodní logo.
B. V režimu přehrávání anebo zastavení (pozastavení), stiskněte a podržte
 k vypnutí napájení.
Poznámka:
Pokud je přístroj uzamčen tlačítkem HOLD,
zobrazí se na displeji ikona uzamčení a poté
se automaticky vypne napájení, pokud je
zapnuté.
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3. Režim
Po zapnutí napájení zařízení stiskněte a podržte tlačítko M k otevření
hlavního menu. K dispozici máte čtyři režimy: Režim přehrávání hudby MSC,
Režim záznamu REC, Hlasový režim VOI a Systémová nastavení SYS.
Podle zobrazení na následujícím obrázku:
Stisknutím  anebo  zvolte příslušný
režim.
Stiskněte tlačítko M k aktivaci.

II. Režim záznamu REC
1. Aktivace prostřednictvím menu
1) Zapněte napájení přístroje a otevřete hlavní menu.
2) Pomocí tlačítka / zvolte režim záznamu REC a poté stiskněte
tlačítko M k potvrzení a aktivaci.
3) Stiskněte tlačítko  ke spuštění záznamu.
4) Stiskněte a podržte tlačítko  anebo tlačítko M k zastavení záznamu a
současnému uložení nahrávky.
Poznámka:
(1) Pokud se na LCD displeji zobrazí „Disk Full“, znamená to že na
disku není dostatek místa a smažte proto prosím některé soubory k
uvolnění místa.
(2) Tento přístroj podporuje 99 souborů v každém adresáři. Pokud se na
LCD displeji zobrazí „Directory Full“, znamená to že v adresáři je již
99 souborů. Přejděte prosím do jiného adresáře.
2. Zkratka
1) V režimu zastavení stiskněte tlačítko  ke spuštění záznamu. Stisknutím
tlačítka  pozastavíte záznam.
2) Stiskněte a podržte tlačítko  anebo tlačítko M k zastavení záznamu a
současnému uložení nahrávky.
3. Volba typu záznamu
1) Ve stavu zastavení záznamu stiskněte tlačítko M k otevření menu
záznamu.
2) Zvolte možnost „record type“ a poté stiskněte tlačítko M k její otevření.
Poté pomocí tlačítka  anebo  zvolte možnost „record type“ a
následně stiskněte tlačítko M k potvrzení volby.
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REC Type: SP záznam, WAV formát, dobrá kvalita
LP záznam, ACT formát, všeobecná kvalita
SP VOR, WAV formát, záznam ovládaný hlasem
LP VOR, ACT formát, záznam ovládaný hlasem
Ovládání hlasem znamená to, že záznam se ovládá hlasem. Zastaví se,
není-li slyšet žádný hlas a spustí se při zjištění hlasu, takže to pomáhá šetřit
místo paměti.
3)
A.
B.
C.

Přehrávání zaznamenaných souborů.
Otevřete hlavní menu, zvolte možnost Voice Mode VOI.
Stisknutím tlačítka M otevřete rozhraní a stiskněte  k přehrávání.
Pomocí tlačítka  anebo  zvolte zaznamenané soubory.

Telefonní linka

4. Záznam telefonického hovoru
Připojte externí telefonní linku a telefonní kabel k telefonnímu adaptéru;
připojte audio linku k adaptéru a LINE IN konektoru. Delším stisknutím
tlačítka  spusťte záznam.

LINE IN
LINE IN kabel

Telefonní linka
Telefonní adaptér

5. Přesun zaznamenaných souborů do externího přístroje
Připojte audio kabel k PHONES (sluchátka) k vstupnímu konektoru externího
zařízení, poté stiskněte tlačítko PLAY/M na rekordéru a současně tlačítko
REC na externém zařízení. (Vyzkoušejte prosím funkci záznamu externího
zařízení ještě před vašim záznamem, abyste zabránili selhání záznamu)
Poznámka:
V průběhu záznamu, pokud byl přístroj vypnutý nárazem anebo jinými
činnostmi, všechny zaznamenané soubory se ztratí. Proto prosím
manipulujte s přístrojem jemně.
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6. Konvertování souborů ACT formátu do formátu WAV

1) Po instalaci softvéru otevřete a spusťte „sound converter“, klikněte na
„open“.
2) Zvolte ACT soubory, které chcete konvertovat.
3) Klikněte na „convert“ a spusťte konvertování.

III. Hudební režim MSC a hlasový režim VOI
1. Popis funkcí tlačítek
Tlač.



Činnost

Režim
zastavení

Režim
přehrávání

Podmenu
přehrávání

dlouhé
stisknutí

Vypnutí
napájení

Vypnutí
napájení

Vypnutí
napájení

krátké
stisknutí

Přehrávání

Zastavení

Opuštění
menu

dlouhé
stisknutí
M





Otevření
Otevření
Otevření
hlavního menu hlavního menu hlavního menu

krátké
stisknutí

Otevření
hlavního
adresáře

krátké
stisknutí

Následující

dlouhé
stisknutí

Potvrzení
Aktivace
možnosti anebo
volby režimu
otevření další
Následující a
přehrávání

Posun
podmenu

Nepřetržité
snímání
dopředu

FF

Nepřetržitý
posun
dopředu

krátké
stisknutí

Předchozí

Předchozí a
přehrávání

Posun
podmenu

dlouhé
stisknutí

Nepřetržité
snímání
vzad

REW

Nepřetržitý
posun vzad

-7-

Podmenu
Hlavní menu
zastavení
Stejně jako
vlevo

Stejně jako
vlevo

Stejně jako
vlevo

Stejně jako
vlevo

Vypnutí
napájení
x
Otevření
hlavního menu
x
Následující
režim
Nepřetržitý
posun
dopředu
Předchozí
režim
Nepřetržitý
posun vzad

Tlač.

+

-

Činnost

Režim
zastavení

Režim
přehrávání

Podmenu
přehrávání

krátké
stisknutí

Zvýšení
hlasitosti

Zvýšení
hlasitosti

x

x

x

dlouhé
stisknutí

Postupné
zvyšování
hlasitosti

Postupné
zvyšování
hlasitosti

x

x

x

krátké
stisknutí

Snížení
hlasitosti

Snížení
hlasitosti

x

x

x

dlouhé
stisknutí

Postupné
snižování
hlasitosti

Postupné
snižování
hlasitosti

x

x

x

krátké
stisknutí

Otevření
rozhraní
záznamu
a spuštění
záznamu

Aktivace
režimu
opakovaného
přehrávání
úseku A-B

x

Otevření
rozhraní
záznamu
a spuštění
záznamu

Spuštění
záznamu

dlouhé
stisknutí

Otevření
rozhraní
záznamu
a spuštění
záznamu

Aktivace
režimu
opakovaného
přehrávání
úseku A-B

x

Otevření
rozhraní
záznamu
a spuštění
záznamu

Spuštění
záznamu

krátké
stisknutí

Pozastavení
záznamu

x

x

x

x

Uložení
nahrávky

Otevření
podmenu
přehrávání

x

x

x





dlouhé
stisknutí

Podmenu
Hlavní menu
zastavení

Provozní zručnosti:
Menu lze opustit anebo zvolit rozhraní rychle krátkým stisknutím
tlačítka „“.
Při stisknutí tlačítek nebuďte netrpělivě rychlí, tiskněte je prosím jedno
za druhým.
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2. Menu zastavení
V režimu zastavení, stiskněte tlačítko M k aktivaci menu zastavení. K
dispozici máte čtyři možnosti: Main directory „hlavní adresář“, Delete one
„smazání jednoho souboru“, Delete All „smazání všech souborů“ a exit
„konec“. Stisknutím tlačítka  anebo  zvolte příslušnou možnost.
1) Tento přístroj podporuje 99 podadresářů. Můžete uložit různé soubory do
různých adresářů (adresář by měl byť předem vytvořený v PC), budete je
moct přehrávat a spravovat tříděním.
Poznámka:
I. Můžete nastavit „Hlavní adresář“ pro hudební režim, režim záznamu a
hlasový režim, tzn., “hlavní adresář” těchto tří režimů nekoresponduje
se stejným adresářem.
II. V adresáři musí být soubory, které lze identiﬁkovat podle režimu,
takže se adresář zobrazí v průběhu nastavení „hlavního adresáře“.
2) Smazání souborů
● Zvolte možnost „delete one“ anebo „delete all“ k smazání aktuálního
souboru anebo všech souborů v aktuálním adresáři.
● V režimu pozastavení stiskněte tlačítko MODE/REP k otevření menu
zastavení a stisknutím tlačítka  anebo  zvolte možnost
„delete one“ a poté stiskněte tlačítko M k aktivaci rozhraní smazání.
Stisknutím tlačítka  anebo  přepínáte mezi možností „YES
(ano)“ a „NO (ne)“; zvolte možnost „YES“ a stiskněte tlačítko M k
smazání aktuálního souboru; zvolte možnost „NO“ k zrušení smazání;
zvolte možnost „delete all“ pro smazání všech souborů aktuálního
adresáře.
Poznámka:
Možnost „delete all“ může smazat pouze soubory v aktuálním adresáři
aktuálního režimu. Například, pokud v režimu přehrávání hudby
zvolíte možnost „delete all“, můžete smazat pouze hudební soubory.
Zaznamenané soubory nebudou smazané.
3) Zvolte možnost „exit“ a stiskněte tlačítko M k uzavření menu zastavení.
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3. Menu přehrávání
V režimu přehrávání krátce stiskněte tlačítko MODE/REP k otevření menu
přehrávání, které obsahuje možnosti: Repeat „opakované přehrávání“,
Equalizer „ekvalizér“ (pouze v režimu přehrávání hudby), tempo rate
„rychlost“, replay „přehrávání“, replay times „počet přehrávání“ (pouze v
režimu přehrávání hudby), replay gap „přerušení přehrávání“ (pouze v režimu
přehrávání hudby) a Exit „konec“. Stisknutím tlačítka  anebo  zvolte
příslušnou možnost. Dané možnosti otevřete krátkým stisknutím tlačítka M.
1) Režim opakovaného přehrávání „Repeat“:
Během přehrávání hudby a záznamu souborů můžete zvolit různé režimy
opakování (např., Repeat one „opakování jednoho souboru“, repeat all
„opakování všech souborů“, apod.)
Při potvrzení vaší volby bude přehrávač přehrávat podle nastavených
pravidel. Dostupné režimy přehrávání zahrnují: Normal „standardní
přehrávání“, Repeat One „opakování jednoho souboru“, Folder „přehrávání
adresáře“, Repeat Folder „opakování adresáře“, Repeat All „opakování
všeho“, Random „náhodné přehrávání“ a Intro „ukázka“.
Normal: Po kompletním přehrání hudby aktuálního adresáře, bude
přehrávač přehrávat hudbu následujícího adresáře, dokud se nepřehrají
všechny soubory a poté se přehrávání zastaví.
Repeat One: Opakované přehrávání jedné skladby.
Folder: Přehrávání všech hudebních skladeb v adresáři.
Repeat Folder: Opakované přehrávání všech skladeb v adresáři.
Repeat All: Opakované přehrávání kompletní hudby.
Random: Náhodné přehrávání hudby aktuálního adresáře.
Intro: Přehrávání prvních deseti sekund všech skladeb aktuálního
adresáře.
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2) Ekvalizér „Equalizer“ (Dostupný pouze v režimu přehrávání hudby)
(Natural)
(Rock)
(Pop)
(Classical)
(Soft)
(Jazz)
(DBB)
3) Rychlost „Tempo Rate“
Během přehrávání hudebních souborů (použitelné pouze u MP3 souborů)
a zaznamenaných souborů, může uživatel zvolit různé rychlosti (pomalejší
anebo rychlejší), ale zvuk se nezmění.
4) Opakované přehrávání úseku „Repeat Mode“
(1) Během přehrávání stisknutím tlačítka  nastavíte bod „A“ a písmeno „B“
v ikoně
opakování bude blikat. Opět stiskněte tlačítko  k potvrzení
bodu B. Poté bude přehrávač opakovaně přehrávat úsek mezi bodem A a
B. Po dosažení nastaveného počtu opakování anebo krátkým stisknutím
tlačítka M uzavřete režim opakování.
(2) Funkce sledování (hlasový režim nemá tuto funkci)
V opakovaném přehrávání A-B stiskněte tlačítko  k aktivaci režimu
sledování, ikona opakování „ “ se změní na ikonu sledování „ “. Poté
začne přehrávač zaznamenávat hlas uživatele. Délka doby je stejná jako
u A-B opakování. Když nastane nastavený čas, přehrávač bude přehrávat
původní hlas a ikona se změní na „ “. Poté může uživatel stisknout
tlačítko  k aktivaci funkce kontrastu.
Poznámka:
V tomto stavu stiskněte tlačítko  pro návrat do stavu „A-B repeat“.
(3) Funkce kontrastu (hlasový režim nemá tuto funkci)
Po aktivaci funkce kontrastu se ikona opakování změní na „ “. Nyní
přehrávač začne přehrávat následující hlas. Po úplném přehrání
následujícího hlasu se ikona změní na „ “ a přehrává se původní hlas.
Po přehrání původního hlasu se začne přehrávání nahrávky opakovaně
bez zastavení (bez ohledu na nastavení „Repeat Times“), dokud
nestisknete tlačítko M.
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(4) Počet opakování (pouze hudební režim má tuto funkci)
Stiskněte tlačítko M k úpravě počtu opakování, přičemž tyto počty určují
to, po kolika opakování přehrání úseku A-B se přehrávání skončí.
(5) Přerušení opakování (pouze hudební režim má tuto funkci)
Stiskněte tlačítko M k úpravě přerušení opakování, přičemž toto
nastavení určuje čas pozastavení mezi aktuálním přehrávání a posledním
přehráváním (jednotka: sekundy)
(6) Konec
Krátkým stisknutím tlačítka M uzavřete menu přehrávání.
4. Texty skladby
Tento přehrávač podporuje funkci textů skladeb během MP3 přehrávání.
Poznámka:
1) Formát souborů textů skladby by měl být *.LRC
Například: Název souboru skladby je: A-DoNight.mp3
Název souboru textu je: A-DoNight. Lrc

2) Název souboru by měl být stejný jako název skladby.
3) Textový soubor by měl byť umístěný ve stejném adresáři jako skladba.
V průběhu režimu přehrávání stiskněte a podržte tlačítko M k zobrazení textů
skladby, stiskněte tlačítko M pro ukončení.

V. Uzamčení
V režimu přehrávání anebo zastavení stiskněte
tlačítko HOLD ve směru šipky k uzamčení
přehrávače. V režimu uzamčení nelze použít žádnou
z funkcí.

VI. Systémová nastavení SYS

- 12 -

1. Čas
1) Aktuální čas (Funkce elektronických hodin. Čas lze zobrazit pouze po
otevření tohoto rozhraní):

Stiskněte tlačítko M k otevření rozhraní aktuálního času:

Stiskněte + (- pro opačný směr) pro spuštění nastavení formy roku (možnost
roku začne blikat), poté pomocí tlačítka  anebo  zvýšíte anebo
snížíte číselnou hodnotu. Poté krátkým stisknutím + zvolte měsíc, den,
hodinu, minuty a sekundy a také použijte tlačítko  anebo  k zvýšení
anebo snížení číselné hodnoty. Stiskněte tlačítko M anebo tlačítko  k
potvrzení a ukončení po provedení úpravy.
2) Přednastavený záznam
Nastavte čas a tento přístroj začne záznam automaticky v nastaveném čase.

Stiskněte tlačítko M k otevření rozhraní časovače záznamu.

Způsob úpravy časovače záznamu je stejný jako úprava provedená výše:
nastavte postupně rok, měsíc, den, hodinu, minuty a sekundy a poté stiskněte
tlačítko M anebo tlačítko  k potvrzení a ukončení po provedení úpravy.
Poznámka:
Stiskněte tlačítko  k zapnutí/vypnutí funkce přednastaveného
záznamu. Pokud tuto funkci vypnete, na displeji se nezobrazí žádná
ikona se zvonkem.
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3) Délka záznamu

Stiskněte tlačítko M k otevření rozhraní délky záznamu.

Způsob úpravy času záznamu je stejný jako úprava provedená výše: nastavte
postupně rok, měsíc, den, hodinu, minuty a sekundy a poté stiskněte tlačítko
M anebo tlačítko  k potvrzení a ukončení po provedení úpravy.
2. Čas nasvícení

Stiskněte tlačítko M k otevření rozhraní doby nasvícení:

Stiskněte tlačítko / pro úpravu doby nasvícení. Jednotka času je v
sekundách. Stiskněte tlačítko M anebo tlačítko  k potvrzení a ukončení po
provedení nastavení.
3. Volba jazyku

Stiskněte tlačítko M k otevření rozhraní volby jazyku:
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Stiskněte tlačítko / pro volbu příslušného jazyku a krátce stiskněte
tlačítko M k potvrzení a ukončení nastavení.
4. Nastavení vypnutí napájení
Stiskněte tlačítko M k otevření rozhraní nastavení vypnutí napájení. K
dispozici jsou dva režimy:

1) Režim úspory energie
Nastavte čas vypnutí napájení (jednotka: minuty) v režimu zastavení a čas
se vypočítá, pokud určitou dobu nestisknete žádné tlačítko a přehrávač by se
měl poté automaticky vypnout. Pokud je nastavená hodnota na 0 sekundách,
tato funkce nebude aktivní.
2) Režim Sleep
Natavte čas (jednotka: minuty), čas se vypočítá, když nestisknete určitou
dobu žádné tlačítko a přehrávač by se měl automaticky vypnout. Čas se
smaže na nulu při vypnutí napájení (tzn. nastavení jednoho času), což se
zejména používá při poslechu skladeb před spaním. Nastavení se zruší
automaticky po vypnutí napájení. Nastavení musíte resetovat, pokud chcete
přístroj opětovně používat.
5. Nastavení opakovaného přehrávání
Stiskněte tlačítko M k otevření rozhraní nastavení opakovaného přehrávání.
K dispozici máte dva režimy:

1) Manuální režim „Manual“ znamená, že zastavení není možné automaticky
při opakovaném přehrávání A-B, ale nastavte bod manuálně.
2) Automatický režim „Auto“ znamená, že pozastavení je možné
automaticky. (Vztahuje se na projevy bez hudby.)
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6. Úprava kontrastu
Úprava kontrastu displeje.
7. Režim připojení „On-line“
Toto nastavení slouží k nastavení režimů přenosných disků zobrazujících se
na PC. K dispozici máte tři režimy: „Multi Drive“, „Normal Only“ a „Encrypted
Only“.

8. Informace o paměti
Kontrola zbývající kapacity ﬂash paměti. První číslice představují celkovou
kapacitu disku a procenta představují procentuální poměr použitého prostoru
disku.
9. Verze ﬁrmvéru
Zobrazení verze programového vybavení „ﬁrmware“.
10. Aktualizace ﬁrmvéru

VI. Připojení k PC
Pro operační systém Windows 98 SE je nutné instalovat ovladač. Pro
operační systém ME/2000/XP anebo novější není nutné instalovat ovladač.
Zapněte přehrávač a zasuňte USB do USB portů ve vašem PC. Když je
připojení provedené správně, zobrazí se následující:
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1. Vytvoření adresáře souborů:
Tento přehrávač může rozeznat 99 souborů vytvořených v přenosném disku
uživatelem.
2. Aktualizace přehrávače
Tento přehrávač může být aktualizovaný anebo udržovaný svým systémovým
ﬁrmvérem pomocí nástrojů a softvéru instalovaného v počítači.
1. Otevřete hlavní menu, tisknutím tlačítek „/“ zvolte „System
Setting“. Stiskněte krátce tlačítko „M“ k otevření a tisknutím tlačítek „/
“ zvolte možnost „Firmware Upgrade“. Opět stiskněte tlačítko M k
potvrzení a aktivaci.
2. Připojte přehrávač k PC.
3. Spusťte nástroj aktualizace „MP3PlayerUpgrade“ v PC a poté klikněte na
tlačítko „Select the Firmware ﬁle of new version“. Zvolte program nového
ﬁrmvéru (lze jej najít na disku dodávaném s přehrávačem anebo stáhnout
z webové stránky výrobce).

4. Klikněte na tlačítko „Start upgrading“ a systém spustí aktualizaci.
5. Po úspěšné aktualizaci se na přehrávači zobrazí následující:

Poznámka:
1. Aktualizace ﬁrmvéru slouží k vylepšení a optimalizaci výkonu
přehrávače. Ale pokud se ﬁrmvér neaktualizuje, standardní činnost
přehrávače nebude ovlivněna.
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2. Chyby způsobené aktualizací ﬁrmvéru mohou vést k poruše
přehrávače! Proto si prosím pozorně přečtěte návod k obsluze ještě
před uskutečněním dané činnosti. Doporučujeme, aby tuto činnost
prováděli osoby s dostatečnými počítačovými znalostmi.
3. Softvér pro aktualizaci ﬁrmvéru tohoto přehrávače není dostupný
pro ostatní série přehrávačů a naopak.
3. Funkce speciálního prostoru
Uživatel může svévolně rozdělit USB disk do dvou částí prostřednictvím
nástrojů dodávaných s přehrávačem, uživatel může vidět písmena dvou
disků. Pro operační systém Windows 2K, by měl být počítač instalován s
SP4. V opačném případě bude moct uživatel vidět pouze písmeno jednoho
disku. Pokud bude chtít uživatel vidět písmeno jiného disku, bude muset
zvolit možnost „Single common disk“ anebo „Single encryption disk“ v části
„Systémová nastavení/On-line režim“. Jedna část by měla být kódována
(nemusí být kódována, takže disk může být použitý jako dva) na ukrytí
obsahu. Tyto data nelze vidět bez zadání hesla.
1. Připojte přehrávač k počítači.
2. Spusťte sadu nástrojů „MP3 Player Disk Tool Of installation program“
dodávanou s přehrávačem.
3. Uživatel nejdříve uvidí nástroj formátování. Poté zvolte možnost „Divide/
encrypt“ a zvolte vhodnou kapacitu kódovaného disku.

Poté klikněte na související blok k nastavení uživatelského jména a hesla.
Zadejte jméno do bloku „New user‘s name“ a heslo zadejte do bloku „New
password“. Poté zadejte nové heslo ještě jednou do bloku „Conﬁrm the
new password“. Klikněte na tlačítko „Start“ ke spuštění rozdělení disku.
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4. Po rozdělení uvidí uživatel levé indikace:
5. Stiskněte „Enter“ a počítač bude indikovat restartování systému.
Potvrzením této možnosti restartujete počítačový systém.

6. Po spuštění můžete vidět dva disky (u operačního systému, který je
starší než Windows 2K SP4, můžete vidět pouze jediný disk). Klikněte na
kódovaný disk (uvedený na druhém místě), který má tři soubory. Dva jsou
ukryté soubory a jeden je exekuční soubor. Tento disk má jen 300K místa.
7. Spusťte exekuční soubor „RdiskDecrypt.exe“ a zadejte uživatelské jméno
a heslo do dialogového okna. Pokud je heslo správné, otevře se soubor
kopírování na disk.
8. Po každém připojení zařízení k počítači musí uživatel zadat uživatelské
jméno a heslo, aby mohl otevřít kódovaný disk.

Poznámka:
Tyto soubory v kódovaném disku nelze identiﬁkovat přehrávačem.
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Poznámka:
Je-li disk rozdělení do dvou částí nebo pokud jsou disky kombinované
do jednoho, data na disku budou smazané a proti si prosím tyto data
zálohujte.
Varování:
Nezapomeňte prosím vaše uživatelské jméno a heslo; v opačném
případě nelze kódovaný disk použít. Kódovaný disk lze zrušit pouze
kombinací disků a touto činností ztratíte soubory nacházející se na
kódovaném disku.

Odstranění možných problémů
1. Proč nelze přehrávat některé MP3?
Standardní MP3 zahrnují pouze: skladby ve vrstvě 3 of MPEG 1, vrstvě 3
MPEG 2 a vrstvě 3 MPEG 2.5. V opačném případě je nelze přehrávat v
přehrávači, s výjimkou souborů transformovaných příslušným softvérem.
2. Proč se velikost paměti zobrazená v operačním systému neshoduje
s obrázky v záložce?
Softvér v MP3 přehrávači zabere menší část paměti, což se shoduje s
příslušnými standardy.
3. Něco o WAV formátu
Toto řešení podporuje WAV soubory pouze IMA ADPCM formátu. Pokud
budete chtít uložit WAV soubory jiného formátu v tomto přehrávači, nastavte
prosím nový adresář a uložte do něj WAV soubory. Nevkládejte WAV soubory
jiného formátu do kořenového adresáře přenosného disku a adresáře VOICE,
v opačném případě by nemusel přehrávač fungovat při přehrávání těchto
WAV souborů.
4. Co způsobuje, že MP3 přehrávač funguje pomaleji?
Časté použití anebo smazání souborů vytváří fragmenty čas ve ﬂash paměti,
podobné fragmentům na pevném disku, což způsobuje zpomalení činnosti
přehrávače.
5. Co, když je ovládací program MP3 přehrávače poškozený?
Je to způsobené nesprávnou obsluhou. Pro podrobnosti si prosím přečtěte
část Aktualizace/Obnovení softvéru.
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6. Co když MP3 přehrávání nefunguje správně, tzv, selhává?
Pokud se vyskytne nestandardní činnost způsobená nesprávnou obsluhou,
vypněte napájení přístroje a opět zapněte.

Technické údaje
Flash paměť:

1 GB.

Maximální doba záznamu:

HQ: 64Hr/LQ:16,000min

PC podpora:

Windows 98/ME/2000/XP, Mac OS 10.X a
Linux kerne 1.2.4.2 a vyšší

Rozměry:

100 mm x 34 mm x 14 mm

Hmotnost:

24 g (35 g včetně baterie)

Zdroj napájení:

AAA baterie

Mikrofon:

Vestavěný kondenzátorový mikrofon

Vstup:

Vestavěný MIC

Výstup:

Dvoukanálové sluchátka, nad 8 ohmů.

Podmínky provozu:

0 - 40°C

Příslušenství:
• Sluchátka
• Poutko na šiji
• USB prodlužovací kabel
• Baterie (1 x AAA)
• Telefonní adaptér
• Telefonní kabel
• Audio kabel
• Instalační CD disk
• Návod k obsluze
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Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a
elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité
elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa,
kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky
místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo
nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v
souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od
svého prodejce nebo dodavatele.
Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte
si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého
prodejce.

NAY a.s.
Tuhovská 15
830 06 Bratislava
tel.: +421/(2)/4488 0647-8
fax.: +421/(2)/4488 2649
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