
     Használati útmutató  MP3 lejátszó mikro SD kártyanyílással  Rend. sz.: 1577238  Rendeltetésszerű használat:  A termék MP3 zenei fájlok lejátszására alkalmas.  A készüléket csak zárt helyiségben vagy védett külső térben szabad alkalmazni.  Az érintkezés  nedvességgel, pl. a fürdőszobában, okvetlenül kerülendő.   Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra hasznája, a termék károsodhat.  Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg a későbbi betekintés céljából.  Ha a terméket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.  A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és termék megnevezés az éppen aktuális tulajdonos márkaneve.  Minden jog fenntartva.  A szállítás tartalma  • MP3 lejátszó   • Fülhallgató  • USB-Kabel (50 cm)  • Használati útmutató  Aktuális használati útmutatók  Töltse le az aktuális használati útmutatókat a  www.conrad.com/downloads weboldalról, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot.  Kövesse a web-oldal útmutatásait.  A szimbólumok magyarázata   A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az úmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és betartani.   A nyílszimbólum mellett további tippeket és használati tanácsokat olvashat.   Biztonsági tudnivalók  Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.   a) Általános tudnivalók  • A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.  • Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezt kisgyerekek  játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.  • Ne használja a terméket, ha járművet vezet, gépet kezel vagy más potenciálisan veszélyes tevékenységet folytat. Esetleg nem hallja meg a figyelmeztető jelzéseket, és ezáltal veszélynek teszi ki magát.  • Ha a terméket sportolás vagy gyalogos közlekedés közben használja, úgy állítsa be a hangerőt, hogy a környezeti zajokat továbbra is észlelhesse. • A zenét nem tanácsos hosszabb ideig túl nagy hangerőn hallgatni, mert halláskárosodást okozhat. • Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől. • Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.  • Ha a biztonságos működtetés már nem lehetséges, állítsa le a termék üzemeltetését, és védje meg véletlen használattól.  A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek - látható sérülései vannak,  -- már nem működik rendeltetésszerűen,  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy  - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.  • Kezelje óvatosan a készüléket. Ütődéstől, ütéstől, vagy akár kis magasságból történő leeséstől is megsérülhet. 

• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban. • A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakműhellyel végeztesse.  Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.  b) Az akkumulátor  • A beépített akku nem szerelhető ki és csak a készülékben tölthető. Soha ne próbálja meg kiszerelni az akkut és egy külső töltővel feltölteni. • Az akkut csak az USB csatlakozón keresztül szabad tölteni egy USB-s töltővel vagy egy számítógép USB csatlakozójáról. Más töltőáram betáplálás a készülék meghibásodásához vezethet és a beépített akku túlhevülhet ill. kigyulladhat (robbanásveszély!).  Kezelőszervek    1  21 Fülhallgató csatlakozó 32 ON/OFF (be/ki) kapcsoló   3 nyomógomb 44 nyomógomb 5 - gomb 56  + gomb  7 nyomógomb 68 USB csatlakozófelület 79 Kártyanyílás   8  9    A beépített akku töltése  A készülék töltésére használt USB csatlakozónak legalább 500 mA terhelhetőségűnek kell lennie. Ez általában a számítógépek minden USB csatlakozójánál teljesül.   A készülék viszont tölthető nagyobb terhelhetőségű hálózati adapterről is, amely rendelkezik USB kimenettel.  Üzembeállítás előtt előbb teljesen fel kell tölteni a beépített akkut. A normál töltési idő kb. 3 óra.  Töltse fel az akkut havonta legalább egyszer, akkor is, ha nem használja a készüléket. Ez megóvja az akkut a mélykisülés okozta sérülésektől és meghosszabbítja az akku élettartamát. Semmi esetre se hagyja a készüléket 10 hónapnál tovább anélkül, hogy az akkut feltöltené.  • Csatlakoztassa a vele szállított USB kábelt az USB csatlakozóhoz (8).  • Dugja be az USB-kábel másik végén lévő dugót egy  számítógép egyik USB-portjába vagy egy alkalmas USB-s tápegységbe. • Töltés közben villog az MP3 lejátszó LED jelzője.  • Amint az akku feltöltődött, kialszik az MP3 lejátszó LED jelzője.  • Húzza ki az USB kábelt a töltés befejezte után.  • Egy akkutöltéssel a készülék a hangerőtől és a használat módjától függően maximálisan 6 óra hosszat működik.   A fülhallgató csatlakoztatása  Dugja be a fülhallgató dugóját a fülhallgató csatlakozóba (1).  Felerősítő csíptető  Az MP3 lejátszó a csíptetőjével ruhán rögzíthető. 



 Egy memóriakártya betétele és a memória kezelése  A készülék mikroSD kártyákat és mikroSDHC kártyákat max. 32 GB-ig támogat.  A memóriakártyának FAT 32 ill. EXFAT formázással kell rendelkeznie.  A memóriakártyák nagyon sokféle kivitelének és a néha erősen gyártó- specifikus funkcióknak köszönhetően nem biztosítható, hogy a készülék az összes memóriakártyát felismeri, és az összes kezelési lehetőség megvalósítható ezzel a készülékkel.  Ha nem ismerné fel a készülék a memóriakártyát, vegye azt ki, majd dugja vissza.  Soha ne szakítsa meg az USB kapcsolatot, ha éppen adatátvitel van folyamatban.  • Dugjon be egy memóriakártyát a kártyanyílásba (9). A memóriakártya érintkezőinek a kezelőgombok felé kell nézniük. • Csatlakoztassa a vele szállított USB kábelt az MP3 lejátszóhoz a "Beépített akku töltése" fejezetben leírtak szerint. • Dugja be az USB kábel másik végét a számítógépe USB csatlakozójába.  • Ezután a számítógép eszközkezelőjén keresztül hozzáférhet az MP3 lejátszó belső memóriájához és audio fájlokat menthet rá ill. törölhet le róla.  Az MP3 lejátszó más adatok tárolására is használható.  Ebben az esetben úgy működik, mint egy USB-s tárolóeszköz.  A memórakártya kivételéhez nyomja azt könnyedén be a készülékbe, majd engedje el ismét.  A kártya kireteszelődik, és kiugrik a kártyanyílásból (9), úgy, hogy könnyedén kivehető.   Kezelés  a) Bekapcsolás/kikapcsolás  • Tolja az ON/OFF (2) kapcsolót ON állásba az MP3 lejátszó bekapcsolásához.  Bekapcsolást követően a lejátszás automatikusan elindul.   • Tolja az ON/OFF (2) kapcsolót OFF állásba az MP3 lejátszó kikapcsolásához. • Tartsa lenyomva a  (4) gombot kb. 3 mp-ig, hogy a készüléket készenléti üzemmódba váltsa át ill. ahhoz, hogy a készenléti állapotot deaktiválja.  Készenléti üzemmódban kialszik a LED jelző.   b) Lejátszás indítása/megállítása  • Nyomja meg a  (4) gombot a zenelejátszás elindításához ill. megállításához.  Folyamatban lévő lejátszásnál villog az MP3 lejátszó LED jelzője, megállított lejátszásnál tartósan világít.  Ha a lejátszást 90 másodpercnél hosszabb ideig megállítják, az MP3 lejátszó automatikusan készenléti üzemmódba vált.  c) Zeneszám keresés/keresés  • Nyomja meg lejátszás közben a  (3) gombot röviden, hogy a következő zeneszámra ugorjon. • Nyomja meg lejátszás közben a   (7) gombot röviden, hogy az előző zeneszámra ugorjon.  d) Hangerőszabályozás  Nyomja meg a + (6) ill. a - (5) gombot a hangerő szabályozásához.  • A + (6) gomb növeli a hangerőt  • A - (5) gomb csökkenti a hangerőt  A gomb rövid megnyomásával lépésenként, a hosszú megnyomásával folyamatosan lehet változtatni a hangerőt.  e) Véletlenszerű lejátszás  • Nyomja meg hosszan a  (7) gombot a véletlenszerű lejátszás elindításához.  • Nyomja meg hosszan a  (3) gombot a véletlenszerű lejátszás leállításához.   Ha a véletlenszerű lejátszás aktiválva van, a készülék a zeneszámokat véletlenszerű sorrendben játssza le.   Ápolás és tisztítás  Tisztítás előtt válassza le a készüléket az USB-s feszültségforrásról.   Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a készülékházat károsítják, sőt, a működést is befolyásolhatják.  A készülék tisztítására használjon puha, szöszmentes ruhát. 

A problémák kezelése  Az MP3 lejátszó nem reagál a gombok utasításaira, automatikusan megáll vagy nem kapcsolható be  • A beépített akku kisült, töltse fel azt teljesen.  Nincs hanglejátszás  • A hangerő minimumra van állítva.  • A lejátszandó fájl sérült.  • A lejátszandó fájl a mentéskor nem teljesen továbbítódott.  Nem lehet fájlokat rámenteni, a számítógép nem ismeri fel az MP3 lejátszót  • Az USB kábel nem helyesen csatlakozik. Vizsgálja meg a kapcsolatot.  • Az MP3 lejátszót nem megfelelően ismerte fel a számítógép. Bontsa meg az USB kapcsolatot majd állítsa vissza. Az MP3 lejátszót a számítógép cserélhető adathordozóként ismeri fel. • Az MP3 lejátszó memóriakártyája megtelt. Törölje a felesleges fájlokat.  Az elmentett fájlok nem játszhatók le  • A fájlok nem kompatibilisek. Vizsgálja meg a bitrátát és a fájl kiterjesztést (.mp3 ill. .wav). • A lejátszandó fájl sérült.  • A lejátszandó fájl a mentéskor nem teljesen továbbítódott.  Eltávolítás  Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagnak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétbe! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.  A beépített akku nem vehető ki és ezért a készülékkel együtt kell eltávolítani.  Műszaki adatok:   Lejátszható fájlok...................... MP3, WAV  Tárolóeszközök............................ mikroSD kártya vagy mikroSDHC kártya, max. 32 GB  Operációs rendszerek............. Windows 98 / MAC OS 10 / Linux 6.2 vagy magasabb  Akku................................................... Lipo akku 3,7 V, 100 mAh  Akku üzemidő........................ max. 6 óra  Töltési időtartam.....................kb. 3 óra  Üzemi hőmérséklet.................-10ºC ... +55ºC  Tárolási hőmérséklet............... -20...+60 ºC  Méret............................... 41 x 28 x 11,6 mm  Súly......................................... 15 g                              Ez a Conrad Electronic  SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) publikációja.   Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva.  Fotókópiához, mikrofilm felvétel készítéséhez vagy elektronikus adatfeldolgozógépen regisztrálásához a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnyomás, kivonatos formában is, tilos.  A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.   Copyright 2017 by Conrad Electronic SE. 1577238_V1_0817_02_VTP_m_DE 



 


