
• W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących działania, 
bezpieczeństwa lub podłączenia systemu, należy skonsultować się ze specjalistą.

• Konserwację, dopasowywania i naprawę należy pozostawić fachowcom lub 
warsztatom specjalistycznym. W przypadku pytań, na które nie ma odpowiedzi 
w tej instrukcji, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym serwisantem lub innymi 
fachowcami.

b) Akumulator
• Wbudowanego akumulatora nie można wymontować i można go ładować jedynie 

w urządzeniu. Nie należy podejmować próby wymontowania akumulatora i łado-
wania go w zewnętrznej ładowarce.

• Akumulator można ładować tylko poprzez złącze USB zasilacza USB albo po-
przez port USB komputera. Ładowanie akumulatora w inny sposób doprowadzi 
do uszkodzenia urządzenia i może skutkować przegrzaniem akumulatora lub jego 
zapaleniem się (ryzyko wybuchu!).

Elementy obsługowe

1 Przewód od głośników
2 Przycisk „ON/OFF”
3 Przycisk 
4 Przycisk 
5 Przycisk-
6 Przycisk +
7 Przycisk 
8 Gniazdo USB
9 Gniazdo na kartę

Ładowanie wbudowanego akumulatora
 Służące do ładowania urządzenia złącze USB musi wykazywać się obciążalnością 

przynajmniej 500 mA. Standardowo zapewnia to każde złącze USB komputera. 
Urządzenie można jednak ładować również poprzez zasilacz z wyjściem USB.

 Przed pierwszym uruchomieniem wbudowany akumulator musi zostać w pełni nała-
dowany. Ładowanie zajmie ok. 3 godziny.

 Należy ładować akumulator co najmniej raz w miesiącu, nawet gdy urządzenie nie 
jest używane. Chroni to akumulator przed uszkodzeniami spowodowanymi głębo-
kim rozładowaniem oraz przedłuża czas działania baterii. W żadnym wypadku nie 
można pozostawić urządzenia bez ładowania na ponad 10 miesięcy.

• Połącz załączony kabel USB ze złączem USB (8).
• Umieść drugi koniec kabla USB w złączu USB komputera albo w odpowiednim zasilaczu 

USB.
• Wskaźnik LED na odtwarzaczu MP3 miga podczas procesu ładowania.
• Gdy akumulator zostanie naładowany, zapala się wskaźnik LED.
• Po zakończeniu ładowania ponownie odłącz kabel USB.
• Czas pracy przy naładowanym akumulatorze wynosi, w zależności od głośności i eksploata-

cji, maksymalnie 6 godzin.

Podłączenie słuchawek
Podłączyć złącze słuchawek do gniazda słuchawkowego (1).

Klips do przyczepienia
Odtwarzacz MP3 może zostać przyczepiony do odzieży wierzchniej za pomocą klipsa.
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 Instrukcja użytkowania
Odtwarzacz MP3 z szczelina micro SD
Nr zam. 1577238

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt służy do odtwarzania plików muzycznych MP3.
Z produktu korzystać można wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach oraz chronionych ob-
szarach na zewnątrz. Należy unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience.
Ze względów bezpieczeństwa i zgodności z certyfikatem przebudowa i/lub modyfikacja produk-
tu jest zabroniona. Korzystanie z produktu do celów innych niż wcześniej opisane może prowa-
dzić do jego uszkodzenia. Ponadto, niewłaściwe użytkowanie może spowodować powstanie 
zagrożeń takich jak zwarcie, pożar itp. Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i 
zachować ją na przyszłość. Przedmiot należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie razem 
z instrukcją użytkowania.
Niniejszy produkt zgodny jest z obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. Wszystkie 
nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość zestawu
• Odtwarzacz MP3
• Słuchawki douszne
• Kabel USB (50 cm)
• Instrukcja użytkowania

Aktualne instrukcje użytkowania           
Pobierz aktualne instrukcje użytkowania za pomocą łącza www.conrad.com/downloads lub 
przeskanuj widoczny kod QR. Należy przestrzegać instrukcji przedstawionych na stronie in-
ternetowej.

Wyjaśnienie symboli
 Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie oznacza ważne zalecenia tej instrukcji, których 

należy bezwzględnie przestrzegać.
 Symbol strzałki pojawia się w miejscach, w których znajdują się dokładne wskazów-

ki i porady dotyczące eksploatacji.

Zasady bezpieczeństwa
Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i przestrzegać zawartych 
w niej zasad bezpieczeństwa. W przypadku niezastosowania się do zasad 
bezpieczeństwa i zaleceń bezpiecznej obsługi, nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności za powstałe szkody materialne i osobowe. W powyższych 
przypadkach gwarancja/rękojmia traci ważność.

a) Informacje ogólne
• Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go z dala od dzieci i zwierząt.
• Nie należy pozostawiać opakowania bez nadzoru. Może ono stać się wówczas 

niebezpieczną zabawką dla dzieci.
• Z produktu nie należy korzystać podczas prowadzenia pojazdu, obsługiwania ma-

szyn lub wykonywania innych potencjalnie niebezpiecznych czynności. Mogłoby 
to doprowadzić do tego, że użytkownik nie usłyszy sygnałów ostrzegawczych i w 
ten sposób narazi się na niebezpieczeństwo.

• Jeżeli masz zamiar korzystać z produktu podczas uprawiania sportu lub space-
rowania, ustaw głośność w taki sposób, aby nadal słyszeć głosy dochodzące z 
otoczenia.

• Nie należy słuchać przez długi czas zbyt głośno ustawionej muzyki. Może to do-
prowadzić do uszkodzenia słuchu.

• Należy chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim pro-
mieniowaniem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, 
łatwopalnymi gazami, parą i rozpuszczalnikami.

• Nie należy wystawiać produktu na działanie obciążeń mechanicznych.
• Jeśli bezpieczna praca produktu nie już jest możliwa, należy wyłączyć go z eks-

ploatacji i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpiecznej pracy nie da 
się zagwarantować, jeśli produkt:
 - ma widoczne uszkodzenia, 
 - nie działa prawidłowo, 
 - przez dłuższy okres był przechowywany w niesprzyjających warunkach środo-
wiskowych lub 

 - doszło do znacznych uszkodzeń podczas transportu.
• Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z produktem. Uderzenia, 

wstrząsy lub upadki z niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenie 
urządzenia.



Umieszczanie karty pamięci oraz zarządzanie pamięcią
 Obsługiwane są karty microSD oraz microSDHC o pojemności max. 32 GB. Karta 

pamięci musi formatować pliki FAT 32 bądź FXFAT.
 Na rynku dostępnych jest wiele kart pamięci, których funkcje różnią się w zależności 

od producenta. Z tego względu nie można zagwarantować, że każdy nośnik pamięci 
zostanie rozpoznany i wszystkie opcje obsługi w połączeniu z tym urządzeniem 
będą możliwe.

 Jeżeli nośnik pamięci nie zostanie rozpoznany, należy go wyciągnąć i włożyć po-
nownie.

 Nigdy nie należy przerywać połączenia USB, gdy odbywa się przesyłanie danych.

• Należy umieścić kartę pamięci w gnieździe karty pamięci (9). Kontakty karty pamięci muszą 
być skierowane ku przyciskom obsługującym.

• Należy połączyć dołączony kabel USB z odtwarzaczem MP3, jak to zostało opisane w roz-
dziale „Ładowanie wbudowanego akumulatora”.

• Należy podłączyć drugi koniec kabla USB do złącza USB w komputerze.
• Teraz za pomocą przeglądarki Explorer na komputerze można uzyskać dostęp do zawartości 

pamięci i zapisywać lub usuwać pliki audio.
 Można wykorzystywać odtwarzacz MP3 również jako nośnik pamięci innych danych.  

W takim przypadku funkcjonuje on jako pamięć USB.
 Aby wyjąć kartę pamięci, należy lekko wcisnąć ją w urządzenie i puścić. Karta pa-

mięci zostanie zwolniona i wysunie się z gniazda (9), dzięki czemu będzie ją można 
łatwo wyjąć.

Obsługa
a)  Włączanie/wyłączanie
• Należy ustawić przełącznik ON/OFF (2) w pozycji ON, aby włączyć funkcję odtwarzacza 

MP3.
 Po uruchomieniu automatycznie rozpoczyna się przesył danych.

• Należy ustawić przełącznik ON/OFF (2) w pozycji OFF, aby wyłączyć funkcję odtwarzacza 
MP3.

• Należy przytrzymać przycisk  (4) przez ok. 3 sekundy, aby przełączyć urządzenie w tryb 
czuwania lub aby dezaktywować tryb czuwania.

 W trybie czuwania zapala się wskaźnik LED.

b)  Rozpoczynanie/wstrzymywanie odtwarzania
• Naciśnij przycisk  (4), aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie muzyki.

 Podczas odtwarzania miga wskaźnik LED na odtwarzaczu MP3. Gdy odtwarzanie 
zostanie wstrzymane, wskaźnik świeci się w sposób ciągły.

 Gdy odtwarzanie jest wstrzymywane przez ponad 90 sekund, odtwarzacz MP3 au-
tomatycznie przełącza się w tryb czuwania.

c)  Wyszukiwanie tytułu/wyszukiwanie
• Podczas odtwarzania naciśnij krótko przycisk  (3), aby przeskoczyć do następnego tytułu.
• Podczas odtwarzania naciśnij krótko przycisk  (7), aby przeskoczyć do poprzedniego ty-

tułu.

d)  Regulacja głośności
Naciśnij przycisk + (6) lub przycisk - (5), aby wyregulować głośność:
• Przycisk + (6) zwiększa głośność
• Przycisk - (5) zmniejsza głośność

 Krótkie naciśnięcie przycisku zmienia stopniowo głośność, a dłuższe naciśnięcie 
przycisku zmienia głośność w sposób ciągły.

e)  Odtwarzanie losowe
• Należy dłużej przytrzymać przycisk  (7), aby włączyć funkcję odtwarzania losowego.
• Należy dłużej przytrzymać przycisk  (3), aby wyłączyć funkcję odtwarzania losowego.

 Gdy odtwarzanie losowe jest aktywne, urządzenie odtwarza piosenki w losowej ko-
lejności.

Konserwacja i czyszczenie
 Przed każdym czyszczeniem produktu należy odłączyć urządzenie od zasilania 

USB.

 Nie należy używać silnie działających detergentów, alkoholu ani innych rozpusz-
czalników chemicznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy lub 
ograniczyć funkcjonowanie urządzenia.

Do czyszczenia produktu należy używać suchej, niestrzępiącej się szmatki.

Rozwiązywanie problemów
Odtwarzacz MP3 nie reaguje na polecenia przycisków, zatrzymuje się automatycznie 
albo nie chce się włączyć
• Wbudowany akumulator jest rozładowany, naładuj go do pełna.
Brak dźwięku
• Głośność jest ustawiona na minimum.
• Odtwarzany plik jest uszkodzony.
• Odtwarzany plik nie został w pełni przeniesiony podczas zapisywania.
Nie można przenieść żadnego pliku, odtwarzacz MP3 nie został rozpoznany przez 
komputer
• Kabel USB nie został prawidłowo podłączony. Sprawdź połączenie.
• Odtwarzacz MP3 nie został rozpoznany przez komputer. Przerwij połączenie USB i ponow-

nie je ustanów. Odtwarzacz MP3 musi zostać rozpoznany jako nośnik przenośny.
• Karta pamięci odtwarzacza MP3 jest pełna. Usuń niepotrzebne pliki.
Nie można odtworzyć zapisanych plików
• Pliki nie są kompatybilne. Sprawdź przepływność i końcówkę nazwy pliku (.mp3 bądź .wav).
• Odtwarzany plik jest uszkodzony.
• Odtwarzany plik nie został w pełni przeniesiony podczas zapisywania.

Utylizacja
 Urządzenia elektroniczne zawierają surowce wtórne; pozbywanie się ich wraz z 

odpadami domowymi nie jest dozwolone. Po zakończeniu eksploatacji produktu 
należy go zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 Wbudowanego akumulatora nie można wyjąć, dlatego należy go utylizować razem 
z urządzeniem.

Dane techniczne
Odtwarzane formaty plików .......... MP3, WAV
Nośnik pamięci  ............................ karta microSD lub microSDHC, max. 32 GB
Systemy operacyjne ..................... Windows 98 / MAC OS 10 / Linux 6.2 lub wyżej
Akumulator ................................... LiPo, 3,7 V/100 mAh
Czas trwania pracy akumulatora .. maksymalnie 6 h
Czas ładowania ............................ ok. 3 h
Temperatura eksploatacji .............. -10ºC do +55ºC
Temperatura składowania ............. -20ºC do +60ºC
Wymiary ........................................ 41 x 28 x 11,6 mm
Waga ............................................ 15 g
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