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1. VARNOSTNI NAPOTKI 
 
• Napravo zaščitite pred udarci in padcem na tla. 
• Predvajalnika ne uporabljajte v ekstremni vročini ali mrazu ter v prašnih ali 

vlažnih območjih. Ne izpostavljajte je direktnemu soncu. 
• Redno delajte varnostne kopije podatkov, če bi prišlo do slučajne izgube 

podatkov. 
• Izogibajte se uporabi predvajalnika v močnih magnetnih poljih. 
• Napravo zaščitite pred vodo ali drugimi tekočinami. Če v napravo zaide voda ali 

druga tekočina, napravo takoj izklopite, da se izognete koroziji. Očistite jo s suho 
krpo. 

• Ne prevzemamo odgovornosti za poškodbe ali izgubo podatkov, ki je posledica 
napačne uporabe, zlorabe, popravila naprave ali zamenjave baterije. 

• Naprave ne poskušajte razstaviti, popraviti ali spreminjati. S tem izničite 
veljavnost garancije. 

• Uporaba slušalk pri visoki glasnosti lahko trajno poškoduje vaš sluh. 

2. KLJUČNE FUNKCIJE 
 
• MP3 & WMA predvajalnik 
• Premikanje po mapah 
• Odstranljiva pomnilniška naprava 
• Nastavitve po meri 

3. SISTEMSKE ZAHTEVE 
 
• Strojna oprema: IBM PC & kompatibilni osebni računalnik, prenosni računalnik z 

USB vhodom 
• Operacijski sistem: Windows 98/SE, Windows Me, Windows2000/XP, Windows 

Vista, Windows7 

4. VSEBINA PAKETA 
 
Prosimo preverite ali se v paketu nahajajo naslednji elementi: 
• MP3 predvajalnik Intenso 
• Stereo slušalke 
• AAA velikost alkalne baterije 
• Navodila za uporabo 
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5. PRED UPORABO 
 
VSTAVLJANJE BATERIJE 
1. Pritisnite pokrov prostora za baterije in ga potisnite vstran. 
2. Pokrov odstranite in v prostor za baterije vstavite eno AAA alkalno baterijo. 
3. Pokrov zaprite. 

 
PRIKLOP NA RAČUNALNIK 
Če je operacijski sistem vašega računalnika Windows 98/SE, pred priklopom 
predvajalnika na računalnik namestite gonilnik. (Gonilnik lahko prenesete s spletne 
strani www.intenso.de). Če je vaš operacijski sistem Windows 2000/XP/ME/ 
Vista/Windows7, namestitev gonilnikov ni potrebna. 
 
Sledite naslednjim napotkom: 
1. Predvajalnik vstavite v USB vhod na vašem računalniku. 
2. Odpre se “Intenso“ okno. Sedaj lahko podatke s trdega diska shranite na 

izmenljivi pogon. 
 
VAREN ODKLOP Z RAČUNALNIKA 
Za Windows 2000/XP/ME/Vista/Windows7: 
Z desno miškino tipko kliknite na ikono “Safely Remove Hardware“ (varno 
odstranjevanje strojne opreme) na desni strani opravilne vrstice. Z levo miškino tipko 
kliknite na “Remove USB storage device“ (odstrani USB pomnilniško napravo), ki se 
odpre v pojavnem oknu menija. Pred tem se prosimo prepričajte, da je prenos 
podatkov uspešno dokončan. 
Sedaj lahko napravo iztaknete. 
 
Za Windows 98/SE: 
V “Device Manager“ (upravljalniku naprav) z levo miškino tipko kliknite na napravo. 
Nato kliknite element menija “Remove“ (odstrani). Tudi v tem primeru se prepričajte, 
da je prenos podatkov uspešno dokončan. 
Sedaj lahko napravo iztaknete iz računalnika. 
 
OPIS GUMBOV NA NAPRAVI 

 

A. Vtičnica za slušalke 
B. Stikalo “Hold“ 
C. Predvajanje/premor 
D. Ponovitev A-B 
E. Povečanje glasnosti 
F. Zmanjšanje glasnosti 
G. Prejšnji 
H. Naslednji 
I. Meni 
J. Zaslon 
K. USB vhod 

 

http://www.intenso.de/
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Prikazi na zaslonu 

 

6. OSNOVNE OPERACIJE 
 
Vklop/izklop naprave 
Pritisnite in držite gumb “Predvajanje/premor“, dokler ne zagledate prikaza na 
zaslonu. 
 
Predvajanje/premor 
Za predvajanje ali premor predvajanja pritisnite gumb “Predvajanje/premor“. 
 
Zaustavitev 
Med predvajanjem za kratek čas pritisnite in držite gumb “Predvajanje/premor“, da 
zaustavite predvajanje in se vrnete na začetek trenutne skladbe. 
 
Nastavitev glasnosti 
Če želite povečati ali zmanjšati glasnost, pritisnite gumb “Meni“ gor ali dol. 
 
Predvajanje prejšnje skladbe 
Za premik na prejšnjo ali naslednjo skladbo, gumb “Meni“ pritisnite levo ali desno. 
 
Hitro vrtenje naprej 
Za hitro vrtenje naprej gumb “Meni“ pritisnite v desno in ga držite. 
 
Vrtenje nazaj 
Za hitro vrtenje nazaj gumb “Meni“ pritisnite v levo in ga držite. 
 
Zaklepanje/odklepanje gumbov 
Za zaklepanje gumbov pred naključnim pritiskom stikalo “Hold“ potisnite v desno. 
Za omogočanje delovanja vseh gumbov stikalo “Hold“ potisnite v levo. 

7. NAPREDNE FUNKCIJE 
 
Uporaba menija 
1. Za vstop v glavni meni pritisnite in držite gumb “Meni“. 
2. Za izbiro elementa menija gumb menija pritisnite v levo ali v desno in izbrano 

možnost potrdite z gumbom “Meni“. 
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3. Za povratek pritisnite gumb “Predvajanje/premor“ ali pa ne pritisnite nobenega 
gumba in naprava se samodejno vrne nazaj po nekaj sekundah. 

 
Uporaba funkcije premikanja 
1. Za vstop v glasbeni meni pritisnite in držite gumb “Meni“. 
2. Izberite “Folder“ (mapa) in za potrditev pritisnite gumb “Meni“. 
3. Za izbiro mape gumb “Meni“ pritisnite levo ali desno. 
4. Za izbiro skladbe, ki jo želite predvajati, gumb “Meni“ pritisnite levo ali desno. 
5. Za nadaljevanje pritisnite gumb “Meni“ in zagledali boste dve možnosti: “Play 

now“ (predvajaj zdaj) ali “Delete?“ (izbriši). 
6. S pritiskom na gumb “Meni“ izberite eno od možnosti in gumb “Meni“ pritisnite 

za nadaljevanje ali potrditev, ali pa za preklic in povratek pritisnite gumb 
“Predvajanje/premor“. 

 
Ponovitev A-B 
Če želite ponoviti določen odsek trenutno predvajane skladbe: 
1. Med predvajanjem pritisnite gumb “Ponovitev A-B“, da izberete začetno točko 

ponovitve. 
2. Na želenem mestu ponovno pritisnite gumb “Ponovitev A-B“, da določite končno 

točko ponovitve. Odsek med začetno in končno točko se začne ponavljajoče 
predvajati. 

3. Za zaustavitev ponavljanja A-B, na kratko pritisnite gumb “Ponovitev A-B“. 
 
Izbira načina predvajanja 
Preklopite lahko med naslednjimi načini predvajanja: 
“Normal“ (normalno): vse skladbe se predvajajo v zaporedju, po koncu vseh se 
predvajanje zaustavi. 
“Repeat One“ (ponovi eno): neprestano predvajanje ene skladbe. 
“Repeat All“ (ponovi vse): vse skladbe se predvajajo v zaporedju in nato ponovi. 
“Random Repeat“ (naključno ponavljanje): ponavljanje predvajanja vseh skladb v 
naključnem zaporedju. 
“Dir normal“: predvajanje vseh datotek v trenutni mapi, po koncu se predvajanje 
ustavi. 
“Dir all repeat“: ponavljanje predvajanja skladb v trenutni mapi. 
“Dir random repeat“: naključno predvajanje vseh skladb v trenutni skladbi. 
 
Za izbiro načina predvajanja: 
1. V glasbenem načinu pritisnite in držite gumb “Meni“, da se odpre glavni meni. 
2. Izberite “Setting“ (nastavitev) in za prikaz možnosti pritisnite gumb “Meni“. 
3. Izberite “Repeat mode“ (način ponovitve) in za potrditev pritisnite gumb “Meni“. 
4. Za izbiro želenega načina ponovitve gumb “Meni“ pritisnite levo ali desno, nato 

za potrditev pritisnite gumb “Meni“ ali pa za preklic in povratek pritisnite gumb 
“Predvajanje/pavza“. 

 
Izbira nastavljenega načina EQ (izenačevalnika) 
Skladbe lahko predvajate v različnih zvočnih učinkih. Naprava ima 6 tovarniško 
nastavljenih načinov EQ (izenačevalnika): 
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Normal, Rock, Jazz, Classic, Pop in Bass. 
Za nastavitev načina izenačevalnika: 
1. V glasbenem načinu pritisnite in držite gumb “Meni“, da se odpre glavni meni. 
2. Izberite “Setting“ (nastavitev) in za prikaz možnosti pritisnite gumb “Meni“. 
3. Izberite “Equaliser“ (izenačevalnik) in za potrditev pritisnite gumb “Meni“. 
4. Za izbiro želenega načina EQ (izenačevalnika) gumb “Meni“ pritisnite levo ali 

desno, nato za potrditev pritisnite gumb “Meni“ ali pa za preklic in povratek 
pritisnite gumb “Predvajanje/pavza“. 

 
Brisanje skladbe 
Skladbo lahko izbrišete če sledite naslednjim korakom: 
1. Pritisnite in držite gumb “Meni“, da se odpre glavni meni. 
2. Izberite “Folder“ (mapa) in za dostop do premikanja po mapi pritisnite gumb 

“Meni“. 
3. Za izbiro skladbe, ki jo želite izbrisati premaknite gumb “Meni“ in nato za 

nadaljevanje gumb “Meni“ pritisnite znova. 
4. S pritiskom gumba “Meni“ desno izberite “Delete?“ (izbriši) in za potrditev gumb 

“Meni“ pritisnite znova. 
5. Za izbiro možnosti “Yes“ (da) gumb “Meni“ pritisnite levo, za potrditev brisanja 

gumb “Meni“ pritisnite znova, za preklic brisanja pa pritisnite gumb 
“Predvajanje/pavza“. 

8. NASTAVITVE NAPRAVE 
 
Za nastavitev predvajalnika po vaši meri: 
1. V glavnem meniju izberite element “Settings“ (nastavitve) in pritisnite gumb 

“Meni“ za dostop do nastavitev naprave. 
2. Za izbiro elementa nastavitve gumb “Meni“ pritisnite levo in desno in za potrditev 

pritisnite gumb “Meni“ ali pa za preklic in povratek pritisnite gumb 
“Predvajanje/premor“. 

 
“Contrast“ (kontrast): nastavite kontrast med ozadjem in ospredjem LCD zaslona. 
“Backlight“ (osvetlitev ozadja): nastavite čas trajanja osvetlitve ozadja po pritisku 
poljubnega gumba. 
“Power set“ (samodejni izklop): nastavite čas po katerem se predvajalnik samodejno 
izklopi, če na njem ni nobene aktivnosti. 
“Language“ (jezik): izberite jezik v katerem so prikazani napisi na zaslonu. 
“Reset“ (ponastavitev): nastavitve naprave ponastavite na privzete tovarniške 
nastavitve. 

9. PREVERJANJE SISTEMSKIH INFORMACIJ 
 
Če želite preveriti različico sistema ali informacije pomnilnika: 
1. Pritisnite in držite gumb “Meni“, da se odpre glavni meni. 
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2. Izberite “Info“ in za nadaljevanje pritisnite gumb “Meni“. Na zaslonu se pokaže 
številka različice programske opreme in informacije o pomnilniku naprave. 

10. ODPRAVA NAPAK 
 
• Ob vklopu naprave se na LCD zaslonu ne pokaže nič. 

1. Baterija je preveč izpraznjena.  Zamenjajte baterijo. 
2. Gumbi so zaklenjeni.  Odklenite gumb “Hold“. 

• Ob predvajanju glasbene datoteke ni zvoka. 
1. Glasnost je prenizka.  Nastavite glasnost. 
2. Z avdio datoteko so težave.  Datoteko izbrišite ali predvajajte drugo 

datoteko. 
• Predvajalnika ni mogoče povezati z računalnikom. 

1. Gonilnik ni nameščen ali pa je uničen.  Namestite ali ponovno namestite 
gonilnik, ki ste ga dobili s predvajalnikom. 

2. Matična plošča ne podpira USB vhoda računalnika.  Posodobite ali 
zamenjajte matično ploščo računalnika. 

• Prikazani čas se neprestano spreminja. 
1. Med predvajanjem se spreminja bitna hitrost datoteke MP3 predvajalnika.  

Za kompresijo MP3 datoteke poskusite uporabiti fiksno bitno hitrost. 
• Na računalniku se ob vstavljanju in iztikanju predvajalnika pokaže napaka. 

1. Med prenosom datotek je bil predvajalnik nenadoma iztaknjen iz 
računalnika.  Med prenašanjem datotek predvajalnika ne iztikajte iz 
računalnika. 

• Skupni spomin prikazan na predvajalniku se ne ujema z označeno količino. 
1. Del spomina naprave se uporablja za shranjevanje programov in prikaz 

znakov na zaslonu. 
• Nekaterih MP3 datotek ni mogoče pravilno predvajati. 

1. MP3 datoteka je kompresirana s standardom, kot je na primer MPEG I Layer 
1 ali Layer 2, ki ga predvajalnik ne podpira. Izbrišite nepodprte MP3 datoteke. 

11. TEHNIČNI PODATKI 
 
Vrsta baterije:   AAA velikost-alkalna 
LCD zaslon:   132x32 slikovnih točk, bela osvetlitev ozadja 
Moč slušalk:   5mW+5mW 
Izhodna frekvenca:  20Hz – 20kHz 
Avdio format:   MP3, WMA 
SNR:    > 90dB 
USB vhod:   USB 2.0 
Obratovalna temperatura: 0°C do +55°C 
Temperatura za shranjevanje: -20°C do +55°C 
Obratovalna relativna vlažnost: 20% – 90% (40°C) 
Relativna vlažnost shranjevanja: 20% – 93% (40°C) 
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GARANCIJSKI LIST 
 
 
 
 
Izdelek: MP3 predvajalnik Intenso Music Walker  
Kat. št.: 34 49 49 
 
Garancijska izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki 
začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike 
Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili 
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi 
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z 
izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne 
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na 
blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta 
po preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-
Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 
66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno 
izpolnjenim garancijskim listom. 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 
248 
www.conrad.si, info@conrad.si 

http://www.conrad.si/
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