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Návod k obsluze

Přenosný audio/video přehrávač s bluetooth

MBT-4/16G CZ
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Určený účel použití zařízení
Zařízení je určeno pro osobní přehrávání obsahu digitálních souborů audio/video/
foto/text, na nahrávání audio záznamů a na příjem a reprodukci rozhlasového vysílá-
ní v rozsahu, který je stanoven technickými a provozními parametry a funkcemi,
bezpečnostními a uživatelskými pokyny a vnějšími vlivy provozního prostředí.
Osobní přehrávač hudby je přenosné audio zařízení na osobní použití, které umož-
ňuje poslouchat nahranou a vysílanou hudbu, primárně používá hlavová nebo ušní 
sluchátka, které uživatel nosí na uších, v uších nebo kolem uší a umožňuje uživateli 
volně se pohybovat během jejich používání.

Bezpečnostní pokyny pro používání
Elektrické/elektronické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby 
umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace.  
I navzdory všem opatřením, které byly výrobcem provedeny pro bezpečné používá-
ní, obsluha a používání nese s sebou určité zbytková rizika a s nimi spojené možné 
nebezpečí.
Pro upozornění na možná nebezpečí, byly na zařízení a v doprovodné
dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:
 

Tento symbol upozorňuje uživatele, že zařízení (AC/DC adaptér) pracuje 
s nebezpečným elektrickým napětím. Na zařízení neodnímejte ochranné 
kryty.
Při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení 
hrozí:
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
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Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních 
pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:
Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!

Tento symbol znamená:
Vyvarujte se poslechu při vysoké hlasitosti a po delší dobu!
Používání hlavových nebo ušních sluchátek při vysoké hlasitosti zvuku a 
po dlouhou dobu může poškodit Váš sluch.
Pokud jste dlouhodobě vystaveni zvuku o intenzitě vyšší než 85 dB, Váš 
sluch může být nepříznivě postižen.
Výrobce doporučuje, abyste úroveň hlasitosti zařízení nenastavovali vyšší 
než na střední úroveň rozsahu nastavení.
 
Tento symbol znamená, že výrobek je vyhotoven s dvojitou izolací mezi 
nebezpečnými živými částmi (částmi s nebezpečným napětím z napájecí 
sítě) a částmi, které jsou přístupné při běžném používání.
Při nabíjení vestavěného akumulátoru pomocí síťového adaptéru použí-
vejte pouze příslušenství které je bezpečné.

!
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Všeobecné bezpečnostní pokyny a upozornění
• Před uvedením zařízení do provozu Vám doporučujeme, pozorně si prostudovat 

návod k obsluze a zařízení obsluhovat podle stanovených pokynů!
• Bezpečnostní pokyny a upozornění uvedená v tomto návodu nezahrnují
 všechny možné podmínky a situace, ke kterým může při používání zařízení dojít. 

Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobků 
je osobní odpovědnost a opatrnost. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživateli

 obsluhujícími toto zařízení.
• Nedodržením bezpečnostních pokynů a upozornění výrobce neodpovídá za jaké-

koliv vzniklé škody na zdraví nebo majetku!
• Návod k obsluze udržujte podle možnosti v blízkosti po celou dobu jeho životnosti.  

Návod k obsluze vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho použití v budouc-
nu a použití novými uživateli.

• Zařízení používejte výhradně k určenému účelu, a způsobem, který je stanoven
 výrobcem.
 Nejedná se o profesionální zařízení pro komerční použití.
• Neměňte technické parametry a charakteristiky zařízení, neautorizovanou
 změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
• Výrobce neodpovídá za škody způsobené během přepravy, nesprávným
 používáním, poškozením nebo zničením zařízení vlivem nepříznivých povětrnost-

ních podmínek.
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Bezpečnost provozního prostředí
• Nepoužívejte zařízení v průmyslovém prostředí ani ve venkovním, nepříznivém
 prostředí!
• Zařízení nevystavujte účinkům:
 - elektromagnetických polí,
 - přímého slunečního záření, zdrojů a zařízení produkujících nadměrné teplo,
 - pádu, vibrací a mechanického namáhání,
 - nadměrné prašnosti,
 - vody a nadměrné vlhkosti,
 - hmyzu,
 - agresivních vlivů vnějšího prostředí.
• Vystavení zařízení výše uvedeným účinkům může mít za následek
 nepříznivé ovlivnění jeho činnosti nebo nevratné poškození.
• Provozní prostředí zařízení musí být vždy v souladu se stanovenými
 základními charakteristikami.
Charakteristiky provozního prostředí:
1. Teplota okolí +10 °C až +40 °C
2. Relativní vlhkost max. 75%
3. Nadmořská výška ≤ 2000 m
4. Výskyt vody, občasná kondenzace vody a výskyt vodní páry
5. Výskyt cizích těles, množství a druh prachu jsou nevýznamné
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Elektrická bezpečnost
• Elektrické zařízení třídy ochrany II jsou vybavena ochranou proti úrazu
 elektrickým proudem dvojitou izolací nebo zesílenou izolací nebezpečných živých 

elektrických částí. Zařízení třídy ochrany II nesmí být vybavena prostředky pro 
připojení ochranného uzemnění.

• Elektrické zařízení třídy ochrany III jsou taková zařízení, která jsou napájena
 pomocí zdroje malého bezpečného napětí (baterií či akumulátorem) a nepředsta-

vují z hlediska úrazu elektrickým proudem pro uživatele žádné nebezpečí.

Bezpečnost osob
• Toto zařízení je určeno pro používání a obsluhu osobami bez elektrotechnické 

kvalifikace - laiky, podle pokynů, určených výrobcem.
• Obsluze zařízení náleží činnosti, jako je zapínání a vypínání zařízení,
 uživatelská manipulace a nastavování provozních parametrů, vizuální nebo slucho-

vá kontrola zařízení a uživatelské čištění a údržba.
• Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslo-

vými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, 
pokud jsou pod dozorem nebo dostali pokyny týkající se bezpečného

 používání spotřebiče a porozuměli nebezpečí, které je s tím spojené.
• Děti se nesmí hrát se zařízením.
• Čištění a údržbu uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.



7CZ

Čištění, údržba a opravy
• Běžné uživatelské čištění a údržbu elektrického zařízení provádějte pouze doporu-

čeným způsobem. K čištění nepoužívejte chemická rozpouštědla ani drsné čistící 
předměty. Znečištění a viditelné skvrny od dotyku prstů resp. rukou je možné vyčis-
tit použitím čisticích prostředků, navržených na čištění elektronických zařízení.

• Zařízení nikdy nečistěte způsobem, při kterém by mohlo dojít k ponoření do kapali-
ny a k natečení kapaliny do zařízení.

• Zařízení očistěte pouze vlhkým hadříkem a otřete do sucha nebo nechte uschnout.
• Zařízení udržujte v čistém a suchém stavu.
• Elektrické/elektronické zařízení nerozebírejte!
• Elektrické/elektronické zařízení nikdy svépomocí neopravujte!
Speciální bezpečnostní pokyny a upozornění
• Při přepravě a přenášení dbejte na opatrnost při pohybu, aby nedošlo k pádu
 zařízení a k jeho poškození.
• Zařízení a příslušenství před jeho uvedením do provozu vybalte a zbavte všechny 

jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků. Obalové materiály odložte 
na bezpečné místo, především mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob, nebo je 
bezpečně zlikvidujte.

• Doporučujeme provést prvotní i následné pravidelné kontroly zařízení.
• Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu použí-

vání došlo k poškození jakékoliv jeho části.
• Nepoužívejte neoriginální a neúplné části zařízení a jeho příslušenství.
• Pokud bylo zařízení skladováno při nízkých teplotách (např. v zimním období), 

nebo nadměrné vlhkosti, nejdříve ho nechte asi 1 hodinu „aklimatizovat“ při
 pokojové teplotě, čímž se odstraní případná vlhkost na elektronických částech, 

která vzniká při změně teploty prostředí.
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Provoz/Používání
Varování!
• Osobní přehrávač hudby je zařízení, které je při používání spojeno se 
změnou (snížením) vnímání okolních zvukových a vizuálních

 podnětů. Pokud provádíte jakékoliv aktivity, které jsou doprovázeny
 zvýšenou mírou rizika nebo ohrožení sebe samého nebo i jiných 
osob ve svém okolí, vždy pozorně sledujte vaše okolí, abyste nezpů-
sobili zranění sobě i druhým.

• Zařízení nepoužívejte při:
 - řízení automobilu, řízení a jízdě na motocyklu, jízdě na kole, nebo 
při řízení a jízdě na jiném dopravním prostředku, kde se vyžaduje 
POZORNOST v podmínkách pohybu na veřejných komunikacích,

• Při používání zařízení buďte opatrní, především pokud provádíte 
aktivity jako:

 - jízdu na lyžích, snowboardu nebo na jakémkoli jiném prostředku,
 vyžadujícím
 POZORNOST v podmínkách pohybu v lyžařském terénu,
 - ostatní aktivity a činnosti vyžadující POZORNOST a které mohou 
být spojeny s používáním osobního přehrávače hudby.

Výstraha!
• Buďte opatrní při používání a manipulaci s kabelovými spoji sluchá-
tek. Při neopatrné manipulaci může dojít k zachycení a k

 nepříznivému ovlivnění např. volného pohybu rukou.
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Upozornění!
• Zařízení je určeno pouze pro provoz s vestavěným akumulátorem, 
které nesmí vyměňovat uživatel a jehož typ je určen v technické infor-
maci návodu k obsluze.

• Dávejte pozor na bezpečné a správné připojení všech kabelových
 spojení. Nezasunujte do konektorů zařízení žádné vodivé předměty.
• Při zapojování a odpojování konektorových spojení vytahujte spojení 
za konektory, nikdy netahejte spojení za samotný kabel.

• Vždy nastavte nízkou úroveň hlasitosti. Následně pomalu zvyšujte
 úroveň tak, abyste slyšeli zvuk pohodlně, čistě a bez zkreslení.
 Zařízení používejte přiměřenou dobu a dodržujte vhodné přestávky. 
Poškození sluchu může způsobit i neúměrně dlouhá doba poslechu 
hudby při normální a bezpečné úrovni hlasitosti.

• Pokud byste při poslechu hudby pociťovali nestandardní projevy 
sluchu např. pískání v uších nebo jiné nepohodlí, přestaňte zařízení 
používat.

• Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými
 parametry.
• V případě, že během používání zařízení zaznamenáte jakékoli
 nestandardní projevy (zvuky, zápach, kouř, ...), zařízení okamžitě
 vypněte a odpojte od napájení z elektrické sítě. zařízení nechte
 zkontrolovat v odborném servisu.
• Zařízení neskladujte na místech s vysokými teplotami nebo nízkými 
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teplotami, abyste předešli deformacím a narušení správné funkce 
jeho krytů a částí.

• Optimální teplota skladování zařízení je +5 °C až +40 °C, s
 ohledem na skladovací podmínky akumulátoru.
• Vždy se ujistěte, že své datové soubory zálohujete. Výrobce
 zařízení nenese žádnou odpovědnost za ztrátu Vašich dat
 způsobenou nesprávným používáním zařízení, neautorizovaným 
zásahem do zařízení apod.

• Pokud je součástí zařízení jakákoliv bezpečnostní část/součást
 (mechanická, elektrická/elektronická), nikdy nevyřazujte tuto část/
součást z činnosti! Pokud je bezpečnostní část/součást poškozena 
nebo nefunkční, zařízení nepoužívejte!

• Nikdy nepodceňujte možné nebezpečí a dbejte zvýšené opatrnosti!!!

Zdroje napájení/Akumulátor/Síťový adaptér
Výstraha!
• Při nesprávné manipulaci a nedodržení bezpečnostních pokynů hrozí
 nebezpečí od akumulátorů - elektrický zkrat, exploze, vytečení,
 poleptání.
• Akumulátor je dodáván v částečně nabitém stavu.
• Nemanipulujte s akumulátorem kovovým nářadím. Vodivé spojení kontaktů může
 způsobit zkrat.
• Nezanechávejte akumulátor dlouhodobě ve zcela nabitém nebo ve zcela vybitém 

stavu. Může to způsobit jeho výrazné snížení schopnosti akumulovat energii nebo 
může nevratně poškodit. Při udržování 40 až 50% nabití se životnost 

 akumulátoru optimalizuje.
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Výstraha!
• Akumulátor nikdy nerozebírejte. Při poškození může dojít k elektrickému zkratu a k 

uvolňování zdravotně závadných látek.
• Pokud by došlo k potřísnění pokožky nebo oblečení kapalinou z akumulátoru,
 důkladně je opláchněte čistou vodou. Pokud by se kapalina dostala do očí, vyva-

rujte se jejich tření, okamžitě je vypláchněte čistou vodou a neprodleně vyhledejte 
odbornou lékařskou pomoc.

• Akumulátor se nesmí dostat do styku s ohněm a nesmí se vystavovat přímému
 slunečnímu záření nebo nadměrnému teplu. Nebezpečí exploze.
• V případě poškození akumulátoru nechte tento vyměnit v odborném servisu.
• Akumulátory likvidujte ve smyslu platných předpisů a ustanovení pro likvidaci
 elektronických zařízení.

Nabíjení akumulátoru
• Zařízení je vybaveno opakovaně nabíjitelným akumulátorem.
• Akumulátor může být nabíjen připojením AC/DC nabíjecího adaptéru nebo
 připojením k portu USB vašeho PC.
• Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí v průběhu nabíjení akumulátoru,
 protože nabíječka a síťová šňůra může způsobit úraz elektrickým proudem.
• Čas potřebný k nabití maximálně vybitého akumulátoru závisí na jeho stavu a okol-

ní teplotě. Zcela vybitý akumulátor se nabije za cca 2 hodiny.
• Výdrž zcela nabitého akumulátoru při používání (přehrávání hudby) je cca 7 hodin.
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Nabíjení akumulátoru pomocí AC/DC adaptéru
• Nabíjení vestavěného akumulátoru je dovoleno jen pomocí nabíječky (nabíjecího 

AC/DC adaptéru) doporučené výrobcem.
• Používejte AC/DC nabíjecí adaptér 230 V AC/5V DC 0,5 A.
• Používejte AC/DC nabíjecí adaptér s micro USB konektorem.
• Neznáte DC napětí a proud na vaší nabíječce, použijte přiložený kabel USB pro 

nabití akumulátoru zařízení přes vaše PC.
• Při viditelném poškození kabelu nabíječky nebo nabíječky samotné, tuto neprodle-

ně vyměňte nabíječku.
• Nabíječku akumulátoru používejte pouze ve vnitřním a suchém prostředí, při okolní
 teplotě +5 °C až +40 °C.
• Zástrčku kabelu nabíječky a kabel nechytejte a nepřipojujte k síťové zásuvce, 

pokud máte mokré ruce nebo je mokrá zástrčka a kabel nabíječky nebo zařízení 
samotné. Ruce, napájecí kabel a zařízení vždy důkladně otřete suchou tkaninou.

• Do konektoru pro připojení nabíječky nikdy nestrkejte žádné vodivé předměty.
• Před každým připojením nabíječky akumulátoru zařízení k elektrické síti zkontroluj-

te, zda je hlavní vypínač zařízení v poloze „0“ „OFF“ (Vypnuto).
• Pokud u zařízení nefunguje hlavní vypínač, zařízení nepoužívejte.
Nabíjení akumulátoru připojením zařízení k PC
• Při nabíjení zařízení přes port USB na PC se ujistěte, že je vaše PC připojeno ke 

zdroji napájení.
• Pro nabíjení akumulátoru z PC se využívá standardní USB port, takže akumulátor 

můžete nabíjet doma, v kanceláři, ve vozidle nebo kdekoliv, kde máte k dispozici 
USB port.
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Charakteristické vlastnosti
• Bluetooth
• Přehrávání MP3, WMA, WAV, JPEG, BMP, AMV souborů
• USB jednotka
• Vestavěný FM tuner
• Funkce prohlížení souborů JPEG.
• Podpora pro synchronizované zobrazování textu skladby
• Možnost aktualizace firmwaru.
• 1,8 “LCD displej s rozlišením 160 x 128 bodů a s 260000 barvami
• 7 předvoleb ekvalizéru EQ
• Opakované přehrávání, několik režimů opakovaného přehrávání.
• Správa souborů: Jednoduché odstraňování souborů
• Vícejazyčné rozhraní
• Vypnutí paměťové funkce
• Vestavěná dobíjecí lithiová baterie
• Podpora automatického inteligentního nabíjení
• Možnost nahrávání přes vestavěný mikrofon a ukládání audio souborů do formátu 
WAV nebo MP3
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1 Úvod
Návod je určen pro více modelů MP3 přehrávačů.
Pokud jsou některé části určené výhradně jen pro některé modely, bude to vyznačeno v textu.

1.1 Ovládací prvky:
• 1 Napájení ON/OFF 
Zapnutí/vypnutí zařízení. 

• : Zobrazení hlavního Menu přehrávače.
• u Přehrávání/Pozastavení/Zastavení:  
Přehrávání, pozastavení, zastavení, mačkáním také potvrdíte položku, vstoupíte do zvolené 
nabídky Menu (tento prvek bude dále uváděn jako tlačítko u).

• D (Zpět): Mačkáním přepínáte do vyšší úrovně zvolené nabídky Menu a vycházíte z 
daného Menu

• M (Nasledující): Přepnutí na následující skladbu, hlasový záznam nebo rychlý posun 
vpřed/ladění/přepínání předvoleb, posuv v hlavním Menu doprava.

• m (Předchozí): Přepnutí na předchozí skladbu, hlasový záznam nebo rychlý posun vzad/
ladění/přepínání předvoleb, posuv v hlavním Menu doleva.

• v: Zvyšování hlasitosti, posuv v hlavním Menu nahoru.
• V: Snižování hlasitosti, posuv v hlavním Menu dolů.

1.2  Konektory/Porty
• Slot pro microSD kartu
• Propojovací micro USB konektor: Rozhraní pro propojení s USB konektorem na PC, 
konektor pro připojení AC adaptéru (není součástí dodávky)

• i: Konektor pro sluchátka
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1.3 Displej
LCD displej zobrazuje důležité informace vztahující se na provozní stav přehrávače. 
Displej zobrazuje následující informace:
1. Stav přehrávání
3. Informace o skladbě, albu interpretovi
4. Celkový čas skladby
6. Indikátor stavu baterie
7. Opakování
8. Doba přehrávání skladby
9. Číslo dané skladby/Celkový počet skladeb
10. Text/Informace o skladbě
11. Průběhovou lištu
12. Formát skladby
13. Režim přehrávání

2 Používání s PC
2.1 Připojení k PC
Přehrávač připojte k PC dodávaným USB kabelem. Klasický USB konektor připojte k PC a 
micro USB konektor připojte k přehrávači.
Podporované OS jsou: Windows 7/8/10 a novější verze (není nutný ovladač), Mac OS 10.3 a 
novější verze, Linux Redhat 8.0 a novější verze. 
Upozornění:
Uvedený postup a zobrazovaná okna na monitoru PC a hlášení na displeji přehrávače se 
mohou ve skutečnosti lišit od uvedených, v závislosti na používaném OS, konfiguraci PC, 
aktualizaci firmwaru apod.
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2.2 Přenos dat
1) Zapněte PC i přehrávač a připojte přehrávač k PC.
2) Na displeji se po zavedení propojení zobrazí hlášení o propojení. Při propojení poskytne  
přehrávač na výběr dva režimy: “charge and play” (nabíjení a přehrávání) a “charge and 
transfer” (nabíjení a přenos dat).

3) Pokud zvolíte režim přehrávání, přehrávač bude pokračovat v přehrávání a zároveň se bude 
z PC nabíjet jeho baterie.

 Pokud zvolíte režim přenosu, pod OS Windows poklepejte na “My Computer” a najděte 
novou ikonu s názvem “Removable Disk” (Vyměnitelná jednotka), odpovídající MP3 
přehrávači.

 Pod Mac OS 10.2 nebo novější verzí (např. Mac OS 10.3.2): Na ploše se zobrazí nová ikona 
“Untitled”, odpovídající MP3 přehrávači.

 Pod OS Linux 2.4.2 nebo novějším: Přihlaste se do systému pod vaším ID “root” a napište: 
“mount/dev/sda/mnt”.

 Tento příkaz vytvoří složku, do kterého se vloží MP3 přehrávač.
4) Nyní můžete běžným postupem přenosu mezi disky (myší mezi okny apod.) přenášet data 
do MP3 přehrávače z pevného disku PC.

5) Během kopírování z PC do přehrávače se na displeji přehrávače zobrazuje hlášení o 
zápisu a během kopírování z přehrávače do PC se na displeji přehrávače zobrazuje hlášení 
o čtení. Během přenosu neodpojujte přehrávač od PC. Může dojít k poškození nebo ztrátě 
dat.

2.3 Odpojení
1) OS Windows Me/2000/XP/Server 2003/Vista/7/8 (např. Windows 2000): Klepněte na ikonu 
na liště úloh a potom na “Stop USB Mass Storage Device - Driver”. Ve vyskakovacím Menu 
klikněte na “OK”. Zobrazí se hlášení “The ‘USB Mass Storage Device’ device can now be 
Safely removed from the system”. Nyní můžete bezpečně odpojit přehrávač od PC.

2) OS Mac OS 10.2 nebo novější (např. Mac OS 10.3.2): Vyberte ikonu odpovídající MP3 
přehrávači a kliknutím na “File” zvolte “Exit Untitled”. Nyní můžete bezpečně odpojit 
přehrávač od PC. Nejdříve ale přetáhněte ikonu MP3 přehrávače na ikonu koše.

3) OS Linux 2.4.2 nebo novější: Zadejte příkaz “umount/mnt”, až poté odpojte prehrávač od 
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PC. Jinak se mohou data z přehrávače ztratit. 
3 Baterie (Akumulátor)
Zařízení má vestavěný nabíjecí akmulátor. Nabíjí se automaticky přes USB připojení během 
připojení k PC, pokud jeho napětí poklesne pod 3,5 V. Akumulátor je také možné nabíjet přes 
AC adaptér po připojení přehrávače k vhodnému adaptéru (DC 5V) pomocí dodávaného 
kabelu a připojení adaptéru do elektrické zásuvky.

Poznámky
· Akumulátor nerozebírejte, nevyjímejte ani jej nelikvidujte v ohni. Hrozí riziko exploze.
· Při prvním používání zařízení akumulátor minimálně třikrát zcela nabijte a zcela vybijte 
používáním zařízení.

Takto získá optimální vlastnosti.

3.1 Indikátor stavu akumulátoru (indikátor může mít mírně odlišné ikony, např. 
Jednotlivé dílky v symbolu baterie)

E	
Vybitý (bliká) 
r
Slabý akumulátor  
t
Poloviční kapacita
y
Dostatečná kapacita
u
Plná kapacita

3.2 Životnost akumulátoru
Po skončení životnosti zlikvidujte zařízení podle předpisů o likvidaci odpadu z elektrických a 
elektronických zařízení.
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4 Popis částí

1 Tlačítko 1  
Zapnutí/vypnutí - dlouhé stisknutí a přidržení.

 Zapnutí/vypnutí displeje v
 aktivním režimu - krátký stisk.
2 Tlačítko Reset  

Resetování přehrávače.
 Použijte vhodný tenký předmět.
3 Tlačítko D (Zpět)
4 Tlačítko v  

Posuv nahoru. Zvyšování hlasitosti.
5 Tlačítko m  

Posuv doleva. Přepínání/rychlý posuv vzad.
 Ladění dolů.
6 Tlačítko u  

Spuštění/pozastavení přehrávání.
 Potvrzení zvolené položky.
7 Tlačítko   

Zobrazení příslušného
 Menu v daném režimu - krátký stisk.
 Zablokování/odblokování ovládacích prvků
 - stisknutí a přidržení.
8 Tlačítko M  

Posuv doprava. Přepínání/rychlý posuv vpřed.
 Ladění nahoru.
9 Tlačítko V  

Posuv dolů. Snižování hlasitosti.
10 Slot pro microSD kartu (Podpora až 64 GB) 
11 Konektor pro sluchátka (3,5 mm) 
12 micro USB konektor (Nabíjení/Přenos dat) 
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5 Zapnutí zařízení

Stiskněte a podržte tlačítko 1 na několik sekund. Zařízení se zapne. Aktivuje se režim 
hlavního Menu nebo se spustí přehrávání, pokud jsou v zařízení uloženy nějaké audio 
soubory.
Pokud je zařízení v režimu Music (Hudba), stisknutím  zpřístupníte režim Menu pro 
přehrávání hudby. Chcete-li z režimu Music zobrazit hlavní menu, stiskněte opakovaně D, 
dokud se neobjeví hlavní Menu. Stisknutím a přidržením tlačítka zablokujete/odblokujete 
ovládací prvky.
V režimu Music stiskem u spustíte přehrávání zvolené skladby. Stisknutím u během 
přehrávání pozastavíte přehrávání.
Stisknutím a přidržením 1 zařízení vypnete.

6 Hlavní Menu

Hlavní Menu se zobrazí po zapnutí přehrávače, nebo v režimu pozastavení přehrávání nebo 
přehrávání audio souborů opakovaně stiskněte D, dokud se neobjeví hlavní Menu.
Poznámka: Zařízení může být vybaveno nabídkou Menu ve slovenském jazyce. Chcete-li u 
zařízení vybaveném nabídkou Menu v českém jazyce zobrazovat nabídku Menu v českém 
jazyce, nastavte v nastaveních jako jazyk češtinu. Menu se od uvedeného může lišit. Je to 
způsobeno neustálými aktualizacemi firmwaru a výroby.
Menu obsahuje následující režimy a jeho struktura je následující:
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Bluetooth (Bluetooth)
Music (Hudba)
Movie (Video)
Recorder (Nahrávky)
FM Radio (FM rádio)
E-Book (E-Knihy (Textové soubory))
Photo (Obrázky)
Folder View (Zobraz. složky)
Settings (Nastavit)

V hlavním ikonovém Menu se pohybujete mačkáním m M V v. V textových podnabídkách 
Menu je možný pohyb pomocí tlačítek v V. Tlačítka m M slouží k opuštění podnabídky a 
návrat do vyšší úrovně Menu. Po výběru příslušné položky nebo dalšího podmenu stisknutím 
u výběr potvrdíte. Ze zvoleného Menu vyjdete stisknutím D. 
Upozornění:
Názvy režimů jakož i podnabídky Menu a také názvy jednotlivých položek (ať už v anglickém 
nebo českém jazyce) se mohou zobrazení na displeji mírně odlišovat (mohou být zkrácena) 
oproti názvům uváděným v tomto návodu, z důvodu úspory místa na displeji.
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7 Režim Bluetooth

Zařízení umožňuje díky integrovanému Bluetooth rozhraní připojit 
bezdrátová Bluetooth sluchátka nebo reproduktory.
V hlavním Menu tisknutím “m M V v” zvolte režim Bluetooth.
Po zvolení Bluetooth a stisknutí u se zobrazí podnabídka Menu.
Mačkáním “B (Nasledující)” nebo “b (Předchozí)” zvolte požadovanou 
volbu: Podnabídka Menu BT je následující:

Bluetooth Control (Ovládání Bluetooth)
Můžete zapnout (Enable Bluetooth) nebo vypnout (Disable Bluetooth) rozhraní zařízení. 
Chcete-li poslouchat přes Bluetooth sluchátka, Bluetooth rozrhanie musí být zapnuto. 

Bluetooth Search (Vyhledat zařízení)
Zapněte Bluetooth rozhraní na připojování zařízení (sluchátka, reproduktor apod.) a aktivujte 
na něm režim párování. Způsob zapnutí Bluetooth rozhraní a režimu párování viz návod k 
použití daného zařízení.
Potom zvolte na tomto zařízení položku Bluetooth Search a stiskněte u. 
Začnou se vyhledávat aktivní Bluetooth zařízení v dosahu. Po vyhledání požadovaného 
zařízení jej potvrďte stiskem u. 
Toto a připojovaná zařízení se vzájemně spárují a bude možné přehrávání zvuku z tohoto 
zařízení přes připojené spárované Bluetooth zařízení. Po spárování bude zařízení uloženo v 
seznamu zařízení a po jeho zvolení už není nutné opětovné párování.
Pokud připojené zařízení obsahuje ovládací prvky přehrávání, můžete ovládat přehrávání na 
tomto zařízení prvky na připojeném zařízení.
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Bluetooth Device List (Seznam Bluetooth zařízení)
Po zvolení této položky se zobrazí seznam Bluetooth zařízení spárovaných s tímto zařízením. 
Ze seznamu vyberte požadované Bluetooth zařízení a stisknutím u výběr potvrdíte. Zobrazí 
se volby Bluetooth Devices Connected (Připojit Bluetooth zařízení) nebo Bluetooth 
Unpairing (Zrušit Bluetooth párování).
Chcete-li zařízení propojit, zvolte Bluetooth Devices Connected a stiskněte u. Zařízení se 
propojí.
Pro zrušení spárování zařízení, zvolte Bluetooth Unpairing a stiskněte u. 
Spárování se zruší a zařízení se odstraní ze seznamu Bluetooth zařízení.

All Songs (všechny skladby)
Položka umožňuje zvolit audio soubory pro přehrávání přes Bluetooth rozhraní.
Vyberte požadovanou hudbu stejně, jako při přehrávání přes běžná sluchátka.

Music (Hudba (Právě přehrávané přes Bluetooth)
Zobrazení právě přehrávaných souborů přes Bluetooth rozhraní.

8  Režim Music (Hudba)

 V hlavním Menu mačkáním “m M V v” zvolte Music (Hudba), poté 
stisknutím u zpřístupníte nabídku Music. 
V režimu Music je dostupná následující podnabídka Menu, v níž se 
pohybujte mačkáním v V:

Last Played (Naposledy přehrané) nebo Now Playing (Nyní 
přehrávané):
Spuštění přehrávání naposledy přehrávané, resp. právě přehrávané 
skladby. Přehrávání ovládejte tlačítky m, M a u. Podrobnosti jsou 
dále v textu.

 V hlavním Menu mačkáním “
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All Songs (Všechny písně): 
Zobrazení seznamu všech audio souborů uložených ve složce Music (Hudba) přehrávače.
Ze seznamu můžete zvolit požadovanou skladbu pro přehrávání.

Artist (Interpreti):  
Zobrazení seznamu všech audio souborů uložených ve složce Music (Hudba) přehrávače 
podle interpretů.
Ze seznamu můžete zvolit požadovanou skladbu pro přehrávání.
Pokud interpret není znám, skladba je uložena pod označením Unknown Artist. 

Albums (Albumy): 
Zobrazení seznamu všech audio souborů uložených ve složce Music (Hudba) přehrávače 
podle alb.
Ze seznamu můžete zvolit požadovanou skladbu pro přehrávání.
Pokud album není znám, skladba je uložena pod označením Unknown Album. 

Genres (Žánry):  
Zobrazení seznamu všech audio souborů uložených ve složce Music (Hudba) přehrávače 
podle žánrů.
Ze seznamu můžete zvolit požadovanou skladbu pro přehrávání.
Pokud žánr není znám, skladba je uložena pod označením Unknown Genre. 

Folder (Prohlížení souborů): 
Zobrazení seznamu všech složek obsahujících audio soubory uložených ve složce Music 
(Hudba) přehrávače.
Ze seznamu můžete zvolit požadovanou složku a z něj následně požadovanou skladbu pro 
přehrávání.

Playlists (Seznamy skladeb): 
K dispozici jsou celkem 3 vlastní Playlisty, které se dají uživatelsky upravit.
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Update Playlist (Vytvořit seznam): 
Možnost tvorby playlistů ze seznamu všech skladeb v přehrávači.

Po výběru nějaké skladby z libovolného seznamu stisknutím u spustíte přehrávání zvolené 
skladby.
Stisknutím u během přehrávání pozastavíte přehrávání. Stisknutím a přidržením 1 během 
přehrávání vypnete zařízení.
Mačkáním “M (Nasledující)” nebo “m (Předchozí)” přepínáte na další nebo předešlé 
skladby.
Stisknutím a přidržením  “M (Nasledující)” nebo “m (Předchozí)” během přehrávání 
realizujete rychlý posun ve skladbě vpřed/vzad. 

Stisknutím  během přehrávání zpřístupníte následující podnabídku Menu. V podnabídce 
se pohybujete tlačítky V v. Zvolenou položku potvrdíte stiskem u. Podnabídku vypnete a 
obnovíte předešlé Menu mačkáním D, případně m a M.

Shuffle (Náhodný výběr)  
Zvolit můžete Off (Vyp.) Pro vypnutí přehrávání v náhodném pořadí nebo On (Zap.) Pro 
přehrávání skladeb v náhodném pořadí.
Repeat (Opakovat)
Dostupné jsou volby Repeat Off (Vypnout opakování), Repeat 1 (Opakovat 1), Repeat All 
(Opakovat všechny), Intro Play (Přehrát úvody).
Equalizer (Ekvalizér)
Mačkáním “V” nebo “v” zvolte výchozí křivku ekvalizéru. Zvolit můžete následující předvolby:
Off (Vyp.), Rock, Funk, Hip Hop, Jazz (Džez), Classical (Klasika), Techno. 
K dispozici je i uživatelské nastavení ekvalizéru Custom (Vlastní), kde můžete nastavit 
jednotlivá zvuková pásma zvlášť.
Variable Speed Playback (Proměnná rychlost přehrávání)
Mačkáním “V” nebo “v” zvolte požadovanou vyšší nebo nižší rychlost přehrávání.
Zvolit můžete rychlost v rozsahu -8 až +8.
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Add to Playlist (Přidat do seznamu skladeb)
V této položce můžete zvolit jeden ze tří playlistů, do kterého chcete přidat právě 
poslouchanou skladbu.
Po zvolení Playlistu zadání skladby potvrdíte zvolením Yes (Ano), nebo pokud skladbu 
nechcete přidat, zvolte No (Ne).
Remove from Playlist (Odstranit ze seznamu skladeb)
V této položce můžete zvolit jeden ze tří playlistů, ze kterého chcete odstranit právě 
poslouchanou skladbu.
Po zvolení Playlistu odstranění skladby potvrdíte zvolením Yes (Ano), nebo pokud skladbu 
nechcete odstranit, zvolte No (Ne).
Pokud poslouchaná skladba ve zvoleném Playlistu nenachází, nedá se z něj odstranit.
Delete (Odstranit)
V této položce můžete odstranit právě poslouchanou skladbu ze zařízení.
Po zvolení odstranění skladby potvrdíte zvolením Yes (Ano), nebo pokud skladbu nechcete 
odstranit, zvolte No (Ne). 

9  Režim Movie (Video)

V hlavním Menu mačkáním “m M V v” zvolte Movie (Video), poté 
stisknutím u zobrazíte seznam video souborů (zařízení podporuje 
video soubory ve formátu amv, avi).
Po výběru nějakého video souboru ze seznamu stisknutím u spustíte 
přehrávání zvoleného videa.
Stisknutím u během přehrávání pozastavíte přehrávání. Stisknutím a 
přidržením 1 během přehrávání vypnete zařízení.
Mačkáním “M (Nasledující)” nebo “m (Předchozí)” přepínáte na 
další nebo předešlé video soubory.
Stisknutím a přidržením  “M (Nasledující)” nebo “m (Předchozí)” 
během přehrávání realizujete rychlý posun ve videu vpřed/vzad. 
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Stisknutím  během přehrávání zpřístupníte následující podnabídku Menu. V podnabídce 
se pohybujete tlačítky b B. Zvolenou položku potvrdíte stiskem u. Podnabídku vypnete a 
obnovíte předešlé Menu mačkáním D, případně m a M. 

Repeat (Opakovat)
Dostupné jsou volby Repeat Off (Vypnout opakování), Repeat 1 (Opakovat 1), Repeat All 
(Opakovat všechny).
Delete Video (Vymazat video)
V této položce můžete odstranit právě přehrávaný video soubor ze zařízení.
Po zvolení odstranění souboru potvrdíte zvolením Yes (Ano), nebo pokud soubor nechcete 
odstranit, zvolte No (Ne).
Create Playlist (Vytvořit seznam)
V této položce můžete vytvořit Playlist z dostupných video souborů.

Upozornění:
Funkce Movie (Video) nemusí v závislosti na formátu a stavu video souboru fungovat.

10  Režim Recorder (Nahrávky)

Režim Recorder (Nahrávky) umožňuje nahrávání přes vestavěný 
mikrofon. Před nahráváním můžete také provést nastavení nahrávání 
přes Menu dostupné v této položce.
Podnabídka Menu následující:

Start Voice Recording (Spustit nahrávání hlasu)
Zvolte tuto položku a stisknutím u spustíte nahrávání hlasového 
záznamu.
Po spuštění záznamu hovořte do vestavěného mikrofonu na spodní části 
zařízení. Nahrávání vypnete dalším stisknutím u. 
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Nahrávání se pozastaví, pokud chcete pokračovat v nahrávání, stiskněte znovu u. Chcete-li 
nahrávání uložit, stiskněte D. 
Zobrazí se hlášení, zda chcete nahrávání uložit. Uložení nahrávky potvrdíte zvolením Yes 
(Ano), pokud záznam nechcete uložit, zvolte No (Ne).

Recordings Library (Knihovna nahrávek)
Zvolte tuto položku. Zobrazí se seznam nahraných hlasových záznamů. Vyberte požadovaný 
záznam a stisknutím u spustíte jeho přehrávání. Pokud zvolíte Delete All (Odstr. Všechny), 
můžete odstranit všechny nahrané hlasové záznamy. Po zvolení této položky odstranění 
všech nahratných záznamů potvrdíte zvolením Yes (Ano), pokud záznamy nechcete odstranit, 
zvolte No (Ne).

Record Format (Nahrávání - Formát)
Zvolte tuto položku. Zobrazí se podnabídka Menu, kde můžete zvolit formát nahrávání buď 
mp3 nebo wav.
Nahrávky budou prováděny ve zvoleném formátu.
   
11 Režim FM Radio (FM rádio)

V hlavním Menu mačkáním “m M V v” zvolte režim FM Radio (FM 
rádio) a stiskněte u.
Zobrazí se rozhraní rádia a stupnice ladění. Pokud už je naladěna 
nějaká stanice, aktivuje se.
Přehrávač dokáže uložit až 30 stanic.
Mačkáním “M” nebo “m” můžete ladit předvolby nahoru/dolů, pokud 
“M” nebo “m” stisknete, bude ladění pokračovat, dokud se nenaladí 
nějaká stanice.
V režimu rádia mačkáním “v” nebo “V” nastavíte hlasitost.
Po stisknutí  se zobrazí podnabídka Menu pro režim FM Radio (FM 
rádio).
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Auto Tune (Autom. ladění (Automatické ladění)):
Automatické naladění a uložení dostupných stanic. Po zvolení této položky stisknutím u 
provedete automatické naladění a uložení všech dostupných předvoleb. Musíte zapojit 
sluchátka, která slouží jako FM anténa.
Ladění potvrdíte zvolením Yes (Ano), pokud ladit nechcete, zvolte No (Ne). Nově naladěné 
stanice přepíšou staré.

Manual Tune (Manuální ladění):
Položka umožňuje manuálně naladit předvolby. Musíte zapojit sluchátka, která slouží jako FM 
anténa.
Zobrazí se stupnice ladění a krátkým mačkáním “M (Nasledující)” nebo “m (Předchozí)” 
můžete ladit předvolby nahoru/dolů v jednotlivých krocích, pokud “M (Nasledující)” nebo 
“m (Předchozí)” podržíte, bude ladění pokračovat, dokud se nenaladí nějaká stanice.
Chcete-li naladěnou stanici uložit, stiskněte .
V zobrazené podnabídce zvolte Save to Preset (Uložit na předvolbu). Po zvolení se zobrazí 
seznam paměťových pozic.
V seznamu vyberte požadované číslo a stisknutím u uložíte naladěnou stanici do seznamu 
předvoleb pod požadované číslo.
Při zobrazení hlášení zvolte Yes (Ano). Pokud předvolbu uložit nechcete, zvolte No (Ne).

Tuner Region (Radiofrekvenční pásmo)
Nastavení rozsahu ladění a kroku ladění pro jednotlivé země. K dispozici je Common Band 
(Běžný rozsah) pro běžný rozsah a krok, Japan Band (Japonský rozsah) pro nastavení 
rozsahu ladění a kroku ladění používaného v Japonsku a Asii.

Presets (Předvolby):
Po zvolení této volby poprvé se zobrazí zpráva, zda chcete provést automatické naladění a 
uložení všech dostupných předvoleb. Musíte zapojit sluchátka, která slouží jako FM anténa.
Ladění potvrdíte zvolením Yes (Ano), pokud ladit nechcete, zvolte No (Ne).
Po provedení ladění se do paměti zařízení uloží všechny dostupné a naladěné stanice a 
zobrazí se v seznamu předvoleb.
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Ze seznamu pak můžete zvolit požadovanou předvolbu a aktivovat její poslech.

Save to Preset (Uložit pod předvolbu)
Po zvolení se zobrazí seznam paměťových míst. V seznamu vyberte požadované číslo a 
stisknutím u uložíte naladěnou stanici do seznamu předvoleb pod požadované číslo. Při 
zobrazení hlášení zvolte Yes (Ano). Pokud předvolbu uložit nechcete, zvolte No (Ne).

Clear Preset (vymazat předvolbu)
Odstranění požadované předvolby ze seznamu. V seznamu vyberte požadované číslo a 
stisknutím u odstraníte požadovanou uloženou stanici ze seznamu předvoleb. Odstranění 
potvrdíte zvolením Yes (Ano) nebo No (Ne).

12 Režim E-Book (E-Knihy (Textové soubory))

V hlavním Menu mačkáním “m M V v” zvolte režim E-Book 
(E-Knihy).
Po zvolení E-Book (E-Knihy) se zobrazí seznam uložených textových 
souborů. Mačkáním “V” nebo “v” zvolte požadovaný soubor a stisknutím 
u nebo M text zobrazíte. Když je text zobrazen, můžete mačkáním 
“M (Nasledující)”, “m (Předchozí)”, V a v text posouvat po 
jednotlivých stranách.
Po stisknutí  při zobrazení textu se zobrazí podnabídka Menu, která je 
následující:
Play Settings (Nastavení přehrávání)
Nastavení délky zobrazení od 02 do 30 sekund.

Delete Ebook (Odstranit text)
Můžete odstranit právě zobrazený textový soubor. Po zvolení této položky odstranění 
zvoleného souboru potvrdíte zvolením Yes (Ano), pokud soubor nechcete odstranit, zvolte No 
(Ne).
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Bookmark Select (Zvolte záložku)
Zvolte tuto položku, pak zvolte číslo požadované záložky a stiskněte u. 
Zobrazí se text od zvolené záložky (pouze v případě, že je nějaká záložka nastavena).

Delete Bookmark (Odstranit záložku)
Zvolte tuto položku, pak zvolte číslo požadované záložky, kterou chcete odstranit a stiskněte 
u. 
Po potvrzení Yes (Ano) se záložka odstraní. Pokud nechcete záložku odstranit, zvolte No 
(Ne).
Add Bookmark (Přidat záložku)
Zvolte tuto položku, pak zvolte číslo záložky a stiskněte u. Po potvrzení Yes (Ano) se 
záložka označí v textu na začátku zobrazené strany. Pokud nechcete záložku označit, zvolte 
No (Ne).
Page Select (Zvolit stranu)
Zvolte tuto položku, pak zvolte požadované číslo strany v zobrazeném seznamu a stiskněte 
u. Zobrazí se text od zvolené strany.

13 Režim Photo (Obrázky)

V hlavním Menu mačkáním “m M V v” zvolte režim Photo (Obrázky).
Po zvolení Photo (Obrázky) se zobrazí seznam dostupných obrazových 
souborů (.jpeg, .gif ... atd.) v zařízení.
Po zvolení požadovaného souboru soubor zobrazíte stisknutím u.
Během zobrazení obrázku stisknutím  zobrazíte podnabídku Menu 
pro obrázky/fotografi e.
Dostupné jsou následující položky:

Slideshow Settings (Nastavení prezentace):
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Dostupné volby jsou:
Time Per Slide (Čas na snímek)
Můžete nastavit dobu zobrazení jednoho obrázku od 02 do 30 sekund.
Repeat (Opakovat)
Můžete zapnout (On) nebo vypnout (Off) opakování prezentace.
Shuffl e (Náhodný výběr)
Můžete zapnout (On) nebo vypnout (Off) přehrávání prezentace v náhodném pořadí.
Thumbnail (Náhled (Miniatura))
Můžete zapnout (On) nebo vypnout (Off) zobrazování miniatur.

Delete Picture (Odstranit obrázek):
Můžete odstranit právě zobrazený obrázek. Po zvolení této položky odstranění zvoleného 
obrázku potvrdíte zvolením Yes (Ano), pokud obrázek nechcete odstranit, zvolte No (Ne).

Update Playlist (Vytvořit seznam)
V této položce můžete vytvořit Playlist z dostupných obrazových souborů (fotografi í).

14 Režim Folder View (Zobraz. složky)

Režim Folder View (Zobraz. složky) umožňuje zobrazit všechny složky a 
soubory v paměti zařízení a na vložené microSD kartě.
V hlavním Menu mačkáním “m M V v” zvolte režim Folder View 
(Zobraz. složky).
Zobrazí se seznam všech složek a souborů v zařízení a vložené kartě.
Ze seznamu můžete vyhledávat požadovaný soubor a následně jej 
přehrát stisknutím u.
Pokud u zvoleného souboru v seznamu stisknete , zobrazíte možnost 
Delete (Odstranit).
Můžete odstranit zvolený soubor nebo celou složku. Po zvolení této 
položky odstranění zvoleného souboru/složky potvrdíte zvolením Yes 
(Ano), pokud obrázek nechcete odstranit, zvolte No (Ne).
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15 Režim Settings (Nastavit)

V hlavním Menu mačkáním “m M V v” zvolte režim Settings 
(Nastavit).
Po zvolení Settings (Nastavit) a stisknutí u se zobrazí podnabídka 
Menu.
Mačkáním “V” nebo “v” zvolte požadovanou volbu: Podnabídka Menu 
Settings (Nastavit) je následující:

Language (Jazyk)
Po zvolení této položky mačkáním “v” nebo “V” nastavte ze zobrazeného seznamu 
požadovaný jazyk pro zobrazování Menu.
Stisknutím u nastavení potvrďte. 
Ear Health (Ochrana sluchu)
Po zvolení této položky mačkáním “v” nebo “V” nastavte požadovaný limit pro maximální 
úroveň hlasitosti, aby se chránil sluch.
Stisknutím u nastavení potvrďte. 

Backlight Timer (Časovač podsvícení) 
Volba Backlight Timer (Časovač podsvícení) umožňuje zvolit požadovaný čas, po kterém se 
má displej vypnout, pokud neprovedete žádnou operaci: Always On (Vždy zap.), 10, 20 a 30 
sekund. 
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Power Saving (Save Mode (Úspora energie))  
Volba Power Saving (Save Mode (Úspora energie)) umožňuje nastavit kdy se zařízení přepne 
do úsporného režimu.
Dostupné jsou nastavení Off (Vyp.), 1 min. a 2 min. 
Sleep Timer (Vypínací časovač) 
V této položce můžete nastavit čas, po kterém se zařízení automaticky vypne. Zvolit můžete 
Off (Vyp.) Pro nevypínanie zařízení, nebo nastavit požadovaný čas na 10, 15, 30, 60 a 120 
minut. 

About (Informace)
V této položce můžete zjistit informace o verzi firmwaru přehrávače a o volné a celkové 
kapacitě paměti přehrávače.
zvolte Player Information (Informace o přehrávači). Zobrazí aktuální verze firmwaru.
zvolte Disk Space (Prostor na disku). Zobrazí se stav paměti přehrávače (kapacita) a její 
obsazení v procentuálním vyjádření.

Restore Settings (Tovární nastavení)
Po zvolení této položky se zobrazí výstražné (potvrzující) hlášení, zda chcete opravdu obnovit 
výrobní nastavení přehrávače. Pokud ano, zvolte Yes (Ano), pokud ne zvolte No (Ne).

Auto Upgrade (Automatická aktualizace)
Zvolte režim Setup a v něm položku Auto Upgrade. Tato položka se používá při aktualizaci 
firmwaru. Pro zvolení této položky musí být přehrávač připojen k PC.
V PC spusťte proces aktualizace.
Pozor: Postup aktualizace se může při každém modelu lišit. Informujte se v autorizovaném 
servisním středisku. Aktualizaci nedoporučujeme provádět.

Exit Setting (Ukončit nastavení)
Ukončení Menu.
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16 Přehrávání z paměťové microSD karty

Přehrávač obsahuje slot na microSD kartu. Do slotu vsuňte kartu kontakty dopředu a dolů. 
Kartu vtlačte úplně tak, aby zacvakla.
Kartu vyjměte zatlačením na kartu mírně dovnitř tak, aby se povysunula ze slotu.
Po zasunutí karty se karta nastaví jako prioritní paměť. Po zvolení konkrétní položky v 
různých Menu (Hudba, Obrázky, Video atd.) se v podnabídkách zobrazí volba pro načítání 
souborů z karty. Po načtení souborů z karty a vytvoření seznamu je možné z tohoto seznamu 
přehrávat soubory stejně, jako když přehráváte soubory z paměti přehrávače. Postupujte 
podle příslušných částí o přehrávání.

Upozornění: 
Kartu nevkládejte do slotu násilím naopak. Může se poškodit a může se také poškodit 
přehrávač. 

17 USB vyměnitelná jednotka

Po připojení zařízení do USB konektoru v PC a když si operační systém nainstaluje příslušné 
ovladače, se bude zařízení chovat jako USB vyměnitelná jednotka.
Upozornění: Zařízení nepřipojujte do USB konektoru PC, když se přehrává hudba.
Během přenosu dat zařízení neodpojujte od PC.

Podporované OS:
Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS 10.2 nebo novější verze, 
Linux 2.4.2 nebo novější verze.
WIN98 USB GDD BOOT (Pod OS Win98 můžete zařízení použít i jako bootovací jednotku)
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18 Další informace

Bezdrátová BLUETOOTH technologie
Bezdrátová BLUETOOTH technologie je technologie s krátkým dosahem, která umožňuje 
bezdrátovou datovou komunikaci mezi digitálními zařízeními jako např. PC a digitální 
fotoaparát. Bezdrátová BLUETOOTH technologie funguje v dosahu cca 10 m.
Propojení dvou zařízení je vzájemné, některá zařízení je však možné připojit k více zařízením 
najednou.
Na propojení není zapotřebí žádný kabel, ani není třeba umístit zařízení naproti sobě jako u 
infračervené technologie. Zařízení lze například používat, i když jsou v batohu nebo v kapse.
BLUETOOTH standard je mezinárodní standard podporovaný a využívaný mnoha 
společnostmi po celém světě.

Maximální komunikační dosah
Maximální komunikační dosah může být v následujících podmínkách kratší.
Mezi tímto systémem a BLUETOOTH zařízením jsou překážky jako osoby, kov nebo stěna.
V blízkosti tohoto systému se používá LAN zařízení.
V blízkosti tohoto systému se používá mikrovlnná trouba.
V blízkosti tohoto systému se používá zařízení generující elektromagnetické záření.

Rušení z jiných zařízení
BLUETOOTH a bezdrátové LAN (IEEE802.11b/g) zařízení využívají stejnou frekvenci, 
proto pokud tento systém používáte v blízkosti bezdrátového LAN zařízení, může dojít k 
mikrovlnným interferencím, které mohou způsobit zhoršení komunikační rychlosti, šum nebo 
vadné spojení. V takovém případě proveďte následující.
Používejte tento systém minimálně 10 m od bezdrátového LAN zařízení.
Pokud tento systém používáte v menší vzdálenosti než 10 m od bezdrátového LAN zařízení, 
vypněte bezdrátové LAN zařízení.
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Rušení jiných zařízení
Mikrovlny vyzařované BLUETOOTH zařízením mohou ovlivňovat provoz elektronických 
zdravotnických přístrojů. Na následujících místech vypněte systém i BLUETOOTH zařízení, 
protože může vzniknout riziko nebezpečí.
V blízkosti hořlavých plynů, v nemocnicích, vlacích, letadlech nebo čerpacích stanicích.
V blízkosti automatických dveří nebo požárních hlásičů.

Poznámky
• Aby bylo možné používat BLUETOOTH funkci, připojované BLUETOOTH zařízení musí mít  
stejný profil jako tento systém.
• I když jsou profily stejné, zařízení mohou v závislosti na jejich specifikací fungovat odlišně.
• Z důvodu vlastností bezdrátové BLUETOOTH technologie je zvuk reprodukovaný tímto 
systémem mírně opožděn vůči zvuku z přehrávacího BLUETOOTH zařízení během hovoru 
přes telefon nebo poslechu hudby.
• Tento systém podporuje bezpečnostní standardy, které jsou v souladu s BLUETOOTH 
standardy, aby se zajistilo bezpečné propojení při používání bezdrátové BLUETOOTH 
technologie. V závislosti na nastavení však zabezpečení nemusí stačit.
Při komunikaci pomocí bezdrátové BLUETOOTH technologie buďte obezřetní.
• Nezodpovídáme za únik informací při BLUETOOTH komunikaci.
• Aby byl zajištěn soulad s BLUETOOTH standardy specifikovanými normou Bluetooth SIG 
a autentifikace, je třeba zařízení disponující BLUETOOTH funkcí. I když připojené zařízení 
vyhovuje uvedeným BLUETOOTH standardům, některá zařízení se v závislosti na funkcích 
nebo technických specifikacích daného zařízení nemusí dát připojit, nebo nemusí pracovat 
správně.
• V závislosti na BLUETOOTH zařízení připojeného k tomuto systému, komunikačního 
prostředí nebo provozního prostředí se může vyskytovat šum nebo výpadky zvuku.
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19 Technické údaje 

Paměť 4/16 GB
Formát souborů  
WMA, MP3, WAV, JPG, BMP, OGG, APE, FLAC, WAV, AMV
Napájení  
Vestavěný nabíjecí akumulátor/nabíjení přes USB port nebo AC adaptér (není součástí 
dodávky)
Výdrž akumulátoru cca 7 hodin
Displej 1,7” LCD displej (260 000 barev), rozlišení 128 x 160
Rozměry (cca)  
90,0 mm x 38,5 mm x 9,0 mm (v x š x h)
Hmotnost cca 35 g
Odstup signál - šum více než 90 dB
Konektor pro sluchátka 10 mW + 10 mW: 32 Ohm
Frekvenční rozsah 20 Hz - 20 kHz
Celkové harmonické zkreslení  
méně než +/- 0,5 % (při 10 mW)
Rozsah ladění tuneru 76 - 90 MHz/87,5 - 108 MHz
Vzorkovací frekvence při záznamu 36, 44,1, 48 kHz
Datový tok u WMA 5 kb/s – 384 kb/s
Datový tok u MP3 8 kb/s – 320 kb/s
Rychlost čtení 800 kB/s (závisí na konfiguraci PC)
Rýchlost zápisu 700 kB/s (závisí na konfiguraci PC)
USB specifikace USB 2.0/1.1/1.0
Podporované OS : Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS 10.2 
nebo novější verze, Linux 2.4.2 nebo novější verze
Bluetooth:  
Bluetooth standard 2.1 + EDR 
Profil: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), Profil pro bezdrátový přenos hudby ve 
stereo kvalitě
Právo na změny vyhrazeno!
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LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. 
Je nutné odnést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům
na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací
tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte na příslušném
místním úřadě, ve službě pro likvidaci domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek 
zakoupili.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Zkrácené znění Prohlášení o shodě:
Společnost ORAVA retail 1, a.s. tímto prohlašuje, že zařízení MBT-4/16G vyhovuje základním požadavkům a
jiným relevantním podmínkám směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2014 / 53 / EU.
Plný text prohlášení o shodě se nachází na internetové stránce: www.orava.eu

Tento výrobek odpovídá všem základním požadavkům směrnic EU, které se na něj vztahují.

Výrobce:

Dovozce:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
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Záruční podmínky

Na toto zařízení je poskytována Záruční lhůta 24 měsíců. Při platnění práva na záruční opravu odevzdejte servisnímu středisku spolu 
se zařízením i řádně vyplněný a potvrzený Záruční list a pokladní doklad o koupi zařízení. Datum potvrzení Záručního listu a datum na 
dokladu o koupi musí být shodné. Pokud shodné není, záruka nebude přiznána.
- Právo na bezplatnou opravu výrobku v záruční době zaniká pokud:
- uživatel nepředloží platný záruční list a doklad o koupi výrobku
- vznikla závada způsobena nesprávným zapojením, nesprávným používáním a údržbou (prašné prostředí), mechanickým 
poškozením, poruchami v inženýrských sítích a bytové instalaci
- byl proveden neodborný zásah nebo změna ve výrobku neoprávněnou osobou nebo vznikne na výrobku závada použitím 
neoriginálních náhradních dílů
- se zařízení nepoužívá podle přiloženého návodu k obsluze

Jiné podmínky související se zárukou:
Prodejna, ve které je zařízení prodávano spotřebiteli je povinna kupujícímu zařízení předvést, seznámit kupujícího:
- se způsobem jeho používání a manipulace
- se způsobem provádění případným záručních oprav
- s nejbližší záruční opravnou i se způsobem odeslání zařízení k záruční opravě do servisního střediska dodavatele
- řádně vyplnit Záruční list. Nesprávně a neúplně vystavený Záruční list je neplatný a spotřebitel ztrácí právo na záruku
- na záruku/opravu, výměnu nebo odstoupení od smlouvy/se vztahují příslušná ustanovení
   Občanského zákoníku a Reklamačního řádu
- ve výrobku se nacházejí části podléhající opotřebení a mají omezenou životnost
(dvd/cd mechanika, motorické části výrobku, hubice, hadice) na tyto části výrobce poskytuje omezenou záruku v trvání 6 měsíců od 
data prodeje.

Kontakt: ORAVA distribution CZ s.r.o., Ostravská 494, Sviadnov, 739 25, 558 630 004


