SFP 4408

Instrukcja obsługi

ODTWARZACZ MP3

PL

Przed użyciem tego urządzenia przeczytaj wszystkie instrukcje.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niniejsza instrukcja zawiera ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i informacje o prawidłowym używaniu
urządzenia. Aby nie doszło do wypadku, należy ją uważnie przeczytać i upewnić się, że wszystkie zalecenia są
zrozumiałe.
Nie narażaj tego urządzenia na działanie skrajnych temperatur, w szczególności nie pozostawiaj go latem
w samochodzie z zamkniętymi oknami.
Nie przechowuj urządzenia w środowisku wilgotnym lub zanieczyszczonym.
Uważaj, aby urządzenie nie upadło na ziemię i nie narażaj go na silne uderzenia. Nie potrząsaj mocno ekranem,
w przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia lub do błędów w wyświetlaniu.
Ustaw odpowiednią głośność. Podczas używania nie zwiększaj głośności w słuchawkach na zbyt wysoką
wartość. Jeśli masz odczucie dzwonienia w uszach, przestań używać urządzenia lub zmniejsz głośność.
Nie rozbieraj samodzielnie tego urządzenia i nie czyść jego powierzchni alkoholem ani benzyną.
Nie używaj tego urządzenia w miejscach, gdzie korzystanie z urządzeń elektronicznych jest zakazane, np.
w samolocie.
Nie używaj tego urządzenia podczas kierowania samochodem lub przechodzenia przez ulicę.
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OPIS SFP 4408
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Nr

Przycisk

Funkcje przycisku

1

Power on-off (Włączanie/Wyłączanie zasilania)

2

Slot karty micro SD
Return/Quit (Powrót/Zakończyć)

3

Previous (Poprzedni)

5


M

6



Next (Następny)

7


VOL (Głośność)

Volume/Lock/Unlock (Głośność/Zablokować/Odblokować)

4

8

Menu
Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza)

9

Złącze słuchawkowe

0

Złącze Micro USB
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ŁADOWANIE AKUMULATORA

Ten odtwarzacz jest wyposażony w akumulator wewnętrzny, który przed pierwszym użyciem należy naładować.
Podłącz kabel USB (dostarczony wraz z odtwarzaczem) do odtwarzacza MP3, a jego drugi koniec do działającego włączonego komputera. Akumulator zacznie się ładować. Ładowanie akumulatora trwa około 2 godzin. Zaleca
się pełne naładowanie akumulatora, ponieważ w ten sposób przedłuży się jego żywotność.
UWAGA:
Aby podłączenie do odtwarzacza działało prawidłowo, podłącz kabel USB bezpośredni odo złącza USB na PC
(nie do rozdzielnika).

PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA

Podłącz odtwarzacz do komputera przy pomocy dostarczonego kabla USB. Komputer
automatycznie rozpozna urządzenie.
Po rozpoznaniu urządzenia przez komputer odtwarzacz będzie zachowywać się jak dysk zewnętrzny. Dlatego
transfer danych przebiega tak samo, jak w jakimkolwiek innym urządzeniu pamięci (wybierz kopiowane pliki
i przenieś je na urządzenie lub użyj funkcji kopiuj–wklej).
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UWAGA:
Podczas kopiowania lub usuwania danych nie odłączaj odtwarzacza, aby nie doszło do awarii urządzenia
i uszkodzenia oprogramowania. Podczas odłączania urządzenia od komputera użyj ikony „Bezpieczne
usuwanie sprzętu” w prawej dolnej części panelu głównego. Po wyświetleniu komunikatu informacyjnego
można odłączyć urządzenie.

MUZYKA

1. Wciśnij „M”, aby otworzyć okno odtwarzania i wciśnij przycisk  , aby odtwarzać muzykę.
2. Wybierz muzykę: przez wciśnięcie przycisków I  /  I wybierz poprzedni lub następny utwór.
3. Zmiana głośności dźwięku: wciśnij krótko przycisk „Vol” i przy pomocy przycisków I  /  I zmniejsz/
zwiększ głośność lub wciśnij długo przycisk „Vol”, aby zablokować/odblokować odtwarzacz.
4. Podczas odtwarzania muzyki wciśnij krótko przycisk M, aby otworzyć zawarte menu lub wciśnij długo
przycisk M, aby zamknąć okna odtwarzania.
5. Przytrzymaj przycisk , aby wyłączyć i włączyć odtwarzacz (służy do zakończenia słuchania muzyki
i wznowienia od tego samego miejsca).
6. Przytrzymaj przyciski I  /  I, aby przewinąć do tyłu lub szybko odtwarzać do przodu.
7. Usuwanie pliku: Przy zatrzymanym odtwarzaniu muzyki wciśnij przycisk M, aby usunąć plik w menu, wybierz
plik do usunięcia i wciśnij przycisk „M”, aby potwierdzić.
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NAGRYWANIE

1. Wciśnij przycisk „M”, aby otworzyć okno nagrywania.
2. Przez wciśnięcie przycisku  uruchomisz funkcję nagrywania.
3. Wciśnij ponownie przycisk  , aby wstrzymać nagrywanie i wciśnij przycisk Return/Quit, aby zapisać
nagrany plik.
4. Wciśnięcie przycisku M otworzy zawarte menu do ustawień typu nagrywania.

ODTWARZANIE

1. Identyczne środowisko jak w trybie „Muzyka”.
2. Można odtwarzać tylko pliki nagrane w trybie „Nagrywanie”.

RADIO

1. Wciśnij przycisk „M”, aby otworzyć okno radia FM.
2. W celu otwarcia zawartych menu wciśnij przycisk M: Save (Zapisz), Record (Nagraj), Delete (Usuń), Delete
all (Usuń wszystko), Auto-search (Automatyczne wyszukiwanie), Normal band (Normalne pasmo), Japan
band (Japońskie pasmo), Exit (Zakończ).
3. Tryb Strojenia (TUNE): Wciśnij przyciski I  /  I , aby zmniejszyć/zwiększyć częstotliwość stopniowo
aż do odnalezienia jakiegoś kanału.
Automatyczne wyszukiwanie: Po zapisaniu znalezionych stacji wciśnij przycisk , aby przeskoczyć na
następną zapisaną stację.
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UWAGA:
przed użyciem funkcji radia FM podłącz słuchawki, ponieważ służą jako antena

1.
2.
3.
4.
5.

TEKST

Wciśnij przycisk „M”, aby otworzyć okno Tekst.
Przez wciśnięcie przycisków I  /  przeglądaj pliki z rozszerzeniem .txt.
Wciśnięcie przycisku  aktywuje odczyt plików
Wciśnij przycisk I  /  , aby ręcznie przeglądać tekst w górę i w dół
Przez wciśnięcie przycisku M otwórz menu i użyj funkcji Save Bookmark (Dodaj zakładkę) lub Load
Bookmark (Wybór zakładek).

USTAWIENIA

1. Wciśnij przycisk „M”, aby otworzyć okno Setting (Ustawienia).
2. Przez wciśnięcie przycisków I  /  wybierz jeden z poniższych trybów:
- Godzina i data.
- Zmiana czasu podświetlenia.
- Wybór języka.
- Ustawienie wyłączenie przy stanie spoczynku i automatycznego wyłączenia.
- Ustawienie kontrastu wyświetlacza.
- Informacje o wykorzystanej pamięci.
- Formatowanie pamięci wewnętrznej.
- Informacje o wersji firmware’u.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Objawy

Rozwiązanie

Odtwarzacz nie działa

1.	Naładować akumulator
2.	Sprawdź, czy jest włączony przycisk zasilania
3.	Sprawdź, czy głośność nie jest ustawiona na „0”
i zadbaj o to, aby słuchawki zostały prawidłowo
podłączone.
4.	Uszkodzone dane muzyczne mogą generować
szum; zapewnij, aby w odtwarzaczu nie było
uszkodzonych plików.

Odtwarzacz nie może nagrywać//pobierać plików

Sprawdź, czy został prawidłowo podłączony kabel
USB.

Odtwarzacz nie nagrywa

Sprawdź, czy jest do dyspozycji dostateczna ilość
pamięci. Doładuj akumulator.

Pokazują się dziwne znaki

Sprawdź, czy został wybrany właściwy język.

Sygnał radia FM nie jest czysty

Zmień lokalizację odtwarzacza i słuchawek; słuchawek można używać jako anteny do odbioru sygnału
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DANE TECHNICZNE
Wielkość ekranu

Wyświetlacz LCD 1,1” (128 x 64)

Pamięć wewnętrzna

8 GB

Obsługiwane formaty
dźwiękowe

MP3, WMA

Szybkość transmisji

MP3/WMA

Radio FM z 30 preselekcjami
pamięci Format nagrywania
głosu:

WAV

Pojemność baterii wewnętrznej

170 mAh Li-Polimer

Moc słuchawek

5 + 5 mW

Micro USB

2.0

Obsługa

Windows (8/7, Vista, XP), Mac OS x (10.6 lub starszy), Linux

Wymiary

54 x 33 x 16 mm (wysokość/szerokość/głębokość)

Masa

21,2 g

8 kb/s – 320 kb/s

RECYKLING
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RECYKLING
Ten symbol oznacza, że danego produktu elektronicznego ani akumulatora nie wolno w Unii Europejskiej wyrzucać do odpadu komunalnego. Aby odpad pochodzący z produktu i baterii został poddany
właściwej obróbce, zutylizuj go według obowiązujących praw lub wymagań dotyczących utylizacji
urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Pomożesz w ten sposób chronić źródła naturalne i poprawiać standardy ochrony środowiska naturalnego pod względem gospodarki i utylizacji
odpadów elektrycznych (Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

OZNACZENIE CE

Produkt spełnia wymagania UE.

Tekst, design i dane techniczne mogą się zmienić bez uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do
dokonania tych zmian.
Wersją oryginalną jest wersja czeska.
Adres producenta: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01
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PL Warunki gwarancji
Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.
Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja
jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty
zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje
tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów
oznaczonych jako „Professional“). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać w autoryzowanej sieci
serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę
niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego.
Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste
produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą
usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym
14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może
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ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że
usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest
zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty
gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).
Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:
 usterka była widoczna w chwili zakupu;
 usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
 produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub
użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
 produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
 produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze
sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
 produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
 produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);
 produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach
(temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
 produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
 użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na
przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;



produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub
plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24
miesiące od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego,
prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.
www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93
Więcej informacji na www.sencor.pl.
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