Gembird F-Drive MP3 přehrávač
Návod k obsluze
Zapnutí a vypnutí přístroje
Pro zapnutí přístroje držte stisknuté tlačítko „PLAY“ po dobu 2 sekund.
Pro vypnutí přístroje držte stisknuté tlačítko „PLAY“ po dobu 3 sekund.
Přehrávání MP3/WMA skladeb
Když je přístroj zapnut, stiskněte tlačítko „PLAY“ pro spuštění přehrávání.
Stiskněte tlačítko „Forward/backward“ pro posun o skladbu vpřed nebo vzad.
Stiskněte a držte stisknuté tlačítko „Forvard/backward“ pro rychlé převíjení vpřed nebo vzad.
Během přehrávání stiskněte tlačítko „PLAY“ pro zastavení přehrávání.
Tlačítky „+“ a „-“ můžete měnit hlasitost přehrávání.
MENU
REC - Nahrávací submenu.Pomocí této funkce můžete využívat MP3 přehrávač jako
diktafon.
EQ
– Equalizer.Pomocí této funkce si můžete změnit barvu hudby dle přednastavených
hodnot (ROCK,POP,…).
Repeat – Funkce opakování.Pomocí této funkce si můžete nastavit následující režimy :
o Random
:přehrává náhodně všechny skladby z USB disku
o Repeat all :přehrává neustále dokola všechny skladby z USB disku
o Repeat one :přehrává opakovaně právě zvolenou skladbu
o Preview
: přehrává prvních 10 sekund z každé skladby na USB disku
Back light – Nastavení délky podsvícení displeje.
Del file - Mazání skladeb z USB disku.
Memory info - Informace o volném místě na USB disku.
Return - Návrat k předchozímu menu.
Hardwarová instalace
1. Zapněte PC
2. Zapojte pomocí přibaleného kabelu MP3 přehrávač do USB konektoru v PC
3. Potvrďte instalaci nového zařízení.
Softwarová instalace
1. Vložte instalační CD do mechaniky
2. Pokud se nespustí instalace automaticky, spusťte ji manuálně z CD
3. Podle informací na obrazovce, projděte celým instalačním procesem
4. Restartujte PC
!!Volba zobrazování menu v jiném jazyce!!
Stane-li se, že váš F-Drive MP3 přehrávač zobrazuje menu v čínském jazyce, proveďte
následující kroky:
1. Zobrazte menu tlačítkem „MODE“
2. Tlačítky „Forward/backward“ zvolte menu 4/5 a potvrďte
tlačítkem „MODE“
3. Zvolte menu 7/11 a potvrďte tlačítkem „MODE“
4. Potvrďte volbu 3/4 tlačítkem „MODE“ pro anglický jazyk

