Návod k obsluze

Návod k obsluze
(viz strana 1 tištěného manuálu)

Identifikace součástí
1. Zapnutí / Přehrávání / Pauza
2. Mikrofon
3. Posun vpřed
4. Posun vzad
5. Opakování určitého místa / Tlačítko MENU
6. Výstup na sluchátka
7. Tlačítko záznamu zvuku
8. Hlasitost +/9. Vypnutí / Zastavení
10. Tlačítko OPEN
11. Tlačítko HOLD
12. USB port
13. Slot pro SD karty
14. Kryt baterie

Obsah balení
(viz strana 2)

·
·
·
·
·
·
·

Yakumo Hypersound XR
Sluchátka
AAA baterie
CD
Návod k obsluze
USB kabel
Návod na CD

Instalace ovladače
1.Uživatelé Windows 98 : Nainstalujte prosím ovladače z přiloženého CD a počítač
restartujte.
! Uživatelé Windows ME / 2000 / XP / Mac OS X 10.2.6 nepotřebují instalovat žádné
ovladače.

Vložení baterie
(viz strana 3)

1. Otevřete kryt baterie.
2. Vložte AAA baterii do přístroje. Ujistěte se, že máte baterii podle polarity správně
vloženou (+ -).
3. Zavřete kryt baterie.

Připojení přehrávače
1.
2.
3.
4.

Zapojte přehrávač do PC. Objeví se vám nové přenosné zařízení.
Pomocí Windows exploreru můžete nahrávat soubory z nebo do MP3 přehrávače.
Až na LCD displeji svítí „READY“ můžete přehrávač odpojit od PC.
Připojte sluchátka k MP3 přehrávači

Vložení SD/MM karty
1.
2.
3.
4.

Před vložením karty SE UJISTĚTE, že je přehrávač vypnutý.
Otevřete kryt SD/MM slotu.
Vložte kartu SD/MM.
V pravém horním rohu se zobrazí indikátor vložení SD/MM karty.

Zapnutí MP3 přehrávače
(viz strana 5)

1.
2.
3.
4.
5.

Odemkněte přehrávač (HOLD).
Stiskněte na chvíli tlačítko PLAY.
Pomocí ovláacích prvků nastavte požadovanou skladbu a hlasitost přehrávání.
Stiskněte tlačítko PLAY pro spuštění přehrávání.
Pro opakování určitého místa ve skladbě stiskněte krátce tlačítko MENU pro označení
bodu A.Při opakovaném stisknutí stejného tlačítka označíte bod B.Nyní bude
přehrávač opakovaně přehrávat část skladby mezi body A a B.
6. Stiskněte tlačítko MENU pro zrušení funkce opakovaného přehrávání.

Vypnutí přehrávače
·

Stiskněte a držte tlačítko STOP po dobu 3 sekund

LC display
(viz strana 6)

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

Číslo stopy / Celkem stop
Opakování
Náhodný výběr
Hold
Přehrávání / Pauza / Zastaveno / Záznam
Typ souboru
Jméno souboru
Odehraný čas skladby / Celkový čas skladby
Music mód / Voice mód
Opakování
Ekvalizér
Indikátor baterií
A – B opakování

Hlasový záznam
Spuštění hlasového záznamu
1. V music módu stiskněte a držte tlačítko MENU, pro vstup do menu.
2. Použijte tlačítka vpřed a vzad pro pohyb v menu a zvolte „RECORD“.
3. Stiskněte tlačítko MENU, pro spuštění hlasového záznamu.
4. Stisknětě tlačítko MENU, pro ukončení hlasového záznamu.
Přehrání hlasového záznamu
1. V music módu stiskněte a držte tlačítko MENU, pro vstup do menu.
2. Použijte tlačítka vpřed a vzad pro pohyb v menu a zvolte „VOICE“.
3. Stiskněte tlačítko MENU.
4. Zvolte soubor, který chcete přehrát.
5. Stiskněte tlačítko PLAY pro spuštění přehrávání.

Nastavení
(strana 7)

1.
2.
3.
4.
5.

V music módu stiskněte a držte tlačítko MENU, pro vstup do menu.
Zvolte menu „SETTINGS“ a potvrďte tlačítkem MENU.
Pomocí tlačítek vpřed a vzad zvolte žádanou položku.
Změňte nastavení pomocí tlačítek vpřed/vzad a potvrďte.
Pro opuštění menu stiskněte a podržte tlačítko MENU.

Navigation mód
Vstupte do menu pomocí tlačítka MENU.
1. Zvolte „NAVIGATION“ a potvrďte tlačítkem MENU pro vstup do Navigation módu.
· Řádek 1 : Ikona adresáře / Ikona MP3 souboru / Ikona WMA souboru / Ikona
WAV souboru / Ikona posunu o adresář výše
· Řádek 2 : Jméno souboru / Jméno adresáře / návrat do předchozího adresáře
2. Pomocí tlačítek vpřed a vzad zvolte skladbu a spusťte přehrávání tlačítkem PLAY.
3. Tlačítkem STOP se v Navigation módu posunujete zpět o adresář výše.

Změna údajů vyhrazena.

