
MP4 přehrávač NAITECH MPN-605

Návod k použití

Schéma přístroje:

Než začnete přístroj používat, měli by jste vědět …

•  nová baterie získá plnou kapacitu cca po 3-4 nabitích
•  doba nabíjení baterie pomocí síťového adapteru 220 V je 3-4 hodiny
•  baterie (kryt přístroje) se může během nabíjení zahřívat
•  neopravujte přístroj ani nenahrávejte firmware vlastními silami, hrozí
nebezpečí trvalého poškození přístroje nebo zranění a ztráta záruky
•  nevystavujte přístroj teplotám vyšším 40 C ani vlhkému nebo
prašnému prostředí – doporučujeme zakoupit ochranné pouzdro
zabraňující vniknutí prachu do přístroje
•  vyvarujte se hlasité hudební produkci, hrozí trvalé poškození sluchu
•  nepoužívejte přístroj na místech, kde je to zakázáno (např. letadla,
benzínové stanice, nemocnice, školy atd.)
•  nepoužívejte přístroj při řízení strojů a motorového vozidla
•  záruční lhůta 24 měsíců se nevztahuje na mechanické nebo jiné
závady způsobené nesprávným použitím
•  přístroj přenášejte v ochranném pouzdru, zabráníte vniknutí prachu a
nečistot do vnitřních částí přístroje, prasknutí displeje nebo vylomení
sluchátkového konektoru



Specifikace přístroje:
•  reprodukce hudby
•  přehrávání video souborů
•  prohlížení obrázků
•  FM rádio a záznam hudby z rádia
•  digitální záznamník
•  fotoaparát
•  barevný displej s podporou více jazykových mutací
•  ekvalizér přednastavený a vlastní, zvukové efekty
•  různé režimy přehrávání: normál, opakovat, intro, náhodně atd.
•  podpora USB 2.0 High Speed a USB Flash disk
• E-texty
• kalendář                                           
• stopky
• hry
• web kamera

Použití přístroje:

Spuštění přístroje provedete přepnutím vypínače v horní části v pravo a  po dobu cca 3 vteřin podržet tlačítko play.
Vypnutí přístroje provedete stejným způsobem.
Krátký stisk tl. MENU slouží také jako ESC – zpět o jednu úroveň nahoru.
Připojení k PC a přenos dat zahájíte připojení USB kabelu do USB konektoru
přehrávače. V PC se MP4 přehrávač zobrazí jako přenosný disk. V tomto
režimu je možné přenášet data (hudba, video, dokumenty) z nebo do
jednotlivých složek MP4 přehrávače.
Použití dotykové klávesnice je snadné, dotykem prstu ovládáte jednotlivé
funkce a směry. 

MENU A NASTAVENÍ 

(Poznámka:Podle verzí vnitřního software přístroje, obrazy a popisy se mohou lišit od grafiky a funkčnosti přístroje.) 
Po zapnutí přístroje se zobrazí hlavní menu,vždy při jakékoliv změně v nastaveni je nutno před vypnutím volbou uložit 
stisknutím znaku play cca 3 vteřiny.

MENU obsahuje:

• Hudba – přehrávač mp3 , výběr souboru pro přehrávání audio  dle alba , adresáře atd... 
•
• Video – přehrávač videa , výběr souboru pro přehrávání
•
• Obrázek – prohlížeč fotografií
•
• FM radio – FM rádio pro poslech lokálních stanic
•
• Fotoaparát – slouží k pořízení fotografií
•
• Video soubor – správce souborů
•
• Extra – kalendář, e-texty,hry.stopky,web kamera
•
• Nastavení – datum,nastavení displeje,nastavení úspory baterie,nastavení jazyku,tovární nastavení,formát paměti.


