PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ
NÁVOD K OBSLUZE
PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ
PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ
A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY.
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Tento výrobek odpovídá požadavkům evropských směrnic
89/336/EEC, 93/68/EEC a 2006/95/EC týkajících se rušení
rádiového příjmu.
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Bezpečnostní pokyny
Abyste zabránili nebezpečí vzniku nehod nebo poškození přístroje,
dodržujte prosím následující bezpečnostní pokyny.

Varování

Upozornění

Nepoužívejte tento
přístroj při řízení.

Dbejte na to, abyste
přístroj neupustili
a aby nebyl vystaven
otřesům.

Nepoužívejte přístroj
v blízkosti vody ani
v prašném nebo
znečištěném prostředí.

Zálohujte důležitá
data. (Uvědomte
si, že výrobce není
zodpovědný za ztrátu
dat způsobenou chybou
uživatele.)

Pracovní prostor okolo
počítače udržujte
v čistotě.

Obsah balení

Sluchátka

Stručný návod k obsluze

FM16

CD se softwarem

Baterie velikosti AAA

- Kvůli funkčnímu zdokonalování podléhá obsah dodávaného
příslušenství změnám bez předchozího upozornění.
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Názvy součástí
Přední / boční pohled




1. Přepínač pro
uzamknutí tlačítek



2. Tlačítko „MENU”
3. • „PLAY/PAUSE (M)
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Zadní pohled




53" 3,)$%



(Přehrávání/pauza)”
• „REC ¶ (Záznam)”
(záznam FM rádia)
• Zapnutí/vypnutí
napájení
4. Kryt USB konektoru
5. Tlačítko pro potvrzení (I)
6. Navigační tlačítka
• Tlačítka pro posun
vzad/vpřed ( *J) V6
• Ovládání hlasitosti/
tlačítka pro
*J( V6)
vyhledávání
7. Displej
8. Konektor pro
sluchátka
9. Posuvné tlačítko
pro vysunutí USB
konektoru
10. Kryt baterie
11. Výsuvný USB
konektor

Vložení baterie
1. Vysuňte a sejměte kryt baterie.
2. Vložte jednu baterii velikosti AAA. Dodržujte správnou polaritu +/-.
3. Zavřete kryt baterie.

53" 3,)$%

53" 3,)$%
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Informace o baterii
Přehrávač není dodáván se síťovým adaptérem.
- Doba přehrávání: max. 18 hod (při přehrávání MP3 souborů ve
formátu 128 kbps/44,1 kHz, nastavení ekvalizéru na „FLAT (Bez
efektu)”, úroveň hlasitosti 15 a při použití alkalických baterií)
.
- Pokud je baterie téměř vybitá, zobrazí se symbol
se zobrazí na dvě
- Pokud je baterie zcela vybitá, symbol
sekundy a přehrávač se vypne.

Připojení přehrávače k PC
1. Posuňte tlačítko pro vysunutí USB konektoru a zasuňte konektor do
USB portu na vašem počítači.
- Zkontrolujte, zda je konektor správně připojen.

53" 3,)$%

2. Po připojení USB konektoru se na LCD displeji zobrazí následující
obrazovka.

3. Pokud je konektor připojen správně, zobrazí se na hlavním panelu
systému Windows ikona .
Poznámka
Tvar ikony na hlavním panelu se může lišit podle systému používaného
na počítači.
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Instalace softwaru
Před použitím přenosného MP3 přehrávače LG zkontrolujte
speciﬁkace vašeho počítače.
Minimální systémové požadavky:
- mechanika CD-ROM,
- procesor Pentium III nebo vyšší / 128 MB paměti nebo více,
- 100 MB volné kapacity na disku nebo více,
- graﬁcká karta podporující rozlišení 800 x 600 Hi-color (16 bitů) nebo
vyšší, zvuková karta.
Před prvním použitím MP3 přehrávače nejdříve nainstalujte
aplikaci Firmware Updater pro aktualizaci ﬁrmwaru.
1. Vložte instalační CD se softwarem do mechaniky CD-ROM.
2. Zobrazí se seznam aplikací dostupných pro instalaci.
3. Klepnutím na položku LG Media Center spusťte instalaci
a postupujte podle zobrazených pokynů.
4. Během instalace aplikace LG Media Center můžete nainstalovat
Windows Media Player a Internet Explorer.
5. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko „[Finish] (Dokončit)” pro
ukončení instalace.
6. Na ploše a v nabídce „Start”  „Všechny programy” se vytvoří
zástupce aplikace. Instalace je dokončena.

Podrobné informace najdete na str. 13 hlavního návodu.
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Základní ovládání
Zapnutí/vypnutí napájení
Přehrávač zapněte stisknutím tlačítka M na déle než 2 sekundy
a vypněte dalším stisknutím tlačítka na min. 3 sekundy.
Ovládání hlasitosti
*J V6 .
Úroveň hlasitosti lze ovládat stisknutím tlačítek
Funkce uzamknutí tlačítek
1. Tlačítka uzamknete posunutím přepínače pro uzamknutí tlačítek ve
.
směru šipky
- Na displeji se na 2 sekundy zobrazí symbol

a potom zmizí.

2. Pro odemknutí tlačítek posuňte přepínač v opačném směru
- Na displeji se na 2 sekundy zobrazí symbol

.

a potom zmizí.

Obrazovka hlavního menu
1. Podržte stisknuté tlačítko „MENU” pro
zobrazení hlavního menu.
*J V6 vyberte
2. Stisknutím tlačítek
požadovanou položku.
3. Stisknutím tlačítka I zobrazte vybranou
položku.
- Úvodní obrazovka menu se skládá
z pěti položek.
- Hlavní menu se zobrazí, pokud
stisknete tlačítko „MENU” na více než
2 sekundy v režimu přehrávání/pauzy.
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Výběr jazyka
„Language (Jazyk)”: Uživatel si může vybrat požadovaný jazyk.
- „English (Angličtina)”, „Magyar (Maďarština)”, ìÍp‡ªÌÒ¸Í‡
(Ukrajinština)”,
, „Français (Francouzština)”, „Svenska
(Švédština)”, „Espańol (Španělština)”, „Suomi (Finština)”, „Norsk
(Norština)”, „Deutsch (Němčina)”, „Dansk (Dánština)”, „Portuguęs
b
b
(Portugalština)”, „Italiano (Italština)”, „Nederlands (Nizozemština)”, „
êÛÒÒÍËÈ (Ruština)”, „Polski (Polština)”.

b

b

b

- Pro změnu nastavení jazyka vyberte v hlavním menu položku
„Settings (Nastavení)”  „Display Setting (Nastavení
zobrazení)”  „Language (Jazyk)”.
Použití přehrávače jako vyměnitelného paměťového zařízení
1. Posuňte tlačítko pro vysunutí USB konektoru a zasuňte konektor do
USB portu na vašem počítači.
Zkontrolujte, zda je konektor správně připojen.
2. V Průzkumníku Windows zkontrolujte, zda byla přidána nová
jednotka.
3. Přetáhněte požadované soubory na vyměnitelný disk.

Poznámka
• Označení jednotky se může lišit v závislosti na operačním systému.
• Odpojení USB konektoru během kopírování souborů by mohlo
způsobit poruchu přehrávače.
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