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Vodotěsný multimediální přehrávač 

 

1. Seznámení s přístrojem 

1.1 Obsah balení 

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) 

- Digitální vodotěsný MP3 přehrávač 

- Vodotěsná sluchátka(2.5mm) 

- USB kabel(pro stahování a nabíjení) 

- Uživatelský manuál 

- Úchyt na brýle 

- Hadříček pro rychlé ušušení 

- Ucpávky do uší(2 páry) 

- Silikonový ochranný obal 

- Silikonový rukáv 

1.2 Příslušenství(volitelné): 

- Textilní rukáv 

- Hi-tech sluchátka 

- Vysoce kvalitní sportovní sluchátka(2.5mm) 

- USB nabíječku 

1.3 Systémové požadavky: 

Pro používání produktu, je nutné, aby byl na vašem PC nainstalován jeden z následujících operačních 

systémů: 

- Windows98SE/Windows 2000/Windows ME/Windows XP or Mac OS 8.6 

1.4 Obecné údaje: 

- Vodotěsné: Mezinárodní Standard IPX7(použitelné pro plavání, surfování, šnorchlování atd.) 

- Podpora MP3/WMA 

- Zabudované FM rádio 

- Životnost baterie: nepřetržitá doba přehrávání 12-13hodin(záleží na způsobu používání) 

- Aktualizace firmware, přenos souborů, dobíjení pomocí USB 

- Provozní teplota pod vodou: 0°C~+50°C; vlhkost: 20% ~ 100% 

- Rozměry: 60mm(délka) x 21mm(šířka) x 21mm(výška) 

- Hmotnost: 25g 
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1.5 Vzhled a funkce: 

 

1. Zdířka pro sluchátka(USB port/napájení) 

2. Zvýšení hlasitosti 

3. Snížení hlasitosti 

4. Změna skladby(dopředu) 

5. Změna skladby(dozadu) 

6. Zapnutí/Vypnutí 

7. LED indikátor 

- Zapnutí/Přehrávání: Stiskněte tlačítko „6“ zapnutí. Přehrávání začne po 4~5 vteřinách. LED 

bude poté každou vteřinu blikat po dobu přehrávání 

- FM rádio: při přehrávání stiskněte tlačítko „6“. Režim se přepne na FM rádio. Poté použijte 

tlačítka  pro výběr kanálu. Pro návrat do režimu přehrávání opět stiskněte tlačítko „6“. 

(Upozornění: přehrávač má režim šetření energie. Po 15 vteřinách LED sama zhasne. Pokud 

LED zhasne, stiskněte kterékoliv tlačítko pro aktivaci přehrávače). 

- Vypnutí: Stiskněte a držte tlačítko „6“ po dobu 3~4 vteřin. LED indikátor bude každou půl 

vteřinu blikat. 

- Vybitá baterie: LED indikátor bude po dobu 2vteřin svítit, než se baterie zcela vybije. 

- Nabíjení: Během nabíjení bude LED indikátor svítit(při prvním nabíjení nechte přehrávač 

nabíjet po dobu 1.5hodiny). Zhasne po úplném dobití baterie. Pokud bude MP3 přehrávač 

odpojen od USB(nezáleží na tom, zda-li během dobíjení nebo při přenosu souborů), 

přehrávač se automaticky vypne. 
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2. Obecné pokyny: 

2.1 Kopírování MP3 souborů z PC do MP3 přehrávače 

- Připojte přehrávač do portu USb u vašeho PC s použitím přiloženého kabelu USB. 

- Vpravo dole se zobrazí ikona . Zároveň se zobrazí odstranitelný disk v „Tento počítač“. 

- Použijte funkci průzkumníka pro zkopírování MP3 souborů do přehrávače 

- Poté dvakrát klikněte na ikonu  a odeberte disk. Poté přehrávač odpojte od PC. 

2.2 Dobíjení baterie: 

Jsou dva způsoby jak dobíjet baterii: 

- Pro dobití baterie pomocí USB portu na vašem počítači, připojte přehrávač pomocí USB 

kabelu k PC. K nabití stačí pouze 1,5hodiny. 

- Pro dobití pomocí USB nabíječky(volitelné), připojte přehrávač k nabíječce pomocí USB 

kabelu a poté připojte nabíječku do sítě. 

*Poznámka: Po odpojení od USB portu po nabíjení nebo po přenosu souborů se přehrávač 

automaticky vypne. 

 

2.3 Použití ve vodě(režim plavání): 

- Při používání přehrávače ve vodě se ujistěte, že používáte přiložená profesionální vodotěsná 

sluchátka. Sluchátka musí být pevně zasunuta do zdířky v přehrávači. 

- Upevněte přehrávač na brýle pomocí přiloženého úchytu a upevněte sluchátka za uši 

použitím skřipce(viz. obr.). 

- Stiskněte a držte tlačítko „ “ po dobu 4-5 vteřin pro zapnutí přehrávače(LED indikátor svítí 

zeleně) a vstupu do režimu přehrávání. 

- Otřete přehrávač do sucha přiloženým „hadříkem pro rychlé usušení“ ihned, jakmile opustíte 

vodu. 
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3. Jak nosit přehrávač: 

3.1 Plavání: 

Aby byla zachována vodotěsnost přehrávače, ujistěte se před plaváním, že jej používáte tak, jak je 

popsáno na obrázcích níže: 

- Ujistěte se, že používáte vodotěsná sluchátka. 

Krok 1 dle obrázku níže: 

 
 

- Zasuňte konektor sluchátek do zdířky přehrávače. Ujistěte se, že je konektor pevně zastrčen. 

Krok 2~3 dle popisu níže: 

 
Jak je znázorněno níže, upevněte MP3 přehrávač na pásek od brýlí pomocí přiloženého 

úchytu a pevně utáhněte. Nastavte skřipec od sluchátek a připevněte jej na správnou pozici 

na pásek od brýlí(pro plavání). 
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Krok 4~5 dle popisu níže: 

 

3.2 Všeobecné použití: 

Jak vodotěsná sluchátka, tak i vysoce kvalitní sportovní sluchátka jsou použitelná pro běžné využití. 

Můžete si dát MP3 přehrávač do vašeho batohu nebo kapsy a vychutnávat si muziku s běžnými 

sluchátky nebo vodotěsnými sluchátky. 

 

4. Provozní prostředí: 

Přehrávač můžete používat v následujících případech: 

- Plavání/Horké prameny/Sauna/Lázně/Surfování/šnorchlování/windsurfing a ostatní vodní 

aktivity 

- Běžné použití 
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5. Řešení problémů: 

Tato sekce Vám poskytne potřebné informace pro vyřešení problémů, na které možná narazíte při 

používání produktu. Pokud budete mít problém, který není uveden v seznamu níže, kontaktujte 

prodejce pro odbornou pomoc. 

 

5.1 Nelze mi zapnout MP3 přehrávač 

- Je možné, že je vybitá baterie. Připojte přehrávač k vašemu PC pomocí přiloženého USB 

kabelu a nabijte jej. 

5.2 Poté co zapnu MP3 přehrávač, se vždy automaticky vypne 

- Je možné, že baterie není dostatečně nabitá. Připojte přehrávač k vašemu PC nebo 

k nabíječce a dobijte ji pomocí USB kabelu. 

5.3 Nemůžu použít USB kabel nebo nabíječku pro dobití přehrávače 

- Ujistěte se, že používáte USB kabel pro nabíjení přiložený v balení. 

- Připojte přehrávač k vašemu PC a ujistěte se, že operační systém přehrávač rozpoznal. 

- Odpojte USB kabel a znovu jej připojte. Stiskněte zároveň tlačítka  a  ,pro reset do 

výchozího nastavení, předtím než začnete nabíjet. 

5.4 Po zapnutí přehrávače není slyšet žádný zvuk 

- Ujistěte se, že je konektor sluchátek pevně zastrčen do zdířky v přehrávači. Pokud používáte 

vodotěsná sluchátka, ujistěte se, že konektor opravdu zcela zasunut do zdířky v přehrávači. 

- Hlasitost je na nízké úrovni. Použijte tlačítko „Zvýšení hlasitosti“ +. 

5.5 Chyby při provozu přehrávače 

- Pokud není slyšet zvuk, i přesto, že je zkontrolováno zapojení sluchátek a LED indikátor svítí 

korektně, stiskněte najednou tlačítka  a restartujte přehrávač. 

- Pokud LED indikátor svítí ale přehrávač nefunguje, stiskněte najednou tlačítka  a 

restartujte přehrávač. Přehrávač se uvede do výchozího nastavení. 

5.6 Nelze připojit můj MP3 přehrávač k PC 

- Ujistěte se, že je přehrávač správně připojen k vašemu PC pomocí přiloženého USB kabelu. 

- Pokud používáte operační systém Windows 98, jděte na naše stránky a stáhněte si ovladače 

pro Windows 98. Ujistěte se, že byl ovladač správně nainstalován. 


