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SFP 4408

Používateľská príručka MP3 PREHRÁVAČ



Pred použitím tohto prístroja si, prosím, prečítajte všetky pokyny.
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
Tento návod obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny a informácie o správnom používaní zariadenia. Aby nedošlo 
k nejakej nehode, pozorne si ho prečítajte a uistite sa, že rozumiete všetkým pokynom. 
Nevystavujte toto zariadenie extrémnym teplotám, najmä ho v lete nenechávajte vo vozidle so zatiahnutými 
oknami. 
Neskladuje zariadenie vo vlhkom alebo znečistenom prostredí. 
Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo na zem a aby nebolo vystavené silnému nárazu. Netrepte násilím 
obrazovkou, inak môže dôjsť k poškodeniu obrazovky alebo k chybe zobrazenia. 
Nastavte primeranú hlasitosť. Počas používania nezvyšujte hlasitosť v slúchadlách na príliš vysokú hodnotu. Ak 
máte pocit zvonenia v ušiach, prestaňte zariadenie používať alebo znížte hlasitosť. 
Toto zariadenie sami nerozoberajte a nečistite jeho povrch liehom a benzénom. 
Nepoužívajte toto zariadenie v miestach, kde je zakázané používanie elektronických zariadení, ako napríklad 
v lietadle. 
Nepoužívajte toto zariadenie počas vedenia vozidla alebo chôdze na ulici. 
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POPIS SFP 4408
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č. Tlačidlo Funkcia tlačidla
1 Power on-off (Zapnutie/Vypnutie napájania)
2 Slot na kartu microSD
3 Return/Quit (Návrat/Ukončiť)
4  Previous (Predchádzajúci) 
5 M Menu
6  Next (Ďalší) 
7  Play/Pause (Prehrávanie/Pauza)
8 VOL (Hlasitosť) Volume/Lock/Unlock (Hlasitosť/Uzamknutie/Odomknutie)
9 Konektor na slúchadlá
0 Konektor microUSB
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NABÍJANIE BATÉRIE
Tento prehrávač je vybavený internou batériou, ktorú je nutné pred prvým použitím plne nabiť. 
Pripojte USB kábel (dodávaný k prehrávaču) do MP3 prehrávača a jeho druhý koniec do fungujúceho zapnutého 
počítača. Batéria sa začne nabíjať. Nabíjanie batérie trvá približne 2 hodiny. Odporúčame batériu pred použitím 
plne nabiť, pretože tým predĺžite jej životnosť. 

POZNÁMKA: 
Aby fungovalo pripojenie k prehrávaču správne, pripojte USB kábel priamo do konektora USB na PC (nie do 
rozbočovača).

PRIPOJENIE K POČÍTAČU 
Pripojte prehrávač k počítaču pomocou dodávaného USB kábla. Počítač 
vaše zariadenie automaticky deteguje. 
Po detekcii prehrávača počítačom sa bude prehrávač tváriť ako externý disk. Preto sa prenos súborov vykonáva 
rovnako, ako pri akomkoľvek inom pamäťovom zariadení (vyberte kopírované súbory a pretiahnite ich do 
prístroja, alebo použite funkciu kopírovania a vloženia). 
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POZNÁMKA: 
Počas kopírovania alebo mazania dát prehrávač neodpájajte, aby nedošlo k poruche prístroja a poškodeniu 
softvéru. Pri odpájaní zariadenia od počítača, prosím, použite ikonu „Bezpečne odstrániť hardvér“ v pravej 
dolnej časti hlavného panelu. Po zobrazení bezpečnostnej správy môžete zariadenie odpojiť. 

HUDBA 
1. Stlačte tlačidlo „M“ na otvorenie hudobného okna a stlačte tlačidlo  na prehrávanie hudby.
2. Vyberte hudbu: stlačením tlačidiel I  /  I vyberte predchádzajúcu alebo ďalšiu skladbu.
3. Úprava hlasitosti zvuku: krátko stlačte tlačidlo „Vol“ a pomocou tlačidiel I  /  I znížte/zvýšte hlasitosť, 

alebo dlho stlačte tlačidlo „Vol“ na uzamknutie/odomknutie prehrávača.
4. Počas prehrávania hudby krátko stlačte tlačidlo M na otvorenie vnoreného menu alebo dlho stlačte tlačidlo M 

na uzatvorenie hudobného okna.
5. Podržte tlačidlo  na vypnutie a zapnutie prehrávača (slúži na ukončenie počúvania a následné pokračo-

vanie od rovnakého miesta).
6. Podržte tlačidlá I  /  I na pretáčanie dozadu alebo rýchle prehrávanie dopredu.
7. Vymazanie súboru: Pri zastavenom prehrávaní hudby stlačte tlačidlo M na zmazanie súboru vo vnorenom 

menu, vyberte súbor na zmazanie a stlačte tlačidlo „M“ na potvrdenie.
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NAHRÁVANIE 
1. Stlačte tlačidlo „M“ na otvorenie okna pre nahrávanie. 
2. Stlačením tlačidla  spustite funkciu nahrávania.
3. Stlačte znovu tlačidlo  na pozastavenie nahrávania a stlačte tlačidlo Return/Quit na uloženie nahraného 

súboru.
4. Stlačením tlačidla M otvorte vnorené menu na nastavenie typu nahrávania.

PREHRÁVANIE
1. Identické prostredie ako v režime „Hudba“.
2. Je možné prehrať iba nahrané súbory v režime „Nahrávanie“.

RÁDIO
1. Stlačte tlačidlo „M“ na otvorenie okna FM rádia.
2. Stlačte tlačidlo „M“ na otvorenie jeho vnorených menu: Save (Uložiť), Record (Nahrať), Delete (Zmazať), 

Delete all (Zmazať všetko), Auto-search (Automatické vyhľadávanie), Normal band (Normálne pásmo), Japan 
band (Japonské pásmo), Exit (Ukončiť).

3. Režim Ladenie (TUNE): Stlačte tlačidlá I  /  I na znižovanie/zvyšovanie frekvencie krok za krokom, 
kým sa nenájde nejaký kanál.

 Automatické vyhľadávanie: Po uložení nájdených staníc stlačte tlačidlo  pre skok na ďalšiu uloženú 
stanicu.
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POZNÁMKA: 
pred použitím funkcie FM rádia, prosím, pripojte slúchadlá, pretože sa používajú ako anténa 

TEXT
1. Stlačte tlačidlo „M“ na otvorenie okna Text.
2. Stlačením tlačidiel I  /  prechádzajte súbory s príponou .txt.
3. Stlačením tlačidla  aktivujte čítanie súboru
4. Stlačte tlačidlá I  /  na ručné stránkovanie textu hore alebo dole
5. Stlačením tlačidla M otvorte vnorené menu a použite funkciu Save Bookmark (Pridať záložku) alebo Load 

Bookmark (Výber záložiek).

NASTAVENIE
1. Stlačte tlačidlo „M“ na otvorenie okna Setting (Nastavenie).
2. Stlačením tlačidiel I  /  vyberte niektorý z nasledujúcich režimov:
 - Čas a dátum.
 - Úprava času podsvietenia. 
 - Výber požadovaného jazyka.
 - Natavenie vypnutia pri nečinnosti a automatického vypnutia.
 - Nastavenie kontrastu displeja. 
 - Informácie o využitej pamäti. 
 - Formátovanie internej pamäte. 
 - Informácie o verzii firmvéru.
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RIEŠENIE PROBLÉMOV

Príznak Riešenie

Prehrávač nefunguje 1.  Nabite batériu
2.  Skontrolujte, či je zapnuté tlačidlo napájania 
3.  Skontrolujte, prosím, či nie je hlasitosť nastavená 

na „0“ a zaistite, aby boli správne pripojené 
slúchadlá.

4.  Poškodené hudobné dáta môžu generovať šum; 
zaistite, aby neboli v prehrávači poškodené 
súbory. 

Prehrávač nemôže nahrávať/sťahovať súbory Skontrolujte prosím, či je správne pripojený USB 
kábel. 

Prehrávač nenahráva Skontrolujte, prosím, či je k dispozícii dostatok 
pamäte. Dobite batériu.

Zobrazujú sa podivné znaky Skontrolujte, prosím, či bol zvolený správny jazyk.

Signál FM rádia nie je čistý Upravte polohu prehrávača a slúchadiel; slúchadlá je 
možné používať ako anténu na príjem signálu
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Veľkosť obrazovky 1,1" LCD displej (128 × 64)
Interná pamäť 8 GB
Podporované zvukové formáty MP3, WMA
Dátový tok MP3/WMA 8 kb/s – 320 kb/s
FM rádio s 30 pamäťovými 
predvoľbami Formát nahrávania 
hlasu: 

WAV

Kapacita internej batérie 170 mAh Li-Polymérová
Výkon slúchadiel 5 + 5 mW
Micro USB 2.0
Podpora Windows (8/7, Vista, XP), Mac OS x (10.6 alebo starší), Linux
Rozmery 54 × 33 × 16 mm (výška/šírka/hĺbka)
Hmotnosť 21,2 g

RECYKLÁCIA
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RECYKLÁCIA
Tento symbol znamená, že príslušný elektronický produkt alebo batériu je v Európe zakázané 
vyhodiť do bežného domového odpadu. Aby bol odpad z produktu a batérie správne spracovaný, 
zlikvidujte ho, prosím, podľa platných miestnych zákonov alebo požiadaviek pre likvidáciu elektrických 
a elektronických zariadení a batérií. Pomôžete tak chrániť prírodné zdroje a zlepšovať štandardy 
ochrany životného prostredia z hľadiska zaobchádzania a likvidácie elektrického odpadu (Smernica 
o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach).

OZNAČENIE CE
Tento produkt vyhovuje požiadavkám EÚ.

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si 
právo vykonávať zmeny.

Originálna verzia je česká. 
Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01
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SK   Záručné podmienky
Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia. 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia 
kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba 
na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti 
za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u  predávajúceho, u  ktorého bol výrobok 
zakúpený alebo v  nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu 
uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do 
konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie 
reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania 
hygienických predpisov neznečistený výrobok. V  prípade oprávnenej reklamácie sa záručná 
doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného 
výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci 



je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad 
o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:
 chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
 opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
 poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore 

s  návodom na použitie s  platnými právnymi predpismi a  všeobecne známymi a  obvyklými 
spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;

 poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
 poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a  zásahom vyššej moci (živelná 

udalosť, požiar, vniknutie vody);
 chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým 

poľom a pod.;
 mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
 poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) 

alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť 
prostredia, otrasy);

 poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou 
osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv ( 
kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
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 prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
 prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými 

kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej 
plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK: 
FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; teľ: 02 49 1058 53-54
Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.


