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 UZMANĪBU Ierīces instrukciju ignorēšana noved pie fi ziskiem ievainojumiem 
 vai atskaņotāja bojājumiem.

Izstrādājuma lietošana

Svarīgas informācijas pārzināšana Novērsiet darbības traucējumus

Pārbaudiet, vai esat dublējis 
svarīgus datus.
Ierīces ražotājs neuzņemas 
atbildību par tās bojājumiem 
datu zudumu rezultātā, ko 
izraisījis kritiens, labošana vai 
citi cēloņi.

Vienmēr lietojiet Samsung 
ieteiktos vai ierīces komplek-
tā iekļautos piederumus.

Neizsmidziniet ūdeni tieši uz 
atskaņotāju. Nekad netīriet 
atskaņotāju ar ķīmiskām 
vielām, piem., ar benzolu vai 
šķīdinātāju, jo tas var izraisīt 
ugunsgrēku, elektrisko 
triecienu vai izlīt un piesārņot 
virsmu.

Nenovietojiet ierīci magnētis-
ku objektu tuvumā, jo tas var 
izraisīt atskaņotāja darbības 
traucējumus.

Novērsiet darbības traucējumus

Nepakļaujiet atskaņotāju 
pārāk lielam spiedienam to 
nometot. Nenovietojiet uz 
atskaņotāja korpusa smagus 
priekšmetus.

Izvairieties no jebkādu 
svešķermeņu vai putekļu 
iekļūšanas atskaņotājā.
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▌Vispārīgi norādījumi
▌Ekrāna rādījumu informācija

▌Mūzikas atskaņošana

1 Atskaņošanas režīma rādījums
2 Grafi skais ekvalaizers
3 Mūzikas informācija
4 Atskaņošanas statusa josla
5 Pašreiz atskaņotā skaņdarba numurs/kopējais skaņdarbu skaits
6 Skaņas efekta rādījums
7 Akumulatora stāvokļa rādījums
8 Atskaņošanas laika rādījums
9 Atskaņošanas/pauzes rādījums

 ■ Attēli ekrānā ir tikai demonstrēšanas nolūkiem. Faktiskais ierīces ekrāns var 
atšķirties no attēlotā.
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▌Mūzikas klausīšanās
▌Mūzikas klausīšanās

Pirms lietošanas! Pievienojiet austiņas, pēc tam ieslēdziet atskaņotāju, 
tad pārbaudiet akumulatoru.

Piem., atskaņojot pēc izpildītāja

1 Nospiediet un turiet , lai pārietu uz galveno 
izvēlni.

2 Skariet , lai izvēlētos Music (mūzika), pēc tam 
skariet .
■ Parādīsies Music izvēlne.

Mūzikas izvēlne
■ Now Playing (atskaņo pašreiz): varat skatīt 

pašreizējo dziesmu.
■ Artists (izpildītāji): lai atskaņotu pēc izpildītāja.
■ Albums (albumi): lai atskaņotu pēc albuma.
■ Tracks (ieraksti): lai atskaņotu skaitliskā vai alfabēta 

kārtībā.
■ Genres (žanri): lai atskaņotu pēc žanra.
■ Playlists (atskaņojumu saraksti): lai atskaņotu pēc 

atskaņojumu saraksta.

3 Skariet , lai izvēlētos Artists (izpildītāji), 
pēc tam skariet .

■ Ar atskaņotāju saderīgie mūzikas faili ir MP3 un WMA.
■ MP1 vai MP2 faili, kuriem ir tikai mainīts paplašinājums, var būt neatskaņoja-

mi ar šo atskaņotāju.
■ Fails bez ID3 taga tiek attēlots kā Unknown (nezināms).
■ Faili ar ID3 tagu automātiski tiks sakārtoti atskaņotājā pēc izpildītāja, 

albūma utt. ID3 tags ir katra mūzikas faila apslēpta daļa un to lieto, lai 
sadalītu kategorijās.

1

2, 3

Music

PIEZĪMES
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4 Skariet , lai izvēlētos izpildītāju, pēc tam 
skariet .
■ Parādīsies izpildītāja albumi.

5 Skariet , lai izvēlētos albumu, pēc tam 
skariet .
■ Parādīsies izvēlētā albuma mūzikas faili.

6 Skariet , lai izvēlētos atskaņojamo 
mūzikas failu, pēc tam skariet .
■ Sāksies mūzikas atskaņošana.

4, 5, 6
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▌Mūzikas klausīšanās
▌Mūzikas klausīšanās
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▌FM radio klausīšanās
▌FM radio klausīšanās

Pirms lietošanas! Pievienojiet austiņas, pēc tam ieslēdziet atskaņotāju, tad 
pārbaudiet akumulatoru.

1

2

FM Radio

1 Nospiediet un turiet , lai pārietu uz galveno 
izvēlni.

2 Skariet , lai izvēlētos FM Radio, pēc tam 
skariet .
■ Sāksies FM radio uztveršana.

▌Noklusēto funkciju lietošana

Skariet  FM radio klausīšanās laikā.
■ Skaņa tiek noklusēta.
■ Skariet vēlreiz , lai dzirdētu skaņu.

■ Meklējot vai iestatot frekvences, vienmēr pievienojiet atskaņotājam austiņas. 
Austiņas kalpo par antenām FM radio uztveršanai.
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▌Iestatījumi
▌Displeja iestatījumi

Varat noregulēt ekrāna saudzētāju un ekrāna izslēgšanās laiku.

1 Nospiediet un turiet , lai pārietu uz galveno izvēlni.

2 Skariet , lai izvēlētos Settings (iestatījumi), pēc tam 
skariet .
■ Parādās Settings (iestatījumu) izvēlne.

3 Skariet , lai izvēlētos Display (displejs), pēc tam 
skariet .
■ Parādās Display izvēlne.

4 Lietojiet  un , lai izvēlētos un iestatītu nepieciešamās 
funkcijas.

Darbības ar pogām
■ Skariet , lai pārietu sarakstā uz augšu vai uz leju.
■ Skariet , lai izvēlētos un apstiprinātu savus iestatījumus.
■ Skariet , lai atgrieztos uz iepriekšējo ekrānu.

Display

Time

Language

System

Settings

Settings


