
 

MP4 predvajalnik 
Artikel: CN-MPV1   

Kratka navodila za uporabo v1.0 
  Ta kratka navodila za uporabo so le za hitro uporabo predvajalnika. 

Zabolj podrobno uporabo si preberite celotna navodila za uporabo, ki jih 
prejmete ob nakupu predvajalnika. 
 
Predstavitev predvajalnika 
� Zalon 

Thriller Michael Jackson 

 
� Baterija 

 Baterija je polna. 
 Baterija je prazna, potrebna je zamenjava. 

Odprite USB pokrov in povežite predvajalnik z računalnikom s 
pomočjo priloženega kabla, da bi napolnili baterijo. Izključite 
predvajalnik, ko ga ne uporabljate.  

Glavne funkcije 

� Vklop / Izklop 
Premaknite “ON/OFF” gumb na pozicijo “ON”. 

� Vstop v meni 
Dolgo pritisnite “MODE” za vstop v glavni meni (Music, Record, Voice, 
FM Radio, Text, Picture, Phone Book, GAME, MOVIE in SYS Setup) ali 
vstopite v USB način s tem, ko povežete predvajalnik z računalnikom. 



� Jakost zvoka 
Kratek pritisk “VOL-” za zmanjšanje jakosti zvoka 
Kratek pritisk “VOL+” za povečanje jakosti zvoka 

� Predvajanje ali Stop 
Kratek pritisk “PLAY/STOP” – začetek predvajanja v music načinu 
Kratek pritisk “PLAY/STOP” – ustavitev predvajanja v načinu 

predvajanja 
� Snemanje / Pavza snemanja / Stop snemanja 

Kratek pritisk “PLAY/STOP” – začetek ali pavza snemanja v Record načinu 
ali dolg pritisk za ustavitev snemanja  

 
Opis Gumbov 
I. Funkcije gumbov 

1. “PLAY/STOP”: Začetek / predvajanje / pavza / ustavitev 
2. “MODE”: Izbira in vstop v način ali podmeni 
3. “ON/OFF”: Izklop / Vklop 
4. “VOL+”: Povečanje jakosti zvoka 
5. “VOL-”: Zmanjšanje jakosti zvoka 
6. “NEXT”: Naslednji in hitro naprej 
7. “PRE”: predhodni in hitro nazaj 
8. “USB”: USB priključek 
9. “EARPHONE JACK”: priključek za slušalke 

II. Definicija pritiska na gumbe 
Ločimo med dolgim in kratkim pritiskom. 
Kratek pritisk: Pritisnite in spustite gumb. 
Dolg pritisk: Pritisnite in držite gumb več kot 1,2 sekunde. 

 
Funkcije 
Dolgi pritisk “MODE” gumba za vstop v glavni meni. 
Kratek pritisk “PRE” ali “NEXT” za izbiro željenega menija ali podmenija. 
Kratek pritisk “MODE” za vstop v izbran meni ali podmeni. 
Kratek pritisk “PLAY/STOP” za potrditev izbire. 
 
 
Način Podmeni Možnost Opis Opomba 

Glasba 
(Music) 

  
Poslušanje glasbe v 
MP3 ali WMA formatu 

Kratek pritisk na “PLAY / STOP” 
za pavzo ali ponoven začetek 
predvajanja. Kratek pritisk na 
“PRE” ali “NEXT” za zamenjavo 
glasbe. 

 Ponovi  Ponovitev datoteke  



(Repeat) ali večih datotek. 

  
Normalno 
(Normal) 

 
Predvajanje vseh datotek v eni 
mapi po predhodni mapi dokler 
se ne predvajajo vse datoteke. 

  
Ponovitev ene 
(Repeat One) 

 Ponovitev izbrane datoteke. 

  Mapa (Folder)  
Predvajanje vseh datotek v eni 
mapi. 

  
Ponovitev 
mape (Repeat 
Folder) 

 
Ponovitev vseh datotek v eni 
mapi. 

  
Ponovitev 
vsega 
(Repeat All) 

 Ponovitev vseh datotek. 

  
Naključno 
(Random) 

 
Naključno predvajanje datotek v 
trenutni mapi. 

  Uvod (Intro)  
Predvajanje vseh datotek v 
trenutni mapi, vendar le prvih 
10 sekund vsake datoteke. 

 Equalizer 

Natural, Rock, 
Pop, Classic, 
Soft, Jazz, 
DBB 

Za izbiro željenega 
izhodnega zvočnega 
efekta. 

 

 
Tempo 
(Tempo 
Rate) 

-8 do 8 
Sprememba hitrosti 
predvajanja. 

Na voljo le za MP3 formate. 

 
Ponovitev 
(Replay) 

 
Ponovitev 
prednastavljene 
sekcije. 

Kratko pritisnite na “NEXT” za 
nastavitev začetne točke “A”, 
kratko pritisnite “NEXT” 
ponovno za nastavitev končne 
točke “B”. Ponovno bo 
predvajana sekcija med 
točkama A in B. 

  

Sledeča 
funkcija 
(Following 
Function) 

Snemanje glasu. 

Med ponavljanjem med “A-B” 
kratko pritisnite “NEXT” za vstop 
v Following Function. Uporabnik 
lahko posname svoj glas za isti 
časovni interval kot je “A-B”. 

  
Kontrast 
(Contrast 
Function) 

Poslušanje 
originalnega glasu in 
vašega posnetega 
glasu izmenično. 

Ko ste posneli svoj glas, kratko 
pritisnite na “NEXT” za vstop v to 
funkcijo. 

 

Število 
ponovitev 
(Replay 
Times( 

1 – 10 
ponovitev 

Izhod iz 
ponovitvenega 
načina po 
zaključenem 
ponavljanju 
določenega števila 
ponovitev. 

 

 

Čas med 
ponovitvami
(Repeat 
gap) 

1 – 10 sek 
Nastavitev intervala 
med posameznimi 
ponovitvami. 

 

Snema
nje  
(Record
) 

  Za snemanje zvoka. 

Kratko pritisnite “PLAY / STOP” 
za začetek, pavzo ali ponoven 
začetek snemanja. Dolgo 
pritisnite “PLAY / STOP” za 
shranitev posnete datoteke. 

 
Tip (REC 
Type) 

Fine Rec.,., ,  Visoka kakovost  

  Long Rec Normalna kakovost  
  Fine VOR Izredno visoka  



kakovost z glasovno 
aktivacijo 

  Long VOR. 
Normalna kakovost z 
glasovno aktivacijo 

 

Glas 
(Voice) 

  
Poslušanje že 
posnetih datotek. 

 

 
Ponovitev 
(Repeat) 

  Ditto. 

 
Tempo 
(Tempo 
Rate) 

  Ditto. 

 
Ponovno 
predvajanje
(Replay) 

  Ditto. 

FM 
Radio 

  Poslušanje FM radia. 

Dolgo pritisnite “NEXT” ali “PRE” 
za iskanje radijskih programov. 
Kratko pritisnite “NEXT” ali 
“PRE” za fine nastavitve 
frekvence. 

 
Shrani 
(Save) 

 
Shranitev trenutnega 
programa. 

 

 
Izbris 
(Delete) 

 
Izbris trenutnega 
programa. 

 

 
Izbris vsega 
(Delete All) 

 
Izbris vseh 
programov. 

 

 

Normalna 
frekvenca 
(Normal 
Band) 

Frekvenca 
med 87 -  
108 MHz 

  

 

Japonska 
frekvenca 
(Japan 
Band) 

Frekvenca 
med 76 - 90 
MHz 

  

 
Kakovostno 
snemanje 
(Fine Rec.) 

  Ditto. 

 
Dolgo 
snemanje 
(Long Rec.) 

  Ditto. 

 

Avtomatično 
iskanje 
(Auto 
Search) 

 
Avtomatično iskanje 
vseh programov, ki 
so na voljo (max. 20) 

 

 

Stopnja 
iskanja 
(Search 
Level) 

1 - 7 

1 pomeni najmanj 
močan signal, 7 
pomeni najbolj 
močan signal, ki bo 
iskan. 

 

Tekst 
(Text) 

  
Pisanje in branje 
tekstovnih datotek. 

Pisanje se lahko izvaja le preko 
povezanega računalnika. 

Slika 
(Picture
) 

  
Prikazovanje 
shranjenih slik 

Shranjevanje slik se lahko izvaja 
le preko povezanega 
računalnika. 

 
Pregledovan
je slik (Play 
set) 

Ročno 
pregledovanj
e (Manual 
play) 

 

Kratek pritisk “PLAY / STOP za 
pregledovanje izbranih slik. 
Kratek pritisk “NEXT” ali “PRE” 
za prikaz naslednje ali 
predhodne slike. 

    
Slike bodo prikazane ena za 
drugo, vsaka za določen čas (1 - 
10 sek). 

 Izbris  Izbris izbranih slik.  



(Delete) 
Imenik(
Phone 
Book) 

  
Oblikovanje in 
pregledovanje 
imenikov. 

Oblikovanje imenikov se lahko 
izvaja le preko povezanega 
računalnika. 

Igre 
(Game) 

BoxMan   

VOL+ - premik desno 
VOL- - premik levo 
PRE – premik gor 
NEXT – premik dol 

 

Bricks   

VOL+ - premik desno 
VOL- - premik levo 
PRE – premik gor 
NEXT – obrat predmeta 

Film 
(Movie)   

Shranitev in 
predvajanje filmov. 

Shranitev filmov se lahko izvaja 
le preko povezanega 
računalnika. 

 Izbris 
(Delete) 

 Izbris željenih filmov.  

 Ponovitev 
(Repeat) 

  Ditto. 

SYS 
nastavi
tve 
(SYS 
Setup) 

  
Različne nastavitve 
predvajalnika. 

 

 
Ura (Clock)  

Nastavitev ure in 
datuma. 

 

 Nastavitev 
zaslona 
(LCD set) 

Svetlost (0 - 
15) 

Nastavitev svetlosti 
zaslona. 

 

 

 Darkle 

Nastavitev 
časovnega intervala 
(0-30 sek), po 
katerem se zaslon 
preklopi v darkle 
status za varčevanje 
z energijo. 

0 pomeni, da fukncija ni 
aktivirana. 

 

 Black 

Nastavitev 
časovnega intervala 
(0-30 sek), po 
katerem se zaslon 
preklopi v black 
status za varčevanje 
z energijo. 

0 pomeni, da fukncija ni 
aktivirana. 

 
Jezik 

Izbira željenega 
jezika 

 

 

Izklop 
Čas izklopa 
(Off time) 

Nastavitev 
časovnega intervala 
(0-60 sek), po 
katerem se 
predvajalnik 
avtomatično izklopi, 
če je predvajalnik 
neaktiven za 
varčevanje z 
energijo. 

0 pomeni, da fukncija ni 
aktivirana. 

 

 
Stanje 
pripravljenost
i (Sleep time) 

Nastavitev 
časovnega intervala 
(0-120 sek), po 
katerem se 
predvajalnik 
avtomatično izklopi, 
če ni pritisnjena 
nobena tipka za 

0 pomeni, da fukncija ni 
aktivirana. 



varčevanje z 
energijo. 

 
Način 
ponavljanja 
(Replay 
Mode) 

Ročna, 
avtomatična 
ponovitev 
(Manual 
replay, Auto 
replay) 

  

 
Online način   

Upravljanje preko priključenega 
računalnika 

  Multi Drive   
 

 
Normalno 
(Normal Only) 

  

 
 

Varovano 
(Encrypted 
Only) 

  

 Info o 
kapaciteti 
(Memory 
Info) 

 

Info o kapaciteti 
predvajalnika in 
porabljenem 
prostoru. 

 

 Verzija 
programske 
opreme 
(Firmware 
ver.) 

 
Info o uporabljeni 
verziji firmware 
programske opreme. 

 

 
 

Posodobitev 
firmware 
programske 
opreme 
(Firmware 
upg.) 

 
Posodobitev firmware 
programske opreme 

Upravljanje preko priključenega 
računalnika 

 

 


