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Canyon digitalni MP3 predvajalnik 

Artikel: CNR-MPV5x    Navodila za uporabo v 1.0 
 

Predstavitev 

 

Varnostna opozorila 

Prosimo, da pozorno preberete sva varnostna opozorila pred uporabo 

naprave. Sledite vsem varnostnim opozorilom v teh kratkim navodilih za 

uporabo in preberite pozorno navodila pred uporabo.  

 

Pregled  

1. Vklop/predvajanje/pavza/potrditev 

2. Nazaj/predhoden/zmanjšanje  

zvoka 

3. Naprej/naslednji/povečanje zvoka 

4. M – gumb za meni 

5. Snemanje/jakost zvoka 

6. LCD zaslon 

7. Gumb za zaklepanje 

8. Micro SD/T-Flash reža 

9. Gumb za ponastavitev/mikrofon 

10. USB priključek 

11. Priključek za slušalke

 

 

 

Polnjenje baterije 

1. Povežite predvajalnik z računalnikom s pomočjo USB kabla. 

2. Da se baterija napolni, traja približno 3 ure.  

3. Za prekinitev polnjenja, prekinite povezavo med računalnikom in 

predvajalnikom. 

 

Opozorilo: 

Pred prvo uporabo baterijo polno napolnite. 
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Začetek uporabe 

 

Osnovne operacije 

 

Vključitev naprave: 

1. Priključite slušalke. 

2. Premaknite gumb za zaklepanje v pozicijo odklenjeno. 

3. Pritisnite in držite  gumb za priključitev naprave. 

Opozorilo: 

Ponastavite naspravo s pritiskom na gumb RESET, če naprava ne deluje 

pravilno oz. se ne prižge. 

Nastavitev jakosti zvoka: 

� Pritisnite R/V in hitro pritisnite  /  za povečanje ali zmanjšanje 

jakosti zvoka v načinih Music, FM, Voice in Video. 

Prehod med MSC in MTP načini: 

� Povežite napravo z računalnikom s pomočjo USB kabla. 

� Ko naprava zaključi proces nalaganja, pritisnite M gumb za preklop med 

načinoma MSC in MTP. 

Opozorilo: 

Ob priklopu je naprava prednastavljena na način Music. 

 

MSC način 

Poleg tega, da Canyon MP3 predvajalnik CNR-MPV5 opravlja funkcijo 

digitalnega multimedijskega predvajalnika, lahko deluje tudi kot 

prenosna USB shranjevalna naprava. 

� Povežite napravo z računalnikom s pomočjo USB kabla. Novi disk se 

pokaže v “My Computer”. 

� Za odstranitev naprave z desno tipko na miški kliknite na ikono za 

varno odstranitev naprave in izberite možnost “Safely remove 

hardware”. 

 

Opozorilo:  

Windows 98 SE ne podpira »mass storage« medijev avtomatično. Prosimo 

sledite navodilom za namestitev gonilnikov, ki se nahajajo v navodilih za 

uporabo v angleškem jeziku. 

 

MTP način 

Canyon CNR-MPV5 predvajalnik omogoča tudi DRM (Digital rights 

management) funkcijo. Naprava sprejema posodobitve glasbenih 
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datotek preko Window Media Player 10 ali novejše verzije. 

� Povežite napravo z računalnikom s pomočjo USB kabla. 

� Zaženite Window Media Player. Window Media Player bo avtomatično 

zaznal napravo. 

� Sledite navodilom Window Media Player. 

 

Opozorilo:  

Po sinhronizaciji se vse pesmi, ki so bile shranjene na napravi, zbrišejo. 

 

Način Glasba 

 

Osnovne operacije 

 

1. V glavnem meniju uporabite gumba  /  za prehod na meni 

Music. Pritisnite  za vstop. 

2. Pritisnite  /  za izbiro željene glasbene datoteke. Pritisnite  

za začetek predvajanja. 

3. Pritisnite R/V in hitro pritisnite  /  za nastavitev jakosti zvoka. 

4. Pritisnite in držite M gumb za vrnitev v glavni meni. 

 

Podmeni način »Music« 

1. V načinu Music pritisnite M za vstop v podmeni. 

2. Pritisnite  /  za prehod med 7 različnimi možnostmi. Pritisnite 

 za vstop. Pritisnite M za vrnitev v meni Music. 

Repeat (ponovitev)  

Obstaja 7 različnih načinov ponovitev. Prvi 4 načini se nanašajo na vse 

pesmi, ostali 3 načini pa se nanašajo le na pesmi v določeni mapi. 

Equalizer  

Obstaja 6 različnih prednastavitev in 1 uporabnikova prednastavitev. 

3D  

A3D tehnologija oblikuje 3D surround zvok. 

Play Rate  

Nastavitev hitrosti predvajanja. 

Intro  

S to možnostji predvajate samo del vsake pesmi.  

File Browse  

Prikazuje strukturo vseh datotek na napravi. 

A-B  

Funkcija predvajanja dela pesmi med točkama A in B. Pritisnite R/V za 
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določitev točke A in ponovno pritisnite za določitev točke B. Pritisnite 

ponovno R/V za izhod iz funkcije. 

 

Način »File« 

 

Osnovne operacije 

 

1. V glavnem meniju uporabite  /  za premik do ikone File. 

Pritisnite  za vstop. 

2. Pritisnite  /  in M za izbiro in pregled željenega teksta. 

3. Pritisnite R/V za izbris trenutne datoteke. Označite Yes in pritisnite  

za potrditev. Pritisnite M za preklic. 

4. Pritisnite in držite M za vrnitev v glavni meni. 

 

Način »Voice« 

 

Osnovne operacije 

 

1. V glavnem meniju uporabite  /  za premik do ikone Voice. 

Pritisnite  za vstop. 

2. Pritisnite  /  za izbiro željene posnete datoteke. Pritisnite  za 

pričetek predvajanja. 

3. Pritisnite R/V in hitro pritisnite  /  za nastavitev jakosti zvoka. 

4. Pritisnite in držite R/V za pričetek snemanja zvoka preko mikrofona. 

Pritisnite M za prekinitev snemanja in shranitev posnete FM datoteke. 

5. Pritisnite in držite M za vrnitev v glavni meni. 

 

Podmeni »Voice« 

 

1. V načinu Voice pritisnite M za vstop v podmeni. 

2. Pritisnite  /  za prehod med 6 različnimi možnostmi. Pritisnite 

 za vstop. Pritisnite M za vrnitev v Voice način. 

Repeat  

Obstaja 7 različnih načinov ponovitev. Prvi 4 načini se nanašajo na vse 

pesmi, ostali 3 načini pa se nanašajo le na pesmi v določeni mapi. 

Play Rate  

Nastavitev hitrosti predvajanja. 

Intro  
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S to možnostji predvajate samo del vsake pesmi.  

Record  

Naprava prične snemati preko mikrofona. 

File Browse  

Prikazuje strukturo vseh datotek na napravi. 

A-B  

Funkcija predvajanja dela pesmi med točkama A in B. Pritisnite R/V za 

določitev točke A in ponovno pritisnite za določitev točke B. Pritisnite 

ponovno R/V za izhod iz funkcije. 

 

Način »Photo« 

 

Osnovne operacije 

 

1. V glavnem meniju uporabite  /  za prehod do ikone Photo. 

Pritisnite  za vstop. 

2. Pritisnite  /  za izbiro željenih datotek. Pritisnite  za ogled. 

Opozorilo: Naprava podpira le *.jpg in *.bmp formate.  

3. Pritisnite  /  za prehod med datotekami. Pritisnite  za ogled 

ali pritisnite M za izhod. 

4. Pritisnite R/V za izbris trenutne datoteke. Označite Yes in pritisnite  

za potrditev ali pritisnite M za prekinitev. 

5. Pritisnite in držite M za vrnitev v glavni meni. 

 

»FM« način 

 

Osnovne operacije 

 

1. V glavnem meniju uporabite  /  za prehod do ikone FM. 

Pritisnite  za vstop. 

2. Pritisnite R/V in hitro pritisnite  /  za nastavitev jakosti zvoka. 

3. Pritisnite in držite R/A-B za pričetek snemanja trenutnega FM prenosa. 

Pritisnite M za prekinitev snemanja in shranitev posnete FM datoteke. 

4. V ročnem načinu pritisnite  /  za nastavitev FM frekvence med 

87.5 MHz in 108.0 MHz. 

5. V prednastavljenem načinu pritisnite  /  za prehod med 

prednastavljenimi FM postajami. (max. 30 postaj) 
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»FM« podmeni 

 

V FM načinu pritisnite M za vstop v podmeni. Obstajata 2 različna 

podmenija. 

� V ročni nastavitvi: 

1. Preset – prestavitev FM funkcije iz ročne na prednastavljeni način. 

2. Auto Search – zajame vse prepoznavne signale znotraj dosega. 

3. Manual Search – omogoča uporabniku določitev FM frekvence. 

4. Save – shrani trenutno FM frekvenco za seznam. 

5. Save All – shrani vse prepoznane signale v seznam. 

� Prednastavljene možnosti: 

1. Preset – prestavitev FM funkcije iz ročne na prednastavljeni način. 

2. Auto Search - zajame vse prepoznavne signale znotraj dosega. 

3. Manual Search - omogoča uporabniku določitev FM frekvence. 

4. Delete – izbris trenutne FM frekvence iz seznama predvajanja. 

5. Delete All – izbris vseh FM postaj. 

 

Nastavitveni način 

 

Osnovne operacije 

 

1. V glavnem meniju uporabite  /  za prehod do Setup ikone. 

Pritisnite  za potrditev. 

2. Pritisnite  /  za prehod med 7 različnimi opcijami. Pritisnite  

za vstop. Pritisnite M za vrnitev v glavni meni. 

USB način  

Prehod med MSC in MTP načinom. 

Opozorilo: Obrnite se na poglavje Connectivity (Povezljivost) za podrobne 

informacije o funkcijah v načinih MSC in MTP. 

Napajanje  

Naprava se lahko avtomatično izključi po določenem času. Pritisnite R/V za 

prehod med možnostmi. Pritisnite  za potrditev ali M za prekinitev. 

Language  

Izberite jezik. 

Display  

Nastavitev svetlosti zaslona in čas, po katerem se zaslon izključi. 

Record  

Kakovost zvoka se lahko nastavi po željah uporabnika. 

Opozorilo: 
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Zaradi omejene kapacitete bo višja kakovost zasedla več prostora kot 

manjša. 

Sys Tools 

Na voljo so tri sistemska orodja: 

� Format: zbris vseh map in datotek. 

� Reset: ponastavitev naprave na tovarniške nastavitve. 

� File sort: določitev metode sortiranja. 

Storage  

Prehod med notranjim spominom in Micro SD/T-Flash spominom. 

Opozorilo: Da bi preprečili napake v delovanju ali izgubo podatkov, naprava 

ne omogoča shranjevanja na Micro SD/T-Flash, v primeru, če kartica ni 

vstavljena. 

 

»Video« način 

 

Osnovne operacije 

 

1. V glavnem meniju uporabite  /  za prehod do Video ikone. 

Pritisnite  za vstop. Opozorilo: Naprava podpira le format *.mtv. 

2. Pritisnite  /  za izbiro željene video datoteke. Pritisnite  za 

pričetek predvajanja. 

3. Pritisnite R/V za izbris video datoteke. Označite Yes in pritisnite  za 

potrditev ali M za preklic. 

4. Pritisnite in držite M za vrnitev v glavni meni. 

5. Med predvajanjem pritisnite  za pavzo / ponovno predvajanje,  / 

 za preskok na predhodno / naslednjo datoteko. 

6. Pritisnite in držite  /  za hitro nazaj / naprej. 

7. Pritisnite R/V in hitro pritisnite  /  za nastavitev jakosti zvoka. 

 

Podmeni »Video« načina 

 

1. V Voice načinu pritisnite M za vstop v podmeni. 

2. Pritisnite  za potrditev. 

Repeat  

Obstaja 7 različnih načinov ponovitev. Prvi 4 načini se nanašajo na vse 

pesmi, ostali 3 načini pa se nanašajo le na pesmi v določeni mapi. 
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»Ebook« način 

 

Osnovne operacije 

 

1. V glavnem meniju uporabite  /  za prehod do EBook ikone. 

Pritisnite  za vstop. 

2. Pritisnite  /  za izbiro željene datoteke. Pritisnite  za pričetek 

pregledovanja. 

Opozorilo: Naprava podpira le format *.txt.  

3. Pritisnite  /  za prehod med stranmi. 

4. Pritisnite M za vrnitev v EBook meni. 

5. Označite datoteko in pritisnite R/V za izbris. Pritisnite  /  za 

označitev Yes in pritisnite  za potrditev. Pritisnite M za preklic. 

6. Pritisnite in držite M za vrnitev v glavni meni. 

 

Dodatne aplikacije 

 

Video konverter 

Video konverter je aplikacija, ki preoblikuje video datoteko v format 

*.mtv. Za podrobne informacije se obrnite za originalna navodila v 

angleškem jeziku. 


