
KONSOLA GIER Z PAMIĘCIĄ 4GB
MODEL: M10

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Nowoczesna konsola do gier z wbudowaną pamięcią 4GB. Nowoczesny wygląd idzie w 
parze z bogatym zestawem funkcji. 

Urządzenie może nam służyć jako: 

• konsola gier Nintendo,
• odtwarzacz muzyki, 
• odtwarzacz filmów, 
• kamera 
• kamerka internetowa 
• aparat fotograficzny (rozdzielczość do 2048x1536) 
• dyktafon 
• kalkulator, 
• kalendarz 
• notatnik (pliki txt), 
• czytnik kart SD. 

Uwaga! Przed pierwszym użyciem naładuj konsolę gier. Pierwsze dwa cykle 
ładowań powinny zostać wydłużone do około 10-12godzin. Pozwoli to 
prawidłowo uformować akumulator i wydłuży jego żywotność.
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2. Specyfikacja i funkcje

WYŚWIETLACZ LCD 
• Wielkość ekranu LCD: 2.8" TFT 262 tysięcy kolorów 
• Rozdzielczość: 320x240 pikseli 
• MP4 
• Obsługiwane formaty : MP4, AVI 
• W zestawie program do konwersji z wielu popularnych formatów: AVI, WMV, MPG, 

MPEG, ASF, DAT, MOV,QT, VOB 
• Możliwość przewijania filmów w trakcie odtwarzania 

GRY
• 81 Gry dodane na płycie CD 
• Możliwość wgrywania kultowych gier z konsoli Nintendo NES - do wyboru spośród 

ponad 3500 tytułów dostępnych w sieci Internet 
MP3 

• Odtwarzanie plików: MP3, WMA, WAV 
• Wbudowany głośnik umożliwia słuchanie muzyki bez potrzeby podłączania 

słuchawek 
• Możliwość odtwarzania tekstów piosenek - Lirycs Kareoke (obsługa plików tekst. 

*.LRC, dołączony edytor) 
• Wbudowany equalizer: naturalny, rock, pop, klasyczny,miękki, jazz, bass, user EQ, 

SRS WOW, SRS WOWHD, user SRS 
• Powtarzanie :po kolei,jeden utwór,wszystkie utwory,losowo,losowo+ powtórz 
• Ustawienie ilości powtórzeń 
• Wyciszanie pomiędzy piosenkami i ustawienie czasu przerwy 
• Zmiana tempa odtwarzania 
• Dodawanie etykiet i oznaczenie utworów gwiazdkami 
• Obsługa playlist 
• Wybór utworów wg artysty, albumu, gatunku, etykiet, gwiazdek, katalogu 
• Obsługa tagów ID3 iak tytuł utworu, wykonawca i czas trwania utworu 

APARAT FOTOGRAFICZNY 
• Wbudowaną kamera z funkcją aparatu cyfrowego 1.3 MEGA piksele 
• Podgląd na żywo 
• Rozdzielczość zdjęć: 320x240pix, 640x480pix, 1280x960, 1600x1200, 2048x1536 /

24bit 
• 2x zoom cyfrowy 
• Szybkość nagrywania 10klatek/s 
• Samowyzwalacz (5s) 
• Balans bieli, regulacja jasności, tryb ekspozycji 
• Wybór cyfrowych efektów (normalny, biało-czarny, negatyw, sepia/klasyczny ) 
• Zapis na pamięci wewnętrznej lub na karcie SD 
• Format zapisu zdjęć: JPG 
• Nagrywanie filmów z dźwiękiem w fornacie AVI 
• Dodanie do obrazu daty/czasu 

PRZENOŚNA PAMIĘĆ 
• 4 GB wbudowanej pamięci 
• Kompatybilny z szybkim portem USB 2.0 i wcześniejszym USB 1.1 
• Zabezpieczenie danych poprzez szyfrowanie 
• Sprawdzanie wykorzystania pamięci (bez połączenia z komputerem) 
• Usuwanie plików (bez połączenia z komputerem) 
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• Nie wymaga instalacji sterowników w systemach Windows ME/2000/XP/VISTA 
(konsola rozpoznawana jest jako dysk wymienny, dostępny z katalogu 'Mój 
Komputer') 
PRZEGLĄDANIE ZDJĘĆ 

• Odtwarzanie zdjęć w formatach: JPG 
• Powiększania i obrót zdjęcia 
• Slide show 
• Ustawienie jako tło pulpitu 
• Przeglądanie jako lista i miniatury 

DODATKOWE FUNKCJE 
• Funkcja przeglądania plików tekstowych w formacie TXT 
• Czytnik kart SD/SDHC/MMC/MS 
• Cyfrowy dyktafon (zapis do formatu WAV lub MP3) 
• Wskaźnik poziomu zużycia energii baterii 
• Możliwość ładowania akumulatora przez USB 
• Funkcja Auto Power - określenie czasu podświetlania wyświetlacza 
• Zegar działający nawet po wyłączenia konsoli
• Wyjście TV composite 
• Zmiana wyglądu pulpitu 
• Tryb oszczędzania prądu 
• Kalkulator 
• Kalendarz 
• Stoper (zapis 5 wyników) 

Wejścia/Wyjścia 
• Wyjście słuchawkowe jack 3,5 mm 
• Wejście mini USB 2.0 
• Wyjście AV (NTSC/PAL/LCD) - możliwość podłączenia do telewizora 
• Wbudowany głośnik zewnętrzny 
• Wielofunkcyjne przyciski na urządzeniu oraz przyjazany interfejs użytkownika z 

polskim menu. 
Zasilanie 

• Wytrzymały wbudowany akumulator 1050mAh z możliwością ładowania przez USB 
• Zewnętrzny zasilacz 100V-240V, 50/60 Hz, DC5V 1000mA 

Dane techniczne 
• Odporny na wstrząsy (Anti-Shock) 
• Wymiary:23x16,5x3,5 cm 
• Kolor: biały 

W zestawie
• Konsola gier MP4 
• Słuchawki STEREO 
• Zasilacz 
• Kabel AV 
• Płytka CD 
• Instrukcja obsługi 
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3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i 
prawidłowej eksploatacji.

Wszelkie nieprawidłowe obchodzenie się ze sprzętem, nieumiejętnie
przeprowadzana aktualizacja oprogramowania, uszkodzenia mechaniczne (w tym
zbicie ekranu) nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
- Chroń konsolę przed kurzem, zapyleniem, wilgocią, wysokimi i bardzo niskimi
temperaturami, silnymi wstrząsami, upadkiem itp. Konsola jest przystosowana do
użytkowania w różnych temperaturach (od 0 do 40 stopni Celsjusza) i w środowiskach
o różnej wilgotności powietrza. Prosimy chronić konsolę przed bezpośrednim
nasłonecznieniem np. na plaży, zanurzeniem w wodzie, działaniem silnego zapylenia.
- Uderzenie, czy wgniecenie obudowy, może spowodować poważne i nieodwracalne
uszkodzenie konsoli lub baterii, które nie podlega gwarancji.
- Nie odłączaj konsoli od komputera w trakcie kopiowania, zapisywania czy
przenoszenia plików – może to spowodować uszkodzenie danych oraz konsoli.
- Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia ważnych danych (kopie
na różnych nośnikach. Nasza Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę
jakichkolwiek danych spowodowanych nieprawidłowym działaniem konsoli czy
jej uszkodzeniem.
- Chroń słuch. Lekarze ostrzegają, że długotrwałe słuchanie zbyt głośnej muzyki przez
słuchawki może uszkadzać słuch.
- Przed włożeniem i wyjęciem karty pamięci upewnij się, że konsola jest
wyłączona. W przeciwnym wypadku urządzenie może się uszkodzić. Uszkodzenie to
nie podlega naprawie gwarancyjnej.
- Nie korzystaj z konsoli podczas jazdy samochodem, rowerem lub wykonując
inną czynność, wymagającą pełnej uwagi i koncentracji. Odcięcie od zewnętrznych
bodźców może grozić niebezpieczeństwem.
- Konsola gier może być używana jedynie do odtwarzania utworów, do
których użytkownik posiada prawa autorskie lub zakupił/otrzymał od właściciela
takich praw zgodę na korzystanie z utworów. Użytkownik, który łamie prawa
autorskie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, zgodnie ze
stosownymi regulacjami prawnymi.

4. Podstawowe operacje

ŁADOWANIE AKUMULATORA
Akumulator można naładować na dwa rożne sposoby:

• Przez port USB: Podłącz konsolę do komputera przez port USB. W czasie 
ładowania przez USB z konsoli nie można korzystać.

• Przy pomocy ładowarki sieciowej: Ustaw włącznik konsoli w pozycji OFF. Wtyczkę 
DC ładowarki umieść w złączu DC w konsoli, a następnie podłącz ładowarkę do 
gniazdka elektrycznego. Kiedy ładowanie się zakończy na ekranie pojawi się ikona 
symbolizująca pełne naładowanie akumulatora.

UWAGA! Bateria jest materiałem eksploatacyjnym. Od chwili zakupu, jej osiągi będą
ulegały stopniowemu pogarszaniu.
Czas ładowania baterii wynosi zwykle ok. 4 godziny. Gdy czas odtwarzania ulegnie 
znacznemu skroceniu, bateria musi być wymieniona. W celu przedłużenia żywotności 
baterii, naładuj ją całkowicie i ładuj ponownie po rozładowaniu uniemożliwiającym dalszą 
pracę. Powtarzalne ładowanie baterii po krotkim użytkowaniu konsoli, może skrocić jej 
żywotność. Jeżeli bateria została doładowana po krótkim okresie użytkowania, 
powtorzenie cyklu pełnego naładowania i rozładowania przywroci jej sprawność. Podczas 
pierwszego korzystania z baterii lub po kilkumiesięcznej przerwie w użytkowaniu, przed 
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użyciem należy ją w pełni naładować. Przeładowanie lub całkowite rozładowanie baterii 
może skrocić jej żywotność.
Jeśli używasz konsoli w czasie jej ładowania, proces ładowania będzie trwał dłużej. Po 
zakończeniu ładowania lub aby przerwać ładowanie, odłącz kabel od urządzenia.

PODŁĄCZANIE KONSOLI DO KOMPUTERA
Podłącz  konsolę do komputera przy pomocy kabla USB (do portu USB). Wyższe
systemy Windows (2000, XP) rozpoznają konsolę jak dodatkowy dysk. Możesz
obsługiwać ten dysk w dowolnym menedżerze plikow zapisywać, kopiować,
przenosić itp. pliki z dowolnej lokalizacji do pamięcikonsoli, przy pomocy
menedżera Moj komputer. Otworz folder zawierający pliki, ktore chcesz przenieść
do pamięci konsoli. Otworz folder Moj komputer, znajdź dodatkowy dysk,
wybierz pliki do przeniesienia, przeciągnij je do folderu w pamięci konsoli.
Możesz też użyć funkcji Kopiuj i Wklej. Aby usunąć pliki z pamięci konsoli, użyj
polecenia Usuń.

ODŁĄCZANIE KONSOLI OD KOMPUTERA
Jeśli chcesz odłączyć konsolę od komputera po skopiowaniu plikow, postępuj
zgodnie ze wskazowkami. W systemach Windows 2000/ME/XP wybierz opcję
“Bezpieczne usuwanie sprzętu” (ikonka z prawej strony paska zadań), aby wyłączyć
urządzenie przed jego fizycznym odłączeniem. Następnie wybierz „Masowe
urządzenie magazynujące USB”. Naciśnij przycisk Zatrzymaj a następnie Zamknij.
Teraz można odłączyć urządzenie od komputera. Przy WIN98/SE możesz odłączyć
urządzenie, jeśli na wyświetlaczu konsoli nie miga ikonka FLASH.

5. Podstawowe operacje

Włączanie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk z kłódką na górnej ściance urządzenia. Konsola włączy się i
przejdzie do głównego menu.

Wyłączanie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk z kłódką na górnej ściance urządzenia.

Regulacja głośności
W trybie odtwarzania muzyki, filmow lub radia użyj dwóch przycisków + i – z lewej strony 
konsoli.

Poruszanie się po menu konsoli
Klawisze nawigacyjne (lewo, prawo, góra, dół)
służą do przechodzenia do kolejnej oraz poprzedniej pozycji menu.
Przycisk „OK” służy wchodzenia do poszczegolnej funkcji oraz zatwierdzania operacji
Przycisk „A” służy do wywołania podmenu w dowolnej funkcji, np. w trybie odtwarzania
muzyki rodzaje powtorzeń utworow, bądź po wejściu w listę utworow wyświetla
dodatkowe funkcje
Przycisk "X" i "ESC" służy cofania się w MENU o jedną pozycję.
Przełącznik HOLD – służy do blokowania wszystkich przycisków.

Wejścia/wyjścia
„MIC” – w obudowie konsoli to umiejscowienie małego otworu mikrofonu
(Funkcja dyktafonu)
”Ikona słuchawek” -  wejście na gniazdo słuchawkowe
USB – port USB do podłączenia konsoli z komputerem lub ładowania
„Card”– slot kart pamięci, wejście na kartę pamięci SD
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„DC In” - slot ładowarki sieciowej
"C-" - wyjście audio-video

6. Funkcje konsoli

Muzyka
Tryb ten służy do odtwarzania muzyki. Obsługiwane są pliki w formacie: MP3, WMA, WAV
. Przed rozpoczęciem słuchania muzyki, podłącz słuchawki do wejścia w konsoli oraz 
sprawdź stan naładowania akumulatora. Dzięki wbudowanym głośnikom zewnętrznym 
możesz również skorzystać z odsłuchiwania utworow bez konieczności użycia słuchawek.
Aby rozpocząć odtwarzanie muzyki, w głownym menu wybierz za pomocą klawisza
OK tryb Muzyka.. Dostępne opcje w tym trybie w zależności od modelu konsoli to:

• Możliwość odtwarzania tekstów piosenek - Lirycs Kareoke (obsługa plików tekst. 
*.LRC, dołączony edytor) 

• Wbudowany equalizer: naturalny, rock, pop, klasyczny,miękki, jazz, bass, user EQ, 
SRS WOW, SRS WOWHD, user SRS 

• Powtarzanie :po kolei,jeden utwór,wszystkie utwory,losowo,losowo+ powtórz 
• Ustawienie ilości powtórzeń 
• Wyciszanie pomiędzy piosenkami i ustawienie czasu przerwy 
• Zmiana tempa odtwarzania 
• Dodawanie etykiet i oznaczenie utworów gwiazdkami 
• Obsługa playlist 
• Wybór utworów wg artysty, albumu, gatunku, etykiet, gwiazdek, katalogu 
• Obsługa tagów ID3 iak tytuł utworu, wykonawca i czas trwania utworu 

Filmy
Tryb ten służy do odtwarzania filmow. Urządzenie odtwarza pliki filmowe bez
konwersji w formatach: AVI i MP4. Aby rozpocząć odtwarzanie filmow  wybierz za pomocą 
klawisza OK tryb Video. Można odtwarzać pliki zapisane za pomocą konsoli (Record), 
bądź wgrane do pamięci konsoli przy użyciu komputera. 
Aby odtwarzać pliki video w innych formatach niż avi/mp4 należy je najpierw 
skonwertować za pomocą programu SUNPLUS PMP TRANSCODING dołączonego na 
płycie CD.

Kamera
Konsola z posiada wbudowany cyfrowy aparat/kamerę o rozdzielczości 1,3 MPix.
Aby rozpocząć nagrywanie plikow filmowych, bądź zapisywanie zdjęć w głownym
menu wybierz za pomocą klawisza OK tryb Kamera. Za pomocą przycisku „A”
ustaw parametry nagrań . Opcje dostępne w tym trybie to: wybor
nagrywania filmow, ustawienie rozdzielczości, formatu,
wybor trybu nocnego, balans bieli, jakość, częstotliwość.

Kalendarz
Wybierz za pomocą klawisza OK tryb Kalendarz (dostępny w menu narzędzia). Do 
poruszania się w kalendarzu kalendarza służą klawisze nawigacyjne

Gry
Tryb ten umożliwia obsługę gier wbudowanych do pamięci konsoli.
Konsola daje możliwość wgrania gier do pamięci  urządzenia do folderu
Game, obsługiwane są formaty gier: NES.
Uwaga ! Przed wgraniem gier do pamięckonsoli upewnij się, że Twoj model
obsługuje dany format gier. W przeciwnym wypadku odczyt plikow będzie
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niemożliwy. Do poruszania się w tym trybie służą klawisze nawigacyjne oraz
dodatkowe klawisze przystosowane do konsoli z rozbudowaną funkcją gier
(„OK”,” X”, „A”, „B „).

EBook
Tryb ten umożliwia wyświetlanie plikow tekstowych w formacie .TXT zapisanych w
pamięci konsoli. Aby rozpocząć odczyt plikow tekstowych zapisanych w
pamięci, w głownym menu wybierz za pomocą klawisza OK tryb
EBook. 
Uwaga! Tryb odczytu polskich znakow może wymagać odpowiedniego systemu
kodowania pliku poprzez zapis w formatach: ANSI, Unicode, Unicode big endian,
UTF-8).

Przeglądanie zdjęć
Tryb ten umożliwia przeglądanie zdjęć i obrazow w formatach JPG
zapisanych w pamięci bądź wykonanych za pomocą urządzenia. Aby
rozpocząć odczyt zdjęć (DCIM), obrazow zapisanych w pamięci w
głownym menu wybierz za pomocą przycisku OK tryb Obrazki. Do nawigacji
pomiędzy kolejnymi plikami służą klawisze nawigacyjne. W trybie
odczytu plikow zdjęciowych za pomocą klawisza A dostępne są opcje:
powiększania, pomniejszania, przejścia slajdow. Poruszanie się w podmenu za
pomocą klawisza „X” (pokaz slajdow, usuwanie zdjęć, informacje o zdjęciach)

Ustawienia
Menu ustawień umożliwia konfigurację konsoli. Aby dostosować ustawienia
do wymaganych potrzeb z głownego menu należy przejść w tryb
Ustawienie. W tym trybie dostępne są opcje: wybor językow, ustawienie czasu,
godziny, ustawienia połączenia z telewizorem, informacje o pamięci urządzenia
oraz kart pamięci, ustawienia głośnika zewnętrznego, automatyczne wyłączania
ekranu, automatyczne wyłączanie konsoli, ustawienia domyślne, fabryczne,
ustawienia odtwarzania filmow. Do poruszania się w tym trybie służą przyciski
nawigacyjne, oraz klawisz zatwierdzający OK.

7. Rozwiązywanie problemów

Przed oddaniem sprzętu do serwisu koniecznie sprawdź, czy problemu nie da się
usunąć samodzielnie, na podstawie tabeli „Rozwiązywanie problemów”.

A.Player bądź komputer twierdzi, że pamięć konsoli jest zapełniona, choć
nie widać tam żadnych plików, co zrobić w tej sytuacji?
Często zdarza się, że po wielu operacjach w pamięci pozostają „niewidoczne" pliki
lub pojawiają się inne błędy w strukturze plikow, dlatego co pewien czas warto
formatować pamięć konsoli. Formatowanie jest najzupełniej bezpieczne i nie
spowoduje usunięcia oprogramowania konsoli, czego bardzo często
użytkownicy się obawiają. Formatowanie spowoduje jedynie usunięcie zawartości
pamięci flash w postaci plikow mp3 itp. Formatowanie najłatwiej jest
przeprowadzić klikając prawym przyciskiem myszy w ikonkę dysku wymiennego w
oknie Moj Komputer, tam wybieramy Formatuj i następnie klikamy OK (w oknie
Etykieta można wprowadzić dowolną nazwę).

B. Player wyświetla komunikat Disk Error, jak rozwiązać ten problem?
Problem powinno rozwiązać formatowanie pamięci playera - patrz punkt 1.
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C. Mam problem z dyktafonem, po chwili nagrywania player twierdzi, że dysk
jest pełny, choć jestem pewien, że powinno być dużo miejsca.
Problem powinno rozwiązać formatowanie pamięci playera - patrz punkt 1.

D. Nie mogę naładować konsoli, pomimo ładowania bateria jest pusta.
Należy upewnić się czy ładowarka oraz kabel USB są sprawne. Jeśli mamy podejrzenie, 
że problem leży po stronie ładowarki można sprobować ładować przez komputer.

E. Skąd można ściągnąć firmware?
Informujemy, iż aktualizacja oprogramowania wiąże się z ryzykiem niepowodzenia,
co w niektorych przypadkach prowadzi do trwałego uszkodzenia konsoli.
Zanim dokonasz aktualizacji pamiętaj, że:
a) zmiany po aktualizacji mogą wprowadzać jedynie kosmetyczne poprawki do
działania playera w związku z tym nie zalecamy aktualizacji, jeśli urządzenie działa
poprawnie.
b) Ingerencja w soft i jej konsekwencje nie są objęte gwarancją, a jakiekolwiek
proby ingerencji w oprogramowanie playera rownoznaczne są z utratą gwarancji.
W związku z powyższym oprogramowanie udostępniamy jedynie w uzasadnionych
przypadkach.

F. Player nie chce komunikować się z komputerem, co może być przyczyną?
Po pierwsze należy pamiętać, aby podłączać konsolę z do komputera wtedy,
kiedy player jest włączony i ustawiony do głownego menu. Jeśli nadal konsola
nie jest wykrywana, przyczyną może leżeć po stronie uszkodzonego przewodu USB.
W większości playerow stosowany jest kabel mini USB, taki sam jak stosowany jest
aparatach cyfrowych itp. W takich sytuacjach warto sprawdzić czy komputer
wykryje konsolę przy podłączeniu za pomocą innego kabla.

G. Słaby odbiór radia, słychać szumy. Dlaczego radio nie działa, kiedy chce
słuchać go na wbudowanym głośniku zewnętrznym?
Należy zwrocić uwagę na fakt, iż rolę anteny w konsoli pełnią słuchawki,
dlatego jakość odbioru zależy od długości i rozmieszczenia przewodu
słuchawkowego. Słuchanie radia przy wykorzystaniu wbudowanego głośnika nie
jest możliwe, ponieważ aby uruchomić głośnik należy wyjąć słuchawki a tym samym 
pozbawiamy radioodbiornik anteny.
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