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Odtwarzacz Media Player 6w1 
 

Instrukcja obsługi 
 

Opis produktu : 
 
- Samodzielne zasilanie i wyjście AV, umoŜliwia bezpośrednie wyświetlanie zdjęć 
zapisanych w formacie JPEG, MPEG 1 oraz odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez 
telewizor lub projektor.  
- Odtwarzacz obsługuje 6 róŜnych formatów kart: 
 
Wejście CF – Typ I/II CF/ IBM Microdrive  
Wejście  4w1 – Secure Digital, MultiMedia, 3,3V SmartMedia i Memory Stick  
- Odtwarzacz umoŜliwia bezpośrednie kasowanie danych z karty. 
- Zdjęcia moŜna obracać oraz dokonywać zbliŜeń.  
- Odtwarzacz posiada opcję pokazu slajdów lub prezentacji zdjęć w pomniejszonym formacie.  
- Odtwarzacz posiada pilot, co zwiększa wygodę uŜytkowania urządzenia.  
- Za pomocą pilota moŜna regulować równieŜ głośność.  
 
 
 
Zawartość opakowania: 
 
- Odtwarzacz Media Player    1x  
- Pilot                                      1x 
- Akumulatory AA                  2x 
- Kabel AV                             1x 
- Adapter zasilania                  1x 
- Instrukcja obsługi                 1x  
 
 
Opis przycisków: 
 
 

1. Stop/Off 
2. Przewiń/Następny 
3. Odtwarzaj/Pauza/Enter 
4. Wyświetl menu 
5. Podgląd 
6. Poprzedni/Przewiń w tył 

 
 

1. Wejście CF na karty CF I/II oraz IBM Microdrive 
2. Wejście 4w1 dla kart SD, MM, SM i Memory Stick 
3. Przycisk wysuwania karty CF 
4. Kontrolka dostępu 
5. Kontrolka zasilania 

 



1. Wyjście Video 
2. Wyjście Audio 
3. Wejście zasilania 
4. Włącznik/Wyłącznik zasilania  

 
Opis porównaj z instrukcją oryginalną str. G2.  
 
Funkcje na pilocie: 
 

1. Włącznik/ Wyłącznik zasilania 
2. Wybór rodzaju karty 
3. Wywołanie menu – Setup menu 
4. Kasuj dane 
5. Powtarzaj wszystkie/pojedynczo 
6. Tryb pokazu slajdów 
7. Podgląd 
8. Powiększ 
9. Zoom włącz/wyłącz 
10.  Pomniejsz 
11. Następny 
12. Poprzedni 
13. Odtwarzaj/Enter 
14. Stop 
15. Pauza 
16. Obróć w lewo 
17. Obróć w prawo 
18.  W dół 
19.  W górę  
20. Wycisz 
21. Ciszej 
22. Głośniej  

 
Porównaj z rys. na str. G3 
 
Podłączenie odtwarzacza Media Player: 
Odtwarzacz naleŜy połączyć kablem AV z telewizorem lub projektorem (wejście AV). 
Następnie podłączyć odtwarzacz do zasilania 110 -230 V 
Aby poprawnie podłączyć odtwarzacz do telewizora lub projektora naleŜy skorzystać z 
instrukcji obsługi tych urządzeń. Patrz rys. str. G3.  
 
Uruchomienie odtwarzacza Media Player: 
WłoŜyć do odtwarzacza odpowiednią kartę pamięci i włączyć odtwarzacz. Aby odtwarzacz 
wyłączyć naleŜy przesunąć przełącznik na pozycję Off lub nacisnąć przycisk Power na 
pilocie. Zaleca się stosowanie pilota.  
 
UŜywanie menu odtwarzacza - Setup menu: 
Menu odtwarzacza moŜna wywołać zawsze gdy jest on włączony uŜywając przycisku na 
pilocie „MENU” lub na odtwarzaczu „Setup Menu”.  
 
 



Strona główna Menu: 
Po wywołaniu Setup menu pojawi się strona główna. Przycisnąć  i  na pilocie aby 
aktywować listę danych, a następnie ►, aby zatwierdzić.  
 
Wybór karty: 
Wybrać opcję „Wybór karty”, aby móc ustalić, z którego będą odczytywane dane. Wybrać 
odpowiednie wejście i zatwierdzić wybór ►. Na ekranie pojawi się zawartość karty, którą 
wskazano. Wyboru odpowiedniego wejścia moŜna dokonać za pomocą pilota, wybierając 
funkcję „SELECT CARD”.   
 
Funkcja pokazu slajdów:  
Odtwarzacz Media Player oferuje moŜliwość automatycznej prezentacji slajdów. Istnieje 
moŜliwość ustawienia czasu, w którym dany slajd będzie prezentowany na ekranie. Aby 
zatwierdzić wybrany czas naleŜy przycisnąć ►. JeŜeli funkcja automatycznego pokazu 
slajdów jest aktywna, będzie ona się uruchamiała automatycznie kaŜdorazowo po włączeniu 
odtwarzacza. Po odtworzeniu danych z jednego katalogu, prezentacja przeskoczy do 
następnego. Aby wyłączyć opcję odtwarzania slajdów naleŜy wejść do menu wybrać w menu 
slajdów pojedyncze odtwarzanie.  
 
Funkcja Zoom: 
Podczas prezentacji zdjęć moŜna za pomocą odtwarzacza powiększać i pomniejszać zdjęcia. 
Funkcja Zoom moŜe być uŜywana jedynie w trakcie oglądania zdjęcia. Przycisnąć przycisk 
Zoom  i przycisnąć ► na pilocie aby zatwierdzić. Pojawi się okno informacji o zdjęciu. 

Przycisnąć na pilocie +►►aby powiększyć lub ◄◄-,  aby pomniejszyć. Funkcję Zoom 
moŜna wyłączyć przyciskając przycisk Zoom ON/OFF.  
 
Obracanie zdjęcia: 
Podczas oglądania zdjęcia moŜna zdjęcie obracać o 90° przeciwnie lub zgodnie ze 
wskazówkami zegara. NaleŜy wybrać opcję „obróć o 90°” i zatwierdzić strzałką ► na pilocie. 
Po włączeniu pojawi się ponownie Setup Menu. Gdy funkcja obracania zdjęć jest aktywna 
moŜna cały czas strzałkami ,  na pilocie zdjęcia obracać podczas prezentacji, bez 
konieczności ponownego wywoływania Setup menu.  
UWAGA! 
Gdy zdjęcie zostało powiększone lub pomniejszone nie moŜna go obracać. Dotyczy to 
równieŜ sytuacji odwrotnej.  
 

Oglądanie zdjęć na ekranie telewizora lub za pomocą projektora: 
 
Za pomocą odtwarzacza Media Player 6w1 moŜna oglądać zdjęcia, które zostały zapisane w 
formacie JPEG na ekranie telewizora, bądź za pomocą projektora.   
 
Wybrać odpowiedni katalog, który zawiera zdjęcia. Przycisnąć ► na pilocie, aby otworzyć 
katalog. Po otwarciu katalogu obok nazwy pliku pojawi się znaczek „aparatu”. Wybrać pliki 
które będą oglądane i przycisnąć na pilocie ►. Za pomocą podwójnych strzałek w lewo i 
prawo ▐◄◄,    ►►▐   moŜna przesuwać zdjęcia – kolejne – poprzednie. Aby wyjść – przycisnąć 
■ na pilocie.  
 
Obracanie zdjęć:     
W trybie oglądania zdjęć pojedynczych moŜna zdjęcia równieŜ obracać. KaŜde zdjęcie moŜna 
obrócić o 90° w prawo lub w lewo. Gdy tryb obracania zdjęcia jest aktywny, zdjęcia moŜna 



obracać za pomocą strzałek ,  na pilocie. Funkcja obracania zdjęcia jest ustawieniem 
standardowym. Funkcja ta jest jednak nie aktywna tak długo, jak długo pozostaje włączony 
tryb Zoom.  
 
Zoom:   
W trybie oglądania pojedynczego zdjęcia moŜna dokonać równieŜ jego powiększenia od 25% 
do 200%. Aby aktywować funkcję Zoom naleŜy przycisnąć na pilocie przycisk Zoom 
ON/OFF w trakcie oglądania zdjęcia (Standardowo Zoom jest nieaktywny). Po uruchomieniu 
funkcji Zoom przyciskami + ►► oraz  - ◄◄   moŜna zdjęcie powiększać i pomniejszać. Po 
powiększeniu zdjęcia jego część będzie znajdowała się poza ekranem. Przyciskami 

moŜna zdjęcie przesuwać po ekranie. JeŜeli włączona jest funkcja Zoom, funkcja 
obracania zdjęcia jest nieaktywna. Aby wyłączyć funkcję Zoom naleŜy przycisnąć Zoom 
ON/OFF.  
 
Pokaz slajdów:  
Po uruchomieniu odtwarzacza funkcja pokazu slajdów wystartuje automatycznie (ustawienie 
standardowe). W czasie pokazu slajdów moŜna przytrzymywać pokaz na danym zdjęciu 
przyciskając klawisz ▐▐  na pilocie odtwarzacza. Odtwarzacz dysponuje 12 róŜnymi trybami 
pokazu slajdów. Przycisnąć klawisz 6 na pilocie „tryby pokazu slajdów” slajdów wybrać 
odpowiedni tryb. Zaleca się stosowanie tych trybów poniewaŜ slajdy będą pokazywane 
płynniej. Aby dokonać zmian w ustawieniach pokazu slajdów patrz podpunkt: Setup Menu.      
  
Podgląd:            
W trybie szybkiego podglądu zdjęć moŜna przesuwać po 9 zdjęć jednocześnie. Tryb 
szybkiego podglądu moŜna uruchomić w momencie przeglądania zdjęć, jak równieŜ w 
momencie gdy na ekranie widoczne są katalogi z zapisanymi w nich zdjęciami. Wszystkie 
zapisane w danym katalogu zdjęcia zostaną wyświetlone na ekranie (po 9 za jednym razem). 
Poprzez naciśnięcie klawiszy   ▐◄◄,    ►►▐   moŜna przejść od jednej tablicy zdjęć do drugiej. 
Na danej tablicy zdjęć moŜna wybrać jedno zdjęcie i przez naciśnięcie klawisza ►obejrzeć je 
dokładnie. Aby zakończyć tryb szybkiego podglądu nacisnąć ■.  
 
Kasowanie zdjęć:  
W momencie, gdy na ekranie pokazywana jest zawartość katalogów zapamiętanych na karcie 
pamięci moŜna wybrane zdjęcia kasować. Wybrać odpowiedni plik i przycisnąć klawisz 4 na 
pilocie odtwarzacza. Pliki naleŜy kasować ostroŜnie poniewaŜ skasowanego zdjęcia nie 
moŜna juŜ odzyskać.  
 
MP3 i odtwarzanie filmów:   
Media Player 6w1 posiada moŜliwość odtwarzania plików zapisanych w formacie MPEG i 
MP3, a więc pliki muzyczne i filmowe. Aby móc odtwarzać muzykę i filmy za pomocą Media 
Player 6w1 naleŜy postępować zgodnie z poniŜszymi wskazówkami:  
 
Przycisk MP3 oznacza dane zapisane w formacie MP3, zaś przycisk V-CD oznacza dane 
zapisane w formacie MPEG. Przyciskając jeden z tych przycisków wybieramy rodzaj danych 
które Media Player będzie odtwarzał. Następnie wskazać plik docelowy i przycisnąć ►, aby 
dany plik otworzyć. Podczas odtwarzania moŜna utwór lub film na chwilę zatrzymać – 
przycisk ▐▐ na pilocie odtwarzacza. Za pomocą przycisków  ▐◄◄,    ►►▐   przesuwać do 
następnego lub poprzedniego tytułu. Za pomocą przycisków + ►► oraz  - ◄◄   moŜna 
przesuwać dany utwór. Pojedynczy utwór lub jakaś grupa utworów moŜe być odtwarzana 
ciągle. Wystarczy przycisnąć klawisz 5 na pilocie. Aby odtwarzany ciągle był tylko jeden 



utwór przycisnąć klawisz 5 tylko jeden raz. Przyciśnięcie ponowne spowoduje, Ŝe odtwarzana 
będzie grupa utworów, zaś przyciśnięcie klawisza 5 po raz trzeci zakończy odtwarzanie 
ciągłe. Odtwarzanie moŜe zostać przerwane równieŜ za pomocą przycisku ■.  
 
Regulacja głośności: 
Podczas odtwarzania moŜna regulować głośność poprzez naciśnięcie klawisza Vol+ oraz 
Vol– na pilocie odtwarzacza. Po naciśnięciu klawisza 20 na pilocie głos zostanie wyłączony 
całkowicie. Ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje aktywację głosu.  
 
Kasowanie plików typu MPEG i MP3:       
Kasowanie tego rodzaju plików odbywa się tak samo jak w przypadku plików JPEG. 
Szczegółowe informacje na stronie G8.  
 
 
  


