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Hangoskönyvlejátszó használati útmutató 

 

A készülék téglalap alakú, a hangszóró és a napelem a 
hátsó oldalán található, az elején felül egy kijelző, alatta a 
gombok helyezkednek el. A fülhallgató bemenet az alján 
található. A készüléket, ha fényre tesszük (természetes 
vagy mesterséges), feltöltődik. Kizárólag olyan 
fülhallgatóval lehet használni, amelynek nincs mikrofon 
kimenete. 

 

A navigációs gombok a készülék előlapjának alsó részén 
találhatóak. Összesen 13 van belőlük, egymástól jól 
elkülönülnek és könnyen kitapinthatók. A bal felső 
sarokban, távolabb a többitől található a zseblámpa 
működtetésére szolgáló gomb, viszont a készülékben 
nem érhető el a zseblámpa funkció.  
A többi 12 gomb hármas sorokban egymás alatt 
helyezkedik el. A felső sorban a bal szélső gombot kissé 
hosszan nyomva tartva lehet bekapcsolni a készüléket, a 
középsővel lehet előhozni a sebességállító üzemmódot, 
a jobb szélsővel pedig át lehet váltani a Micro SD 

kártyára, de ennek a gombnak a használatára a 
kölcsönzött művek esetében nincs szükség, mivel a 
könyvek a beépített memórián találhatóak. 
 



A második sorban bal és jobb oldalon találhatók a 
könyvek közötti váltásra szolgáló gombok, a bal oldali az 

előző, a jobb oldali a következő könyvre ugrik. 

Középen a hangerő, adott esetben sebességnövelő 
gomb található. 

 

A harmadik sorban a bal oldali gomb lép az előző 
fejezetre, vagy az aktuális fejezet elejére, a jobb oldali 

gomb pedig a végére, középen a hangerőt szabályzó, 

adott esetben a sebesség csökkentésére szolgáló gomb 
található. 
 

A negyedik, legalsó sorban lévő gombokkal az éppen 
lejátszott fejezetben tudunk navigálni. Középen van a 
szünet gomb, a tőle balra lévő gomb hátra, a jobbra lévő 
pedig előre teker 20 másodpercet. Ha hosszan nyomjuk 

bármelyik tekerésre szolgáló gombot, a készülék 
folyamatosan teker. 

A középső gomb hosszabban történő megnyomásával 
könyvjelzőt tudunk tenni az éppen hallgatott könyvre, ezt 
hangjelzéssel jelzi a készülék. Ezt követően ki lehet 
kapcsolni a lejátszót. Visszakapcsolva ott folytatódik a 

lejátszás, ahol elhelyeztük a könyvjelzőt. 
 

A készülék csak speciális adatkábellel működik, kérjük, a 

készüléket ne szedje szét! 


