POUŽÍVATEĽSKÁ
PRÍRUČKA
GENIUSO PERO
MODEL: A 30L

OPIS PRODUKTU
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Zabudovaný reproduktor
Vstup pre slúchadlá
Vstup pre USB konektor
Tlačidlo zapnutia/vypnutia
Vstup na reštartovanie pera
LED svetelná kontrolka
Tlačidlo prepínania Geniuso titulov/MP3
Tlačidlo hlasitosti/nahrávania
Tlačidlo pre zmenu režimu
Mikrofón
Hrot pera s čítacou hlavicou
USB kábel na pripojenie k počítaču

Nabíjanie: Tento model pera ako zdroj
energie využíva zabudovanú dobíjateľnú
Li-ion batériu. Ak je batéria vybitá, budete
počuť upozornenie: „Interaktívne pero sa o
chvíľu vybije.“ Pripojte jeden konektor USB
kábla k peru a druhý k nabíjačke. Svetelná
kontrolka bliká na červeno. Pero možno
dobíjať aj pripojením k počítaču cez USB
kábel. Pero v stave nabíjania nie je schopné
čítať ani nahrávať zvukové súbory.  Pero
musí byť pravidelne dobíjané.
USB pripojenie: Pripojte pero k počítaču
pomocou USB kábla, svetelná kontrolka sa
rozsvieti. Ak sa na počítači zobrazí prenosný
disk, pero je úspešne pripojené. Pri kúpe
novej hovoriacej knihy alebo aktualizovaní
jej audioverzie skopírujte príslušný .ap4
súbor do priečinka AP4 (pôvodnú verziu
vymažte). Aktuálne verzie .ap4 súborov pre
všetky knihy nájdete na portáli geniuso.sk.
Audioverzie kníh kopírujte priamo do
priečinka AP4, nevytvárajte podpriečinky
ani nové priečinky. Pokiaľ chcete pero

používať ako MP3 prehrávač, skopírujte
MP3 súbory do priečinka MP3.
Všetky vaše nahrávky sa ukladajú do
priečinka REC. Nahrávky môžete z tohto
priečinka zmazať alebo presunúť do
počítača a prehrávať si ich na akomkoľvek
zariadení čítajúcom .wav súbory.
Zapnutie: Dlhším stlačením tlačidla
zapnutia/vypnutia pero zapnete. Po
rozsvietení svetelnej kontrolky budete
počuť uvítací oznam: „Vitaj v interaktívnom
svete.“ Pero je od tohto momentu zapnuté,
vo východiskovom režime. Priložte pero na
logo Geniuso resp. IRS, ktoré sa nachádza
na obálke a kniha sa načíta. Pero na strany
prikladajte vo zvislej polohe.
Vypnutie: Dlhším stlačením tlačidla
zapnutia/vypnutia zaznie: „Interaktívne
pero sa vypína“. Pero sa vypne a svetelná
kontrolka zhasne. Keď sa pero nepoužíva
dlhšie ako 3 minúty, budete počuť
upozornenie: „Interaktívne pero sa o chvíľu
vypne.“ Po ďalších 3 minútach zaznie:
„Interaktívne pero sa vypína“ a pero sa
automaticky vypne.
Pozastavenie textu: Krátkym stlačením
tlačidla pre zmenu režimu hovorený text
pozastavíte, opätovným krátkym stlačením
pero pokračuje v reprodukcii hovoreného
textu.
Hlasitosť: Krátkym stlačením tlačidla
hlasitosti zvýšite hlasitosť. Pero má 5
stupňov hlasitosti. Hlasitosť sa každým
stlačením tlačidla zvyšuje, až kým
nedosiahne maximum. Ďalším stlačením
tlačidla sa hlasitosť zníži na minimum

a opätovným stláčaním tlačidla sa hlasitosť
zvyšuje.
Nahrávanie: Po dlhšom stlačení tlačidla
nahrávania/hlasitosti a po upozornení „Po
zaznení signálu začnite nahrávať.“ začnite
nahrávať. Nahrávanie zastavíte krátkym
stlačením tlačidla nahrávania. Na vypočutie
nahrávky krátko stlačte tlačidlo zapnutia/
vypnutia. Pero najprv prehrá najnovšiu
nahrávku. Ďalším krátkym stláčaním
tlačidla prehráva nahrávky od začiatku.
Nahrávky si môžete vypočuť aj cez počítač
z priečinka REC. Všetky nahrávky sa
ukladajú do pera. Nahrávky sa dajú mazať
len cez počítač.
Prehrávanie *.mp3 súborov:
Dlhším stlačením tlačidla pre zmenu
režimu zapnete MP3 prehrávanie. Krátkym
stlačením tlačidla prepínania MP3 môžete
prepínať na nasledujúce .mp3 súbory.
Dlhším stlačením tlačidla pre zmenu režimu
sa vrátite do režimu reprodukcie zvuku z
hovoriacich kníh.
Prenos dát: Po pripojení pera k počítaču
môžete s perom pracovať ako s USB
kľúčom. Môžete vytvárať vlastné
priečinky, kopírovať, presúvať, mazať
súbory. Priečinky AP4, MP3, REC, SYS
nepremenovávajte, nepresúvajte ani
nemažte.
Reštartovanie pera: Ak pero počas
prevádzky „zamrzne“, skúste ho najprv
vypnúť a zapnúť. Ak to nepomôže, jemne
zasuňte tenký tupý predmet do otvoru na
reštartovanie pera. Pero sa reštartuje.
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Nevhodné pre deti do 3 rokov.
Pero nie je vodotesné ani odolné proti vode, preto ho
chráňte pred kontaktom s vodou a akoukoľvek tekutinou.
Pri používaní slúchadiel si vyberte vhodnú úroveň
hlasitosti, inak môže hroziť poškodenie vášho sluchu.
Pero nepoužívajte v silnom magnetickom ani elektrickom poli.
Nevystavujte pero priamemu slnečnému žiareniu. Pero
nie je schopné čítať zvukové súbory z kníh na priamom slnku.
Na nabíjanie pera používajte len odporúčanú  nabíjačku alebo pripojte pero k počítaču prostredníctvom
USB kábla.
Nabíjačka sa smie pripájať alebo odpájať zo zdroja
elektrickej energie len pod dohľadom dospelej osoby.
Pero nezaťažujte ťažkými bremenami a vyvarujte sa
jeho pádu.
Nezatláčajte žiadne predmety do pera cez otvory/tlačidlá v kryte.
Nepoužívajte tlačidlo zapnutia/vypnutia rýchlo po
sebe. Môže sa tak skrátiť životnosť batérie.
Pero neskladujte vo vlhkom ani v chladnom prostredí.
Neodpájajte USB kábel počas kopírovania údajov,
inak môže dôjsť k ich poškodeniu alebo k strate.
Na čistenie pera nikdy nepoužívajte organické rozpúšťadlá ani čistiaci prostriedok. V prípade potreby
pero vyčistite mäkkou suchou handričkou.
Pero nerozoberajte, inak môže hroziť jeho poškodenie alebo strata údajov. Nepokúšajte sa ho
opravovať. V prípade poškodenia sa obráťte na
vášho predajcu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak nemôžete pero zapnúť.
• Pero nie je nabité, postupujte podľa pokynov na nabíjanie.
• Pripojte pero k počítaču a overte si prítomnosť zložiek
AP4, MP3.
• Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo zapnutia/vypnutia pera.
Ak nahrávka znie pomaly alebo skreslene.
• Skontrolujte, či nie je pero v blízkosti rušivých zdrojov,
ako je silné magnetické alebo elektrické pole. Ak je, odstráňte alebo opustite zdroj rušenia.
Ak zvukové súbory nie sú v zhode s knihou.
• Priložte pero na logo Geniuso resp. IRS na obálke knihy
na  potvrdenie vybratej knihy. Skontrolujte, či máte v
priečinku AP4 uložený správny .ap4 súbor.
Ak nemôžete kopírovať súbory do priečinkov.
• Skontrolujte, či nie je interná pamäť plná. Ak áno, zmažte
alebo odstráňte nepotrebné súbory.
• Uistite sa, že medzi perom a vaším počítačom sú obidva
konektory USB kábla správne a pevne zapojené.
Ak pero nerozoznáva odpovede (LED kontrolka svieti)
• Priložte pero na logo IRS na obálke knihy pre pokračovanie.
• Pero vypnite a zapnite.
• Pero mohlo zamrznúť, v takom prípade jemne zasuňte
tenký tupý predmet do otvoru na reštartovanie pera.
• Upravte spôsob držania pera. Pero by malo byť vo zvislej
polohe k prikladaným miestam.
LED svetlo indikuje stav pera:
• Ak je pero zapnuté, svieti modré svetlo.
• Ak pero pracuje v režime reprodukcie zvuku z hovoriacich kníh, bliká modré svetlo.
• Počas nahrávania svieti fialové svetlo.
• Ak je slabá batéria, bliká červené svetlo.
• Počas nabíjania červené svetlo bliká. Ak je batéria plne
dobitá, svieti modré svetlo.

PARAMETRE PERA
Prevádzková teplota:
Prevádzková vlhkosť:
Napájanie:
Li-ion batéria:
Max. prúd:
Typ pripojenia:
Pamäť:
Podporované
formáty dát:
Slúchadlo:
Reproduktor:
Adaptér:
Doba nabíjania po každom
vybití:
Doba prevádzky na jedno
nabitie:
Rozmery:
Obsah balenia:

0 °C ~ + 60 °C
5 ~ 95 % RH
zabudovaná Li-ión batéria
3,7 V; 400 mAh
250 mA
USB 2.0
zabudovaná, 8 GB,
.
apP4, .mp3,
IMA ADPCM WAV
(nahrávanie)
32 ohm, 3,5 mm konektor
Ω 23, 8 ohm, 0.5 W
DC 5 V/600 mA
2 - 3 hodiny
3 hodiny v priemere
14,6 x 3 x 2 cm
(D x Š x H)
Hovoriace pero, USB kábel,
používateľská príručka

Ak sa pero nepoužíva v súlade s pokynmi
uvedenými v tejto používateľskej príručke,
nevzťahuje sa naň záruka!
V prípade akýchkoľvek
nejasností sme vám
k dispozícii.
Kontakt nájdete na stránke
www.geniuso.sk.

NOT SUITABLE FOR
CHILDREN UNDER 3 YEARS DUE
TO SMALL PARTS

