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User manual

Дякуємо за покупку Pixus 8
та бажаємо приємного користування
продукцією TM Pixus
Благодарим вас за приобретение Pixus 8
и желаем приятного пользования
продукцией TM Pixus
Thank you for buying Pixus 8.
We wish you an enjoyable use
of the products of TM Pixus
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Функціональні особливості:
▪ 1.5" TFT екран
▪ аудіо формати: MP3, WMA, WAV
▪ відео: AMV (після конвертації)
▪ фотографії: JPG
▪ тексти: TXT
▪ FM радіо з можливістю запису
▪ MicroSD карти до 16ГБ
▪ 7 режимів еквалайзера
▪ багатомовний інтерфейс
▪ SRS WOW HD
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Інструкція
з експлуатації

Кнопки управління та роз’єми
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7. Перемотування вперед

2. Мікрофон

8. Зворотнє перемотування

3. USB порт

9. Меню, вихід

4. Збільшити гучність

10. Відтворення/пауза, вклю
чення/виключення плеєра

5. Зменшити гучність
6. Перемикач живлення

11. MicroSD

Quick start
Щоб увімкнути плеєр, перемістіть перемикач 6 в по
ложення ON, потім утримуйте кнопку
кілька секунд.
Щоб вимкнути плеєр, спочатку утримуйте , поки
плеєр не вимкнеться, потім перемістіть вимикач 6 в
положення OFF. У головному меню вибір пунктів здійс
нюється кнопками
. Щоб увійти в пункт натисніть
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1. Роз’єм навушників

кнопку . Щоб вийти в головний інтерфейс утримуйте
кнопку MENU. Щоб відкрити папку/почати відтворен
ня або підтвердити вибір, натисніть кнопку .

Меню плеєра та характеристики
Musiс
Movie

Record
Voice
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Доступ до вашої музики організованої за
списком або по папкам
Плеєр підтримує відеофайли у форматі
AMV з роздільною здатністю 128x128. Для
конвертації ваших відеофайлів використо
вуйте програму AMV & AVI Converter, яка
знаходиться на флеш пам’яті плеєра
Створення звукозапису
Відтворення записів здійснюємо через
пункт WAV головного меню
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Search
Setup



Для прослуховування FM Радіо, навушники повинні бути підключені до плеєру.
Додаткові функції: ручний пошук частоти
з кроком 0.1, автопошук, збереження радіо
станцій, видалення станцій.
Перегляд фото та малюнків також доступ
ний в режимі слайд-шоу
Відтворення текстових файлів. Є два ре
жими читання: ручний та авто
Boxman, Tetrix, Snake
Пошук файлів та папок по Локальних пап
ках або по Карті Пам’яті
Доступні налаштування: Дата і час, Завод
ські налаштування, Екран, Мова, Електро
живлення, Стан пам’яті, Форматування,
Оновлення прошивки
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Заряджання та передача файлів
Плеєр заряджається через USB порт від комп’ютера або
ноутбука. Повністю розряджена батарея заряджається,
приблизно, 1-2 години.
Передача даних:
1. Для передачі файлів підключіть пристрій до
комп’ютера за допомогою міні USB-кабеля, що йде 
в комплекті;
2. З’ємний диск автоматично з’явиться на вашому
комп’ютері. Виберіть та скопіюйте потрібні файли/
папки на диск;
3. Від’єднайте плеєр (бажано за допомогою безпечного
вилучення пристрою Windows).
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Функциональные особенности:
▪ 1.5" TFT экран
▪ аудио форматы: MP3, WMA, WAV
▪ видео: AMV (после конвертации)
▪ фотографии: JPG
▪ тексты: TXT
▪ FM радио с возможностью записи
▪ MicroSD карты до 16ГБ
▪ 7 режимов эквалайзера
▪ многоязычный интерфейс
▪ SRS WOW HD
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Инструкция
по эксплуатации

Кнопки управления и разъёмы
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7. Перемотка вперёд

2. Микрофон

8. Перемотка назад

3. USB порт

9. Меню, выход

4. Увеличить громкость

10. Воспроизведение/пауза,
включение/выключение
плеера

5. Уменьшить громкость
6. Переключатель
питания

11. MicroSD

Quick start
Чтобы включить плеер, щелкните переключатель 6 в
положение ON, потом удерживайте кнопку
несколь
ко секунд. Чтобы выключить плеер, сначала удержи
вайте , пока плеер не выключится, а потом щелкните
переключатель 6 в положение OFF. В главном меню
выбор пунктов осуществляется кнопками
. Чтобы
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1. Разъём наушников

войти в пункт нажмите кнопку MENU. Чтобы открыть
папку/начать воспроизведение или подтвердить вы
бор, нажмите кнопку .

Меню плеера и характеристики
Musiс
Movie

Record
Voice
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Доступ к вашей музыке организован по
списку или по папкам
Плеер поддерживает видеофайлы в фор
мате AMV с разрешением 128x128. Для кон
вертации ваших видеофайлов используйте
программу AMV & AVI Converter, которая
находится на флеш памяти плеера
Создание звукозаписи
Воспроизведение записей осуществляется
через пункт WAV главного меню
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Для прослушивания FM радио, наушни
кидолжны быть подключены к плееру.
Дополнительные функции: ручной поиск
частоты с шагом 0.1, авто поиск, сохранение
радиостанций, удаление станций
Просмотр фото и рисунков также доступен
в режиме слайд-шоу
Воспроизведение текстовых файлов. Есть
два режима чтения: ручной и авто
Boxman, Tetrix, Snake
Поиск файлов и папок по Локальных пап
ках или по Карте Памяти
Доступные настройки: Дата и время, За
водские настройки, Экран, Язык, Электропи
тание, Состояние памяти, Форматирование,
Обновление прошивки
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Зарядка и передача файлов
Плеер заряжается через USB порт от компьютера или
ноутбука. Полностью разряженная батарея заряжается,
приблизительно, 1-2 часа.
Передача данных:
1. Для передачи файлов подключите устройство 
к компьютеру с помощью mini USB-кабеля, который
идет в комплекте;
2. Съемный диск автоматически появляется на вашем
компьютере. Выберите и скопируйте нужные вам
файлы/папки на диск;
3. Отсоедините плеер (желательно с помощью безо
пасного извлечения устройства Windows).
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Functional Features:
▪ 1.5" TFT screen
▪ audio formats: MP3, WMA, WAV
▪ video: AMV (after conversion)
▪ photos: JPG
▪ text: TXT
▪ FM radio with recording capability
▪ MicroSD card up to 16ГБ
▪ 7 EQ modes
▪ multilingual interface
▪ SRS WOW HD

EN

Instruction
Manual

Control Buttons and Connectors
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1. Headphone connector

7. Fast-forward

2. Microphone

8. Rewind

3. USB port

9. Menu, exit

4. To increase the volume

10. Play/pause, switch on/off
the player

6. Power switch

11. MicroSD

Quick Start
To turn on the player, slide the switch 6 to ON position,
then hold
for a few seconds. To turn off the player, first
hold , until the player turns off, then move the switch
6 to OFF postition. In the main menu you can select the
items with the help of the buttons
. To choose an item
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5. To decrease the volume

click . To exit to the main interface hold MENU. To open
the folder/start playback or confirm your choice press the
button .

The Player Menu and Features
Musiс
Movie

Record
Voice
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Access to your music organized by list or by
folders
The player supports video files in the AMV for
mat with the resolution of 128x128. To convert
your video files use the program AMV & AVI
Converter which is located on a flash memory
of the player
The creation of sound recordings
Playback the recordings choosing WAV in the
main menu
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To listen to the FM Radio, earphones must be
connected to the player. Additional functions:
manual frequency search with the step of 0.1,
auto search, saving radio stations, removal
of stations
Viewing photos and pictures is also available
in the slide-show mode
Reproduction of text files. There are two rea
dingmodes: manual and auto mode
Boxman, Tetrix, Snake
Search of files and folders in the Local folders
or in the Memory Card
Available settings: Date and time, the Factory
settings, Screen, Language, Power supply, Me
mory, Formatting, Firmware Upgrade
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Charging and Transferring Files
The player is charged via the USB port of the computer
or laptop charges. A completely discharged battery is
charged in approximately 1 to 2 hours
Data Transfer:
1. To transfer files, connect your device to the computer
using a mini USB cable supplied;
2. Removable drive will automatically appear on your
computer. Select and copy the required files/folders on
the disc;
3. Disconnect the player (preferably using safe removal
the device in Windows).
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www.pixus.ua
www.pixusplay.ru
www.pixusplay.com

