MAXIAN
L900

HDD PMP

Uživatelská pøíruèka

Upozornìní
Vážený zákazníku, dìkujeme za zakoupení pøístroje Maxian L900. Vìnujte prosím
pozornost následujícím bodùm, jež obsahují základní pravidla pro používání a
jejichž dodržování pøispìje k dlouhé životnosti pøístroje:
1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými
nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností.
2. Nepoužívejte pøehrávaè bìhem øízení motorového vozidla nebo kola.
3. Nepokládej pøístroj do blízkosti silných magnetù (TV, reproduktory apod.).
4. Chraòte LCD displej pøed promáèknutím.
5. Výrobce nenese odpovìdnost za poškození pøístroje vinou nesprávného
zacházení nebo fyzické újmy.
6. Výrobce nenese odpovìdnost za data uložená v pamìti pøehrávaèe.
7. Produkt èistìte pouze hadøíkem, nepoužívejte èistící prostøedky a jiné chemikálie.
8. Nesnažte se pøístroj opravit svépomocí, pøijdete o záruku.
9. Neposlouchejte hudbu dlouho na nejvyšší hlasitost, mùže dojít k poškození sluchu.
10. Baterie vydrží za ideálních podmínek kolem 10 hodin provozu pro hudbu,
4,5 hodiny pro video. Nicménì doba pøehrávání se mùže mìnit v závislosti na
typu pøehrávaných souborù, nastavení pøehrávaèe a místních podmínkách.
11. Pøístroj je napájen Li-Ion akumulátorem. Jedná se o spotøební materiál, jehož
výkonnost mùže vlivem chemických procesù èasem klesat. Nejedná se však
o vadu produktu a tento jev nelze reklamovat.
12. Pokud je baterie slabá nebo na displeji bliká symbol prázdné baterie, èlánek
dobijte. Pokud dojde k náhlému vypnutí pøehrávaèe vinou vybité baterie,
mùže dojít k poškození dat èi funkcí pøístroje.
13. Pøehrávaè nenechávejte pøipojený k poèítaèi déle, než je nutné.

Souèásti balení
pøehrávaè, poutko s dotykovým perem, výmìnná baterie, manuál, sluchátka, USB
kabel, AV kabel, line-in kabel, síový adaptér

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zaøízení
Uvedený symbol na výrobku nebo v prùvodní dokumentaci znamená, že použité
elektronické výrobky nesmí být likvidovány spoleènì s komunálním odpadem. Za
úèelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na urèených sbìrných místech,
kde budou pøijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomùžete
zachovat cenné pøírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních
dopadù na životní prostøedí a lidské zdraví, což by mohly být dùsledky nesprávné
likvidace odpadù. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úøadu nebo nejbližšího
sbìrného místa. Pøi nesprávné likvidaci tohoto odpadu mohou být v souladu s národními
pøedpisy udìleny pokuty.

Popis pøehrávaèe
oèko na poutko

stavové diody
tlaèítko PLAY
køížový ovladaè
tlaèítko MENU
tlaèítko ESC
tlaèítko CHECK
tlaèítko MODE
reproduktor

konektor sluchátek
AV výstup
AV vstup

pøepínaè
ON/OFF/HOLD

USB konektor
konektor napájení
výmìnná baterie

pojistka akumulátoru
stojánek

1. Struktura menu
Režim

Funkce

MOVIE

Repeat (opakování)
Play from the end-point (pøehrávání od místa posledního vypnutí)
Subtitle Indication (indikátor titulkù)
Subtitle Size (velikost titulkù)
Subtitle Location (pozice titulkù)
Banner Time (èasovaè)
Play Speed (rychlost pøehrávání)
Subtitle sync. (èasová synchronizace titulkù)
LCD Brightness (jas displeje)
Go-to-Browser (výbìr souboru)

MUSIC

Play Mode (režim pøehrávání)
Repeat Mode (režim opakování)
Add on Music Album (nevim)
Play Speed (rychlost pøehrávání)
LCD Off (vypnutí displeje)
Go-to-Browser (výbìr souboru)

PHOTO

Slide Show (prezentace)
Slide Show Interval (prodleva mezi snímky v prezentaci)
Banner Time (èasovaè)
Background Designation (nastavení pozadí)

FILE MANAGER
UTILITY

Setting (systémové nastavení)
Recording (nahrávání)
WinCE (skok do operaèního systému WinCE)
Comic Viewer (prohlížeè elektronických komiksù)
Document Viewer (prohlížeè textových dokumentù)

2. Základní funkce
Zapnutí, vypnutí, zámek tlaèítek
Zapnutí pøístroje
Podržte hlavní pøepínaè ve smìru symbolu . Objeví se hlavní obrazovka, na níž
mùžete vybrat funkci pøehrávaèe.
Vypnutí pøístroje
1. Automatické vypnutí
Pokud pøístroj není urèitou dobu používán, nachází se ve stavu pauzy nebo je
pøehrávání zastavené, dojde k automatickému vypnutí.
2. Ruèní vypnutí
Podržte hlavní pøepínaè asi 3-4 sekundy ve smìru symbolu . Pøístroj se vypne.
Zámek kláves
Pøepnìte hlavní pøepínaè ve smìru HOLD. Po aktivaci se na displeji zobrazí ikona
zámku a tlaèítka budou blokována.

Ovládání hlasitosti
Bìhem pøehrávání hudby nebo videa je možné ovládat hlasitost køížovým
ovladaèem. Stiskem tlaèítka nahoru nebo dolù je možné zvýšit nebo snížit
hlasitost zvuku v rozpìtí 0-20. Hlasitost lze rovnìž mìnit posuvníkem na displeji
pomocí dotykového pera.

Pøehled funkcí tlaèítek
Uživatel mùže ovládat menu i bez použití dotykového pera:
pro pohyb vlevo/vpravo nebo pøetáèení vzad/vpøed
pro zmìnu hlasitosti nebo pohyb kurzovu nahoru/dolù
- pro výbìr souboru nebo Play/Pauzu
- pro otevøení vyskakovacího menu
- pro ukonèení nebo návrat na pøedchozí obrazovku
- pro zmìnu velikosti obrazu
- pro uložení záložky

Použití dotykového displeje
1. Kliknutí (stisknutí)
Klepnìte na ikonu na displeji plynulým dotykem, ne prudkým uknutím do displeje.
2. Tažení
Podržte pero na ikonì na displeji, táhnìte perem po displeji na požadovanou pozici a
uvolnìte pero. (Podobnì jako tažení ikon v operaèním systému na poèítaèi.)

Vložení a odejmutí akumulátoru
1. Položte akumulátor na zadní plochu plochu pøístroje a posuòte smìrem
k pojistce, až uslyšíte cvaknutí.
2. Pro vyjmutí stisknìte pojistku a vysuòte akumulátor ze zámku.

Nabíjení akumulátoru
Na levé stranì pøístroje se nachází zdíøka pro napájení. Pøipojte do ní konektor
síového adaptéru. Poté zapojte adaptér do elektrické zásuvky. Bìhem nabíjení
akumulátoru svítí èervená indikaèní dioda. Jakmile je nabíjení dokonèeno, svìtlo
zhasne.

Multitasking
Systém pøístroje je schopen provádìt dvì nebo více funkcí najednou. Bìhem
pøehrávání videa, hudby, prohlížení obrázkù nebo dokumentù podržte dlouze
tlaèítko (OKNO). Poté se objeví menu Start s nabídkou funkcí, viz obrázek. Uživatel
tak mùže využít nìkolika funkcí zároveò.

Výbìr režimu
Hlavní menu obsahuje pìt ikon pracovních režimù. Po kliknutí na konkrétní ukonu
se spustí zvolený mód:
MOVIE pro sledování videa,
MUSIC pro poslech zvukových souborù,
PHOTO pro prohlížení obrázkù,
FILES pro správu souborù,
UTILITY pro záznam zvuku a videa, prohlížení elektronických dokumentù a vstup
do operaèního systému WinCE.

3. Movie
V tomto režimu lze sledovat filmy nebo videoklipy. Podporovány jsou také externí
titulky ve formátu SMI. Pro správnou funkci je nutné, aby název souboru titulkù
byl shodný s názvem souboru videa (kromì pøípony).
Po kliknutí na ikonu MOVIE v hlavním menu se objeví správce souborù, kde se
zobrazí obsah pevného disku pøístroje. Zde nalistujte adresáø, do nìjž jste uložili
požadované video a potvrïte zvolený soubor tlaèítkem PLAY nebo dvojklikem.
Obrazovka pøehrávání obsahuje následující prvky:
Název souboru/typ

Aktuální èas Stav baterie
Zavøít

PIP
Opakování úseku
SMI
Režim opakování

Hlasitost

Odehraný/
celkový èas

Osa prùbìhu

Detailní informace (rozlišení, kodek)

Play/Pauza
Vzad
Vpøed

Záložka
Menu
Velikost obrazu

Video se spustí automaticky. Pozastavit jej mùžete kliknutím na ikonu
, opìt
spustit ikonou
. Ikonami
a
nebo posouváním jezdcem na ose prùbìhu
pøehrávání lze pøetáèet video vzad a vpøed a vyhledat požadovanou pasáž.
Kliknutím na køížek v pravém horním rohu se pøehrávaè uzavøe a pøístroj se vrátí
do hlavního menu.

Volby pøehrávání
Ovládání hlasitosti
Hlasitost lze mìnit v rozsahu 0-20 pomocí tlaèítek nahoru/dolù nebo kliknutím na
lištu hlasitosti na pravé stranì okna.
Opakování úseku
Kliknutím na ikonu
bìhem pøehrávání zvolíte poèáteèní bod úseku, který
chcete nechat opakovat. Dalším klikem na tuto ikonu zvolíte koncový bod, celý

úsek bude vyznaèen na ose prùbìhu a pøístroj bude opakovanì pøehrávat zvolenou
èást. Dalším kliknutím na ikonu
dojde ke zrušení režimu opakování úseku.
Záložka (uložení pozice v souboru)
Kliknutím na ikonu
uložíte aktuální pozici v souboru do záložky. Pøi pøíštím
spuštìní souboru pak lze pokraèovat ve sledování od tohoto místa.
Velikost obrazu
Ikonou lze mìnit velikost okna s videem: normální / zoom / originální / plná
obrazovka (Normal / Zoom / Original / Full)
Vyskakovací menu
Kliknete-li bìhem pøehrávání na ikonu (MENU), objeví se vyskakovací menu
režimu MOVIE. Zde je možné mìnit nìkterá nastavení systému související s
pøehráváním videa:
Repeat - opakování jednoho nebo všech souborù
Play from the End Point - pokraèování pøehrávání v místì opuštìní aktuálního
video souboru pøi jeho pøíštím spuštìní
Subtitle Indication - vypnutí / zapnutí titulkù
Color of Subtitle - volba barvy SMI titulkù: white, black, blue, grey, green, red,
yellow (bílá, èerná, modrá, šedá, zelená, èervená, žlutá)
Size of Subtitle - volba velikosti písma titulkù: Big / Normal / Small
(velké / normální / malé)
Position of Subtitle - volba umístìní titulkù: Upper / Middle / Lower
(nahoøe / uprostøed / dole)
Banner Time - èasový interval pro zobrazení hlavní obrazovky pøehrávání po
spuštìní souboru: 3 / 5 / 10 sec., pøi volbì "Not Use" se hlavní obrazovka nezobrazí
Play Speed - bìhem sledování videa lze mìnit rychlost pøehrávání v rozmezí 0,5x 2,0x s krokem 0,1
Subtitle Sync - umožòuje nastavit èasový posun titulkù pro lepší synchronizaci s videem
LCD Brightness - nastavení jasu displeje
Go to Browser - bìhem pøehrávání lze vstoupit do správce souborù a zvolit jiný
video soubor

4. Music
V tomto režimu lze poslouchat hudební soubory. Pokud soubor obsahuje text
písnì ve formátu SYLT, v ID3 tagu nebo má pøiøazen externí .LRC soubor
stejného názvu, text se objeví na displeji.

Výbìr hudby
Organizátor hudebních souborù je rozdìlen do tøí záložek:
Music Browser - správce hudebních souborù pro procházení adresáøovou
strukturou disku a volbu souborù,
Music Album - uživatelské album skladeb,
Bookmark List - seznam záložek pro hudební soubory.

Music Album
Hudební album pøedstavuje specifický nástroj pro práci s hudebními soubory.
Uživatel mùže vytvoøit svou vlastní kolekci z libovolných souborù a tøídit hudbu
podle rùzných kategorií (napø. umìlec, žánr atd.).
Pro vložení skladby do alba vyberte požadovaný soubor a kliknìte na ikonu
.
Ve vyskakovacím menu zvolte položku "Add To Music Album" a vyberte jedno z
pìti virtuálních alb (Album 1 - Album 5). Pomocí funkce "Moving Album" lze
kopírovat a pøesouvat skladby mezi jednotlivými alby.
Pro vyjmutí skladby z alba zvolte soubor v konkrétním albu. Kliknìte na ikonu
a ve vyskakovacím menu zvolte "Remove from Album List". Soubor bude
odstranìn z alba, ale nikoliv fyzicky z disku.
Obrazovka pøehrávání hudby obsahuje následující prvky:
Název souboru/typ

Aktuální èas Stav baterie
Zavøít

Hlasitost

Odehraný/
celkový èas

Osa prùbìhu

Opakování
Úsek A-B
Play/Pauza
Náhodnì
Vzad
Vpøed

Záložka
Menu
EQ (3D efekt)

Bìhem pøehrávání hudby lze hlasitost a okno playlistu ovládat pomocí køížového
ovladaèe. Mezi tìmito dvìma funkcemi je nutno pøepínat tlaèítkem (MODE).

Volby pøehrávání
Hudební soubor se spustí automaticky. Pozastavit jej mùžete kliknutím na ikonu
, opìt spustit ikonou . Ikonami a nebo posouváním jezdce na ose prùbìhu
pøehrávání lze pøetáèet skladu vzad a vpøed a vyhledat požadovanou pasáž.
Kliknutím na se pøehrávaè uzavøe a pøístroj se vrátí do hlavního menu.
Playlist
Okno playlistu obsahuje seznam skladeb. Bìhem pøehrávání lze seznamem
libovolnì procházet a dvojklikem nebo tlaèítkem lze spustit jinou skladbu.
Multifunkèní panel
Informaèní panel se nachází v pravé èásti obrazovky pøehrávání. Uživatel mùže
kliknutím na legendu pod oknem pøepínat mezi tìmito funkcemi:
EQ Mode - grafický ekvalizér, mìnící se v závislosti na pøehrávané hudbì.
ID3 Tag - detailní informace o skladbì z ID3 Tagu, pokud je soubor obsahuje.
Lyrics - zobrazení textù písnì. Pokud k aktuální skladbì není text dostupný, zobrazí
se hlášení "Lyrics not available"
Opakování
Kliknutím na ikonu zmìníte režim opakování skladeb: vypnuto / 1 / všechny
Opakování úseku
Kliknutím na ikonu
bìhem pøehrávání zvolíte poèáteèní bod úseku, který chcete
nechat opakovat. Dalším klikem na tuto ikonu zvolíte koncový bod, celý úsek bude
vyznaèen na ose prùbìhu a pøístroj bude opakovanì pøehrávat zvolenou èást.
Dalším kliknutím na ikonu
dojde ke zrušení režimu opakování úseku.
Záložka (uložení pozice v souboru)
Kliknutím na ikonu
uložíte aktuální pozici v souboru do záložky. Pøi pøíštím
spuštìní souboru pak lze pokraèovat v poslechu od tohoto místa.
Ekvalizér (EQ)
Kliknutím na ikonu
lze pøizpùsobit zabarvení zvuku požadavku uživatele, napø.
podle žánru skladby: Normal / Jazz / Classical / Rock / Pop / Live / Full Bass / User EQ.
Volba User EQ umožní uživatelské nastavení zvýraznìných èi potlaèených frekvencí.

3D Sound-Stage Effect
Volbou položky 3D Effect v nabídce po kliknutí na ikonu
prostorového zvukového efektu (1-5).

lze nastavit sílu

Vyskakovací menu
Kliknete-li bìhem pøehrávání na ikonu (MENU), objeví se vyskakovací menu
režimu MUSIC. Zde je možné mìnit nìkterá nastavení systému související s
pøehráváním hudby:
Play Mode - volba režimu pøehrávání: Normal / Shuffle (normálnì / náhodnì)
Repeat Mode - volba režimu opakování: Play All / Play One / Repeat All (pøehrát
vše / jednu / opakovat vše)
Add to Music Album - pøidá vybranou skladbu do alba, viz výše
Play Speed - bìhem poslechu hudby lze mìnit rychlost pøehrávání v rozmezí 0,5x 2,0x s krokem 0,1
Turn-off LCD - funkce pro šetøení energie akumulátoru, bìhem poslechu hudby
vypne displej
Go to Browser - bìhem pøehrávání lze vstoupit do správce souborù a zvolit jiný
hudební soubor

5. Photo
V tomto režimu lze prohlížet digitální fotografie a jiné grafické soubory. Po výbìru
snímku z adresáøe se zobrazí následující obrazovka:
Název souboru/typ

Aktuální èas Stav baterie
Zavøít

Otoèení o -90° Play/Pauza Otoèení o +90° Menu
Opakování
Pøedchozí Další

Volby prohlížení
Obrázek se po zvolení zobrazí automaticky. Ikonami
a lze pøecházet na
pøedchozí a následující obrázky. Ikonami a je možné obrázky otáèet proti
nebo po smìru hodinových ruèièek. Kliknutím na køížek v pravém horním rohu se
pøístroj vrátí do hlavního menu.
Zmìna velikosti obrázku
Po stisku tlaèítka je možné tlaèítky
zvìtšovat a zmenšovat velikost obrázku
na displeji. Dalším stiskem tlaèítka pøejde pøístroj zpìt do režimu prohlížení.
Vyskakovací menu
Kliknete-li bìhem prohlížení na ikonu (MENU), objeví se vyskakovací menu režimu
PHOTO. Zde je možné mìnit nìkterá nastavení systému související s prohlížením
obrázkù:
Slide Show - pøepne systém do funkce Slide Show. Prezentaci snímkù lze spustit
kliknutím na ikonu , pozastavit kliknutím na .
Slide Show Interval - nastavení intervalu automatického pøechodu snímkù bìhem
prezentace: 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 10 sec.
Banner Time - èasový interval pro zobrazení hlavní obrazovky pøehrávání po
spuštìní souboru: 2 / 4 / 6 / 8 / 10 sec., pøi volbì "Not Use" se hlavní obrazovka
nezobrazí
The Background - nastaví obrázek jako pozadí plochy pro úvodní / hlavní /
závìreènou obrazovku (Start / Main / Close).

6. Files
V tomto režimu je k dispozici správce souborù, který umožòuje spouštìní,
kopírování, pøesouvání a mazání souborù a složek.
Struktura okna správce souborù:
Spustit
Styl výpisu Pøejmenovat složku Duplikovat
Na vyšší složku Vytvoøit složku Kopírovat
Smazat

Volby práce se soubory
Pøehrávání
Zvolte soubor k pøehrání a kliknìte na ikonu . Pøístroj se pøepne do pøíslušného
režimu a soubor pøehraje. Vícenásobným výbìrem lze postupnì pøehrát i nìkolik
souborù rùzného typu.
Návrat do vyšší složky
Kliknutím na ikonu se pøesujete do vyšší složky, nadøazené aktuálnì prohlížené
složce.
Rozšíøené/základní detaily
Kliknutím na ikonu
lze pøepnout mezi zkráceným (pouze název) nebo
rozšíøeným (název, velikost, typ, datum) výpisem parametrù souborù.

Vytvoøit složku
Kliknutím na ikonu

vytvoøíte nový adresáø v aktuální složce.

Pøejmenovat složku
Zvolte složku, kterou chcete pøejmenovat, a kliknìte na ikonu . Objeví se mapa
znakù, s jejíž pomocí mùžete zadat nový název složky. Pro dokonèení kliknìte na Enter.
Kopírovat/Vložit
Zvolte soubor, který chcete zkopírovat, a kliknìte na ikonu . Nalistujte složku,
kam chcete soubor umístit, a kliknìte na ikonu . Pokud ve složce již takový
soubor existuje, pøidá se k názvu øetìzec "Copy".
Mazání
Vyberte soubor, který chcete smazat, a kliknìte na ikonu
"Yes" bude soubor smazán.

. Po potvrzení volbou

7. Utility
Po zvolení této položky získá uživatel pøístup k dalším funkcím pøístroje:

SETTING - nastavení systémových voleb
System
- Language: English / Korean (volba jazyka menu)
- HDD Size: zobrazení celkové a zbývající kapacity disku
- Time: nastavení data a èasu RR/MM/DD, HH/MM/SS
- Volume: nastavení základní úrovnì hlasitosti pøi zapnutí pøístroje
Display
- LCD Brightness: nastavení jasu podsvícení displeje
- Image Brightness: nastavení jasu obrazu
Power
- Power Saving Function: nastavení intervalu pro automatické vypnutí pøístroje,
není-li po urèitou dobu používán
- Automatic Turn-off of the LCD: nastavení intervalu pro automatické vypnutí
displeje
- Turn off the LCD when Hold: automatické vypnutí displeje pøi zamèení kláves

Device
Nastavení televizního výstupu, režimu USB a dalších voleb.
Firmware
Nahrání nové verze firmware.
Program
Nastavení uživatelských obrazovek, PIP a dalších voleb.

RECORDING - nahrávání zvuku a videa
1. Nahrávání zvuku
Pøipojte pøístroj AV kabelem ke zdroji signálu: bílý konektor - levý zvukový kanál,
èervený konektor - pravý zvukový kanál. Kliknutím na ikonu zahajte nahrávání.
Zvukový soubor se uloží do složky MUSIC / RECORD.
2. Nahrávání videa
Pøipojte pøístroj AV kabelem ke zdroji signálu: bílý konektor - levý zvukový kanál,
èervený konektor - pravý zvukový kanál, žlutý konektor - kompozitní video. Kliknutím
na ikonu zahajte nahrávání. Zvukový soubor se uloží do složky MOVIE / RECORD.

WINCE
Umožní využít systémové funkce a další aplikace systému Microsoft WinCE 5.0.

COMIC
Prohlížeè digitálních souborù s komiksy.

DOCUMENT
Prohlížeè textových souborù.

8. Pøipojení k PC
Pokud je pøístroj správnì pøipojen k PC, v oknì Tento poèítaè se objeví externí disk
(napø. E:\). Po pøipojení se na obrazovce pøístroje objeví hlášení "USB Connecting a
displej se poté vypne. Bìhem spojení s PC bliká nebo svítí modrá stavová dioda.
Bezpeèné odpojení od PC
Vždy odpojujte pøístroj od PC pomocí níže uvedených krokù. Pøedejdete poškození
pevného disku nebo celého pøístroje:
1. Kliknìte levým tlaèítkem myši na zelenou ikonu pro bezpeèné odpojení zaøízení.
2. Poté zvolte "Bezpeènì odebrat hardware - jednotka E:\", kde E:\pøedstavuje
oznaèení externího disku v systému.
3. Po oznámení o korektním odhlášení hardwaru lze pøístroj odpojit.
4. Pokud nekorektnì odpojíte pøístroj bìhem pøenosu dat, mùže dojít k jeho poškození.

9. Ukládání/mazání souborù
V pøehrávaèi jsou z výroby umístìny ètyøi složky pro multimediální obsah a
systémové soubory: MOVIE / MUSIC / PHOTO / SYSTEM.
1. Pøíkazy Kopírovat nebo Vyjmout zvolte soubory, které chcete zkopírovat nebo
pøesunout na disk pøehrávaèe.
2. V oknì Tento poèítaè otevøete dojklikem na písmeno jednotky okno pøehrávaèe.
3. Zvolte pøíslušnou složku, kam chcete data umístit, a vyberte pokyn Vložit.
4. Pro lepší orientaci v souborech dodržujte prosím rozmístìní multimediálních
dat do odpovídajících složek:
- MOVIE: video soubory
- MUSIC: hudební soubory
- PHOTO: fotografie a obrázky
- SYSTEM: složka obsahující systémové soubory. V žádném pøípadì ji
neodstraòujte nebo z ní nemažte žádné soubory, jinak dojde k poškození pøístroje.
5. Vzhledem k velké kapacitì úložného prostoru lze jednotku využít také jako
externí disk pro pøenos libovolných uživatelských dat.
6. Soubory lze mazat stejnì jako data z poèítaèe, pomocí klávesy DELETE nebo myší.

10. Firmware Upgrade
Pokud výrobce vydá novou verzi systému pøehrávaèe - firmware - bude ji možné
stáhnout ze stránek www.maxian.com nebo www.eu3c.com. Na zvláštní stránce
budou uvedeny informace o nové verzi a pokyny pro nahrání nového firmware.
Upozornìní: Pokud je kapacita akumulátoru nedostateèná, mùže upgrade
firmware selhat a dojít tak k vážnému poškození pøístroje. Bìhem nahrávání
nového firmware proto radìji ponechte pøístroj pøipojený k elektrické zásuvce
prostøednictvím síového adaptéru.

11. Pøipojení k TV
Video a obrázky lze prohlížet také na televizoru pøipojeném AV kabelem:
1. Pøipojte AV kabel jack konektorem do výstupu AV OUT na tìle pøístroje a 3
CINCH konektory ke vstupu televizoru (žlutý - kompozitní video, bílý - levý audio
kanál, èervený - pravý audio kanál). Pro prohlížení fotek postaèuje pøipojit pouze
video konektor.
2. Na televizoru zvolte odpovídající externí vstup.
3. Pokud je to nutné, pøizpùsobte nastavení obrazu a zvuku na televizoru.
Pokud se setkáte bìhem pøípojení k TV s problémy, vyzkoušejte nìkterý z
následujících tipù:
- pøesvìdète se, že je zvolený správný externí vstup.
- pokud je obraz roztøesený èi bez barev, zkontrolujte, zda je na pøehrávaèi zvolena
správná TV norma. Zkuste pøepnout mezi NTSC nebo PAL.
- pokud na televizoru není vidìt obraz z pøehrávaèe, zjistìte, zda je displej pøístroje
zapnutý èi vypnutý. Je-li zapnutý, není konektor AV kabelu v pøístroji správnì
zapojen. Po správném pøipojení TV se displej automaticky vypne.
- pokud jedna ze složek AV signálu chybí, zkontrolujte zapojení konektorù na
televizoru

12. Øešení problémù
Pøístroj nelze zapnout...
Zkontrolujte, zda akumulátor není vybitý.
Síový adaptér nepracuje...
Pøesvìdète se, zda je síový adaptér správnì zapojen do elektrické zásuvky.
Tlaèítka nereagují...
Zkontrolujte, zda není aktivní zámek tlaèítek.
Produkt po zformátování pevného disku nefunguje...
Pokud zformátujete externí diskovou jednotku, dojde ke ztrátì pøedstavanených
složek pro jednotlivé režimy i smazání systémových souborù, potøebných pro
korektní funkci pøístroje. V takovém pøípadì bude nutné obnovit firmware
pøístroje.
Bìhem záznamu je slyšet hluk...
Pohyblivé èásti pevného disku mohou pøi nahrávání vydávat lehký hluk. Rovnìž je
možné, že v záznamu bude patrný elektronický šum. To je vzhledem ke konstrukci
takových pøístrojù normální.

Zobrazené video je na displeji pøíliš malé...
Velikost videa lze pøizpùsobit pomocí tlaèítka (ZOOM).
Video se nepøehrává korektnì...
Pokud se vyskytují potíže s pøehráváním video souborù, zkontrolujte, zda kódování
video a audio stopy odpovídá kompatibilním formátùm. Nepodporovaný formát
mùže mít za následek, že není vidìt obraz nebo není slyšet zvuk.
Obrázek se nepromítne na displeji...
Pokud je obrázek v jiném než podporovaném formátu èi vìtším rozlišením, nelze
jej zobrazit.
Není slyšet zvuk...
Zkontrolujte, zda není hlasitost stažena na nulu, provìøte spojení se sluchátky
nebo pøipojenými reproduktory.
Na displeji jsou zobrazeny zvláštní znaky...
Provìøte nastavení komunikaèního jazyka.
Poèítaè nerozpozná pøipojený pøístroj...
Pøipojte pøehrávaè pøímo do poèítaèe, bez použítí USB rozboèovaèù.
Kapacita disku je nižší než je uvedeno...
Výrobci pevných diskù udávají kapacitu v jiné soustavì, než v jaké ji mìøí operaèní
systém. Pro 80GB disk je tak dostupných asi 74,5GB. Urèitá èást prostoru je také
využita systémovými soubory.
Soubor nelze pøenést na externí disk...
Zkontrolujte, zda je na disku dostatek místa, èi zda soubor splòuje požadavky
operaèního systému WinCE. Mìjte prosím na pamìti, že vzhledem k použitému
souborovému systému FAT32 nelze ukládat soubory vìtší než 4GB.
Akumulátor se nenabíjí...
Zkontrolujte, zda je adaptér správnì zapojen do zásuvky i do pøístroje. Pokud
nesvítí èervené svìtlo, baterie již mùže být nabitá.

13. Technické specifikace

kontakt
V pøípadì jakýchkoliv dotazù nás prosím neváhejte kontaktovat.
Dovozce pro ÈR:
EU3C Czech s.r.o.
Štìrboholská 1434/102 A
102 00 Praha 10
website: www.eu3c.com
linka technické podpory: 272 700 719 Po-Pá 9-17 hod.
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu parametrù výrobku, pøíslušenství nebo funkcí uvedených
v tomto návodu bez pøedchozího upozornìní. Použití obrázky jsou ilustraèní
Registrované obchodní znaèky zmínìné v textu jsou majetkem jejich právoplatných vlastníkù.

