M3700TV
Popis přístroje
1. SOURCE: Přepíná mezi DVD/DVB-T/USB
2. Směrová tlačítka k procházení a OK na potvrzení
3. Hlavní menu DVD
Seznam souborů na USB
Nastavení DVB-T
4. Hlavní vypínač
5. Indikátor nabíjení baterie

6. Konektor napájení DV 12V
7. 3,5mm sluchátkový výstup
8. 3,5mm AV výstup
9. Ovládání hlasitosti
10. Port USB Host typ A
11. Konektor antény

Dálkový ovladač

Přehrávání disků DVD/CD/VCD

1. MUTE: Ztlumení zvuku
2. 4:3/16:9: Přepíná poměr stran obrazu
3. VOL+/-: Ovládání hlasitosti zvuku
4. SCAN
5. FAVORITE: Seznam oblíbených kanálů
6. SETUP: Menu nastavení přístroje
7. Směrová tlačítka/rychle vpřed/vzad
8. OK: Potvrzení volby
9. EXIT: Opuštění nabídky, návrat do vyššího menu
10. INFO: Zobrazení informací o TV kanálu
11. AUDIO: Volba režimu zvuku (levý, pravý, stereo)
12. PLAY/PAUSE: Přehrávání a pauza
13. STOP: Zastaví přehrávání
14. REV: Rychlé přetáčení vzad
15. FWD: Rychlé přetáčení vpřed
16. REPEAT: Přepíná režimy přehrávání
17. A-B: Nastavení opakování smyčky A-B
18. SPEAKER: Vypíná/zapíná interní reproduktory
19. TFT ON/OFF: Vypíná/zapíná displej
20. Číselná tlačítka: přímá volba kanálů/tracků
21. GOTO: Přechod na zadaný časový úsek
22. FUNCTION
23. TV/RADIO: Přepíná mezi TV a rádio kanály
24. SOURCE: Přepíná mezi DVD/DVB-T/USB
25. TITLE/TTX: Titulní menu DVD/Teletext DVB-T
26. EPG/PROG: EPG v DVB-T/Programování disku
27. SUBTITLE: Přepíná jazyk dostupných titulků

Opatrně odsuňte panel displeje od základny nahoru, objeví se prostor optické mechaniky.
Vložte disk potištěnou stranou nahoru a displej zasuňte zpět do původní polohy.
Play/Pauza - spuštění a pozastavení přehrávání
Slow - zpomalí video, opakovaným stiskem dosáhnete rychlosti 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Fwd/Rev - spustí rychlé přetáčení vpřed/vzad v rychlostech x2, x4, x8, x16, x32
Next/Prev - přeskočí na další/předchozí track/kapitolu. Při Audio CD lze zadat skladbu číselně.
Stop - prvním stiskem zastavíte přehrávání, poté lze tlačítkem Play pokračovat z téhož bodu.
Druhý následný stisk Stop zcela zastaví, tlačítkem Play lze disk spustit od začátku.
Menu - zobrazení menu disku. Při Audio CD nemá tlačítko žádnou funkci
Title - zobrazení titulního menu DVD (funkce je dostupná podle struktury disku)
Zoom - zvětšení obrazu x1, x2, x4. Směrovými tlačítky lze rolovat po ploše zvětšeného obrazu.
Angle - změna úhlu pohledu kamery na DVD (je-li funkce na disku dostupná)
Audio - volba jazyka zvukové stopy DVD. U VCD lze zvolit zvukový kanál (levý, pravý, stereo).
Subtitle - volba jazyka titulků
Display - zobrazení informací o titulu (odehraný/zbývající čas aj.)
GoTo - zadání časového úseku nebo čísla kapitoly/tracku, na který se má přejít
Program - naprogramování vlastního pořadí kapitol/tracků.
Repeat - volba režimu opakování, liší se podle přehrávaného obsahu:
DVD -Off > Chapter > Title
CD / VCD / SVCD - Off > Track > All
MP3 / JPEG / WMA: Off > Track > Folder > All
A-B - během přehrávání stiskněte tlačítko pro zvolení počátečního bodu "A" smyčky, poté pro
označení koncového bodu "B". Smyčka A-B se bude opakovat, dokud opět nestisknete tlačítko.

28. ZOOM: Zvětšení obrazu
29. PBC: Zapíná/vypíná režim PBC pro VCD
30. MENU: Hlavní menu DVD
31. PREV: Předchozí kapitola/track/soubor
32. NEXT: Další kapitola/track/soubor
33. ANGLE: Přepíná pohledy kamery na DVD
34. SLOW: Zpomalené přehrávání
Pozn.: Titulky, teletext a jazykové stopy
nemusí být dostupné pro všechny kanály.

Přehrávání médií
Zapněte přístroj a na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Source. V závislosti na typu médií, se
kterými chcete pracovat, zvolte směrovými tlačítky DVD-ROM, USB nebo DVB-T.

Přehrávání souborů MP3/JPEG/WMA/MPEG4
Play/Pauza - spuštění a pozastavení přehrávání
Next/Prev - přeskočí na další track/kapitolu/soubor. Při audio CD lze zadat skladbu číselně.
Stop - zastaví přehrávání a zobrazí seznam souborů
Zoom - zvětšení obrazu při prohlížení JPEG obrázků nebo přehrávání MPEG4 videa
Směrová tlačítka - použijte pro otáčení a zrcadlení obrázků

Seznam souborů - směrovými tlačítky zvolte soubor nebo složku a stiskněte OK pro potvrzení.
Po zvolení JPEG obrázku stiskem Play/Pause spusťte slideshow. Obrázky lze rotovat a zrcadlit.
Opakovaným stiskem tlačítka Angle volte přechodové efekty. Stiskem Stop zobrazíte náhledy.

Režim DVB-T
Stiskněte tlačítko Source a tlačítky Nahoru/Dolů zvolte DVB. Potvrďte stiskem OK. Při prvním
spuštění funkce DVB-T se spustí průvodce instalací. Zvolte YES a potvrďte OK. Poté zadejte
potřebné údaje (země, OSD jazyk, časové pásmo). Po potvrzení YES systém automaticky
prohledá TV pásmo a nalezené stanice uloží do paměti. Příjímač můžete ovládat tlačítky:
CH+/CH- - volba TV kanálu přímo nebo ze seznamu stanic, který vyvoláte stiskem tlačítka
OK.Rovněž můžete přímo zadat číslo požadované stanice.
Audio - zvolte jazyk zvukové stopy nebo režim zvuku (LL - jen levý, RR - jen pravý, LR - stereo)
Subtitle - zvolte pro zobrazení DVB titulků, jsou-li ve vysílání dostupné
EPG - elektronický programový průvodce. Tlačítky Nahoru/Dolů zvolte požadovaný kanál,
zobrazí se údaje o nejbližších dvou pořadech. Pro návrat ke sledování programu stiskněte
OK. Pro celodenní výpis stiskněte Play a tlačítky Nahoru/Dolů nalistujte požadované
informace. Pokud si vyberete v programu pořad, který byste nechtěli minout, stiskem
tlačítka OK můžete zadat automatické přepnutí na příslušnou stanici v čase vysílání.
TV/Radio - tímto tlačítkem můžete přepínat mezi televizními a rozhlasovými stanicemi v DVB-T

Hlavní menu
Stiskněte tlačítko SETUP pro přístup do hlavního menu pro nastavení přístroje:

DVD Setup
Language: Menu - nastavení výchozího jazyka menu DVD disku
Audio - nastavení výchozího jazyka zvukové stopy
Subtitle - nastavení výchozího jazyka titulků
External Subtitle - nastavení znakové sady titulků AVI videa
Audio: Downmix - zvolte nastavení audio výstupu podle připojené aparatury:
Lt/Rt pro použití s Dolby Pro Logic receiverem
Lo/Ro pro použití se stereo aparaturou (sluchátka, HiFi věž)
Custom: Parental Ctrl - nastavení rodičovského zámku. Původní heslo je nastaveno na 6666.
Angle Mark - Zapne/vypne ikonu indikující dostupné další úhly záběrů kamery

DVB-T Menu

Přehled kompatibilních souborů

Program List:

Video:

TV/Music Program - funkce pro správu TV a rádio stanic v DVB-T:
Favor - zařazení stanic do seznamu oblíbených kanálů
Move - uživatelské pořadí stanic v seznamu
Del - mazání stanic z databáze kanálů
Sort - třídění kanálů podle názvu (Name), čísla služby (Service ID), čísla
kanálu (Channel No.) nebo číslování systému LCN (je-li dostupný)
Channel Search:Automatic Search - automatické prohledání TV pásem podle nastavení. Zvolte
YES pro vymazání databáze, NO pro pouze přidání nových stanic do seznamu.
Manual Search - ruční vyhledání stanic na zadaném kanále.
Parental Control: Channel Lock - aktivace rodičovského zámku kanálů nevhodných pro děti
Parental Setting - volba cenzurovaných kanálů
DVB-T Setting: Country - země příjmů digitální televize
Language - volba jazyku zvukových stop Audio 1, Audio 2 a DVB titulků
GMT Usage - zvolte ON pro automatické nastavení času podle časového pásma
Time Zone - zadání aktuálního časového pásma
System Schedule - načasování zapnutí až 10 pořadů

System Setup
Language:
zvolte komunikační jazyk menu
Display Setup: TV Standard - zvolte odpovídající normu vysílání - NTSC, PAL nebo AUTO
Display Type - zvolte odpovídající typ obrazu - 4:3PS (ořez), 4:3LB (s pruhy), 16:9
Preferences: UI Style - zvolte jeden ze čtyř stylů menu
Change PIN - změna kódu rodičovského zámku (původní 6666)
Detaily Type - zvolte výchozí médium při zapnutí přístroje (DVD/DVB/USB)
Default - nahraje původní tovární nastavení výrobce
System Info - informace o hardware a systému

formát AVI - max. rozlišení 720x576 bodů, max. framerate 30fps, kodeky DivX 4.x,
5.x, 6.x, XviD, max. délka názvu souboru 56 znaků
formát MPG - komprese MPEG1
Hudba: formát MP3 - frekvence 8-48 kHz, bitrate 8-320 kbps
formát WMA - frekvence 32-48 kHz, bitrate 32-192 kbps
Obrázky: formát JPEG
Média: souborový systém ISO9660 (Joliet), UDF, FAT32

Obsah balení
DVD přehrávač, pouzdro s úchyty na opěrku v automobilu, dálkový ovladač, DVB-T anténa, AV
kabel, sluchátka, auto adaptér 12V, AC adaptér

Upozornění
Nenechávejte přístroj v odstaveném vozidle na přímém slunci nebo poblíž zdrojů tepelného
záření. Může dojít k deformaci krytu nebo i nevratnému poškození přístroje. Pokud přístroj
dlouho nepoužíváte, vraťte jej do původního obalu. V žádném případě nerozebírejte přístroj
svépomocí, opravu nechte na autorizovaném servisu!
Toto je laserový přístroj třídy 1. Nikdy nerozebírejte kryt laserové optiky a nedívejte se přímo
do čočky, mohlo by dojít k poškození zraku!
Standardní pracovní prostředí: 0 - 45°C, vlhkost 5% - 90%
Doba nabíjení baterie 5-6 hodin. Minimální životnost baterie 6 měsíců.
Více informací o přístroji a specializovaná podpora na internetu www.energysistem.com
Toto zařízení je elektroodpad a nepatří do domovního odpadu. Takto označené
nefunkční zařízení můžete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sběrně.

Game
Zvolte jednu ze tří her (Mine, Tetris, Rush Hour) nebo kalendář.

Dovozce pro ČR:
HBC Europe s.r.o., Štěrboholská 1434/102A, 10200 Praha 10
Tel: 272 700 719, E-mail: podpora@hbc-europe.cz
www.hbc-europe.cz

