M2500
Dálkový ovladač
1. SOURCE: Přepíná mezi DVD/USB/kartou
2. DISPLAY: Informace o přehrávaném titulu
3. ANGLE/AUDIO: Krátký stisk přepíná zvukovou
stopu, dlouhý úhel pohledu (je-li dostupný)
4. TITLE/SUBTITLE: Krátký stisk volí jazyk titulků,
dlouhý vrací na titulní menu DVD
5. MENU/ZOOM: Krátký stisk pro zvětšení,
dlouhý stisk pro hlavní menu DVD
6. STOP/SLOW: Krátký stisk pro zpomalený obraz,
dlouhý stisk pro zastavení přehrávání
7. Směrová tlačítka/rychle vpřed/vzad
8. ENTER: Potvrzení volby
9. PLAY/PAUSE: Přehrávání/pauza
10. PROG/REPEAT: Krátký stisk pro volbu režimu
opakování, dlouhý pro programování obsahu
11. REPEAT A-B: Prvním stiskem zvolte počáteční
bod A, druhým stiskem koncový bod B, smyčku
zrušte dalším stiskem tlačítka
12. 0-9: Číselná tlačítka pro přímou volbu

Popis přístroje

MP3/WMA/MPEG4

1. TFT obrazovka
2. Stereo reproduktory
3. Otvírání víka DVD
4. Rychlé přetáčení vpřed
5. Rychlé přetáčení vzad
6. SOURCE: Volba zdroje
7. Další track/soubor
8. Předchozí track/soubor
9. SETUP: nastavení systému
10. TFT: Vypíná/zapíná displej
11. Směrová tlačítka a OK pro
procházení menu a potvrzení
12. Přehrávání/pauza
13. Zastavení přehrávání
14. Přijímač IR dálkového ovladače
15. Indikátor nabíjení baterie
16. Hlavní vypínač
17. Konektor napájení DC 12V

Můžete přehrávat soubory uložené na optických discích, USB zařízeních nebo paměťových
kartách. Pro volbu zdroje stiskněte tlačítko SOURCE a směrovými tlačítky zvolte požadovaného
média. Čtečka karet je kompatiblní s kartami MemoryStick (MS), Secure Digital (SD) a
MultiMedia Card (MMC).
Směrovými tlačítky zvolte složku nebo soubor a stiskněte ENTER pro vstup do složky nebo
spuštění souboru. Pro návrat na vyšší složku zvolte ve výpisu „..” a potvrďte ENTER.
- Filter: Umožňuje vybrat typ souborů zobrazených ve výpisu (Audio, Photo, Video)
- Repeat: Volba různých režimů opakování souborů/tracků
- Mode: Volba režimů přehrávání
- Normal: přehraje soubory/tracky/kapitoly v obvyklém pořadí
- Shuffle: přehraje soubory/tracky/kapitoly v náhodném pořadí
- Music Intro: přehraje z každého souboru 10sec. ukázku
- Edit Mode: umožní naprogramovat vlastní pořadí médií. Stiskněte tlačítko
Vlevo pro volbu složky, najděte požadovaný soubor, stiskněte ENTER a zvolte
Add to program.

13. SETUP: Nastavení přístroje
14. GOTO: Skok na zadaný úsek
15. PREV: Předchozí kapitola/soubor/skladba
16. NEXT: Další kapitola/soubor/skladba

Nastavení systému

Vložení baterie
Vyjměte slot baterie a vložte baterii typu CR2025.
Ujistěte se, že je baterie vložena správným směrem do slotu.
Pokud ovladač dlouhou dobu nepoužíváte, baterii vyjměte.
Zaznamenáte-li zkrácení dosahu IR signálu, vyměňte baterii
za novou.

Obrázky
Práce se soubory je v podstatě totožná jako v případě přehrávání videa nebo hudby.
Směrovými tlačítky lze navíc obrázky otáčet.

18. Sluchátkový výstup
19. AV výstup
20. Ovládání hlasitosti
21. Port USB Host
22. Čtečka karet

Stiskněte tlačítko SETUP, objeví se menu nastavení systému. Směrovými tlačítky zvolte
požadovanou položku a potvrďte stiskem ENTER. Tlačítkem VLEVO se můžete vrátit o úroveň
zpět. Menu můžete zcela opustit dalším stiskem tlačítka SETUP.
Language: Subtitle - zvolte výchozí jazyk DVD titulků
MPEG4 Subtitle - zvolte znakovou sadu kódování externích titulků AVI souborů
Audio - zvolte výchozí jazyk audio stopy DVD
DVD Menu - zvolte výchozí jazyk hlavního DVD menu

Video:

Rating:

Aspect Ratio - zvolte formát obrazu kompatibilní s připojeným televizorem (4:3
Pan&Scan, 4:3 Letterbox, 16:9)
TV System - zvolte odpovídající TV normu (NTSC, PAL, Auto)
Smart Picture - zvolte nastavení obrazu: Standard (výchozí), Bright (jasný), Soft
(jemný), Dynamic (vlastní nastavení jasu, kontrastu, barev atd.)
Parental Control - nastavení rodičovského zámku přístupnosti DVD titulů. Funkce
je chráněna heslem
Set Password - pomocí číselných tlačítek zadejte čtyřmístné heslo a potvrďte
ENTER. Pokud heslo zapomenete, vždy můžete použít univerzální kód 6666

Misc Setup: Use Default Settings - zruší uživatelské volby a nahraje tovární nastavení přístroje
Screen Saver - De/aktivuje spořič obrazovky

Přehled kompatibilních souborů
Video:
4.x,

formát AVI - max. rozlišení 720x576 bodů, max. framerate 30fps, kodeky DivX 3.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, baterie, AV kabel,
sluchátka, auto adaptér 12V, AC adaptér

Nejčastější dotazy

Upozornění

Nefunguje dálkový ovladač...
Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie s dostatečnou kapacitou a přístroj je zapnutý.
Ujistěte se, že před předním panelem není žádná překážka bránící příjmu IR signálu.

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!

Na připojené TV není obraz ani zvuk...
Přesvědčte se, zda je na TV zvolen správný zdroj signálu, jsou-li oba přístroje zapnuté a správně
propojené, případně není-li AV kabel poškozený.
Disk/soubor nelze přehrát...
Zkontrolujte, zda není disk znečištěný či poškrábaný a je-li jeho formát a obsah/soubory kompatibilní s přehrávačem. Pokud jste přístroj přenesli z chladného prostředí do teplého, mohla
na čočce laseru zkondenzovat vlhkost. V takovém případě vyčkejte 1-2 hodiny a zkuste znovu.

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

Tlačítka na přehrávači nereagují.
Zkuste přístroj znovu vypnout a zapnout, zkontrolujte přívod energie, případně stav baterie.
Jak přístroj správně čistit?
Jednotku vždy čistěte suchým jemným hadříkem. Pro zvláště znečištěný povrch můžete hadřík
lehce navlhčit ve slabém roztoku saponátu.

Toto zařízení je elektroodpad a nepatří do domovního odpadu. Takto označené
nefunkční zařízení můžete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované
sběrně.
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

