M2400/2410
Dálkový ovladač
1. Přehrávání/Pauza
22. STEP: krokování obrazu při hraní DVD
2. Stop
23.
Rychlé přetáčení vzad
3.
Zpět/předchozí soubor, kapitola
24.
Rychlé přetáčení vpřed
4.
Vpřed/další soubor, kapitola
25. PBC: Speciální ovládání VideoCD/SVCD
5. ZOOM: zvětšení obrazu
26. SLOW: Zpomalený pohyb obrazu DVD
6. REPEAT: přepíná režimy opakování
27. GOTO: Zadání bodu, na který se má přejít
7. AB: Opakování smyčky A-B
(kapitola, čas, soubor)
8. PROGRAM: Zobrazuje/skrývá menu Program. 28. SOURCE: Volí mezi DVD, USB a pam. kartou
Při procházení složek volí mezi zobrazením celé
adresářové struktury nebo všech souborů
9. MUTE: Ztlumí zvukový výstup
10. TITLE: Přejde na titulní menu DVD
11. POWER: Vypíná/zapíná jednotku
12. 0-9: Číselná tlačítka pro přímou volbu
13. ENTER: Potvrzení volby
14.
Volba položky v menu, při zoomu
posouvá výřez obrazu
15. MENU: Spustí menu DVD disku. Při hraní
hudby, videa nebo obrázků přepne na výpis
souborů
16. DISPLAY: Zobrazení informací o titulu
17. AUDIO: Volba jazykové stopy nebo
režimu sterea
18. SUBTITLE: Volba jazyku titulků
19. ANGLE: Volba úhlu kamery na DVD
20. SETUP: Přístup do menu nastavení
21. 10+: Přidává "10" k přímé číselné volbě

Popis přístroje

Kompatibilní média CD/DVD

1. TFT obrazovka
2. Stereo reproduktory
3. Stop
4. Přehrávání/Pauza
5. SOURCE: Volí zdroj: DVD, USB, karta
6.
Předchozí/další
7. SETUP: Nastavení jednotky
8. MENU: Hlavní menu disku
9.
Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo
10. ENTER: Potvrzení volby
11. OPEN: Otevření krytu DVD
12. Stavová LED dioda
13. USB 2.0 Host port
14. Ovládání hlasitosti
15. Výstup na sluchátka (3,5mm jack)
16. S/PDIF digitální výstup (coaxial)
17. AV výstup (3,5mm jack)
18. Hlavní vypínač On/Off
19. Vstup napájení (DC 9V)
20. SD/SDHC/MS/MMC čtečka
21. IR čidlo povelů dálkového ovladače
22. LED baterie: zelená = nabito,
červená = nabíjení, blikající
červená = baterie vybitá

Tato jedna dokáže přehrát média DVD-Video, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW a CD-R/RW o
průměru 8 a 12 cm. Použití nahrávatelných disků nicméně závisí na zařízení či softwaru, jakým
byly vytvořeny. Některé disky proto nemusí být možné přehrát. Nepoužívejte disky nestandardních tvarů (vizitky, elipsy) či polepená média, mohlo by dojít k poškození přístroje.
Přehrávat je možné datová média se soubory a video disky standardů DVD, VideoCD, SVCD.
Oficiálně prodávané DVD Video disky jsou obvykle chráněny regionálním kódováním. Pokud
vložíte disk z jiného regionu, zobrazí se hlášení "Check Region Code".

Pozn.: Pro zavření víka DVD jej nejlépe
zamáčkněte tlakem v pravém dolním
rohu. Pro jemnější zavření víka můžete
podržet tlačítko OPEN a uvolnit jej, až
bude kryt zavřený.

Nastavení systému
Stiskněte tlačítko SETUP. Tlačítkem ENTER vstupte do vybraného submenu nebo potvrďte
volbu. Tlačítky
zvolte požadovanou položku. Tlačítky
vstupte na volby položky nebo se
vraťte na předchozí úroveň.
General Setup: TV Display - zvolte režim zobrazení podle obrazovky (4:3 Panscan - ořez obrazu
na střed, 4:3 Letterbox - širokoúhlý obraz bude zobrazen s černými pruhy
nahoře a dole, Wide pro zobrazení na 16:9 panelu, Wide Squeeze pro vyplnění
4:3 TV celým obrazem)
Angle Mark - pokud je ve scéně dostupno více úhlů kamery, zobrazí se značka
v pravém rohu displeje
OSD Language - volba jazyka menu
Closed Caption - zapne/vypne speciální titulky pro neslyšící, jsou-li dostupné
Screen Saver - zapne/vypne spořič obrazovky při (po)zastaveném přehrávání
Audio Setup:

Video Setup:

Downmix - STR (prostorový zvuk je převeden do sterea), LT/RT (zvolte je-li
přehrávač připojen k 5.1 receiveru)
Digital Output - SPDIF/Off (vypne digitální výstup), SPDIF/Raw (je-li přehrávač
připojen k dekodéru/receiveru prostorového zvuku), SPDIF/PCM (pokud receiver není schopen dekódovat prostorový zvuk)
Dolby Digital - Dual Mono (konfigurace kanálů - Stereo, Left, Right, Mono)
- Dynamic (nastavení dynamiky zvuku)
Sharpness (ostrost), Brightness (jas), Contrast (kontrast), Hue (odstín barev),
Saturation (sytost barev)

Preference:

TV Type (televizní norma panelu - PAL, NTSC, AUTO), Audio (výchozí jazyk zvukové
stopy), Subtitle (výchozí jazyk titulků), Disc Menu (výchozí jazyk menu disku),
Parental (úroveň rodičovské ochrany), Default (návrat k původnímu nastavení)

Password Set: Password Mode On/Off (zapnutí vypnutí ochrany obsahu heslem)
Password - změna hesla (aktuální heslo je 1369)
Pozn.: Některé volby jsou dostupné pouze při zcela vypnutém přehrávání.

Programové přehrávání
Pokud při vloženém disku AudioCD/VCD/SVCD/DVD stiskněte tlačítko PROGRAM, objeví se
tabulka pro vložení vlastního pořadí skladeb a kapitol na disku. Číselnými tlačítky vložte
požadované hodnoty a spusťte přehrávání volbou START. K dispozici je 20 pozic pro naprogramování vlastního pořadí. Pro ukončení programového přehrávání a návratu k normálnímu
pořadí stiskněte tlačítko PROGRAM a zvolte STOP.

Přehrávání hudby a videa

Přehled kompatibilních souborů

Zvolte hudební soubor nebo video na disku nebo paměťovém médiu a stiskněte ENTER pro
přehrání. Tlačítky
a
lze soubor rychle přetáčet vzad a vpřed. Tlačítkem RANDOM lze
nastavit jeden z režimů přehrávání: SINGLE (přehrát soubor), REPEAT ONE (opakovat soubor),
REPEAT ALL (opakovat vše), REPEAT FOLDER (opakovat adresář), FOLDER (přehrát adresář),
SHUFFLE (přehrát v náhodném pořadí), RANDOM (opakovat v náhodném pořadí). Tlačítkem
SLOW lze video zpomalit v několika úrovních, tlačítkem ZOOM obraz zvětšit/zmenšit. Tlačítky
a
můžete přecházet mezi soubory, v případě DVD disku mezi kapitolami nebo tituly.
Směrová tlačítka
a
použijte pro ovládání menu DVD disku.
Během přehrávání můžete stisknout tlačítko A-B pro označení počátečního bodu "A" a poté
koncového bodu "B". Přehrávač bude opakovat zvolenou smyčku, dokud opět nestisknete A-B.

Video:
4.x,

Prohlížení obrázků
Jednotka dokáže přehrávat Kodak Picture CD a JPEG obrázky z disků a paměťových médií. Zvolte
obrázkový soubor a stiskněte ENTER pro zobrazení. Automaticky se spustí prezentace snímků,
kterou můžete tlačítkem pozastavit a opět spustit. Tlačítkem PROGRAM můžete zvolit jeden ze
16 přechodových efektů nebo efekty vypnout (NONE). Chcete-li změnit velikost obrázku,
stiskněte tlačítko ZOOM. Poté můžete tlačítky
a
obrázek zmenšit či zvětšit. Směrovými
tlačítky lze pohybovat výřezem obrazu. Funkci deaktivujete opětovným stiskem ZOOM.
Je-li prezentace pozastavena, použijte tlačítka
pro otáčení obrazu,
pro zrcadlení.
Stisknutím prezentaci zastavíte a spustíte režim náhledů 4x3 pole pro výběr dalších obrázků.
Generování náhledů může trvat déle, podle rozlišení souboru.
Během slideshow lze poslouchat na pozadí hudbu ze souborů MP3/WMA. Nejprve spusťte
hudební soubor z disku nebo paměťového média, poté vyberte požadovaný obrázek. Ihned se
spustí prezentace.

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/MPEG2
Hudba: formát MP3 - frekvence 8-48 kHz, bitrate 8-320 kbps
formát WMA - frekvence 32-48 kHz, bitrate 32-192 kbps
formát OGG Vorbis, M4A (AAC) - omezení nespecifikováno
Obrázky: formát JPEG
Média: souborový systém ISO9660 (Joliet), UDF, FAT32

Nejčastější dotazy

Jak přístroj správně čistit?
Jednotku vždy čistěte suchým jemným hadříkem. Pro zvláště znečištěný povrch můžete hadřík
lehce navlhčit ve slabém roztoku saponátu.

Obsah balení
DVD přehrávač, pouzdro s úchyty na opěrku v automobilu, dálkový ovladač, baterie, 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

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.
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.
Tlačítka na přehrávači nereagují.
Zkuste přístroj znovu vypnout a zapnout, zkontrolujte přívod energie, případně stav baterie.

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

