Dálkový ovladač

TV1070/1090/2070/2090
Popis přístroje
1. SETUP: jas/kontrast/saturace/barevnost
2. SOURCE: volba zdrojového zařízení
3. CH+/- V+/-: směrová tlačítka a volba
TV kanálů/hlasitosti
4. OK: potvrzení volby, seznam TV kanálů
5. ASPECT: přepínání poměru stran TV 4:3/16:9
6. MENU: Přístup do nabídky nastavení
7. EXIT: Opuštění aktuální nabídky
8. IR: Senzor dálkového ovladače

9. Konektor antény
10. Konektor 3,5mm AV vstup
11. Konektor 3,5mm AV výstup
12. Konektor 3,5mm pro sluchátka
13. Hlavní vypínač On/Off
14. Konektor napájení DC 12V
15. Konektor USB Host
16. Čtečka karet SD/MMC/MS
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1. MUTE: Ztlumení/obnovení zvuku
2. EPG: Elektronický programový průvodce
3. PAUSE: Pauza/pokračování přehrávání
4. FAV: Seznam oblíbených kanálů
5. TV/RADIO: Přepíná služby TV/rádio v DVB-T
6. STOP: Zastaví přehrávání nebo záznam
7. CH+/- V+/-: Směrová kurzorová tlačítka,
přepínání kanálů, ovládání hlasitosti
8. OK: Potvrzení volby
9. MENU: Vstup do hlavního menu
10. SETUP: Jas/kontrast/saturace/barevnost
11. SCREEN: Zapíná/vypíná TFT displej
12. INFO: Informace o vysílaném pořadu/signálu
13. RECORD: Spuštění záznamu, volba délky záznamu
14. Číselná tlačítka: Zadávání čísel, přímá volba kanálu
15. AUDIO: Volí zvukovou stopu nebo režim zvuku (stereo, levý, pravý)
16. TTX: Zobrazení teletextu v DVB-T
17. EXIT/RECALL: Opuštění menu nebo návrat do předchozí nabídky
18. SUBTITLE: Přepínání mezi dostupnými titulky
19. SPEAKER: Zapíná/vypíná interní reproduktory
20. ASPECT: Přepíná mezi poměrem stran 4:3 a 16:9
Pozn.: Volby SUBTITLES/TEXT/AUDIO nemusí být dostupné pro všechny kanály.
AV výstup je fuknční pouze v režimu DVB-T, nefunguje při současně aktivním AV vstupu
Tlačítka SETUP/SCREEN/SPEAKER/ASPECT fungují jako Červené/Zelené/Žluté/Modré
v kontextu podle aktuální funkce.
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Obsah balení
Přenosná TV Energy, externí DVB-T anténa, dálkový ovladač, sluchátka, AV kabel + pouzdro s
úchyty na opěrky v automobilu (pouze modely 2070/2090), AC/DC adaptér, 12V auto adaptér

Nabíjení baterie (pouze modely 2070/2090)
Tato přenosná TV je vybavena inteligentním systémem sledování kapacity baterie. Pokud napětí
klesne pod určitou úroveň, přístroj se přepne do úsporného režimu a zobrazí na displeji blikající
ikonu baterie, upozorňující na nutnost baterii dobít. Pokud je baterie již téměř vybitá, v levém
horním rohu displeje se rozbliká ikona prázdné baterie. Displej i zvuk se vypne, ale samotný systém
stále funguje. Po připojení napájecího adaptéru se všechny funkce vrátí k normálu. TV se nabíjí v
zapnutém i vypnutém stavu. Nabíjení je indikováno červenou LED u konektoru AC adaptéru.

Nastavení parametrů příjmu
Po prvním spuštění se objeví obrazovka nastavení systému:
Antenna Setting: On/Off - zapnuté/vypnuté napájení aktivní antény
Country Setting: pro příjem v českých podmínkách zvolte Germany
OSD Language:
zvolte požadovaný komunikační jazyk
Audio Language: zvolte požadovaný preferovaný jazyk zvukové stopy
Subtitle Language: zvolte požadovaný preferovaný jazyk titulků
LCN:
On/Off - zapnutí/vypnutí systému automatického řazení kanálů
Auto Time Zone: On/Off - zapnutí/vypnutí automatické volby časového pásma
Time Zone:
ruční volba časového pásma
Po nastavení voleb stiskněte tlačítko OK pro automatické vyhledání a uložení dostupných
TV/rádio stanic nebo Zelené tlačítko pro ruční vyhledání na zvoleném kanálu/frekvenci. Po
nalezení stanic použijte dálkový ovladač nebo tlačítka na TV pro volbu kanálů a hlasitosti.

Nastavení obrazu
Během sledování TV stiskněte tlačítko SETUP pro nastavení parametrů TFT panelu:
Brightness (jas), Contrast (kontrast), Color (barevnost), Hue (odstín barev), Aspect (poměr
stran obrazu), S-Color (saturace), Language (jazyk), Default (výchozí hodnoty). Parametr
upravte tlačítky vlevo/vpravo, nabídku opustíte tlačítkem EXIT.

Funkce TimeShift
Je-li na připojeném paměťovém médiu dostatek prostoru, lze aktivovat funkci TimeShift, viz
odstavec My Recorder dále. Tlačítkem PAUSE lze pak pozastavit živé vysílání, signál se začne
ukládat do paměti. Dalším stiskem PAUSE se obnoví sledování pořadu.

Nabídka Setup
Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do hlavní nabídky. Tlačítky vlevo/vpravo zvolte SETUP:
Installation: obrazovka nastavení parametru příjmu
TV Setup:
nastavení televizní normy (doporučujeme neměnit)
Password:
nastavení hesla pro uzamčení přístupu do menu (Setup Menu Lock),
zamčení kanálů (Channel Lock), kanálů dle přístupnosti (Censorship
Lock), změna hesla (Change Password) - výchozí heslo je 6666
Advance Timer:časovač rekordéru TV/rádio pořadů. Stiskněte Červené tlačítko pro
přidání pořadu a v následujícím dialogu zadejte typ programu (Channel
Type), číslo předvolby kanálu (Channel No.), datum, začátek a konec
pořadu (Start Date, Start Time, End Time). Rovněž lze zadat opakování
záznamu (Mode) v intervalech jednou (Once), denně (Daily), týdně
(Weekly) nebo měsíčně (Monthly). Poslední položkou nastavte režim
časovače (Timer Mode) buď jen budík (Timer) nebo záznam (Recording).
Potvrďte načasování tlačítkem OK. Zeleným tlačítkem lze záznam v
časovači smazat.
Set Default:
zruší uživatelské volby a nahraje výchozí nastavení všech parametrů
SW Update:
aktualizuje firmware přístroje

Nabídky TV / Radio
Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do hlavní nabídky. Tlačítky vlevo/vpravo zvolte TV nebo
Radio pro správu televizních nebo rozhlasových kanálů v DVB-T:
TV/Radio List: výpis a správa televizních/rozhlasových stanic. Tlačítky nahoru/dolů
zvolte požadovaný kanál, tlačítky vlevo/vpravo zvolte jednu z voleb:
Fav - uložit stanici mezi oblíbené programy
Lock - zamknout stanici
Edit - přejmenovat stanici
Move - přesun stanice v seznamu kanálů
Sort - třídit stanice podle abecedy (Červené tlačítko) nebo podle rozdělení Volné/Placené (Zelené tlačítko)
Skip - přeskočit stanici při volbě kanálů
Delete - smazat stanici
Search - vyhledat stanici

TV/Radio Guide: zobrazí 7denní program TV/rozhlasových pořadů. Tlačítky nahoru/dolů
zvolte požadovanou stanici, tlačítky vlevo/vpravo přepněte na seznam
pořadů. Zde vyberte pořad tlačítky nahoru/dolů, tlačítky vlevo/vpravo
zvolte požadované datum. Červeným tlačítkem přidáte pořad do časovače.

Nabídka Multimedia
Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do hlavní nabídky. Tlačítky vlevo/vpravo zvolte Multimedia
pro práci s obrazovými, zvukovými a video soubory na USB flash nebo paměťových kartách:
My Album:
prohlížení obrázků a digitálních fotografií. Po stisku Modrého tlačítka zvolte
složku s obrázky na vloženém médiu. Stiskem OK zobrazíte obrázek, stiskem
INFO dostupné funkce. Tlačítky nahoru/dolů můžete obrázky procházet,
tlačítky vlevo/vpravo je otáčet. Červeným tlačítkem obrázek zvětšíte/
zmenšíte, Žlutým a Modrým překlopíte svisle/vodorovně. Zeleným
tlačítkem zvolte hudbu pro hraní na pozadí. Další stisk OK spustí prezentaci.
My Music:
přehrávání zvukových souborů. Zvolte složku s hudbou, použijte Červené
tlačítko pro přehrávání a pauzu, Zelené pro zastavení, Modré pro zrychlené
přetáčení, Žluté pro výběr režimu Opakovat vše / Náhodně / Bez opakování.
My Movie:
přehrávání video souborů. Nalistujte složku s videem, zahajte playback
tlačítkem OK. Použijte Červené tlačítko pro play/pauzu, Zelené pro
krokování po snímcích, Žluté a Modré pro zrychlené přetáčení vzad/vpřed.
My Recorder: správa záznamů a konfigurace rekordéru
Recorded List - zobrazí záznamy na připojeném zařízení, Červeným
tlačítkem lze vybraný záznam smazat
Recording Device - zvolte zařízení a oddíl pro záznam (USB disk nebo
paměťovou kartu). Systém vypíše parametry a kapacitu média. Červeným
tlačítkem lze zformátovat vybraný oddíl, Zeleným celý disk.
Recording Preferences (nastavení záznamu)
- TimeShift Size (automaticky spočítané místo pro funkce TimeShift, je-li
dostatečná volná kapacita média)
- TimeShift Auto/Disabled (zapnutí/vypnutí funkce TimeShift)
- One Button Recording On/Off (zapnutí/vypnutí okamžitého nahrávání)
- Default Recording Period (nastavení výchozí nabídnuté délky záznamu
15 minut až 8 hodin, je-li okamžité nahrávání vypnuto)

Nabídka Accessory
Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do hlavní nabídky. Tlačítky vlevo/vpravo zvolte Accessory.
K dispozici jsou dodatkové funkce - hra Gomoku, kalendář a kalkulačka.

Nejčastější dotazy
Nefunguje dálkový ovladač...
Zkontrolujte, zda je správně vložena baterie a přístroj je zapnutý. Ujistěte se, že před televizním
panelem není žádná překážka bránící příjmu IR signálu.
Nebyl nalezena žádná stanice...
Zkontrolute, zdaje anténa řádně připojena a kabel není poškozený. Ujistěte se, že je Vaše oblast
pokryta dostatečně silným TV signálem.
V obraze jsou čtvercové artefakty nebo obraz zamrzá...
Zkontrolujte, zda je anténa řádně připojena a nasměrována na vysílač. Opakovaným stiskem
tlačítka INFO se přesvědčte, zda je TV signál dostatečně kvalitní.
Není obraz ani zvuk...
Tlačítkem SOURCE se přesvědčte, zda je zvolen správný zdroj signálu. Prověřte tlačítky SCREEN
a SPEAKER, zda je TFT panel a reproduktory aktivní.
Stanice je kódovaná...
Jedná se o placený kanál, který tento přijímač neumí dekódovat. Zvolte jinou stanici.
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.
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

