D2600
DVD/MPEG4 + DVB-T COMBO
Čelní panel
1. Dvířka DVD mechaniky
2. POWER: Zapnutí/vypnutí přístroje
3. OPEN/CLOSE: Otevření/zavření mechaniky
4. PLAY/PAUSE: Tlačítko spuštění/pauzy
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5. IR: Čidlo dálkového ovládání
6. LED displej
7. USB: konektor pro připojení USB hubu/
čtečky karet/USB disku
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Zadní panel
1. RF IN: Anténní vstup
2. RF LOOPTHROUGH: Průchod TV signálu
3. CVBS OUT: Kompozitní video výstup
4. COAXIAL: Digitální S/PDIF audio výstup

1

2

3
4

5

6

5. STEREO OUT: Analogový audio výstup
6. SCART OUT: Výstup na TV
7. SCART IN: Vstup pro další AV zařízení
8. Napájecí kabel
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Dálkový ovladač

Dálkový ovladač

1. STANDBY: Zapne/vypne přístroj
2. MUTE: Ztlumení/obnovení zvuku
3. REV: Přetáčení zpět
4. FWD: Přetáčení vpřed
5. SETUP: Nastavení přístroje
6. CH+/-: Kurzor/kanál nahoru/dolů
7. VOL+/-: Kurzor/hlasitost vlevo/vpravo
8. DISPLAY: Informace o sledovaném pořadu
9. Číselná tlačítka
10. PROG: Programované přehrávání médií
11. TITLE/TTX: Titulní menu DVD/teletext DVB-T
12. REPEAT: Volba režimu opakování médií
13. A-B: Zadání úseku pro smyčkové přehrávání
14. EPG: Programový průvodce v DVB-T
15. FAVORITE: Oblíbené kanály
16. VCR: Přepíná mezi SCART IN a DVD/DVB-T
17. OPEN/CLOSE: Otevření/zavření mechaniky
18. PLAY/PAUSE: Spuštění/pozastavení přehrávání
19. PREVIOUS: Předchozí kapitola/track/soubor
20. NEXT: Další kapitola/track/soubor
21. STOP: Zastaví přehrávání nebo záznam
22. SOURCE: Volí mezi DVD a DVB-T
23. OK: Potvrzení volby v menu
24. RETURN/EXIT: Zpět na předchozí menu/obrazovku
25. SLOW: Pomalé přehrávání
26. GOTO: Skok na zadaný úsek/titul/kapitolu/soubor
27. AUDIO: Volba zvukového režimu (Stereo, Levý, Pravý)
28. SUBTITLE: Přepíná mezi dostupnými titulky
29. MENU: Vstup do hlavního menu DVD
30. ANGLE: Volba úhlu kamery na DVD
31. TV/RADIO: Přepíná mezi TV/rádiem v DVB-T
BAREVNÁ TLAČÍTKA: různé funkce v teletextu
32. ZOOM: Zvětšení obrazu 1x, 2x, 4x
nebo podle kontextové nabídky v menu

Dálkový ovladač má dosah cca 5 metrů pod úhlem +/- 30 stupňů od čelního panelu přístroje.
Před použitím do dálkového ovladače vložte dodané baterie. Odstraňte kryt na zadní straně a
vložte baterie podle vyznačené polarity. Baterie vyměňujte podle potřeby, nenechávejte
vybité články v ovladači, může dojít k jeho poškození!

Zapojení přístroje
Připojte ENERGY D2600 k televizoru kabelem SCART zapojeným do SCART OUT na přístroji a
konentoru SCART IN na televizoru nebo rekordéru. Pokud používáte k přenosu AV signálu
kompozitní signál, propojte oba přístroje 3x CINCH kabelem (1x video + 2x audio). Anténní přívod
zapojte do konektoru RF IN, televizní signál lze poslat dál propojením cílového přístroje anténním
kabelem s konektorem RF LOOPTHROUGH. Nakonec zapojte D2600 do elektrické zásuvky a
zapněte.

Volba média
Stiskemtlačítka SOURCE na dálkovém ovladači můžete zvolit jeden z nabízených zdrojů: DVD,
USB a DVB. Zvolte DVD pro přehrávání médií z CD nebo DVD disků. Pokud chcete přehrávat
data z externího zařízení (flash disk, čtečka karet...), připojte jej nejprve k USB portu přístroje a
z nabídky vyvolané tlačítkem SOURCE zvolte USB. Pro sledování TV vysílání zvolte DVB.

Režim DVB-T
Při prvním spuštění režimu DVB-T je uživatel vyzván k instalaci TV kanálů. Zvolte YES a potvrďte
tlačítkem OK. Následně zadejte platné údaje pro vaši oblast (země, OSD jazyk, časové pásmo).
Systém automaticky vyhledá v celém TV pásmu dostupné kanály. Zvolte YES pro zahájení
ladění. Je-li proces dokončen, automaticky se zobrazí první dostupný TV kanál a tlačítky CH+/můžete přepínat mezi stanicemi.
Tlačítkem EPG získáte informace o aktuální vysílaném pořadu a celkovém TV programu. Je-li
dostupné dvojjazyčné vysílání, zvolte požadovanou zvukovou stopu tlačítkem AUDIO. Tlačítkem
SUBTITLE vyvoláte dostupné DVB titulky. Tlačítkem TV/RADIO můžete volit mezi televizními a
rozhlasovými stanicemi ve vysílání DVB-T.

Nastavení přístroje
V nastavení můžete měnit parametry režimů DVD a DVB-T, nastavení systému a k dispozici jsou
také hry a kalendář. Stiskněte tlačítko SETUP pro vstup do nabídky nastavení:

DVD SETUP
Language - Menu: výchozí jazyk menu DVD disku
- Audio: výchozí jazyk zvukové stupy
- Subtitle: výchozí jazyk titulků
- External Subtitle: zvolte znakovou sadu pro externí titulky k AVI filmům
Audio

- Digital Output: OFF - vypne digitální audio výstup
SPDIF/RAW - zvuk bude směrován na připojený 5.1 receiver
SPDIF/PCM - zvuk bude konvertován na PCM stopu pro
zesilovače/receivery bez 5.1 dekodéru
- Downmix: Lt/Rt - zvolte máte-li připojen Dolby Pro Logic receiver
Lo/Ro - zvolte pro reprodukci zvuku na TV, sluchátkách či HiFi věži

Custom

- Parental Ctrl: nastavení rodičovského zámku. Zvolte úroveň a potvrďte OK. Poté
zadejte výchozí heslo 6666 (je platné vždy, i když zapomenete své)
- Angle Mark: ON - je-li v titulu dostupných více úhlú pohledu, zobrazí info ikonu
OFF - vypne upozorňování na víceúhlové záběry

DVB-T MENU
Program List - Favor: správa oblíbených TV kanálů. Najeďte na symbol Favor u požadovaného
kanálu a stiskněte OK - kanál bude označen ikonou srdce. Seznam oblíbených kanálů můžete vyvolat tlačítkem FAVORITE.
- Move: zde můžete měnit pořadí TV kanálů v seznamu. Najeďte na symbol Move
u požadovaného kanálu, stiskněte OK, přesuňte kanál na novou pozici a
znovu potvrďte OK.
- Del: zde můžete smazat TV kanály ze seznamu. Najeďte na symbol DEL u požadovaného kanálu a stiskněte OK. Objeví se symbol "X" a kanál se již nebude
v seznamu objevovat.
Music Program - zde můžete spravovat rozhlasové kanály stejným způsobem jako televizní výše
Sort - zde můžete třídit kanály podle názvu, ID služby, čísla kanálu nebo čísel systému LCN.

Channel Search

- Automatic Search: automatické naladění stanic viz První spuštění DVB-T
- Manual Search: zadejte číslo kanálu TV pásma k vyhledání stanic

Parental Control

- Channel Lock: aktivujte (Yes) nebo deaktivujte (No) zámek kanálů
- Parental Setting: volba kanálů pro uzamčení pomocí PIN kódu. Výchozí PIN
v případě potřeby je vždy 6666.

System Settings

- Antenna Power: máte-li aktivní anténu, lze ji z tohoto přístroje napájet 5V
DC/50mA. Zapněte napájení volbou ON, jinak ponechte
OFF pro vypnuté napájení.
- Country: volba oblasti pro příjem DVB-T signálu
- Language: Audio 1 / Audio 2 - výchozí nastavení preferované zvukové stopy
Subtitle - výchozí nastavení preferovaného jazyka titulků
- GMT Usage: ON - automatické použití časového pásma z DVB-T vysílání
OFF: ruční nastavení časového pásma z volby Time Zone
- Time Zone: ruční nastavení časového pásma
- System Schedule: nastavení přepnutí až 10 načasovaných pořadů

SYSTEM SETUP
Display Setup

Preferences

- TV Standard: volba televizního standardu NTSC, PAL, AUTO
- Display Type: volba formátu obrazu 4:3 LB (černé pruhy u širokoúhlých
pořadů), 4:3 PS (zvětšení širokoúhlých pořadů na plochu
obrazovky s ořezem vlevo/vpravo), 16:9 (plně širokoúhlý)
- Video Output: volba video výstupu CVBS (kompozitní), RGB (SCART)
- Brightness: volba jasu obrazu ve třech stupních
- Contrast: volba kontrastu obrazu
- UI style: zvolte jeden ze čtyř vzhledů menu
- Change PIN: zvolte nový PIN pro rodičovský zámek. Výchozí je 6666.
- Default Type: zvolte výchozí režim po zapnutí - DVD, DVB, USB, jako minule
- Default: systém vymaže uživatelské volby a načte tovární nastavení
- System Info: informace o hardwaru, softwaru a datu

GAME
K dispozici jsou hry Mine, Tetris, Rush Hour a kalendář.

Technické specifikace
Konektory
RF In, RF Loopthrough, SCART Out, SCART In, Coaxial S/PDIF, AV Out kompozitní
Multimédia
USB 2.0, kompatibilní s FAT32 (některé pevné disky nemusí být podporovány)
Vhodná média DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-DA, CD-R/RW
MP3, JPEG, VCD2.0, MPEG4, XviD (AVI) (DivX3 není podporován!)
Video výstup norma PAL/NTSC, kompozitní video 1.0 Vp-p 75 Ohm
Audio výstup analogový výstup 2.0V (RMS)/10 kOhm, 20Hz-20kHz +/- 3dB
Napájení
AC 100-240V 50/60 Hz, spotřeba 15W max.
Rozměry
320x200x38 mm
Hmotnost
cca 2 kg

Řešení problémů
Na TV není obraz/zvuk.
Prověřte zapojení všech audio/video kabelů, zda je na TV navolen správný vstup. Používáte-li
audio receiver pro reprodukci zvuku, prověřte jeho nastavení a nastavení audio výstupu přístroje.
Obraz na TV je černobílý.
Zřejmě máte zvolenu špatnou TV normu, zkuste přepnout mezi PAL/NTSC.
Disk nelze přehrát.
Prověřte, že je disk vložen potištěnou stranou nahoru, není znečištěn nebo poškozený.
Přístroj nereaguje na pokyny dálkového ovladače.
Ujistěte se, že míříte přímo na přístroj a mezi vámi a přístrojem není žádná překážka.
Zkontrolujte baterie v ovladači.
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

