Připojení k PC a nabíjení baterie:

150x SERIES SPORT MP3

Přehrávač připojte k USB portu počítače pomocí dodávaného datového kabelu. V systému
Windows se automaticky objeví výměnná disková jednotka interní paměti. Soubory a adresáře
můžete číst, zapisovat a mazat, stejně jako při práci s pevným diskem počítače. Po ukončení
práce vždy přehrávač nejprve bezpečně odhlašte ze systému pomocí ikony USB v systémové
oblasti vedle hodin. Poté jej můžete odpojit od PC.

Popis přístroje:
1. Očko na poutko
2. Konektor sluchátek
3. Zámek tlačítek
4. REC: hlasový záznamník
5. MENU: Návrat/hlavní menu/místní nabídka
6. Výsuvné USB 2.0 pro nabíjení a přenos dat

7. PREVIOUS: Předchozí/rychle vzad
8. NEXT: Další/rychle vpřed
9. VOLUME+: zesílit/kurzor nahoru
10. VOLUME-: zeslabit/kurzor dolů
11. PLAY:Výběr/přehrát/pauza/on-off
12. RESET

Baterie se nabíjí vždy během připojení k počítači, volitelně ji lze nabíjet i AC adaptérem s maximálním výstupním proudem 500mA. Proces trvá přibližně 2-3 hodiny. Nenechávejte přístroj
zbytečně dlouho připojený ke zdroji napětí, mohlo by dojít k jeho poškození.

Hlavní nabídka:
MUSIC - přehrávání hudby
RADIO - příjem rozhlasového vysílání
RECORD - přehrávání záznamů diktafonu a rádia
SETTINGS - nastavení systému

Nabídka Music:
V režimu Music lze přehrávat hudební soubory MP3/WMA. Krátkým stiskem tlačítek << a >> lze
přecházet mezi soubory, dlouhým stiskem vyhledávat pasáž uvnitř hrající skladby. Tlačítky +/lze zvýšit/snížit hlasitost reprodukované hudby. Při pozastaveném přehrávání lze stiskem
tlačítka MENU zobrazit následující nabídku:
Browser:
Procházení obsahu paměti, tlačítka +/- posunou kurzor o jeden řádek
nahoru/dolů, tlačítka << / >> o 4 řádky.
Delete File:
Smazání aktuálně zvoleného souboru
Delete All:
Smazání všech souborů z paměti přehrávače
Exit:
Návrat na obrazovku přehrávání
Pokud je u hudebního souboru přiložen také text písně (soubor s totožným názvem a příponou
.LRC), lze jej zobrazit podržením tlačítka MENU po několik sekund. Při zobrazeném textu je pro
návrat do hlavního menu třeba nejprve pozastavit přehrávání.

Během přehrávání hudby stiskněte krátce tlačítko menu pro přístup k následující nabídce:
Repeat (opakování):
Intro (ukázky), Normal (vše 1x), Repeat One (opakovat skladbu),
Folder (přehrát složku), Repeat Folder (opakovat složku),
Repeat All (opakovat vše), Random (náhodné pořadí)
Equalizer:
Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB-Bass, UserEQ,
SRS WOW (3D, TruBass, Focus)
Replay:
Opakování smyčky A-B uvnitř aktuálního souboru. Po aktivaci
této funkce zvolte při přehrávání počáteční bod (A) stiskem
tlačítka MENU, poté také koncový bod (B). Smyčka se bude
opakovat, dokud znovu nestisknete tlačítko MENU.
Exit:
Návrat na obrazovku přehrávání.

Nabídka Radio:
Krátkým či dlouhým stiskem tlačítek << a >> můžete vyhledávat stanice v pásmu FM v daném
směru. Hlasitost rádia lze upravit krátkým stiskem tlačítek +/-. Dlouhým stiskem tlačítek +/- lze
přepínat stanice uložené v předvolbách paměti. Dlouhým stiskem MENU se vrátíte do
hlavního menu, krátkým stiskem zobrazíte místní nabídku. Položkami můžete procházet
tlačítky +/-.
Auto Search:
Samočinně prohledá pásmo FM a nalezené stanice uloží do předvoleb
Save:
Uloží aktuální stanici do zvolené paměti
Delete:
Vymaže obsah zvolené předvolby
Delete all:
Vymaže všechny předvolby z paměti
Record:
Záznam probíhajícího vysílání ve formátu WAV do paměti přehrávače.
Stiskněte PLAY pro zahájení a pozastavení záznamu. Pro ukončení
stiskněte MENU. Pro opuštění rekordéru a návrat na obrazovku FM
rádia podržte dlouze MENU.
Exit:
Návrat na obrazovku FM rádia

Digitální záznamník:

Obsah balení:

Mp3 přehrávač Energy řady 150x dokáže pomocí interního mikrofonu zaznamenávat hlasové
poznámky a zastat tak funkci digitálního diktafonu. Pro zahájení záznamu stiskněte kdykoliv
tlačítko REC.
Stiskněte PLAY pro zahájení záznamu. Stejným tlačítkem lze záznam pozastavit a opět spustit.
Pro ukončení nahrávky stiskněte MENU. Pro opuštění režimu diktafonu podržte déle tlačítko
MENU.

- Energy Sistem Sport MP3 Player Energy 15 Series
- šňůrka na krk
- ergonomická sportovní sluchátka
- nastavitelný popruh na paži s pouzdrem
- CD se softwarem a ovladači

Nabídka Record:

Přístroj nereaguje, nelze zapnout nebo není rozpoznán počítačem...
Zkuste přístroj vypnout tlačítkem RESET a znovu zapnout. Pokud to nepomůže, může být poškozený
firmware. Vložte dodané CD do mechaniky počítače, z menu zvolte "Download Energy 15 Series
Firmware Utility". Otevře se stránka podpory na www.energysistem.com, zde zvolte firmware pro
váš přístroj, stáhněte jej a rozbalte na disk počítače. Otevřete soubor "Readme" a následujte
instrukce. Před instalací firmware si zazálohujte všechna data, paměť je během procesu vymazána!

V tomto prostředí můžete přehrávat nahrávky z diktafonu a záznamy vysílání z FM rádia ve
formátech ACT / WAV. Zvolte požadovaný soubor tlačítky << a >>, stiskněte PLAY pro přehrání.
Stiskněte dlouze MENU pro návrat do hlavní nabídky. Pokud pozastavíte přehrávání, krátkým
stiskem MENU zobrazíte místní nabídku:
Browser:
Výpis nahrávek v paměti přehrávače
Delete File:
Smaže aktuálně vybranou nahrávku z paměti přehrávače
Delete All:
Vymaže všechny soubory ACT a WAV z paměti přehrávače
Exit:
Opuštění nabídky

Nabídka Settings:
V tomto prostředí můžete nastavit parametry přehrávače:
LCD Set:
Brightness - nastavení jasu displeje
Darkmode - nastavení intervalu vypnutí displeje pro spoření baterie
nebo 0 = stále zapnuto
Language:
nastavení komunikačního jazyka menu
Power Off:
Stdby Time - nastavení intervalu vypnutí přehrávače při neaktivitě
Sleep Time - nastavení intervalu vypnutí přístroje během přehrávání
Memory Info:
zobrazení volné paměti přehrávače
Firmware Version: zobrazení aktuální verze firmware
Firmware Upgrade:připraví přehrávač na aktualizaci firmware

Nejčastější dotazy:

Nelze přehrát některé MP3 a WMA soubory...
Přehrávat lze pouze soubory MP3 nakódované podle standardu MPEG Layer 3. Pokud bude
potřeba, soubor překódujte znovu v počítači. Nelze přehrávat WMA chráněné systémem DRM.
Data ID3 Tagů mají nekorektní znaky
Text zobrazených polí (název, interpret apod.) musí být uložen ve formátu UNICODE pro zajištění
maximální kompatibility při zobrazení. Nicméně špatné zobrazení některých znaků nemá vliv na
kvalitu zvuku.
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.
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