Připojení k PC a nabíjení baterie:

4104 / 4108 MP5 PMP

Přehrávač připojte k USB portu počítače pomocí dodávaného datového kabelu. V systému
Windows se automaticky objeví dvě výměnné diskové jednotky - jedna pro interní paměť a další
pro paměťovou kartu. 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. ON/OFF: Hlavní vypínač přehrávače
2. Očko pro poutko
3.Konektor sluchátek
4. Rozšiřující slot pro karty MicroSDHC
5. Konektor USB 2.0 pro nabíjení a přenos dat
6. PLAY: Výběr/play/pauza/záznam/On-Off

7. NEXT: Další/rychle vpřed/oblíbené/smazat
8. PREVIOUS: Předchozí/rychle vzad
9. VOLUME+: zesílení/kurzor nahoru
10. VOLUME-: zeslabení/kurzor dolů
11. MENU: Návrat/hlavní menu/místní nabídka

Baterie se nabíjí vždy během připojení k počítači, volitelně ji lze nabíjet i AC adaptérem s maximálním výstupním proudem 500mA. Proces trvá přibližně 3-5 hodin. Nenechávejte přístroj
zbytečně dlouho připojený ke zdroji napětí, mohlo by dojít k jeho poškození.

Hlavní nabídka:
1. MUSIC - přehrávání hudby
2. VIDEO - přehrávání videa
3. RADIO - příjem rozhlasového vysílání
4. PHOTO - prohlížení obrázků a fotografií
5. E-BOOK - čtení textových souborů
6. RECORD - záznam hlasových poznámek
7. BROWSER - správce dat
8. EXTRAS - bonusové funkce
9. SETTINGS - nastavení systému

Nabídka Music:
V menu Music se nalézají níže uvedené položky. Stisknutím tlačítka >> lze vybraný soubor z
výpisu přidat do seznamu oblíbených skladeb:
Resume/Current Play (obrazovka přehrávání), All Music (seznam všech skladeb v paměti),
Artist (seznam skladeb podle umělců), Album (seznam alb), Genre (výpis podle žánru), My
Favorite (seznam oblíbených skladeb), Record (seznam nahrávek), Dir List (procházení
adresářové struktury paměti), MediaLib Update (aktualizace knihovny médií) a Hold
Recollection (navázání přehrávání posledních souborů).

Na obrazovce přehrávání jsou uvedeny údaje z ID3 Tagů (název, autor, album...), informace i typu
a kvalitě souboru, hodiny, stav baterie, odehraný a zbývající čas, režimy přehrávání a opakování a
hlasitost. V rámci souboru se lze pohybovat dlouhým stiskem tlačítek << a >>. Dlouhým
podržením tlačítka M zobrazíte místní nabídku:
Repeat Mode (Opakování): Once (přehrát soubor jednou), Repeat One (opakovat soubor),
Normal (přehrát vše jednou), Repeat All (opakovat vše), Intro
(ukázky skladeb)
Play Mode (Přehrávání):
Order (postupně), Shuffle (náhodně)
MSEQ (pokročilé efekty): 3D, Bass, Leveled EQ (vyrovnaná hlasitost)
EQ Mode (ekvalizér):
Normal, MSEQ, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, User EQ (vlastní)
User EQ (vlastní ekvalizér): Tlačítky << / >> a +/- nastavte vlastní křivku ekvalizéru
Display (typ zobrazení):
ID3, Lyric, Frequency Chart (grafický ekvalizér), Off (vypnuto)

Nabídka Video:
V adresářové struktuře interní paměti nebo karty zvolte požadovaný soubor. Film se začne
ihned přehrávat. S videem lze manipulovat stejně jako s hudebními soubory. Krátkým stiskem
M se vrátíte do výpisu souborů, dlouhým stiskem tlačítka M zobrazíte místní nabídku:
Select Playtime:
přechod na udaný časový úsek ve filmu
Mode (režim obrazu): Normal (původní velikost), Full (na celou obrazovku)

Nabídka Radio:
Krátkým či dlouhým stiskem tlačítek << a >> můžete vyhledávat frekvence v daném směru.
Hlasitost rádia lze upravit tlačítky +/-. Krátkým stiskem M se vrátíte do předchozího menu,
dlouhým stiskem zobrazíte místní nabídku:
Manual Search:
Ruční ladění stanic v pásmu FM
Auto Search:
Samočinně prohledá pásmo FM a nalezené stanice uloží do předvoleb
Preset:
Přepne z ručního ladění na režim předvoleb
Save:
Uloží aktuální stanici do zvolené paměti
Delete:
Vymaže obsah zvolené předvolby
Stereo Switch:
Přepíná mezi Stereo/Mono příjmem FM rádia
FM Region:
Oblast příjmu (USA, Evropa)

FM Record:

Spustí rekordér vysílání. Tlačítkem PLAY můžete záznam zahájit a
pozastavit, krátkým stiskem M záznam ukončíte. Pro uložení souboru
potvrďte následující volbu YES. Nahrávka se uloží a rekordér je připraven k
dalšímu záznamu. Dlouhým stiskem M zobrazíte místní nabídku:
Quality - standardní (Normal) nebo vysoká (High) kvalita záznamu
Volume - hlasitost nahrávky ve stupních 1 - 5
Desktop - volba jednoho ze čtyř barevných schémat plochy

Nabídka Photo:
V adresářové struktuře interní paměti nebo karty zvolte požadovaný soubor. Směrovými
tlačítky lze procházet mezi obrázky. Krátkým stiskem M se vrátíte do výpisu souborů, dlouhým
stiskem zobrazíte místní nabídku:
Rotate Left / Right: Otočit obrázek vlevo/vpravo
Zoom In / Out:
Zvětšení / zmenšení obrázku
Auto Slide show:
Automatické prohlížení po 2 / 5 / 8 sec nebo Vypnuto (Turn Off)

Nabídka E-Book:
V adresářové struktuře interní paměti nebo karty zvolte požadovaný soubor. Tlačítky + a - lze
text posouvat o jednotlivé řádky, tlačítky << a >> o celé stránky. Krátkým stiskem M se vrátíte
do výpisu souborů, dlouhým stiskem zobrazíte místní nabídku:
Page Jump:
Přeskočí na číslo zadané stránky
Save/Load/Del Bookmark: Uloží/Načte/Smaže záložku (pozici v textu) z paměti
Font Size (Small/Medium/Big): Zvolí malé/střední/velké písmo
Font Color:
Zvolí barvu zobrazeného textu
Browser Mode:
Režim stránkování ruční (Manual) nebo Automatický (Auto)
Flip Time:
Čas otočení stránky v Auto režimu 10/15/20/25/30 sec.
Mode:
Zvolte nejvhodnější pozadí pro snadné čtení textu

Nabídka Record:
Tlačítkem PLAY zahájíte/pozastavíte záznam z mikrofonu. Krátkým stiskem M záznam
ukončíte, pro uložení potvrďte volbu YES. Dlouhým stiskem M zobrazíte místní nabídku:
Quality:
standardní (Normal) nebo vysoká (High) kvalita záznamu
Volume:
hlasitost nahrávky ve stupních 1 - 5
Desktop:
volba jednoho ze čtyř barevných schémat plochy

Nabídka Browser:

Nejčastější dotazy

Ve správci dat můžete procházet obsah interní paměti nebo vložené karty a spouštět soubory.
Krátkým stiskem M se vrátíte do hlavního menu, stiskem tlačítka >> vyvoláte dialog smazání
souboru. Smazání potvrdíte tlačítkem PLAY.

Jak správně pracovat s paměťovou kartou?
Výrobce doporučuje vkládat a vyjímat paměťovou kartu MicroSD/HC pouze v okamžiku, kdy je
přístroj vypnutý, aby se předešlo případné ztrátě dat. V žádném případě kartu nevyjímejte,
když je z ní přehráván jakýkoliv soubor!

Nabídka Extras:

Přístroj nereaguje, nelze zapnout nebo není rozpoznán počítačem...
Zkuste přístroj vypnout hlavním vypínačem a znovu zapnout. Pokud to nepomůže, může být
poškozený firmware. Vložte dodané CD do mechaniky počítače, z menu zvolte "Download
Energy MP5 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!

Stopwatch:
Calendar:

Klasické stopky pro měření času
Měsíční kalendář

Nabídka Settings:
Display Settings:

Backlight - čas podsvícení 5/10/15/20/30 sec / Always On (stále)
Brightness - jas displeje v úrovních 1 - 5
Backlight Mode - při nečinnosti zcela zhasne (All Dark) nebo se jen
ztmaví (Penumbra)
Display Status - Zapne/vypne (Hide) horní stavový řádek
System Settings:
Upgrade - provede aktualizaci firmware
Load to default - načte výchozí tovární nastavení přístroje
Key Lock Time - zamkne tlačítka po 10/30 sec/ 5/10 min /No (neaktivní)
Desktop:
Volba z osmi různých témat plochy
Time Settings:
Nastavení aktuálního času (Time) a data (Date)
Language:
Volba komunikačního jazyka menu
System Information: Informace o systému a volné paměti přehrávače
Auto Shut Time:
Časovač vypnutí během aktivity 20/30/40/50/60 min/Always On
(stále zapnuto)

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.
Jaká videa lze přehrát v mém přehrávači?
Přehrávat lze mnoho formátů včetně AVI komprimované kodekem XVID se zvukem v MPEG2.
Pokud Vaše videa nelze přehrát, překódujte je v dodaném programu Energy Movier. Ujistěte se
rovněž, že máte v počítači nainstalované všechny nové kodeky např. z balíku K-Lite Codec Pack.
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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