Hlavní nabídka:

5204 / 5208 / 5216 TOUCH
Popis pøístroje:
1. Oèko pro poutko
2. Ikona MENU: návrat do hlavního menu
3. Ikony V+/V-: zesílení/zeslabení zvuku
4. Ikona HOLD: odemèení/zamèení dotykového
displeje/tlaèítek
5. Dotykové pero

6. Sluchátkový výstup/TV-Out výstup
7. ON/OFF: zapnutí/vypnutí, kalibrace
dotykového displeje
8. Hlavní vypínaè
9. USB 2.0 konektor pro pøenos dat a nabíjení
10. Slot pro rozšiøující kartu MicroSD.

Ovládání Energy 52xx Touch:

VIDEO

Vìtšina funkcí pøístroje se ovládá pomocí dotykového displeje. Pøehrávaè lze ovládat prstem,
doporuèujeme ale využít pøiložené dotykové pero. Po zapnutí pøehrávaèe se objeví hlavní
menu, viz obrázek vlevo. Zvolte požadovanou položku klepnutím na pøíslušnou ikonu, poté se
objeví další nabídka. V horní èásti displeje je umístìna lišta s funkèními ikonami pro ovládání
hlasitosti, vstup do menu a zamèení dotykového displeje/tlaèítek.

RÁDIO

Nabídka MUSIC

HUDBA

DIKTAFON
OBRÁZKY
TEXTY
DALŠÍ
NASTAVENÍ

Pøipojení k PC a nabíjení baterie:
Pøehrávaè pøipojte k USB portu poèítaèe pomocí dodávaného datového kabelu. V systému
Windows se automaticky objeví dvì výmìnné diskové jednotky - jedna pro interní pamì a další
pro pamìovou kartu. Soubory a adresáøe mùžete èíst, zapisovat a mazat, stejnì jako pøi práci s
pevným diskem poèítaèe. Po ukonèení práce vždy pøehrávaè nejprve bezpeènì odhlašte ze
systému pomocí ikony USB v systémové oblasti vedle hodin. Poté jej mùžete odpojit od PC.
Baterie se nabíjí vždy bìhem pøipojení k poèítaèi, volitelnì ji lze nabíjet i AC adaptérem s maximálním výstupním proudem 500mA. Proces trvá pøibližnì 3-5 hodin. Nenechávejte pøístroj
pøipojený ke zdroji napìtí déle než 8 hodin, mohlo by dojít k jeho poškození.

V menu Hudba se nalézají níže uvedené položky. Klepnutím na ikonu srdce v dolní èásti displeje
lze vybraný soubor pøidat do seznamu oblíbených skladeb:
Current Play (obrazovka pøehrávání), All Music (všechny skladby), Artist (seznam skladeb podle
umìlcù), Album (seznam alb), Genre (výpis podle žánru), My Favorite (seznam oblíbených skladeb
- soubor oznaèíte jako oblíbený kliknutím na ikonu srdce ve výpisu), Record (seznam nahrávek), Dir
List (procházení adresáøové struktury pamìti), MediaLib Update (aktualizace knihovny médií) a
Playback Resume (navázání pøerušených souborù).
Na obrazovce pøehrávání jsou uvedeny údaje z ID3 Tagù (název, autor, album...), informace i typu
a kvalitì souboru, hodiny, stav baterie, odehraný a zbývající èas, režimy pøehrávání a opakování a
hlasitost. Funkce se ovládají pomocí ikon ve spodní èásti (vpøed/vzad, play/pauza). V rámci
souboru se lze pohybovat nejen ikonami, ale také kliknutím na požadovanou pozici v lištì
prùbìhu pod ukazatelem èasu. Stejnì tak lze ovládat hlasitost pomocí ikon +/- nebo kliknutím na
lištu hlasitosti. Klepnutí na ikonu M zobrazí místní nabídku:
Repeat Mode (Opakování): Once (pøehrát soubor jednou), Repeat (opakovat soubor), All
(pøehrát vše), All Repeat (opakovat vše), Intro (ukázky skladeb)
Play Mode (Pøehrávání):
Normal (postupnì), Shuffle (náhodnì)
PlayFX (pokroèilé efekty): 3D, Bass, Auto Volume (automatická hlasitost)
EQ Select (ekvalizér):
Normal, PlayFX, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, User EQ (vlastní)
User EQ Setup:
Dotykovým perem nastavte vlastní køivku ekvalizéru
Display (typ zobrazení):
ID3, Lyric, Frequency Chart (grafický ekvalizér), Disable (vyp.)
Set Color (barva písma):
White (bílá), Black (èerná)

Nabídka VIDEO

Nabídka E-BOOK

Nejèastìjší dotazy

V adresáøové struktuøe interní pamìti nebo karty zvolte požadovaný soubor. Film se zaène ihned
pøehrávat. Po klepnutí na displej se zobrazí lišta s ovládacími prvky pro play/pauzu, pøetáèení a
hlasitost. Šipkou vpravo dole se vrátíte do výpisu souborù, ikona M zobrazí místní nabídku:
Jump To Minute:
pøechod na udaný èasový úsek ve filmu
Mode (režim obrazu): Normal (pùvodní velikost), Fullscreen (na celou obrazovku)
TV-Out Switch:
aktivuje televizní výstup

V adresáøové struktuøe interní pamìti nebo karty zvolte požadovaný soubor. Ikonami v dolní
èásti lze text posouvat o jednotlivé øádky nebo o celé stránky. Šipkou vpravo dole se vrátíte do
výpisu souborù, ikona M zobrazí místní nabídku:
Page Jump:
Pøeskoèí na èíslo zadané stránky
Save/Load/Del Bookmark: Uloží/Naète/Smaže záložku (pozici v textu) z pamìti
Set Font (Small/Mid/Big): Zvolí malé/støední/velké písmo
Set Color:
Zvolí barvu zobrazeného textu
Browser Mode:
Režim stránkování ruèní (Manual) nebo Automatický (Auto)
Flip Time:
Èas otoèení stránky v Auto režimu 10/15/20/25/30 sekund
Black Background (Yes/No):Zapne nebo vypne èerné pozadí pro snadnìjší ètení textu

Nefunguje dotykový displej...
Bude jej zøejmì tøeba znovu zkalibrovat. Zapnìte pøehrávaè a na obrazovce hlavního menu krátce
stisknìte POWER. Naskoèí obrazovka kalibrace, postupnì klikejte perem na èervený bod.

Nabídka FM RADIO
Klepnutím èi podržením ikon << a >> mùžete vyhledávat frekvence v daném smìru. Hlasitost
rádia lze upravit tlaèítky +/- nebo klepnutím na lištu hlasitosti. Šipkou vpravo dole se vrátíte do
pøedchozího menu, ikona M zobrazí místní nabídku:
Manual Search:
Ruèní ladìní stanic v pásmu FM
Auto Search:
Samoèinnì prohledá pásmo FM a nalezené stanice uloží do pøedvoleb
Preset Channels:
Pøepne z ruèního ladìní na režim pøedvoleb
Save Channel:
Uloží aktuální stanici do zvolené pamìti
Delete Channel:
Vymaže obsah zvolené pøedvolby
Stereo Switch:
Pøepíná mezi Stereo/Mono pøíjmem FM rádia
Radio Area:
Oblast pøíjmu (Èína, USA, Evropa)
FM Record:
Zahájí záznam aktuálního vysílání do pamìti. Záznam lze pozastavit
a opìt spustit ikonou pauzy, ukonèit klepnutím na šipku vpravo dole

Nabídka EXTRAS
Explorer:
Stopwatch:
Calendar:

Správce dat pro spouštìní a mazání souborù
Klasické stopky pro mìøení èasu
Mìsíèní kalendáø

Nabídka SETTINGS
FM Transmitter Settings:
TV Switch:
Display Settings:

Nabídka RECORD
Klepnutím na prostøední ikonu Record (O) lze záznam z mikrofonu spustit a pozastavit. Šipkou v
pravém rohu záznam ukonèíte a vrátíte se do hlavního menu. Ikona M zobrazí místní nabídku:
Quality:
Low (nízká) nebo High (vysoká) kvalita záznamu
Volume:
hlasitost nahrávky ve stupních 1 - 5

Nabídka PHOTO
V interní pamìti nebo na kartì zvolte požadovaný soubor. Ikonami v dolní èásti lze procházet mezi
obrázky a otáèet je. Šipkou vpravo dole se vrátíte do výpisu souborù, ikona M zobrazí místní nabídku:
Rotate Left / Right: Otoèit obrázek vlevo/vpravo
Zoom In / Out:
Zvìtšení / zmenšení obrázku
Slideshow:
automatické prohlížení po udaných intervalech nebo Vypnuto (Turn Off)

System Settings:
Desktop:
Time Settings:
Language (Idioma):
System Information:
Auto Shut Time:
Inactive Shut Time:

Vypnutí/zapnutí a nastavení frekvence FM vysílaèe
de/aktivuje výstup na TV pomocí TV-Out
Light Time - èas podsvícení 5/10/15/20/30 sec / Always (stále)
Brightness - jas displeje v úrovních 1 - 5
Light Mode - pøi neèinnosti zcela zhasne (All Dark) nebo se jen
ztmaví (Penumbra)
Display Status - Zapne/vypne (Hide) horní stavový øádek
Upgrade - provede aktualizaci firmware
Restore Defaults - naète výchozí tovární nastavení pøístroje
Volba z deseti rùzných témat plochy
Nastavení aktuálního èasu (Time) a data (Date)
Volba komunikaèního jazyka menu
Informace o systému a volné pamìti pøehrávaèe
Èasovaè vypnutí bìhem aktivity 15/30/45/60/75 min/Vyp (No)
Èasovaè vypnutí pøi neaktivitì 3/6/9/12/15 min/Vyp (No)

Pøístroj nereaguje, nelze zapnout nebo není rozpoznán poèítaèem...
Zkuste pøístroj vypnout tlaèítkem RESET a znovu zapnout. Pokud to nepomùže, mùže být poškozený
firmware. Vložte dodané CD do mechaniky poèítaèe, z menu zvolte "Download Energy 52 Series
Firmware Utility". Otevøe se stránka podpory na www.energysistem.com, zde zvolte firmware pro
váš pøístroj, stáhnìte jej a rozbalte na disk poèítaèe. Otevøete soubor "Readme" a následujte
instrukce. Pøed instalací firmware si zazálohujte všechna data, pamì je bìhem procesu vymazána!
Nelze pøehrát nìkteré MP3 a WMA soubory...
Pøehrávat lze pouze soubory MP3 nakódované podle standardu MPEG Layer 3. Pokud bude
potøeba, soubor pøekódujte znovu v poèítaèi. Nelze pøehrávat WMA chránìné systémem DRM.
Jaká videa lze pøehrát v mém pøehrávaèi?
Pøehrávat lze mnoho formátù vèetnì AVI komprimované kodekem XVID se zvukem v MPEG2.
Pokud Vaše videa nelze pøehrát, pøekódujte je v dodaném programu Energy Movier. Ujistìte se
rovnìž, že máte v poèítaèi nainstalované všechny nové kodeky napø. z balíku K-Lite Codec Pack.
Více informací o pøístroji a specializovaná podpora na internetu www.energysistem.com

Toto zaøízení je elektroodpad a nepatøí do domovního odpadu. Takto oznaèené
nefunkèní zaøízení mùžete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované
sbìrnì.

Dovozce pro ÈR:
HBC Europe s.r.o., Štìrboholská 1434/102A, 10200 Praha 10
Tel: 272 700 719, E-mail: podpora@hbc-europe.cz
www.hbc-europe.cz

