Pøipojení k PC a nabíjení baterie:

ENERGY MP3 CLIP BLUETOOTH
Popis pøístroje:
1. BACK / Zpìt
2. HLASITOST +Konektor sluchátek
3. NEXT / Další
4. PLAY / PAUZA
5. MENU
6. HLASITOST - / Zámek
7. Mikrofon
8. USB konektor
9. MicroSD Slot
10. Audio jack

Pøehrávaè pøipojte k USB portu poèítaèe pomocí dodávaného datového kabelu. V systému Windows se
automaticky objeví výmìnná disková jednotka interní pamìti. 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.
Interní baterie mùže být z výroby pøednabitá, nicménì doporuèujeme dobít ji pøed prvním použitím do plné kapacity.
Baterie se nabíjí vždy bìhem pøipojení k poèítaèi, proces trvá pøibližnì 2-3 hodiny. Nenechávejte pøístroj zbyteènì
dlouho pøipojený ke zdroji napìtí (ne déle než 8 hodin), mohlo by dojít k jeho poškození.
Energy disponuje dvìma systémy pro úsporu energie. Pod položkou SYSTEM SETTING -> Backlight mùžete
nastavit èasový interval, po nìmž systém zhasne displej. Zvolíte-li „0", displej zùstane vždy zapnutý. Dále je možné
nastavit interval, po jehož uplynutí se pøehrávaè vypne pøi neèinnosti (SYSTEM SETTING -> Off Time) nebo
naèasovat vypnutí pøi aktivním pøehrávání (SYSTEM SETTING -> Sleep Time).

Hlavní nabídka:
MUSIC - pøehrávání hudby
RECORD - záznam hlasových poznámek
VOICE - pøehrávání hlasových záznamù
RADIO - pøíjem rozhlasového vysílání
SYSTEM - nastavení systému

Obsah balení:
- Energy MP3 Clip Bluetooth
- Hi-Fi špuntová sluchátka
- USB kabel pro nabíjení a pøipojení k PC
- manuál

BLUETOOTH - pøipojení k Bluetooth sluchátkùm
Zvolte požadovanou volbu a potvrïte tlaèítkem PLAY.

Nabídka Music:
V režimu Music lze pøehrávat hudební soubory MP3/WMA. Krátkým stiskem tlaèítek (1) a (3) lze pøecházet mezi
soubory, dlouhým stiskem vyhledávat pasáž uvnitø hrající skladby. Tlaèítky +/- lze zvýšit/snížit hlasitost
reprodukované hudby. Pøi pozastaveném pøehrávání lze stiskem tlaèítka MENU (5) zobrazit následující nabídku:
Local Folder:
Procházení obsahu interní pamìti nebo pamìové karty
Delete File:
Smazání aktuálnì zvoleného souboru
Delete All:
Smazání všech souborù z pamìti pøehrávaèe
Playlist:
Po zmìnì obsahu pamìti umožní znovu vygenerovat seznamy skladeb:

1. Create Playlist: Tato volba umožní vytvoøit playlisty podle alb, umìlcù nebo žánrù
2. All Songs: Zobrazí se všechny soubory uložené v pamìti MP3, setøídìné podle abecedy
3. Album List: Zobrazí seznam skladeb setøídìných podle alb.
4. Artists: Zobrazí seznam skladeb setøídìných podle umìlcù.
5. Genres: Zobrazí seznam skladeb setøídìných podle žánrù.
Bìhem pøehrávání hudby stisknìte krátce tlaèítko MENU (5) pro pøístup k následující nabídce:
Repeat (opakování): Normal (pøehraje vše 1x), Repeat One (opakuje skladbu), Folder (pøehraje složku),
Repeat Folder (opakuje složku), Repeat All (opakuje vše), Random (náhodné
poøadí), Intro (pøehraje ukázky skladeb v délce 10 sekund)
Equalizer:
Zvukové profily Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB
Tempo Rate:
Možnost zrychlení nebo zpomalení pøehrávané skladby
Replay Mode:
Opakování smyèky A-B uvnitø aktuálního souboru. Po aktivaci této funkce zvolte
pøi pøehrávání poèáteèní bod (A) stiskem tlaèítka NEXT (3), poté také koncový bod
(B). Smyèka se bude opakovat, dokud znovu nestisknete tlaèítko PLAY (4).
Exit:
Návrat na obrazovku pøehrávání.

Nabídka Radio:
Krátkým stiskem tlaèítek (1) a (3) mùžete procházet frekvence v pásmu FM, dlouhým stiskem se vyhledá první
dostupná stanice v daném smìru. Krátkým stiskem tlaèítka PLAY bìhem poslechu rádia pøepínáte mezi
pøedvolbami v pamìti, vytvoøené pomocí automatického ladìní. Krátkým stiskem MENU zobrazíte místní
nabídku režimu Rádio:
Save:
Uloží aktuálnì naladìnou frekvenci do zvolené pamìti. Pokud jsou všechny pøedvolby
obsazené, zaène se pamì obsazovat znovu od pozice 01.
Record:
Záznam probíhajícího vysílání ve formátu WAV do pamìti pøehrávaèe.
Stisknìte PLAY pro zahájení a pozastavení záznamu. Pro ukonèení záznamu
podržte tlaèítko MENU. Nahrávky jsou dostupné v režimu VOICE.
Delete:
Vymaže obsah aktuální pøedvolby
Delete all:
Vymaže všechny pøedvolby z pamìti
Auto Search:
Samoèinnì prohledá pásmo FM a nalezené stanice uloží do 20 pøedvoleb
Dlouhým stiskem tlaèítka MENU se vrátíte do hlavní nabídky. Pøíjem FM rádia se poté ukonèí.

Nabídka Record:
Energy MP3 Clip dokáže pomocí interního mikrofonu zaznamenávat hlasové poznámky a zastat tak funkci
digitálního diktafonu. Z hlavní nabídky zvolte položku RECORD, pro inicializaci procesu stisknìte dvakrát krátce
tlaèítko PLAY. Na displeji zaène blikat èasový údaj 000:00:00, poté stisknìte PLAY pro zahájení / pozastavení
záznamu. Pro ukonèení nahrávky podržte tlaèítko MENU nìkolik sekund.
Pøed zahájením záznamu mùžete krátkým stiskem MENU zvolit kvalitu záznamu dle datového toku 32 - 384 kbps.

Nabídka Voice
V tomto prostøedí mùžete pøehrávat nahrávky z diktafonu a záznamy vysílání z FM rádia ve formátu WAV. Zvolte
požadovaný soubor tlaèítky (3) a (1), stisknìte PLAY pro pøehrání. Stisknìte dlouze MENU pro návrat do hlavní
nabídky. Pokud pozastavíte pøehrávání, krátkým stiskem MENU zobrazíte místní nabídku:
Local Folder:
Výpis nahrávek v pamìti pøehrávaèe
Delete File:
Smaže aktuálnì vybranou nahrávku z pamìti pøehrávaèe
Delete All:
Vymaže všechny soubory WAV z pamìti pøehrávaèe
Exit:
Opuštìní nabídky

Nabídka Settings:
V tomto prostøedí mùžete nastavit parametry pøehrávaèe:
Backlight:
nastavení intervalu zhasnutí displeje. Pøi volbì „0" bude displej vždy zapnutý.
Language:
nastavení komunikaèního jazyka menu
Power Off:
Off Time - nastavení intervalu vypnutí pøehrávaèe pøi neaktivitì
Sleep Time - nastavení intervalu vypnutí pøístroje bìhem pøehrávání
Contrast:
nastavení jasu displeje
Reset:
tovární nastavení parametrù
Auto Lock:
nastavení intervalu automatického zamknutí tlaèítek pøehrávaèe

Nabídka Bluetooth:
Pro aktivaci bezdrátového rozhraní zvolte v této nabídce položku „Bluetooth Status”. Pro vyhledání a spárování
sluchátek nebo reproduktoru zvolte volbu „Bluetooth Search”. Ujistìte se, že požadované zaøízení je aktivní v
režimu párování. Pøehrávaè vyhledá dostupná zaøízení a zobrazí jejich seznam. Vyberte požadované zaøízení a
zvolte „Bluetooth Pairing”.
Jakmile je zaøízení spárováno, bude uloženo do pamìti a mùžete jej použít ze seznamu „Bluetooth Devices List”
vždy, když aktivujete režim Bluetooth.

Pokud se u sluchátek / reproduktoru v seznamu nalezených Bluetooth zaøízení objeví volba „Bluetooth
Unpairing”, znamená to, že je zaøízení již spárováno s pøehrávaèem. Touto volbou mùžete párování zrušit a
vyhledat nové zaøízení pomocí „Bluetooth Search”.

Reinstalace firmware:
Váš pøehrávaè používá operaèní systém zvaný Firmware, který mùže být v nìkterých nutných pøípadech potøeba
pøeinstalovat nebo aktualizovat. Tento proces je jednoduchý, ale tøeba jej provést peèlivì. Pokud se pøístroj chová
nestandardnì, zamrzá, restartuje se nebo nelze pøistupovat k obsahu pamìti, zkuste jej nejprve vypnout tlaèítkem
RESET pomocí kanceláøské sponky. Jestliže problém pøetrvává, firmware pøehrávaèe mùže být poškozený a
vyžadovat reinstalaci.
Upozornìní: Pøed zahájením si zazálohujte obsah interní pamìti, ta mùže být v prùbìhu procesu vymazána a
zformátována!
1. Na stránce www.energysistem.com zvolte kartu Support.
2. Zvolte váš model ze seznamu a stáhnìte nejnovìjší verzi firmware pro váš model.
Pozor: Ujistìte se, že firmware odpovídá sériovému èíslu vašeho pøístroje! Aplikací nesprávného firmware
mùžete nevratnì poškodit váš pøístroj!!!
3. Rozbalte stažený soubor do složky v poèítaèi. Postupujte podle instrukcí v pøiloženém PDF dokumentu.
4. Jakmile je proces dokonèen, odpojte pøehrávaè z USB, zapnìte jej (je-li vypnutý) a poèkejte na nabìhnutí
hlavního menu (to mùže trvat nìkolik minut).
5. Poté mùžete pøehrávaè pøipojit k PC, obnovit obsah pamìti a opìt jej používat.

Podpora a reklamace:
Pokud zaznamenáte potíže se zaøízením, obrate se prosím na autorizovaný servis. Kontakt na servis je uveden na
konci tohoto návodu. Pokud se konzultací se servisním technikem nepodaøí potíže vyøešit, zašlete prosím Vaše
zaøízení spolu s kopií nákupního dokladu, popisem závady a Vašimi kontaktními údaji na uvedenou adresu servisu.
Vaše reklamace tak bude vyøešena rychleji a sofistikovanìji, než kdybyste pøístroj reklamovali pøes Vašeho prodejce.
Energy poskytuje na území EU záruku 36 mìsícù od data nákupu. V praxi to znamená, že prodejce drží zákonnou
záruku 24 mìsícù a bìhem následujících 12 mìsícù mùžete uplatnit reklamaci v autorizovaném servisu. V pøípadì
neopravitelnosti výrobku vám mùže být nabídnut zdarma stejný nebo podobný produkt, v prodloužené záruce však
nelze žádat vrácení penìz.
Interní baterie v pøístroji je spotøební materiál, výrobce uvádí životnost min. 12 mìsícù.

Nejèastìjší dotazy:
Pøístroj nereaguje, nelze zapnout nebo není rozpoznán poèítaèem...
Zkuste pøístroj vypnout tlaèítkem RESET a znovu zapnout. Pokud to nepomùže, mùže být poškozený firmware.
Postupujte podle pokynù k reinstalaci firmware.
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.
Data ID3 Tagù mají nekorektní znaky
Text zobrazených polí (název, interpret apod.) musí být uložen ve formátu UNICODE pro zajištìní maximální
kompatibility pøi zobrazení. Nicménì špatné zobrazení nìkterých znakù nemá vliv na kvalitu zvuku.
Pøístroj na mì mluví španìlsky. Jak nastavím angliètinu?
V hlavním menu zvolte SETTINGS -> Idioma -> Inglés.

Prohlášení o shodì:
Výrobce Energy Sistem Technology, S.A., Pol. Ind. Finestrat, C/.Calpe No.1, 03509
Finestrat Alicante (Španìlsko) deklaruje exkluzivní odpovìdnost za shodu produktu Energy
Sistem Energy MP3 Clip Bluetooth, vyrobeného v Èínì, se souvisejícími naøízeními,
normami a standardy Evropské unie dle smìrnice 2014/53/EU.

Více informací o pøístroji a specializovaná podpora na internetu www.energy-sistem.cz
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: Getta Trade s.r.o., Vichrova 1912, 28922 Lysá nad Labem.
Autorizovaný servis: Getta Trade s.r.o., Pøíèná 199, 289 22 Lysá nad Labem
Tel: 777 785 404 (9 - 15 hod.), E-mail: podpora@getta.cz, www.getta.cz

