
MP4 TOUCH 8GB BLUETOOTH
Péèe a údržba:
Nevystavujte pøehrávaè MP4 Touch fyzické újmì, pøímému slunci, vysoké prašnosti, teplotì èi vlhkosti.
Nepoužívejte korozivní èi brusné èistící prostøedky.
Udržujte pøístroj èistý pomocí mìkkého a suchého hadøíku.
Baterii nabíjejte vždy, kdy se na displeji objeví symbol nízké energie.
Nerozebírejte pøístroj svépomocí. Veškeré opravy musí provést autorizované servisní støedisko.

Pøíslušenství: MP4 pøehrávaè, špuntová sluchátka, manuál, USB kabel

Popis pøístroje:
1. Menu
2. MicroSD slot
3. Mikrofon
4. On/Off
5. Další
6. Hlasitost -
7. Play / Pauza
8. Zpìt
9. Hlasitost +
10. Konektor na sluchátka
11. USB konektor

Pøipojení k PC, nabíjení baterie, zapnutí/vypnutí:
Pøehrávaè pøipojte k USB portu poèítaèe pomocí dodávaného datového kabelu. Po pøipojení si mùžete vybrat z voleb 
„Charge and Play” - umožní nadále zaøízení používat - a „Charge and Transfer” - aktivuje pøenos dat. V systému 
Windows se automaticky objeví dvì výmìnné diskové jednotky reprezentující interní a externí (Micro SDHC) pamì� 
pøehrávaèe. 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 oznamovací oblasti.

Interní Li-Ion baterie se nabíjí vždy bìhem pøipojení k poèítaèi, volitelnì ji lze nabíjet i AC adaptérem s maximálním 
výstupním proudem 1000mA. Proces trvá pøibližnì 2-3 hodiny. Nenechávejte pøístroj zbyteènì dlouho pøipojený ke 
zdroji napìtí (déle než 8 hodin), mohlo by dojít k jeho poškození. Stejnì tak nenechávejte pøístroj dlouho zcela vybitý.

Pro zapnutí / vypnutí posuòte hlavní vypínaè (4) nahoru a podržte jej na cca 2 sekundy. Pro zamknutí / odemèení 
dotykových tlaèítek posuòte hlavní vypínaè (4) dolù / nahoru.

Hlavní nabídka:
1. MUSIC - pøehrávání hudby
2. MOVIE - pøehrávání videa
3. RADIO - pøíjem rozhlasového vysílání
4. RECORD - záznam hlasových poznámek
5. PICTURE - prohlížení obrázkù a fotografií
6. FILE LIST - správce dat
7. SETTINGS - nastavení systému
8. BLUETOOTH - párování s Bluetooth kompatibilními zaøízeními

V nabídce se pohybujte tlaèítky ZPÌT (8) / DALŠÍ (5). Zvolenou položku potvrïte stiskem tlaèítka PLAY (7).

Nabídka Music:
Díky hi-fi zvukovému procesoru mùžete pøehrávat soubory MP3 / FLAC / WMA / WAV. Pøehrávání zahájíte, 
pozastavíte nebo opìt spustíte tlaèítkem PLAY. Tlaèítky ZPÌT/DALŠÍ mùžete pøecházet na pøedchozí a další 
skladby, podržením tlaèítka dojde k rychlému pøetáèení skladby v daném smìru. Tlaèítky Hlasitost +/- upravujete 
hlasitost pøehrávané hudby. Stiskem tlaèítka MENU pøi pøehrávání lze zobrazit místní nabídku voleb, krátkým 
stiskem MENU se vrátíte zpìt na obrazovku pøehrávání, delším podržením MENU až do hlavní nabídky.

Repeat (opakování): Normal, Repeat one (opakovat soubor), Folder (pøehrát celou složku jednou), Repeat folder 
(opakovat složku), Repeat all (opakovat vše), Random (náhodné poøadí), Intro (10sec. ukázky skladeb.)

Equalizer: køivky zvukového ekvalizéru Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, Bass.

Replay mode: Pomocí této volby mùžete pøehrávat ve smyèce zvolenou èást audio souboru. Pøi pøehrávání 
stisknìte tlaèítko HLASITOST+ (9) pro nastavení výchozího bodu A a poté opìt (9)  pro zvolení koncového bodu 
B. Funkci zrušíte stiskem tlaèítka PLAY.

Create Playlist: aktualizace knihovny hudebních souborù a utøídìní dle alb, umìlcù èi žánrù po operacích s pamìtí.
Pozn.: Po odpojení pøehrávaèe od poèítaèe provede pøístroj aktualizaci knihovny automaticky.

All songs: seznam všech skladeb v pøehrávaèi

Album, Artist, Genre: seøazení skladeb v pøehrávaèi podle interpreta, alba nebo názvu. Aby bylo možné soubory 
takto tøídit, musí mít korektnì vyplnìné informaèní údaje, tzv. ID3 Tagy. K tomu mùžete použít volnì dostupné 
programy jako MP3Tag nebo ID3 Renamer. 

Na obrazovce pøehrávání jsou uvedeny údaje z ID3 Tagù (název, autor...), informace o typu souboru a èase, režimy 
pøehrávání a opakování a hlasitost. Pokud má soubor pøiøazen text písnì (soubor se stejným názvem, ale koncovkou LRC), 
zobrazí se text písnì na displeji. Jinak je bìhem pøehrávání zobrazen grafický ekvalizér. 

Pøi zastaveném pøehrávání se po stisku tlaèítka „M” dostanete navíc k nabídce správce souborù:
Local folder: procházení obsahu interní pamìti nebo vložené MicroSDHC karty
Delete file: smazání vybraného souboru
Delete all: smazání všech souborù

Nabídka Radio:
Váš MP4 pøehrávaè má vestavìné FM rádio s 20 pøedvolbami a pøímým nahráváním. Systém umožòuje 
automatické nebo ruèní naladìní stanic, pøipojená sluchátka slouží pøístroji jako anténa. Pro automatické 
prohledání pásma a uložení dostupných stanic do pøedvoleb stisknìte v režimu RADIO tlaèítko MENU, zvolte 
„Auto Search” a stisknìte PLAY. Mezi stanicemi na pøedvolbách mùžete pøecházet krátkým stiskem tlaèítka 
PLAY, tlaèítky ZPÌT/DALŠÍ mùžete kdykoliv libovolnì procházet frekvenèní pásmo. Pro ruèní uložení stanice do 
pøedvolby stisknìte MENU a zvolte „Save station”. Tlaèítky VOLUME+/ VOLUME- mùžete upravit hlasitost, 
podržením tlaèítka MENU režim rádia opustíte. Z nabídky dále mùžete smazat aktuální stanici (Delete) nebo 
všechny pøedvolby (Delete All).
Pro nahrání aktuálního vysílání zvolte z nabídky položku Record. Pøed zahájením záznamu mùžete krátkým 
stiskem tlaèítka MENU vyvolat nabídku pro volbu kvality záznamu a úložištì (Internal / External). Záznam spustíte 
a pozastavíte tlaèítkem PLAY, ukonèíte podržením tlaèítka MENU. 



Nabídka Video:
S ENERGY MP4 TOUCH mùžete pøehrávat videoklipy a filmy, které jste pøedtím pøevedli do formátu AMV pomocí 
programu AMV Video Converter, který se nachází v interní pamìti. Po zvolení funkce VIDEO mùžete zvolit soubor z 
aktuálního adresáøe, nebo z nabídky Local folder vybrat požadovaný soubor v adresáøové struktuøe interní pamìti èi 
pamì�ové karty tlaèítky ZPÌT/DALŠÍ. Stiskem tlaèítka PLAY soubor spustíte.

Bìhem pøehrávání stisknìte PLAY pro pozastavení a opìtovné spuštìní videa, HLASITOST+/ HLASITOST- pro 
úpravu hlasitosti. Krátkým stiskem tlaèítem ZPÌT/DALŠÍ mùžete pøecházet na pøedchozí/další soubor, podržením 
lze video pøetáèet zpìt/vpøed. Pro místní nabídku stisknìte pøi pozastaveném pøehrávání tlaèítko MENU, zde 
mùžete mazat soubory nebo nastavit režim opakování. Podržením tlaèítka MENU se vrátíte do hlavní nabídky.

Nabídka File list:
Pomocí tohoto nástroje mùžete procházet adresáøovou strukturu interní nebo externí pamìti a spouštìt všechny 
typy souborù (na rozdíl od jednotlivých režimù, kdy vždy vidíte pouze související soubory, tedy jen hudbu, video, 
obrázky atd.).
Soubory a adresáøi mùžete listovat tlaèítky ZPÌT/DALŠÍ, pro vstup do adresáøe stisknìte PLAY, pro návrat na 
vyšší úroveò stisknìte MENU. 

Nabídka Picture:
V adresáøové struktuøe interní nebo externí pamìti zvolte požadovaný soubor a stisknìte PLAY. Tlaèítky ZPÌT/ 
DALŠÍ mùžete pøecházet na pøedchozí/další obrázek, stiskem tlaèítka MENU se vrátíte zpìt na výpis souborù a 
delším podržením do hlavní nabídky. Chcete-li snímky promítat jako prezentaci, z místní nabídky zvolte Playback 
set a vyberte Auto. Stiskem tlaèítka PLAY pøi zobrazeném obrázku spustíte automatickou prezentaci.

Nabídka Record:
Po zvolení položky RECORD z hlavního menu mùžete tlaèítkem PLAY zahájit/pozastavit záznam z mikrofonu. 
Podržením tlaèítka MENU záznam ukonèíte a následnì se vrátíte do hlavní nabídky.
Nahrávky se ukládají ve formátu WAV do složky „RECORD”, kde jimi mùžete listovat pomocí volby File List.

Nabídka Settings:
Zde nastavte systémové parametry pøehrávaèe.
UI version - nastavení barevného schématu uživatelského rozhraní (Coral, Grey, Mint).
LCD set - nastavení intervalu úplného vypnutí displeje (Dark mode), „0" pro stále zapnutý displej.

Language - volba komunikaèního jazyka
Power Off - nastavení automatického vypnutí pøístroje pøi neèinnosti (Off time, v sekundách) nebo èasovaného vypnutí 
pøi spuštìném pøehrávání (Sleep time, v minutách)

Nabídka Bluetooth:
Pro aktivaci bezdrátového rozhraní zvolte v této nabídce položku „Enable Bluetooth”. 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”. 

Konverze AMV videa:
Software AMV Video Converter vám umožní pøevádìt vaše videa v AVI/WMV/MPG/VOB/ASF do formátu AMV pro 
pøehrání v Energy MP4 Touch. Postupujte takto:
1. Pøipojte váš Energy MP4 pøehrávaè k poèítaèi.
2. Otevøete obsah pamìti a spus�te program „Setup.exe” ze složky „AMV Video Converter”.
3. V oknì instalace stisknìte OK a kliknìte na ikonu pro zahájení instalace. Stisknìte „Next” pro pokraèování. 
    Pozn.: V závislosti na již instalovaných systémových kodekách mùžete být vyzváni k pøepsání starších souborù.
    Pokud v systému nemáte potøebné kodeky, stáhnìte a nainstalujte napø. „K-Lite Standard Pack”.
4. Je-li instalace hotova, spus�te  aplikaci zde:
    "Start"->"All programs"->"Media Player Utilities"->"AMV&AVI Video Converter".
5. Tlaèítkem „Add file” pøidejte do fronty soubory, které chcete zkonvertovat.
6. Tlaèítkem „Video Path” zvolte cílové umístìný pøevedených souborù. Pokud máte pøehrávaè Energy MP4
     pøipojen k poèítaèi, mùžete pøímo zvolit pamì� pøehrávaèe. Dbejte však na dostatek místa. 
7. Máte-li všechna videa pøipravena, stisknìte „Begin” pro zahájení konverze.

Nejèastìjší dotazy
Pøehrávaè na mì mluví španìlsky, jak nastavím v menu angliètinu?
V hlavním menu jdìte do nabídky SETTINGS -> IDIOMA a zvolte ENGLISH.

Pøístroj se chová nestandardnì nebo nelze zapnout.
Pokud nepomáhá resetování pøehrávaèe (tlaèítko RESET se nachází u mikrofonu), mùže být poškozený firmware. 
Jdìte na stránku podpory (SUPPORT) na www.energysistem.com, zde zvolte firmware pro váš pøístroj, stáhnìte 
jej a rozbalte na disk poèítaèe. Postupujte podle instrukcí v pøiloženém dokumentu. Pøed instalací firmware si 
zazálohujte všechna data, pamì� je bìhem procesu vymazána! Podle sériového èísla ovìøte, že stažený 
soubor je opravdu urèen pro váš pøehrávaè. Aplikací jiného firmware mùžete pøístroj znièit!

Prohlášení o shodì:
Výrobce Energy Sistem Soyntec S.A., Pol. Ind. Finestrat, C/.Calpe No.1, 03509 Finestrat 
Alicante (Španìlsko) deklaruje exkluzivní odpovìdnost za shodu produktu Energy Sistem MP4 
Touch Series, vyrobeného v Èínì, se souvisejícími naøízeními, normami a standardy Evropské 
unie dle smìrnice 2004/108/EC Evropského parlamentu a Rady z 15. prosince 2004.

Podpora a reklamace:
Pokud zaznamenáte potíže se zaøízením, obra�te 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. Více informací o pøístroji a specializovaná podpora na internetu www.energy-sistem.cz
Interní baterie v pøístroji je spotøební materiál, výrobce uvádí životnost min. 12 mìsícù.

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, E-mail: podpora@getta.cz, www.getta.cz
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