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TEAC MP-8000 je jeden z nejvýkonnìjích Media Player na trhu.

OBSAH DODÁVKY

MENU

Kabel USB

Kabel od adaptéru

Taka

Napájecí zdroj

A-B

Media Player MP-8000

Kabelová pøípojka

Sluchátka

Pøíruèka

Instalaèní-CD

Ovládaèka (optionální)
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DÙLEITÉ POKYNY
Nevystavujte Vá pøístroj:
 ádným extrémním teplotám.
 ádné vlhkosti.
 ádným vysokým tlakùm nebo jiným silám.
 ádným chemikáliím jako je benzín nebo øedidla.
 ádnému pøímému sluneènímu záøení nebo jiným tepeným zdrojùm.
 ádnému prachu.
 ádným silným ranám nebo otøesùm.
 Nepodkládejte na Vá pøístroj ádné tìké pøedmìty.
 Nenastavujte hlasitost pøíli vysoce.
 Nepokouejte se sami Vá pøístroj otvírat a/nebo jej sami opravovat.
Upozornìní týkající se baterie
Tento pøístroj vlastní vysoce kapacitní lithiovou polymerovou
baterii. Pokud je tato plnì nabytá, je za normálních okolností
moné pøehrávat MP3-hudební tituly a do délky 10-ti hodin.
Kromì toho je moné nahrávat a do maximální délky 10-ti hodin
(Upozornìní: Hranice (limit) je dán pouze volným místem v
pamìti). Tato baterie se mùe nejménì 500x dobít. Abyste dosáhli
plného vyuití Vaí baterie, dbejte na to, aby baterie byla pøed
zahájením kadého nového nabíjení vdy úplnì vybitá. ivotnost
baterie je mimo jiné závislá na provozních podmínkách.
 K èistìní a údrbì nepouívejte ádné mokré a hrubé hadøíky.
 Pokud se koncovka od sluchátek, které pouíváte, nehodí do
dálkového ovladaèe, pouijte prosím pøiloený adaptérový kabel.
Dùleité upozornìní:
Pøed uvedením do provozu si prosím pøeètìte celou tuto pøíruèku.
Za kody zpùsobené chybným ovládáním neneseme ádnou
záruku.
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1. ZÁKLADNÍ FUKCE
Zapnutí
Podrte tlaèítko </
nezapne.

tak dlouho zmáèknuté, dokud se pøehrávaè

Vypnutí
Podrte tlaèítko </
nevypne.

tak dlouho zmáèknuté, dokud se pøehrávaè

Pøehrávání hudby
1. Zapnìte pøístroj (</ ).
2. Zmáèknutím tlaèítka
se dostanete do modusu pøehrávání hudby.
3. Zmáèknutím tlaèítek U a V si mùete zvolit tituly.
4. Pomocí
si pøehrajete zvolený titul.
5. S tlaèítkama W a X si mùete nastavit hlasitost.
6. Zmáèknutím
pøeruíte pøehrávání.
7. Pokud se bìhem jedné minuty nenavolí ádná funkce, tak se
pøehrávaè (Player) automaticky vypne.
Nahrávání
1. Pokud podríte tlaèítko A-B delí dobu zmáèknuté, dostanete se
do modusu nahrávání.
2. Pomocí A-B zahájíte nahrávání.
3. Zmáèknutím tlaèítka </ nahrávání zastavíte. Nový datový zvukový
soubor se uloí.
4. Pomocí
si mùete zvukový záznam znovu pøehrát.
Rádio (optionálnì pøes Firmware-Upgrade k dosaení)
1. Vstupte do modusu pracovní plochy pomocí delího zmáèknutí
tlaèítka MENU.
2. Zvolte tlaèítkama U nebo V funkci FM-Radio.
3. Zmáèknìte
, abyste mohli rádio uvézt do chodu.
4. Podrte tlaèítka U nebo V delí dobu zmáèknuté, abyste mohli
nastartovat funkci automatického hledání.
5. Pomocí U nebo V si zvolte poadovaný kanál.
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Nabíjení baterie
Pøehrávaè se automaticky sám nabíjí, pokud je propojena síová èást
s pøístrojem. Pouívejte pouze tu síovou èást, která byla k pøístroji
pøiloena.
 Zdroj napájení: 100~240V, 50~60Hz
 Doba nabíjení: ca. 3 hodiny (pøi úplném vybití)
 Doba pøehrávání: ca. 10 hodin (pøi plném nabití)
Dalí monost nabíjení pøehrávaèe je jeho propojení pomocí USBkabelu s poèítaèem. Pokud podríte tlaèítko MENU zmáèknuté bìhem
toho, kdy bude pøehrávaè propojený s poèítaèem, dostanete se pøímo
do modusu nabíjení.
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2. DALÍ FUNKCE
2.1 Pracovní stùl
Pøes pracovní stùl se dostanete do vech hlavních funkcí Vaeho Media
Player. Do modusu pracovního stolu se dostanete delím zmáèknutím
tlaèítka MENU.
À Seznam funkcí
Á Pozadí

Ã Stav nabití baterie
Â Navolená funkce
À Pìt elementù stojí k dispozici:
 MP3 Player (MP3-pøehrávaè)
 Record (Jazykový záznam)
 FM Radio (optionálnì pøes Firmware-Upgrade k dosaení)
 Game (Hry)
 Disk Explorer
Á Grafiku pozadí je moné zamìnit za jakýkoliv jiný obraz, který se
nachází na Vaem poèítaèi (viz kapitola 3)
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Zvolení funkcí:
1. Zvolte pomocí tlaèítek U nebo V Vámi poadovanou funkci.
2. Zmáèknìte tlaèítko
, abyste tu funkci mohli nastartovat.
Meníèka
Kadá funkce od Media Player obsahuje rùzná meníèka, pomocí
kterých je moné provádìt rùzné volby a nastavení. Zmáèknìte krátce
tlaèítko MENU, abyste mohli odpovídající volby meníèka vyvolat.
V modusu menu:
1. Zmáèknutí MENU ukonèí modus menu.
2. Pomocí W nebo X se mùete v menu orientovat.
3. Pomocí U nebo V mùete mìnit ukázané nastavení.
4. Pomocí
stanovíte aktuální volbu.
Pokud se pracuje s MENU na pracovním stole, objeví se meníèko s
následujícími volbami:
Brightness: slouí k nastavení svìtlosti LC-displaye; s U nebo V se
zvolí jedna z 12-ti moných hodnot svìtlosti, které jsou nastavitelné.
Language: Pøehrávaè pracuje s mnoha rùznými jazyky. S tlaèítky U
nebo V se nastaví odpovídající jazyk.
About: Slouí k ukázání aktuální verze firemního zboí.
Default Desktop: Pokud byl pracovní stùl nastaven napø. na
zpracovanou fotografickou funkci, mùe se tato volba pouít k
znovunastavení standartního pracovního stolu.
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2.2 MP3-pøehrávaè (MP3 Player)

Pokud zmáèknete a podríte tlaèítko
hudby.

nastartujete modus pøehrávání

Modus pøehrávání

À Hlasitost: s W nebo X mùete nastavit hlasitost.
Á Hudební titul: slouí k ukázání ID3-informací hudební skladby.
Â Znázornìní køivek nebo ukázání lyriky: Tento pøehrávaè podporuje
LRC Lyrics Format. Vlote ten odpovídající stejnojmenný Lyrics-soubor
do seznamu s tou hudební skladbou. Lyriky pak budou odpovídajícnì
ukázány.
Ã Statusy hudby:
Pøehrávání
Pausa
Stop
Ä Ekvalizér Provozní druh (Normal, Bass, Rock, Pop, Classic, Treble,
Live, Dance, UserMode)
Å Modus opakování: je znázornìn èervenì.
Æ Pruhový ukazatel pozice titulù: ukazuje aktuální stav reprodukce.
Ç Pozice titulù: nastaveno: Elapsed: doba, která byla dosud odehrána;
nastaveno: Remaining: doba, která jetì zbývá k odehrání
È Ukazatel modusu opakování:
Normal: Vechny hudební tituly budou postupnì pøehrány.
All tracks: Vechny hudební tituly budou zopakovány.
Track: Jenom ten aktuální hudební titul bude zopakován.
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Pøehrávání hudby:
Zmáèknutím
bude reprodukována aktuální hudební skladba. Pokud
se tlaèítko
bìhem reprodukce znovu zmáèkne, dojde k pøeruení
reprodukce.
Sekvence opakování
Tato funkce umoòuje zopakování urèité èásti hudební skladby. Zde
se postupuje následovnì:
1. Bìhem pøehrávání se tlaèítko A-B krátce zmáèkne, aby se oznaèil
zaèátek toho okruhu, který se má opakovat. Ukazatel opakování je
nyní èásteènì oznaèen èervenì.
2. Zmáèknìte znovu A-B, abyste mohli
stanovit konec místa opakování. Ukazatel
opakování je nyní oznaèen èervenì
dokonale.
3. Ten oznaèený okruh hudební skladby se
nyní bude postupnì opakovat.
4. Opakovací smyèka se ukonèí opìtným
zmáèknutím A-B.
Obsluha MP3-pøehrávaèe pomocí meníèek
Po zmáèknutí tlaèítka MENU v modusu reprodukce hudby se objeví
okno s následujícími volbami:
TimeMode: slouí k nastavení ukazatele
doby reprodukce. S U nebo V se nastaví
Elapsed nebo Remaining.
Repeat: slouí k nastavení opakovacího
modusu. S U nebo V lze nastavit jednu z
následujících voleb:
Normal: Vechny hudební tituly budou
postupnì pøehrány. All tracks: Vechny
hudební tituly budou zopakovány. Track:
Jenom ten aktuální hudební titul bude zopakován.
EQ: slouí k nastavení ekvalizéru. Je mono volit pouze z následujících
moností Normal, Bass, Rock, Pop, Classic, Treble, Live, Dance a
UserMode.

264 | MP-8000

Nastavení EQ UserMode
Zaktivujte modus meníèka a zvolte EQ. Zvolte s U nebo V UserMode.
Pomocí
se UserMode zaktivuje.

Pøehrávaè má k dispozici 10 pøeddefinovaných zvukových køivek.
Pomocí U nebo V si jednu z nich mùete zvolit. S tlaèítkama pro
nastavení hlasitosti (W nebo X) se ty nastavené hodnoty dají zamìnit.
Audio Channel: Standartní nastavení pro audiokanál je Stereo.
Pomocí Left/Right bude vdy jenom ten jeden zvolený kanál levý/
pravý pøes sluchátka reprodukován. Skrz navolení rùzných kanálù je
moné pouít KTV-funkci.
Sleep Mode: Disable (deaktivován): Sleep modus je deaktivován;
XXminute: Sleep modus je aktivován.
Playlist: V tomto modusu mùete seznam reprodukce editovat pøímo
na pøehrávaèi.
Seznam reprodukce (Playlist)
Zmáèknìte MENU bìhem toho, kdy se nalézáte v modusu reprodukce
hudby, a potom zvolte Playlist. Pomocí
se pøesunete do modusu
seznamu reprodukce. Pomocí W nebo X se
navolí hudební skladby. Pomocí
bude ten
zvolený titul pøehrán. Tlaèítkem </ se vrátíte
zpìt do normálního modusu reprodukce.
Pokud zmáèknete v modusu seznamu
reprodukce MENU, dostanete se do meníèka
modusu seznamu reprodukce.
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Obsluha meníèka pro seznam reprodukce
Append Songs: slouí k zaøazení hudebních
skladeb do seznamu reprodukce.
Delete: slouí k vymazání hudebních skladeb
ze seznamu reprodukce.
Delete Files: datový soubor s navoleným
hudebním titulem se vymae z pevného disku.
Clear Playlist: celý seznam reprodukce se
vymae.
Pøiøazení titulù
Abyste mohli vechny tituly, které jsou v seznamu uloeny, zaloit do
seznamu reprodukce, máte více voleb:

Zvolte si v diskovém prùzkumníku ten poadovaný seznam. Zmáèknìte
MENU. Zvolte Add to Playlist.
V podstatì pøesnì takto je moné k tomu pøipojit kadý jednotlivý
hudební titul.

Zmáèknìte </ , abyste se dostali zpìt do seznamu reprodukce.
V seznamu reprodukce se mùe nacházet více ne 100 hudebních
titulù. Pokud je tento seznam plný, musí se nejprve nìjaké tituly
vymazat, neli je moné zaøadit do seznamu tituly nové.
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2.3 Jazykový záznam

Záznam hovoru
Pokud zmáèknete A-B a toto tlaèítko podríte zmáèknuté, dostanete
se do modusu jazykového záznamu.

À Hlasitost
Á Jméno datového souboru: Datové soubory jazykových záznamù se
ukládají pod následujícími názvy REC001.MP3, REC002.MP3
REC003.MP3 apod.
Â Ukazatel zvukového pramene (pùvodu): Jako pramen zvuku pøichází
do úvahy zaintegrovaný mikrofon a Line-In-svírka
, (nastavitelné
pøes MENU).
Ã Status záznamu
Ä Pomìr snímání
Å Bitrate
Æ dosavadní doba záznamu
Pomocí A-B se záznam startuje.
Pomocí </ se jazykový záznam zastaví.
Pomocí
je moné poslechnout si aktuální záznam.
Pomocí U nebo V se zvolí poadovaný datový soubor.
Záznam se automaticky sám ukonèí, pokud se v pamìti nenachází
ádné volné místo.
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Nahrávání externími pøístroji
Tento pøehrávaè je dokonce schopen provádìt záznamy pøes externí
pøístroje jako napø CD pøehrávaèe, MP3- pøehrávaèe a poèítaèe. Toto
se provádí pomocí Line-Out-svírky. V tomto pøípadì postupujte
následovnì:
1. Zapojte jeden konec Line-In-kabelu do Line-In-svírky od pøehrávaèe
a potom zapojte ten druhý konec kabelu do Line-Out-svírky od
externího pøístroje.
2. Zmáèknìte a podrte A-B, abyste se dostali do modusu záznamù.
3. Stisknìte MENU a otevøete dialogové meníèko Record
4. Stisknìte V bìhem toho, kdy je Audio Source aktivováno a nastavte
Line-In jako zvukový pramen.
, abyste se mohli vrátit do modusu záznamu.
5. Stisknìte
6. Zahajte reprodukci na externím pøístroji. Zmáèknìte A-B, abyste
mohli zaèít se záznamem.
Nastavení kvality záznamù
Meníèko záznamù umoòuje nastavení rozlièné kvality záznamu.
1. Stiknìte A-B a drte jej stisknuté, abyste se dostali do modusu
záznamù.
2. Stisknìte MENU a otevøete dialogové meníèko nahrávání (Record).
3. Zde se vyskytují následující volby:
Audio Source: Nastavení zvukového pramene,
viz nahoøe.
Sample Rate: Nastavení frekvence snímání.
Mùete zvolit mezi: 8/11.025/12/16/22.05/24/32/
44.1/48 kHz
Bit rate: Nastavení bitrate. Mùete zvolit mezi:
32/40/48/56/64/80/96/112/128/160 kbps.
Nastavení se provádí jako obvykle pomocí tlaèítek U nebo V. Stiskím
se meníèko opustí a vy se vrátíte do modusu záznamù.
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2.4 Rádio (optionálnì pøes Firmware-Upgrade k dosaení)
Pøíjem rádia
Zvolte z pracovního stolu FM Radio a stisknìte poté
rádio zapnout.

, abyste mohli

Ç

À Hlasitost
Á Aktuální frekvence pøíjmu
Â Název vysílaèe nebo název datového souboru (pøi záznamu)
Ã Ukazatel statusu
Ä Pomìr snímání
Å Bitrate
Æ dosavadní doba záznamu
Ç Èíslo FM-kanálu. Dohromady mùe být uloeno a 30 vysílacích
stanic.
Pomocí U nebo V si zvolíte jeden z tìch pøedbìnì pøidìlených kanálù.
Automatické hledání stanic
Toto rádio má k dispozici 30 pøednadstavených frekvenèních kanálù a
mùe samostatnì hledat vysílaèe.
Stisknìte a podrte U nebo V, abyste mohli zaèít
s automatickým hledáním stanic. Pøijímaè
vyhledá rozhlasové signály s vysokou intenzitou
pole a osadí kanály po krátké èekací dobì s
nejsilnìjími vysílaèi.
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Takto mùete zamìnit poøadí vysílaèù:
1. Vstupte pøes MENU do meníèka rádia.
2. Stisknìte W nebo X, abyste mohli zvolit volbu Save Channel.
3. Volte U nebo V, abyste mohli najít hledaný kanál.
, abyste mohli pøíjmovou frekvenci jednomu urèitému
4. Stisknìte
kanálu pøiøadit.
5. Opakujte kroky 1 a 4 tak dlouho, dokud neobsadíte vechny kanály,
které máte k dispozici.
Manuální nastavení vysílaèù
Pokud si chcete pøíjmové frekvence nastavit radi ruènì, pak postupujte
podle následujících krokù:
1. V FM-rádiovém modusu zvolte MENU, abyste se dostali do FMrádiového meníèka.
2. Stisknìte W nebo X, abyste se dostali k volbì
Seek Mode.
3. Stisknìte V, abyste mohli nastavit Manual.
4. Stisknìte
, abyste mohli meníèko uzavøít a
tak se vrátit do modusu rádia.
Manuální nastavení pøijímaných frekvencí
1. Zmáèknìte a drte zmáèknuté U nebo V, abyste s manuálním
nastavením vysílaèù mohli zaèít.
2. Stisknìte tlaèítko MENU, pokud hledaná frekvence byla nalezena/
nastavena.
3. Ovládejte tlaèítka W nebo X a nastavte Save Channel.
4. Ovládejte tlaèítka U nebo V, abyste mohli hledaný kanál nastavit.
5. Pomocí
se nalezená frekvence pøiøadí zvolenému kanálu.
6. Opakujte kroky 1 a 5 tak dlouho, dokud nenastavíte vechny kanály,
které máte k dispozici.
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Záznamy rozhlasových vysílání
Záznam vysílání se provádí pomocí stisknutí AB bìhem rozhlasového pøíjmu. Rozhlasové
záznamy se ukládají jeko MP3-datové soubory.
Pomocí < / se nahrávání zase zastaví.
Rozhlasové záznamy se reprodukují pomocí
stisknutí
. Ohlednì nastavení formátu pro
standartní záznamy si nalistujte, prosím,
pøedelé odstavce pøíruèky.
FM-kanálový editor
Kanálové informace mohou být dokonce editované na poèítaè a pak
je lze pøenést do pøehrávaèe. K tomu musíte zpracovat datový soubor
s názvem "FM.txt". Obsah tohoto datového souboru je vybudován
následujícnì:

Èíslo kanálu Frekvence Název
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2.5 Game (Hry)

Tento pøehrávaè nabízí celou øadu her: Russia Block, Box Game,
GoBang a Black White Chess. Takto se dostanete k tìm hrám:
1. Na pracovním stole si zvolíte pomocí tlaèítek U nebo V Game (Hra).
2. Pomocí
se dostanete k uvedeným hrám.
3. Pomocí tlaèítek W nebo X si vyberte jednu hru.
4. Tlaèítkem
potvrdíte Vá výbìr.

Russia Block
Russia Block je hra, která je podobná velmi rozíøené høe Tetris. Rùznì
zformované kostky padají zezhora dolù. Kdy vyplníte jednu øadu bez
mezery, tak se ta øada vymae. Jakmile ty nahromadìné kostky
dosáhnou horní hranu obrazovky, je hra u konce. Kurzorovými tlaèítky
musíte ty kostky tak toèit a posouvat, aby se Vám povedlo zaplnit a
tím pádem vymazat co nejvíce øad.
Funkce ovládání
U posunout doleva
V posunout doprava
W kostku otoèit
X posunout dolù
Nastavení nové rychlosti mezi 1-9 mùete provést stisknutím tlaèítka
MENU a dále tlaèítkami U nebo V. Kdy pak zmáèknete
, tak hru s
touto novou rychlostí znovu zahájíte.
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Box Game
Dosáhnìte co nejvyího poètu bodù, a sice tím, e posunete ty truhlíky
na odpovídající body, a to co nejrychleji.
Funkce ovládání
U doleva nebo posunout truhlík doleva
V doprava nebo posunout truhík doprava
W nahoru nebo posunout truhlík nahoru
X dolù nebo posunout truhlík dolù
Dohromady je moných 180 nastavení.

GoBang
GoBang je vybudován ze 13-ti vertikálních a 13-ti horizontálních linií.
Cílem hry je, abyste jako první umístil 5 hracích kamínkù stejné barvy
na jedné z tìchto linií (horizontálnì, vertikálnì, diagonálnì) a sice tak,
aby kamínky leely vedle sebe.
Funkce ovládání
U Kurzor doleva
V Kurzor doprava
W Kurzor nahoru
X Kurzor dolù
umístìní dalího hracího kamínku
V modusu meníèka:
First: buï Media Player (Computer  poèítaè)
nebo Vy (People  hráè) umístíte první kamínek.
Level: Nastavení stupnì hry (Low, Middle,
Advanced  jednoduché, støednì obtíné,
obtíné)
Restart: Hru novì zaèít
Repent: Zpìt k posledním výsledkùm hry
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Black White Chess (Èerná-Bílá-ach)
Cílem hry je, abyste na hracím poli umístili více hracích kamínkù ne
Vá soupeø. Pokud se Vám povede, abyste Vaemy kamínky obklíèili
kamínky soupeøe, pak budou tyto kamínky zamìnìny za Vaí barvu.
Tato hra konèí, kdy u není ádné volné místo pro dalí hrací kamínky.
Funkce ovládání
U Kurzor doleva
V Kurzor doprava
W Kurzor nahoru
X Kurzor dolù
umístìní dalího hracího kamínku
Pokud u není ádné volné místo, otevøete si meníèko a zvolte opci
(Skip - pøeskoèit).
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2.6 Diskový prùzkumník

Pomocí diskového prùzkumníku spravujete
datové soubory na Vaem pøehrávaèi. Tento
diskový prùzkumník se startuje tak, e si pomocí
tlaèítek Unebo V na pracovním stole zvolíte
odpovídající symbol a potom stisknete tlaèítko
.
Ukazatel datových souborù
Diskový prùzkumník ukazuje 5 druhù datových souborù:
Seznam: Po zvolení se otevøe pomocí
.
E-book: Po zvolení se otevøe pomocí
.
MP3-zvukový datový soubor: Zvolte si jeden soubor, pøehrajte si
ho pomocí tlaèítka
a pøilote ho k seznamu reprodukce.
Grafický datový soubor: Soubory se po zvolení otevírají pomocí
tlaèítka
. Obrázky se dají prohlédnout i jako diashow.
Nejsou podporovány: Soubory tohoto typu se pomocí diskového
prùzkumníku nedají otevøít. Je ale moné je pøes USB pøenést na
poèítaè.
Funkce ovládání
U Zpìt k dalímu vyímu seznamu
V Otevøení aktuálního seznamu nebo souboru
W Zvolení pøedcházejícího elementu
X Zvolení dalího elementu
Otevøít aktuální seznam nebo aktuální soubor
Øízení souborù
Po zvolení jednoho MP3 souboru a po stisknutí MENU se na obrazovce
objeví submeníèko s následnýmy volbamy:
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Goto Root Directory: Pøímo zpìt do koøenového seznamu
Delete: Vymae aktuální soubor z pevného disku
(tímto bude permanentnì mazán jeden soubor
z disku).
Add to Playlist: Pøiøadí aktuální hudební soubor
k seznamu reprodukce.
HDD Capacity: Ukáe informace o obsazení
pevného disku.
Øízení seznamù
Po zvolení jednoho seznamu a po stisknutí MENU, se na obrazovce
objeví tyto volby:
Delete: Vymae seznam z pevného disku. Tímto
se budou permanentnì z pevného disku sami
vymazávat vechny soubory a podseznamy,
které se v seznamu nacházejí. Stejnì tak se
bude vymazávat z pevného disku i samotný
seznam.
Add to Playlist: Vechny hudební tituly nacházející se ve zvoleném seznamu budou pøiøazeny k seznamu
reprodukce.
Upozornìní:
Hudební skladby, které se nacházejí v podseznamech, se k
seznamu reprodukce nepøiøazují.
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2.7 e-albumy

Tento pøehrávaè podporuje mimo jiné e-albumy s obrazovýmy formáty
*.bmp a *.jpg. Zvolte v diskovém prùzkumníku jeden fotosoubor a
stisknìte
.

Zmáèknìte MENU, abyste zaktivovali modus meníèka.
Auto Play: Ukáe vechny fotografie, které se nacházejí v seznamu.
Set Desktop: Tento pøehrávaè si mùete skoro neomezenì podøídit
Vaim pøáním. K tomu se dá pozadí pracovního stolu zamìnit podle
následujícího popisu:
1. Stáhnìte si z poèítaèe Vámi poadovanou fotografii (viz také kapitola
3).
2. Navolte si tento obraz pomocí diskového prùzkumníka.
3. Zmáèknìte MENU, abyste zaktivovali modus meníèka.
4. Zvolte Set Desktop a potvrïte pomocí
.

5. Vrate se zpìt na pracovní plochu. V pozadí nyní vidíte Vaí vybranou
fotografii.
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Takto zase nastavíte zpìt pùvodní pozadí pracovní plochy:
1. Stisknìte MENU tehdy, kdy bude na obrazovce vidìt pracovní
plocha.
. Na pracovním ploe
2. Zvolte Default Desktop a potvrïte pomocí
se znovu nachází Vae pùvodní pozadí.

2.8 e-Books

Tento pøehrávaè podporuje e-Books ve formátech *.txt a *.pdb. Zvolte
v diskovém prùzkumníku jeden e-Book soubor a stisknìte
, aby se
Vám tento soubor ukázal.

2.9 Pøehrávání videozáznamù
Tento pøehrávaè mùe pøehrát filmy ve formátu 3GP. (Informace
ohlednì 3GP-software pro konverzi naleznete v internetu). K tomu se
v diskovém prùzkumníku navolí odpovídající soubory a pomocí tlaèítka
se startuje.
V budoucnosti budou podporovány i dalí videové formáty.
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3. PØIPOJENÍ K POÈÍTAÈI
Pøed zapojením se ujistìte, e jsou instalovány USB ovladaèe. Pro
Windows 2000 a XP stejnì tak pro novìjí je Plug-and-Play
podporováno. Pro Windows 98SE musí být ovladaèe instalovány.

3.1 Systémové poadavky
IBM kompatibilní poèítaè
Je podporováno Pentium 166 MHz nebo vyí verze
Windows 2000/XP/98SE
USB-rozhraní
32MB RAM nebo více (64MB pro Windows 2000, XP doporuèeno)
20 MB volného místa v pamìti pevného disku
Disková jednotka CD-ROM (4 x Disková jednotka CD-ROM nebo vyí
verze)
Sound-karta (opèní)
VGA-grafika
Internetový pøístup (doporuèeno)

3.2 Pøipojení k poèítaèi

1. Zapnìte Vá Player (pøehrávaè) a Vá poèítaè.
2. Propojte Player a PC pomocí USB-kabele.
3. Player vstoupí automaticky do USB-modusu.
4. Player bude automaticky poznán jako hostitelský nosiè dat a bude
mu pøidìleno písmeno jednotky. Pøes pracovní plochu mùete nyní
soubory kopírovat, pozorovat a vymazávat.
Dùleité upozornìní:
Player vstoupí teprve tehdy do USB-modusu, pokud je právì
bìící záznam ukonèen.
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3.3 Instalace USB-ovladaèe (WIN98SE)

1. Vlote instalaèní CD do CD-ROM mechaniky svého poèítaèe.
2. Pøehrávaè MP-8000 propojte kabelem USB s poèítaèem.
3. Windows OS automaticky rozezná nové hardwarové pøístroje. Pak
se spustí instalace USB-ovladaèe pro WIN98SE.
4. Jako adresáø musíte uvést mechaniku CD-ROM a zvolit zde soubor
ovladaèe USB.
5. Øiïte se instrukcemi na obrazovce, abyste zakonèili instalaci.

3.4 Odhláení na PC/odpojení
Pøed odpojením se pøístroj musí odhlásit z provozního systému. Jinak
mùe dojít ke ztrátì dat. Postupujte následujícím zpùsobem:
Dvakrát klikneme na symbol

"Hardware odstranit nebo vyhodit"

v pravém dolním rohu lity s úkoly (Upozornìní: u XP: "Hardware
spolehlivì odstranit"). Postupujte prosím podle nakreslených obrázkù.

Po splnìní výe uvedených krokù se pøístroj mùe odpojit.
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3.5 Nasazení jako hostitelský nosiè dat

Player mùe být té pouit jako Flash Memory Disk. Tímto se mohou
pøenáet dùleité soubory.
Takto se soubory nahrávají/ snímají
1. Zapnìte Vá Player a propojte ho s poèítaèem.
2. Otevøete prùzkumník Windows na Vaem poèítaèi.
3. Zvolte ty soubory, které mají být z poèítaèe vyslány k pøehrávaèi.
Pøetáhnìte tyto soubory na symbol Vaeho pøehrávaèe (Drag-andDrop) a uvolnìte tlaèítko myi.
4. Zvolte na Vaem pøehrávaèi ty soubory, které chcete odeslat k
poèítaèi a proveïte krok 3., jeho postup logicky upravte.
Upozornìní:
Bìhem nahrávání/snímání nesmíte v ádném pøípadì Player
vypnout, jeliko by mohlo dojít k poruchám a ke ztrátì dat.
Nenahrávejte do Vaeho pøehrávaèe ádné soubory, které jsou
per Copyright chránìny.
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3.6 Formátování pevného disku

Poté, co jste pøipojili Player k Vaemu poèítaèi, postupujte následovnì:

1. Stisknìte pravým tlaèítkem myi ikonu pro pøehrávaè (hostitelský
nosiè dat), která se nachází na pracovní ploe a zvolte formátování.
2. Pomocí Rychlé formátavóní (mazání) dojde k vymazání vech
souborù, které se nacházejí na pevném disku pøehrávaèe; zatímco
pomocí Plný bude pevný disk novì formátován.
3. Vy si mùete v poli Popisek zadat název pevného disku.
4. Stisknutím Spustit zaène formátování.
Dùleité upozornìní:
Bìhem formátování dojde k vymazání vech souborù, které se
nacházejí na pevném disku pøehrávaèe. Tento prùbìh není moné
zmìnit èi navrátit.
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4. TAKTO SI ZAKTUALIZUJETE FIREMNÍ ZBOÍ
1. Vyzvednìte si u www.teac.de nový
Firmware-soubor.
2. Pøipojte pøehrávaè pomocí USB-kabele k poèítaèi.
3. Proveïte dvoustisk na setup.exe.
4. Stisknìte Setup, pokud se objeví následující okno.

nová verze

aktuální verze

5. Stisknìte Confirm, aby dolo ke zhotovení.

6. Firmware-Upgrade bylo úspìnì instalováno.
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5. ODSTRANÌNÍ PROBLÉMÙ
1. Player nepracuje a LCD nic neukazuje.
Ujistìte se, e je baterie nabitá a zkuste to znovu.
2. Tlaèítka nereagují.
Pøezkouejte, zda je KeyLock (zamèení tlaèítek) aktivován.
3. Datové soubory nelze nahrát
 Pøezkouejte zda jsou Windows-ovladaèe (pouze Win98SE)
správnì instalovány.
 Zkontrolujte propojení mezi poèítaèem a pøehrávaèem.
 Ujistìte se, e je baterie nabitá a zkuste to znovu.
 Zkontrolujte zda má Player dostateènou pamìovou kapacitu.
4. Player se neustále sám vypíná.
K tomu dojde z dùvodu etøení proudem. Player se proto automaticky
po 60-ti sek. vypíná.
5. LC-Display je tmavý.
 Nastavte si jinak rozliení.
 Je ukázána tmavá fotografie. Zmáèknìte tlaèítko </
tento ukazatel.

a opuste

6. V modusu reprodukce nedojde po zmáèknutí tlaèítka
pøehrávání hudby.
 Player pøeskakuje inkompatibilní soubory.
 Pøezkouejte zda je aktivované uzamèení tlaèítek.

k

7. Není moné zhotovit zvukovou nahrávku.
Player mùe uloit maximálnì 999 souborù.
8. Pøístroj není moné bezvadnì nabíjet.
 Zkontrolujte, zda je síová èást správnì pøipojená.
 Dokonale nabité baterie není moné dále dobíjet. V tomto pøípadì
nepøechází Player do modusu nabíjení.
 Napìtí baterie se nachází pod minimálním zásobovacím napìtím.
V tomto pøípadì se musí nejménì 5 hodin nabíjet, aby dolo k
navrácení do normálního modusu.

284 | MP-8000

9. Rozhlasový pøíjem je pomìrnì slabý.
 Nasmìrujte jinak Vá Player a sluchátka.
 Vypnìte ostatní elektrické pøístroje, které se nachází v bezprostøedním okolí pøehrávaèe.
 Vedení sluchátek je pouíváno jako anténa. Vedení musí být nasmìrované tak, aby byl zajitìn optimální pøíjem.
10. Pøehrávaè nevytváøí ádnou reprodukci zvuku, popø. je moné
slyet pouze ruivé zvuky.
 Zkontrolujte, zda hlasitost nestojí na 0.
 Zkontrolujte propojení mezi dálkovým ovladaèem a sluchátkami.
 Zkontrolujte, zda sluchátka nejsou zneèitìna (v pøípadì potøeby je
vyèistìte mìkkým, suchým hadøíkem).
 Defektní audiové soubory mohou zpùsobovat ruivé zvuky a náhlé
vypnutí pøístroje.
 Pokud byl Player bìhem pøenosu dat náhle vypnut, zpùsobilo to
ztrátu dat a/nebo defektní soubory. Pokud se jedná o tento pøípad,
pøipojte Player k poèítaèi a nechte bìet ScanDisk Utility.
11. Pøehrávaè není moné nabíjet.
 Zkontrolujte, zda je nabíjecí zaøízení správnì pøipojeno.
 Dokonale nabitý Akku nelze dále nabíjet.
12. Reprodukce je pøehluována ruivými zvuky.
Zapojte opatrnì sluchátka. Zkontrolujte, zda sluchátka nejsou
zneèitìna (v pøípadì potøeby je vyèistìte mìkkým, suchým hadøíkem).
Moné je i to, e je MP3-soubor defektní.
13. Poèítaè nepracuje po pøipojení/odpojení pøehrávaèe
bezzávadnì jako doposud.
Toto se stane v normálním pøípadì pouze tehdy, kdy byl USB bìhem
pøenosu dat pøipojen a odpojen. Proto je dùleité dávat pozor, aby k
takovému pøípadu nedolo. Postupujte pouze podle bezpeèné
odpojovací metody.
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14. Nìjaké MP3 soubory není moné na Playeru reprodukovat.
Existují velijaké komprimovací formáty a pomìry, ale ne vechny jsou
tímto pøehrávaèem podporovány. Za normálních okolností Player tyto
soubory pøeskoèí. Pokud se ve Vaem pøípadì jedná zrovna o takové
soubory, proveïte jedno z následujících opatøení:
1. Vymazejte tyto patøièné soubory.
2. Zvolte pøi kódování souborù jako komprimovací postup MPEG Layer
3.

6. SPECIFIKACE
Kapacita pamìti:
Baterie:

20 GB 1,8" pevný disk
znovunabíjecí lithiová-polymerovábaterie (800 mAH)
Doba nabíjení:
3 hodiny
Doba hraní:
a do 10-ti hodin (MP3)
LCD:
160x128 1,8" TFT LCD,
65536 barev
Interface:
USB2.0
Frekvence rádio:
87,5 - 108 MHz
Výstupní výkon sluchátek:
2 x 5 mW
Frekvenèní chod:
20 Hz - 20 KHz
Bitrate záznamù:
32 Kbps - 320 kbps
Podporované formáty souborù: MP3, WMA
Podporované komprimovací
pomìry:
8 kbps - 320 kbps
ID3-denní-jazykové podpory:
vechny bìné øeèi
Rozmìry:
92 mm x 60 mm x 15 mm
Hmotnost:
138 g
Provozní teplota:
0 °C - 35 °C
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Rozsah záruky
Pokud to dále nebude vylouèeno, zahrnuje záruka vechny pøípadné vady materiálu a výrobní vady. Z
rozsahu záruky jsou výslovnì vylouèeny:
1. kody vzniklé na krytu
2. pøístroje, na nich byly provedeny zmìny nebo jejich sériová èísla byla padìlána, zmìnìna nebo
odstranìna.
3. pokození nebo vady funkce vzniklé z následujících pøíèin:
(a) vyí moc, nesprávné zacházení nebo pouití k jinému neli urèenému úèelu,
(b) pouití, které neodpovídá zpùsobu uvedenému v pøíruèce,
(c) jakékoli pokození pøi pøepravì. Za kody vzniklé pøi pøepravì ruèí pøepravce. (Vechna explicitní
a implicitní rizika spojená s pøepravou nejsou souèástí záruky TEAC.)
(d) neodbornì provádìné opravy a nebo pokusy o opravy provádìné osobami a nebo podniky, které
nejsou firmou TEAC autorizovány,
(e) vechny kody, na které nelze bezprostøednì pohlíet jako na vady výrobku, pøedevím kody,
které vznikly neodborným zacházením ze strany uivatele, jako je napø. nedostateèný pøívod
chladicího vzduchu,
(f) kody, které vznikly neodborným pouíváním softwaru,
(g) pravidelné inspekce,
(h) údrba nebo opravy dílù v dùsledku bìného opotøebení z provozu,
(i) pøizpùsobení rozdílným národním technickým nebo bezpeènostním poadavkùm, kdy se výrobek
nepouívá v zemi, pro kterou byl pùvodnì koncipován a vyroben.

Záruèní doba
TEAC Europe GmbH, dále jen jako TEAC, poskytuje prvotnímu kupujícímu na tento výrobek od data
nákupu záruku v délce trvání dvou (2) let, která se vztahuje na kadou pøípadnou vadu materiálu a
výrobní vadu. Podle níe uvedených podmínek provedou opravu daného výrobku TEAC autorizovaná
servisní støediska TEAC, autorizovaní specializovaní maloobchodníci nebo autorizovaná servisní støediska specializovaných maloobchodníkù bez úètování nákladù na materiál a práci. Servisní støedisko
rozhodne, zda se má pøístroj vymìnit celý nebo jen jeho vadné èásti. Dceøiné spoleènosti TEAC, servisní
støediska TEAC a autorizovaná servisní støediska specializovaných maloobchodníkù poskytují záruku v
ostatních èlenských státech ES a ESVO v rámci ustanovení definovaných v této záruce.

Adresa prodejce

Jméno prodejce

Adresa

Jméno majitele

Datum nákupu

MP-8000

Model

Èíslo série

Omezení záruky a vylouèení implicitních nárokù
Pokud to neodporuje platnému národnímu pouitelnému právu, jsou vylouèeny tyto nároky:
1. TEAC omezuje svou povinnost plnìní ze záruky výhradnì na opravu nebo náhradu podle svobodné
volby TEAC a autorizovaných servisních støedisek, autorizovaných specializovaných maloobchodníkù
a jejich autorizovaných servisních støedisek. Dalí nároky jsou v plném rozsahu vylouèeny. TEAC
nepøebírá ádné ruèení za kody na jiných pøedmìtech reálného nebo virtuálního charakteru, pøedevím
na softwaru a nebo na datových fondech, které byly zpùsobeny vadami výrobkù TEAC. Dále jsou
výslovnì vylouèeny vechny nároky z vyplývající z nedostateèné monosti pouití, ulého obratu a
nebo zisku a vechna ostatní implicitní a explicitní ruèení.
2. Vechny implicitní nároky na záruku a výhrady, vèetnì zde uvedených, avak na nì neomezených,
jako je komerèní vyuitelnost a nebo schopnost pouití k urèitému úèelu se tímto explicitnì vyluèují.
Tato záruèní ustanovení se nedotýkají národního stanoveného spotøebitelského práva.

Realizace záruky
1. Pokud bude Vá pøístroj potøebovat bìhem záruèní doby servis, obrate se prosím na specializovaného
prodejce, který je pro tento výrobek autorizován. Pokud ve Vaí blízkosti ádného specializovaného
prodejce nenaleznete, kontaktujte prosím poboèku firmy TEAC.
2. Vá specializovaný prodejce Vám sdìlí jména a adresy nejbliího autorizovaného servisního støediska.
Zalete výrobek nebo díly, o kterých se domníváte, e jsou vadné bezplatnì (náklady na pøepravu a
pojitìní musejí být Vámi uhrazeny) do servisního støediska. Pøilote prosím kopii dokladu o nákupu a
úplnì vyplòte záruèní list (s uvedením sériového èísla pøístroje). TEAC si vyhrazuje právo odmítnout
záruku, pokud nebude pøedloen záruèní list a doklad o nákupu ve smyslu výe uvedených ustanovení.
Pokud jsou potøebné opravy kryty ustanoveními o záruce a pokud byl výrobek zaslán do nejbliího
servisního støediska, budou náklady na pøepravu zpìt a pojitìní vyplaceny.
Nezasílejte prosím pøístroj bez naeho výslovného svolení pøímo firmì TEAC (viz také formuláø
pro zpìtnou zásilku).

Které náklady se pøebírají
TEAC pøebírá jen náklady na práci vynaloenou v rámci opravy v záruce a na materiál definovaný v rámci
tìchto záruèních podmínek. O nákladech na pøepravu pojitìní bude pojednáno v následující èásti.

Kdo mùe uplatòovat nároky na záruku
Nároky na záruku mùe uplatòovat výhradnì prvotní nabyvatel výrobku.
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