
Rychlý průvodce

Před prvním použitím přehrávače i.Beat organix nabijte důkladně jeho baterii po dobu minimálně 
pěti hodin.

Poznámka: Podrobný návod k použití přehrávače i.Beat organix naleznete na přiloženém CD 
nebo na webové stránce www.trekstor.de.

Nastavení jazyka menu přehrávače i.Beat organix
Standardním jazykem přehrávače je angličtina. Pro přepnutí na jiný z dostupných jazyků 
postupujte následovně:

 Zapněte i.Beat organix stiskem a přidržením tlačítka  po dobu dvou sekund.
 Krátce stiskněte tlačítko          pro aktivaci hlavního menu přehrávače.
 Jednou stiskněte tlačítko       a volbu položky menu („Language“) potvrďte stiskem 

tlačítka         .
 Volbu požadovaného jazyka proveďte stiskem tlačítka        nebo       a potvrďte stiskem 

tlačítka         .

1) Popis

1 Zdířka na sluchátka 1
2 Zdířka na sluchátka 2/vstup Line-in
3 OLED displej
4 Tlačítko převíjení zpět 
5 Tlačítko převíjení vpřed 
6 Tlačítko +
7 Tlačítko -
8 Tlačítko 
9 USB port
A Tlačítko  
B Tlačítko 
C Tlačítko 
D Tlačítko             (uzamčení tlačítek)
E Tlačítko 

http://www.trekstor.de/


Poznámka: Pro resetování přehrávače použijte tenký drátek, jako například roztaženou 
kancelářskou sponku. Tlačítko RESET je ukryto hluboko uvnitř přehrávače.

2) Připojení TrekStor i.Beat organix k PC 
Poznámka pro uživatele Windows 98: Stáhněte ovladač z našich stránek na http://www.trekstor.de 
nebo použijte ovladač na dodaném CD. Nainstalujte ovladač před připojením i.Beat organix k 
vašemu PC.

Připojte i.Beat organix k USB portu PC pomocí dodaného prodlužovacího kabelu (viz obrázek 
níže). Váš operační systém okamžitě rozpozná i.Beat organix a přidá položku "Vyměnitelný disk" 
pod položku "Můj počítač".

3) Nabíjení TrekStor i.Beat organix
TrekStor i.Beat organix se začne nabíjet ihned po připojení k počítači, pokud je PC zapnuto. 
Baterie je naplno nabitá přibližně po třech hodinách. Při prvním připojení přehrávače jej nabíjejte 
alespoň pět hodin. Po plném nabití se proces nabíjení automaticky ukončí z důvodu ochrany 
baterie.

Poznámka: Maximální životnosti/kapacity baterie dosáhne až po přibližně deseti nabitích.

4) Výměna dat s TrekStor i.Beat organix
Soubory, které nejsou chráněny
a) Zvolte myší požadované soubory (jako např. MP3). Klikněte pravým tlačítkem myši na 
soubory a zkopírujte soubory volbou položky "Copy" (kopírovat). 
b) Zvolte "Vyměnitelný disk" "TrekStor i.Beat organix" pod položkou "Můj počítač".
c) Pro spuštění kopírování na něj klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte "Paste" (vložit). Po 
skončení kopírování budou data dostupná ve složce „i.Beat organix“.

http://www.trekstor.de/


WMA-DRM9 chráněné soubory
Abyste mohli kopírovat chráněné soubory DRM9, musíte je kopírovat pomocí aplikace Windows 
Media® Player (referenční verze: Windows Media® Player 9).
a) Připojte váš MP3 přehrávač k PC a spusťte Windows Media® Player.
b) Levým tlačítkem myši klikněte na lištu s nástroji, pak levým tlačítkem klikněte na "Copy to 
CD or Device" (zkopírovat na CD nebo zařízení). 
c) Přetáhněte požadované hudební soubory (WMA) vlevo do seznamu "Items to Copy" (položky 
ke kopírování). 
d) V menu nahoře vpravo, pod položkou "Items on Device" (položky na zařízení), zvolte MP3 
přehrávač. 
e) Poté klikněte na tlačítko "Copy" nahoře vpravo. Zvolená hudba bude automaticky zkopírována 
do vašeho MP3 přehrávače.

5) Odhlášení TrekStor i.Beat organix a odpojení z PC
Windows 98 (SE) Vyhledejte i.Beat organix pod položkou "Device Manager" (správce zařízení) 
pod položkou "Drives" (disky), a klikněte na zařízení levým tlačítkem myši. Z Menu vyberte 
položku "Remove" (odstranit). Nyní můžete odpojit i.Beat organix z PC.
Windows 2000/ME/XP Dole napravo klikněte pravým tlačítkem myši na symbol     "Safely 
remove hardware" (bezpečně odebrat hardware). V menu, které se objeví, klikněte levým 
tlačítkem  myši na "Safely Remove Mass Storage Device – Drive" (bezpečně odebrat 
velkokapacitní paměť). Nyní můžete odpojit i.Beat organix z PC.

Poznámka: Abyste předešli zničení zařízení nebo ztrátě dat, prosím, následujte doporučený 
postup odhlášení.

6) Aktualizace firmware pro TrekStor i.Beat organix
Nejnovější verze firmware naleznete na webových stránkách www.trekstor.de. 

Upozornění: Abyste předešli poškození přehrávače, pečlivě si následující instrukce přečtěte a 
postupujte přesně podle nich.

1. Připojte i.Beat organix k USB portu vašeho počítače.
2. Zálohujte všechny důležité soubory, které se v i.Beat organix nachází, do PC.
3. Spusťte v počítači soubor „Setup.exe“ pro instalaci souborů pro aktualizaci firmware. 

Postupujte podle instalačních instrukcí.
4. Zvolte „Menu Start – Programy – TrekStor i.Beat organix“ a spusťte „Firmware Update“.
5. Aktualizaci firmware spustíte kliknutím na položku „Start“.

7) Formátování TrekStor i.Beat organix

1. Připojte i.Beat organix k USB portu vašeho počítače.
2. Zálohujte všechny důležité soubory, které se v i.Beat organix nachází, do PC.
3. Otevřete v počítači složku „Tento počítač“ a pravým tlačítkem myši klikněte na 

„Vyměnitelný disk“.
4. Z kontextového menu zvolte položku „Naformátovat...“.
5. Formátování spustíte kliknutím na položku „Start“.

http://www.trekstor.de/


8) Používání TrekStor i.Beat organix
Zapínání a vypínání zařízení
Zapněte i.Beat organix dlouhým (přibližně 2 sekundy) stiskem tlačítka . Pro vypnutí i.Beat 
organix opět držte stisknuté tlačítko  přibližně dvě sekundy.

Poznámka: Ujistěte se, že tlačítko               je ve správné pozici, tzn., že uzamčení tlačítek je  
vypnuto. Pokud je uzamčení tlačítek aktivní, objeví se symbol uzamčení tlačítek nebo 
odpovídající zpráva.

Různé programy
TrekStor i.Beat organix má různé programy: přehrávání hudby, FM rádio (volitelně), záznamník, 
prohlížeč textů, nastavení času a hra.
Pro přechod na program držte tlačítko         přibližně jednu sekundu. Stiskněte šipky vlevo 
nebo vpravo       a zvolte požadovaný program. Potvrďte opětovným stisknutím tlačítka         . 
Menu opusťte stisknutím tlačítek      nebo      .

Program: Playback (Přehrávání hudby)
Přepněte na program "Music Player"

A) Playback displej

1   Datový tok skladby
2   Zobrazení zvukového efektu
3   Hlasitost
4   Funkce opakování
5   Opakování úseku A-B
6   Symbol uzamčení tlačítek
7   Stav baterie
8   Vizualizace/ID3 tagy
9   Název skladby
10 
11 Délka přehraného úseku
12 Celková délka skladby
13 Číslo aktuální skladby
14 Celkový počet skladeb

B) Playback tlačítka



1 Playback (přehrávání)
Pro spuštění přehrávání audio souboru krátce stiskněte tlačítko .

2 Pause (pozastavit)
Pro pozastavení přehrávání souboru krátce stiskněte tlačítko . Pro pokračování v přehrávání 
souboru znovu stiskněte tlačítko . 

3 Change song (změnit skladbu)
Můžete změnit současnou skladbu krátkým stisknutím tlačítka  nebo . Pro výběr další 
skladby stiskněte tlačítko . Pro výběr předchozí skladby stiskněte do 5 sekund po zahájení 
stávající skladby tlačítko . Pokud toto tlačítko stisknete později, začne se znovu od začátku 
přehrávat aktuální skladba.

4 Fast-forward / Rewind within a song (rychle vpřed / vzad uvnitř skladby)
Můžete se pohybovat uvnitř současné skladby přidržením tlačítka  nebo . Pro pohyb rychle 
vpřed nebo vzad držte tlačítko  nebo . 

Poznámka: Čím déle držíte tlačítko  nebo   v jednom směru, tím rychleji zařízení přetáčí  
vpřed či vzad.

5 Displaying the time (zobrazení času)
Při podržení tlačítka  se zobrazí aktuální čas.

6 Volume increase / Volume decrease (zvýšit hlasitost / snížit hlasitost)
Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti krátce stiskněte tlačítko  nebo . 

7 Play speed (rychlost přehrávání)
Při podržení tlačítka  se zobrazí rychlost přehrávání skladeb. Tato rychlost se dá měnit v 
krocích od 50% do 100% stisknutím tlačítka  nebo . Volbu potvrďte stiskem tlačítka        .

Poznámka: Nastavení 100% odpovídá standardní rychlosti přehrávání.

Navigace ve složkách
V režimu "Music Player" se dostanete do navigace ve složkách krátkým stisknutím tlačítka        . 
Pro výběr dalšího nebo předchozího souboru stiskněte tlačítka  nebo . Volbu potvrďte 
stiskem tlačítka        . Pro vstup do nejbližšího nejvyššího nadřazeného adresáře krátce stiskněte 
tlačítko  . Pokud si přejete prohlížení složek ukončit, v hlavním adresáři stiskněte tlačítko  .

Pro zobrazení a přehrání obsahu požadované složky ji v navigaci ve složkách vyberte pomocí 
tlačítka          . Zobrazí se zpráva „Folder selected“. Přehrávání audio souborů spustíte stiskem 
tlačítka . Volbu složky zrušíte volbou symbolu pro přechod do nejbližší nadřazené složky a 
krátkým stiskem tlačítka         . Jako potvrzení se zobrazí zpráva „All selected“.

Poznámka: Přidržte po dobu jedné sekundy stisknuté tlačítko               pro nastavení počtu 
přeskočených skladeb (v rozsahu 1 až 8 na složku). Tato funkce umožňuje rychlejší navigaci ve 
složkách.



Mazání souborů pomocí navigace ve složkách
Zvolte soubor, který chcete smazat pomocí navigace ve složkách, a krátce stiskněte              . Pro 
potvrzení, že chcete soubor smazat, stiskněte tlačítka  nebo  a zvolte „YES“. Volbu 
potvrďte stiskem tlačítka         . 

Tvorba a používání playlistu
Pokud chcete přehrát skladby ve vámi zvoleném individuálním pořadí, použijte funkci playlist. 
Pro zobrazení a přehrání skladby pomocí playlistu ji zvolte pomocí navigace ve složkách a 
potvrďte její vložení do playlistu krátkým stisknutím tlačítka          . K souboru bude přidána malá 
značka „P“ a odkaz na skladbu je automaticky vložen do složky „Playlist“. Pokud si přejete 
skladbu ze seznamu pro přehrání odstranit, stiskněte opětovně tlačítko         . Pro zahájení 
přehrávání souborů v playlistu krátce stiskněte tlačítko .

Program: FM radio (volitelně)
Tento program slouží k přepnutí TrekStor i.Beat organix do režimu poslechu rádia.

1 Automatické vyhledávání stanic FM rádia
Automatické vyhledání všech dostupných stanic FM rádia ve vašem okolí spustíte krátkým 
stiskem tlačítka               v příslušném menu. Přehrávač i.Beat organix nyní vyhledá všechny 
dostupné rozhlasové stanice a ty s nejsilnějším příjmem uloží do patnácti dostupných 
paměťových pozic.

2 Záznam z FM rádia
Po dobu více než dvou sekund stiskněte tlačítko         čímž nahrávání zahájíte. Nahrávání vysílání 
zvolené stanice probíhá pouze pokud jste v režimu FM radio. Nahrávání ukončíte opětovným 
stiskem stejného tlačítka.

3 Přepínání mezi ručním vyhledáváním stanic (volba „SCAN“) a režimem paměti (volba 
„PRESET“)
Přepínání mezi těmito dvěma režimy provedete krátkým stiskem tlačítka         .

4 Přepínání mezi uloženými stanicemi rádia
V režimu paměti „PRESET“ můžete přepínat mezi přednastavenými rozhlasovými stanicemi 
krátkým stiskem tlačítek   nebo  .



5 Ruční změna frekvence / ruční vyhledávání
V režimu „SCAN“ můžete krátkým stiskem tlačítek   nebo  přepínat přijímací frekvence 
po stupních 0,1 MHz Pokud přidržíte tlačítko  nebo  stisknuté, spustí se automatické 
vyhledávání stanic směrem dolů nebo nahoru od stávající frekvence.

6 Ukládání ručně vyhledaných stanic FM rádia
V režimu paměti „PRESET“ zvolte požadovanou paměťovou pozici pro uložení vyhledané 
stanice. Přepněte se do režimu „SCAN“ a vyhledejte požadovanou frekvenci a krátce stiskněte 
tlačítko              . Naladěná stanice se tak uloží do vybrané paměťové pozice.

Program: Recorder (nahrávání)
Tento program slouží k přepnutí TrekStor i.Beat organix do režimu nahrávání.

Zvolte režim nahrávání pomocí tlačítek  nebo   a volbu potvrďte stiskem tlačítka         . 
Nahrávání ze vstupů Line-in nebo z vestavěného mikrofonu je nyní automaticky zahájeno. Pokud 
si záznam přejete ukončit, stiskněte krátce tlačítko         , čímž se zároveň přepnete do režimu 
přehrávání („Playback“).

 Záznam ze vstupu Line-in
Do zdířky Line-in můžete připojit pomocí odpovídajícího kabelu externí zařízení (jako 
například CD přehrávač) a přímo převádět skladby z CD do přehrávače TrekStor i.Beat 
organix bez nutnosti použít počítač.

 Záznam hlasu
Pomocí vestavěného mikrofonu můžete nahrávat hlas nebo jiné zvuky. TrekStor i.Beat 
organix tak nahrazuje diktafon.

 Záznam z FM rádia (volitelně)
Pomocí této funkce můžete předprogramovat časy pro nahrávání z FM rádia. Zvolte 
požadovaný čas zahájení nahrávání, délku nahrávání, požadovanou frekvenci stanice a 
nahrávací cyklus.

Poznámka: Předprogramované nahrávání z FM rádia je možné pouze tehdy, pokud je  
TrekStor i.Beat organix vypnutý.

Program: Text view (čtení textu)
Tento program slouží k přepnutí TrekStor i.Beat organix do režimu čtení textů.

Zvolte si požadovaný textový soubor (s příponou txt) a otevřete ho stisknutím tlačítka         . 
Pomocí tlačítek   nebo  můžete souborem listovat dolů nebo nahoru. Textový soubor 
uzavřete opětovným stiskem stisknutím tlačítka         .



Program: Time Setting (nastavení času)
Tento program slouží k přepnutí TrekStor i.Beat organix do režimu nastavení času.

V tomto režimu můžete v přehrávači nastavit čas a alarm. Navíc lze v tomto režimu spustit 
integrované stopky pro odpočítávání nebo měření časového úseku.

Program: Game (hra)
Tento program slouží k přepnutí TrekStor i.Beat organix do režimu hraní.

Stisknutím tlačítka         spustíte hru „Slot Machine“.        

Settings (nastavení v hlavním menu)
Pro vstup do hlavního menu krátce stiskněte tlačítko          . V hlavním menu můžete nastavit 
ekvalizér a vylepšení zvuku SRS/WOW. Dále zde naleznete menu pro nastavení displeje 
(kontrast, délku podsvícení pozadí), různé funkce záznamu a přehrávání, automatické vypnutí, 
nastavení USB a jazyka.

USB / Player mode (režim přehrávání prostřednictvím USB)
všechny funkce přehrávače TrekStor i.Beat organix můžete využívat i prostřednictvím USB portu 
počítače během nabíjení vestavěné baterie. Abyste tuto možnost aktivovali, zapněte v menu v 
sekci nastavení USB položku „Use Music Player“.

Poznámky:
• Tento MP3 přehrávač je optimalizován pro provoz s dodanými sluchátky s impedancí 32 Ohmů. 
Používání jiných sluchátek s nižší impedancí může zničit MP3 přehrávač nebo sluchátka, což se 
týká obzvláště MP3 přehrávače se dvěma zdířkami na sluchátka.
• Toto zařízení může být velice hlasité. Abyste předešli ztrátě sluchu, neposlouchejte příliš 
hlasitou hudbu po dlouhou dobu. Nepoužívejte v pouličním provozu.
• Nepoužívejte USB kabely delší než tři metry.

Výrobce si vyhrazuje právo neustále zlepšovat produkt. Tyto změny mohou být provedeny bez 
toho, aniž by byly přímo popsány v tomto manuálu. Z tohoto důvodu informace poskytované 
tímto manuálem nemusí odrážet současný stav.

Výrobce garantuje vhodnost produktu pouze pro účely, pro které byl vyroben. Výrobce není 
odpovědný za zničení nebo ztrátu dat a další následky.

Copyright © 2006 TrekStor GmbH & Co. KG. Všechna práva vyhrazena. Jiné zmíněné názvy 
produktů nebo společností mohou být obchodní známky nebo značky příslušných vlastníků.



Záruční list
TrekStor i.Beat organix

Výrobní/sériové číslo  …………………………………………..........

Datum prodeje  ……….……………………………………………...

Razítko a podpis prodávajícího …………………………………….


