
 

 

 

Xtreamer Multi-Console 
Uživatelská příručka 

  



 

Seznámení s Xtreamer Multi-Console 

 

 



Specifikace 

 

Procesor: RK 3188 Quad-Core Cortex A9 Processor (1.6GHz) 

GPU: Quad-Core Mali 400 

Paměť: 2GB DDR3 

Interní disk: 16GB NAND Flash 

Bezdrátové připojení: 802.11 b/g/n dual band Wi-Fi 

OS: Android™ Jelly Bean 4.2.2 

Video výstup: HDMI™ 1.4a, Full HD 1080p 

Audio výstup: HDMI™ 1.4a, SPDIF Optical 

Rozhraní: RJ-45 Ethernet jack (10/100Mbps), čtečka karet SD/MMC (SD 3.0, 

MMC V4.41), USB 2.0 

Napájení: DC 5V, 2A 

Podporované video formáty: AVI, RM, RMVB, MKV, WMV, MOV, MP4, 

WEBM, DAT (VCD), VOB (DVD), MPEG, MPG, FLV, ASF, TS, TP, 3GP 

Podporované audio formáty: MP3, WMA, WMV, APE, OGG, FLAC, AAC 

Streamování: AirPlay, Miracast, DLNA 

 

  



Připojení 

 

Pro maximální využití vaší Xtreamer Multi-Console potřebujete následující: 

- televizi schopnou zobrazit obraz s rozlišením 720p nebo 1080p 

- HDMI kabel pro připojení k televizi 

- volitelně optický audio kabel pro připojení k zesilovači 

- rychlé připojení k internetu přes LAN nebo Wi-Fi  

- účet Google pro stahování dalších aplikací přes Google Play Store 

Některé aplikace (například Netflix, Hulu) vyžadují vlastní uživatelský účet a 

v některých případech placené předplatné. 

Váš přehrávač můžete ovládat aplikací AirDroid nebo podobnou. 

 

Připojení HDMI k televizi 

  

 

 



 

Připojení optického kabelu k televizi 

 

Připojení k internetu 

 

 

 

 

 



 

Připojení externího USB disku 

 

 

  



První spuštění 

Připojte napájecí kabel k Xtreamer Multi-Console a přehrávač zapněte. Na 

televizi zvolte správný video vstup (HDMI). První spuštění může trvat několik 

minut pro základní inicializaci a nastavení všech aplikací a služeb. 

 

Při prvním spuštění vaší Xtreamer Multi-Console se spustí průvodce nastavení 

Setup Wizard, kde nastavíte vše dle vašich potřeb. V průvodci zvolíte jazyk 

rozhraní, nastavíte datum a čas a připojíte se k vaší síti. Také se připojíte 

k vašemu Google účtu. Pro spuštění a používání přehrávače se nemusíte 

připojovat ke Google účtu, ale jeho funkce budou velmi omezené. 

 



Hry a aplikace 

Po dokončení nastavení se zobrazí hlavní okno přehrávače. Šipkami nahoru a 

dolu můžete procházet jednotlivé kategorie a tlačítkem OK spustíte vybranou 

aplikaci nebo zobrazíte vybranou kategorii.  

 

Tlačítkem INFO zobrazíte informace o vybrané aplikaci.  

 



Tlačítkem DOWNLOAD stáhnete vybranou aplikaci, a pokud již byla aplikace 

stažena, tak ji tlačítkem PLAY spustíte. 

Poznámka: Vzhled hlavní obrazovky můžete změnit nainstalováním jiného 

spouštěče z Google Play Store. Vzhled výchozího spouštěče byl navržen pro 

nejlepší přístup ke všem funkcím Xtreamer Multi-Console. 

 

 

  



Hlavní obrazovka 

Z hlavní obrazovky máte jednoduchý přístup ke všem užitečným nástrojům.  

 

Na spodní liště jsou tlačítka, která znáte z vašeho telefonu nebo tabletu: 

-  návrat na předchozí obrazovku 

-   návrat na hlavní menu 

-  zobrazení posledně spuštěných aplikací 

-  úprava hlasitosti 

-  skrytí lišty 

-  vypnutí a restart přehrávače 

Hodiny a upozornění 

V pravém dolním rohu je panel zobrazující aktuální čas, upozornění a sílu 

signálu Wi-Fi. Kliknutím panel zvětšíte.  

 



Pokud chcete zakázat zvuk při upozornění, můžete to nastavit v Settings – 

Sound. Také můžete zakázat veškerá upozornění. Zakázání upozornění 

určitých aplikací provedete v Settings – Apps. 

Smazání cache 

Nad panelem s hodinami a upozorněními je ikonka pro aplikaci Gemini App 

Manager s kterou můžete spravovat vaše aplikace a jedním kliknutím smazat 

cache.  

Doporučujeme čas od času smazat nepoužívané aplikace a smazat cache pro 

uvolnění místa v paměti. Zajistíte tím optimální výkon vašeho přehrávače. 

 

Důležité funkce 

V pravém horním rohu je několik ikon pro rychlý přístup k důležitým funkcím. 

 



Settings – přístup pro kompletní nastavení vašeho přehrávače. Odkaz na 

nastavení je také dostupný z panelu upozornění. 

 

 App Drawer – kliknutím na tuto ikonu zobrazíte veškeré aplikace, které 

jsou nainstalovány. 

Google Play Store – přístup na Google Play Store pro stažení a instalaci 

nových aplikací. Xtreamer Multi-Console je plně kompatibilní s aplikacemi pro 

Android, ale ne veškeré aplikace jsou optimalizovány pro zobrazení na TV. 

 File Manager – správce souborů na disku, sítě, a úložišť v cloudu.  

 



Dlouhým stisknutím tlačítka OK nebo tlačítka na myši zobrazíte více informací.  

 

Vybráním souboru a kliknutím na tlačítko OK spustíte přehrávání vybraného 

souboru. Pokud několik aplikací podporuje přehrání daného souboru, zobrazí 

se dialogové okno s výběrem aplikace. 

 

Airplay a DLNA Services – nastavení přehrávače pro služby AirPlay a 

DLNA. Po nastavení AirPlay budete moci streamovat z vašeho iOS zařízení 

přímo na TV přes váš Xtremer Multi-Console. Stačí kliknout na ikonku AirPlay  



v aplikaci YouTube nebo jiné aplikaci, která podporuje AirPlay a zvolit 

Xtreamer Multi-Console jako výstupní zařízení. 

 

Pro streamování z iOS a Android zařízení můžete využít aplikací podporující 

DLNA, například iMediaShare. 

 

 Xtreamer Updater – kontrola nového firmware a jeho instalace přímo 

přes internet. V této aplikaci máte také přístup k Recovery Mode, kde můžete 

smazat vaše nastavení a manuálně provést update firmware. 



 

Direct Wifi – připojte váš přehrávač k jiným zařízením přes WiFi bez 

nutnosti použití routeru. 

 

Cheapcast – aplikace, která simuluje Google Chromecast a s kterou 

můžete streamovat z Chromecast podporovaných aplikací (např. YouTube, 

Google Music, atd.) z vašeho mobilního zařízení nebo počítače přímo na váš 

přehrávač. 



 

  



Hraní her 

Pro hraní her můžete použít i jiné ovladače než dodávaný Xtreamer AirMouse, 

např. klasickou klávesnici a myš, různé gamepady, joysticky, bezdrátové 

klávesnice a ostatní. 

Některé hry jsou upravené pro hraní s určitými ovladači, doporučujeme 

použít gamepady MOGA a OUYA. Tyto ovladače vyžadují specifické aplikace 

pro použití a tyto aplikace jsou již předinstalovány na vašem přehrávači. 

 

  



Přehrávání mediálních souborů 

Pro nejlepší zážitek z přehrávání souborů na Xtreamer Multi-Console jsme již 

nainstalovali několik aplikací pro přehrávání souborů z lokálních a síťových 

zdrojů. Každý přehrávač má různé funkce a podporuje odlišné formáty a 

může se stát, že v některých případech budete muset nainstalovat dodatečné 

kodeky. Také můžete nainstalovat jakýkoliv jiný přehrávač z Google Play Store. 

 

 

Streamování internetových médií 



Na Xtreamer Multi-Console naleznete několik předinstalovaných aplikací pro 

neomezené streamování zábavy z Internetu – filmy, seriály, sportovní zápasy, 

zprávy, internetová rádia, podcasty, a další. 

Kvalita streamovaných souborů záleží na rychlosti vašeho připojení 

k Internetu. Některé aplikace vyžadují placené předplatné a jsou limitované 

jen pro určité regiony. 

 

 



 

  



Brouzdání po Internetu 

Na vaší Xtreamer Multi-Console je již předinstalovaný internetový prohlížeč 

Google Chrome, který znáte z vašeho počítače. 

Můžete také nainstalovat jakýkoliv jiný prohlížeč. 

 

  



Komunikace a úpravy dokumentů 

Na vašem přehrávači můžete použít některou z mnoha aplikací pro 

komunikaci, chatování a volání a jednoduše můžete být v kontaktu s vašimi 

přáteli, rodinou a kolegy. Pro video hovory stačí připojit vaší webkameru. 

 

Váš přehrávač můžete také použít pro úpravu dokumentů použitím jedné 

z předinstalovaných aplikací. Pro jednoduchou práci stačí připojit myš, 

klávesnici a počítačový monitor. 

 



Užitečné nastavení 

Základní nastavení provedete v průvodci nastavení při prvním spuštění 

vašeho přehrávače. Později můžete provedené nastavení upravit, a také 

změnit mnoho dalších nastavení. Menu nastavení zobrazíte kliknutím na 

ikonku  v pravém horním rohu hlavní stránky a také z panelu upozornění. 

Úprava hlasitosti 

Provedete v záložce Sounds. 

 

Kliknutím na Sound Devices Manager zvolíte vaše výstupní zařízení. 



 

Video výstup 

Provedete v záložce Screen. 

 

Změnu výstupního rozlišené provedete kliknutím na HDMI Mode. 



 

Nastavení jazyka 

Nastavení jazyka rozhraní přehrávače a přidání podporovaných jazyků 

virtuální klávesnice provedete v záložce Language & Input. 

 

Záloha a smazání nastavení 

V záložce Backup & Reset můžete zazálohovat vaše nastavení na servery 

Google a také smazat vaše veškeré nastavení. 



 

Účty 

Při prvním spuštění nastavíte připojení k vašemu Google účtu, které bude 

uloženo. Ostatní nainstalované aplikace si také pamatují váš přihlášený účet. 

Správu uložených účtů provedete v záložce Accounts. 

 

 

 



Update firmware 

Při vydání nové verze firmware se zobrazí upozornění v liště upozornění. 

Kliknutím spustíte aplikaci Xtreamer Updater. V této aplikaci můžete také 

manuálně zkontrolovat, zda existuje novější verze firmware.  

Pokud je k dispozici novější firmware, stáhněte ho, ukončete spuštěné 

aplikace a klikněte na tlačítko Update. Přehrávač se restartuje a nainstaluje se 

nový firmware. Při instalaci nového firmware přehrávač nevypínejte a 

neodpojujte. 

 

Pokud chcete firmware nainstalovat manuálně bez připojení k internetu, stačí 

stáhnout novou verzi firmware a zkopírovat ji na interní disk přehrávače. Poté 

v aplikaci klikněte na Recovery a po restartu zvolte Install From ZIP a vyberte 

soubor s novým firmware. 

V režimu Recovery můžete také smazat nastavení vašeho přehrávače.  



 

 

Kontakty 

Servisní středisko: 

ConQuest entertainment a. s  
Hloubětínská  11 
198 00 Praha 9 
+420 284 000 111 

Technická podpora: 

Telefon: +420 284 000 164 
Email: support@umax.cz 

Doporučené webové stránky: 

www.umax.cz 
www.cqe.cz 
www.xtreamer.cz 
www.xtreamer.net 
www.hddplayer.cz 
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