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POPIS ZAŘÍZENÍ 
ZADNÍ STRANA 

 

 
 
Hlavní vypínač: Slouží k vypnutí přívodu napájení, pokud jej nebudete delší dobu používat. Jinak pro 

vypnutí zařízení slouží tlačítko vypnutí/zapnutí na dálkovém ovladači 

Ethernet: Slouží pro připojení do lokální počítačové sítě a k internetu.  

DC vstup: Slouží k napájení přístroje dodaným adaptérem. Ten má dostatečnou kapacitu i pro napájení 

externích zařízení přes USB port.  

USB 2.0 host:  Slouží k připojení externích zařízení jako je USB flash disk. 

e-SATA: Slouží k připojení externího disku. 

HDMI port:  Slouží k připojení TV nebo počítačového monitoru s HDMI vstupem. Lze také propojit 

s receiverem, který má HDMI vstupy.  
Optický SPDIF: Slouží k připojení externího zesilovače/receiveru. 

Koaxiální digitální výstup: Slouží k připojení externího zesilovače/receiveru. 

IR výstup: Slouží k připojení externího infra čidla. 

 

LEVÁ STRANA  
 
USB 2.0 host:  Slouží k připojení externích zařízení jako je USB flash disk. 

SD card slot:  Pro zvýšení úložného prostoru můžete použít SD kartu. 

 

FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE 
 

 
 

 
 



 

 
Power 

Ve STANDBY módu: stlačte jednou a přehrávač se zapne (ON). 

V ON módu: 
1. Stlačením POWER uvedete přehrávač do VIDEO OFF módu 

(video a audio jsou vypnuty, přehrávač je aktivní). 

2. Stlačením POWER – EJECT provedete restart přehrávače 

3. Stlačením POWER – DELETE uvedete přehrávač do 

STANDBY. 
4. Stlačte POWER po dobu 5 sec, dokud se nerozbliká červená 

LED, přehrávač se uvede do STANDBY módu. 

Ve VIDEO OFF módu: 
Jednou stlačte pro uvedení přehrávače do VIDEO ON módu. 

 

 
TV out 

Tlačítko rychlého přístupu pro nastavení rozlišení. 

 

 
Setup 

Tlačítko rychlého přístupu k nastavení. 

Během přehrávání videa umožňuje uživateli nastavení 

výstupního zobrazení a nastavení synchronizace zvuku. 

 

 
Home 

Stlačením HOME se vrátíte do hlavního menu. 

V App marketu, stlačením HOME jej opustíte. 

 

 Funkce závisí na souvislostech. Řiďte se popisem ve spodní 

části uživatelského rozhraní. 

 

 Funkce závisí na souvislostech. Řiďte se popisem ve spodní 

části uživatelského rozhraní. 

 

 Funkce závisí na souvislostech. Řiďte se popisem ve spodní 

části uživatelského rozhraní. 

 

 Funkce závisí na souvislostech. Řiďte se popisem ve spodní 

části uživatelského rozhraní. 

 

 
Return 

Návrat na předchozí stránku 

 

 
Enter 

Potvrzení výběru. 

Start přehrávání záznamu, jak jednotlivého souboru tak 

DVD/BD. 

 

 
D-PAD 

Navigace v uživatelském rozhraní 
Krokový časový posun během přehrávání filmu. Pouze tlačítka 

vlevo (LEFT) a vpravo (RIGHT). 
Zobrazení File Mode Menu pokud je aktivní. Pouze tlačítka 

vlevo (LEFT) a vpravo (RIGHT). 
Při prohlížení obrázků posouvá zobrazení ve směru stlačené 

šipky, pokud je spuštěna slideshow sekvenční přehrávání se 

zastaví. 

 

 
Info 

Zobrazí metadat vybraného souboru. 
Během přehrávání zobrazuje časový ukazatel a informaci o 

souboru. 

 

 
Stop 

Zastaví přehrávání souboru a návrat na Screen Menu. 

 

 
Page up 
Vol + 

Posune na další stránku při zobrazení seznamu medií. 

Zvýší hlasitost během přehrávání medií. 



 

 
Page down 
Vol - 

Posune na předchozí stránku při zobrazení seznamu medií. 

Sníží hlasitost během přehrávání medií. 

 

 
Play 

Vytvoří dočasný playlist všech souborů a spustí jejich 

přehrávání. 

Po PAUSE spustí pokračování v přehrávání playlistu. 

 

 
Pause 

Zastaví přehrávání medií. 

 

 
Mute 

Vypne zvukový výstup. 

 

 
REV 

Přetočí zpět přehrávání aktuálního souboru. 

Počet stlačení odpovídá rychlosti přetáčení 1x, 2x, 4x a 8x. 

 

 
FWD 

Rychlé přehrávání media souboru. 

Opakovaně stlačte pro změnu rychlosti přehrávání 2x, 4x a 8x  

 

 
Menu 

Otevře menu v NMJ. 

Při slideshow zobrazí Settings Menu, umožní nastavení typu 

efektu a časového intervalu výměny obrázků. 

 

 
PREV 

Přeskočí na předchozí položku při aktivovaném Playlistu. 

Během přehrávání videa, přeskočí na předchozí kapitolu 

(pokud je k dispozici). 

 

 
NEXT 

Přeskočí na následující položku při aktivovaném Playlistu. 

Během přehrávání videa, přeskočí na další kapitolu 

(pokud je k dispozici). 

 

 
Title 

Zobrazí Title Menu pokud je podporováno. V Title Menu lze 
změnit scénu, jazyk audia nebo titulků. 

 

 
Repeat 

Aktivuje opakované přehrávání stávajícího media. 

Při přehrávání hudby toto tlačítko nabízí tři módy přehrávání: 

Jedno stlačení: vybraná skladba hraje opakovaně. 

Dvě stlačení: opakované přehrávání začne od první skladby 

výběru poté, co dojde nakonec. 

Tři stlačení: vybrané skladby se přehrávají dokola v nahodilém 

pořadí 

 

 
Slow 

Zpomalí přehrávání stávajícího media. 

Přepínání mezi 1/2, 1/4 a 1/8 rychlostí přehrávání. 

 

 
Audio 

Prochází mezi audio stopami během přehrávání videa. 

Při přehrávání hudby na pozadí (například během slideshow) 

zobrazí Menu audio přehrávače. 

 

 
Subtitle 

Zobrazí menu titulků při přehrávání. 

Následujte instrukce na obrazovce pro výběr titulků, posunu 

dalších parametrů.  

Možnosti závisí na typu titulků. 

Menu zavřete opětovným stlačením. 

 

 
Zoom 

Zobrazí menu při přehrávání. 

Následujte instrukce na obrazovce. 
Menu zavřete opětovným stlačením.  

 
 
 



ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 
 

PŘIPOJENÍ 
Co potřebujete: 

 
- Popcorn Hour VTEN 
- TV s HDMI vstupem 
- HDMI kabel pro připojení k TV  

- Napájecí adaptér 
 

Pozn: Pro připojení k internetu / lokální síti potřebujete síťový kabel nebo v případě nebo WiFi router  

 
 
Uvedení do chodu: 
 
- Připojte jeden konec HDMI kabelu do vaší TV 

- Druhý konec HDMI kabelu připojte do HDMI portu VTEN 

- Připojte napájecí adaptér do DC portu vzadu na přístroji 

- Zapněte hlavní vypínač na zadní straně VTEN 

- Zapněte vaší TV nebo PC monitor a zvolte příslušný HDMI vstup. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



HLAVNÍ OBRAZOVKA 

 

SPODNÍ LIŠTA S MENU 
 
Apps Market: Přístup k aplikacím (video, sociální sítě, hry). 

Local Media: Přístup k USB a e-SATA připojeným diskům. 

Setup Wizard: Průvodce základním nastavením. 

Setup: Přístup k rozšířenému nastavení jako jsou audio/video výstupy, jazyky titulků, rodičovský zámek a 

další. 
Network : Prohledávání lokální sítě se sdílenými adresáři obsahujícími mediální soubory 

Recently played : Rychlý přístup k nedávno přehrávaným souborům. 

Customized Front Page: Vlastní nastavení domovské stránky. 
 

PRŮVODCE NASTAVENÍM 
 
Nastavení Vašeho Popcorn Hour VTEN pomocí Setup Wizard je důležité pro správnou funkci 

media přehrávače. 

 
 

 
 
 
Pomocí dálkového ovládání se přesuňte na Setup Wizard ikonku a stlačte ENTER. 



 
Vyberte požadovaný jazyk rozhraní. Pro pokračování klikněte na tlačítko NEXT.  

Vyberte požadované síťové připojení a stlačte NEXT pro pokračování. 

1) Wired (Ethernetový kabel).  
2) Wireless (USB Wifi dongle je v balení). 

 

DHCP připojení: Potvrďte IP informaci a pokračujte přes tlačítko NEXT pro připojení k internetu  

 
Vyberte časové pásmo Vaší oblasti a potvrďte NEXT. 

 



 

Napište do příslušného pole Vaší lokaci pro správné zobrazení informace o počasí. 

Nastavení je kompletní. Stiskněte DONE pro ukončení a návrat do hlavního menu. 

 



POKROČILÉ NASTAVENÍ 

Pod ikonkou Setup naleznete nastavení týkající video a audio výstupu, titulků, rodičovské kontroly a další. 

 

PREFERENCES 
 
Language: Jazyk uživatelského rozhraní. 
Photo Slide Show: Typ přechodu mezi fotografiemi a doba zobrazení fotografie v režimu Slideshow. 

Screensaver Time: Doba nečinnosti, po které se spustí Screensaver. 

Time: Nastavení systémového data a času. 

Play Mode: Nastavení opakování přehrávání - none (vypnuto), repeat (opakování), repeat all (opakování 

vše). 
Widgets: Nastavení lokace pro informaci o počasí (Weather Widget). 

Prompt for firmware update: Automatická kontrola aktualizace firmware. 
 

AUDIO 
 

 
HDMI Audio 
ON: Aktivace audio výstupu přes HDMI 

OFF: Vypnutí audio výstupu přes HDMI 

 
 
 



Audio Codec 
Nastavení audio kodeků. Pokud váš externí audio dekodér umí dekódovat daný kodek, nastavte 

Passthrough. Pokud máte audio výstup připojen přímo k televizi, zvolte Downmix. 

 
PCM: Downmix nebo Passthrough 
AAC: Downmix nebo Passthrough 
WMA Pro: Downmix nebo Passthrough 
DTS: Downmix nebo Passthrough 
Dolby Digital: Downmix nebo Passthrough 
 
DRC (Dynamic Range Compression) 
ON: Redukce hlasitosti hlasitých scén a zesilení hlasitosti tichých scén. Vhodné pro sledování filmů v 

noci. 
OFF: Vypnutí. 
 

VIDEO 
 

 
 
Video Výstup 
AUTO: Systém automaticky vybere nejvhodnější rozlišení video výstupu  

High Definition Mode: 720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz, 1080p/50Hz, 1080p/60Hz 
1080p/24Hz Mode: 1080p zobrazeno ve 24 snímcích za sekundu; pouze pro televize 78Hz, 120Hz, a 
240Hz 
Ultra High Definition Mode: 4K/24Hz, 4K/25Hz, 4K/30Hz 
 
Framerate Sync 
Redukce artefaktů v obraze volbou správné obnovovací frekvence. Jestliže máte NTSC TV, nenastavujte 

PAL. Nastavte 24p pouze pokud je vaše televize schopna zobrazovat 24p. 
 
Video Zoom 
Nastavení, jak se bude zobrazovat video při použití funkce Zoom. 

Actual Size: Funkce Zoom vypnuta. 
Fit to screen: Maximální vyplnení obrazovky bez oříznutí nebo změny poměru stran. 

Crop: Maximální vyplnění obrazovky s ořezem, ale bez změny poměru stran. 

Full Screen: Maximální vyplnění obrazovky roztáhnutím obrazu. Nedojde k 

ořezu, ale obraz je zdeformován změnou poměru stran. 

 
TV Type 
Nastavení poměru stran pro vaši TV. 

4:3 Typicky starší TV použivající CRT obrazovku a 4:3 počítačové monitory. 

16:9 Většina HD televizí jako jsou LCD, plasma a HD projektory používá 16:9. 

 
 
 
Color Space 
Definujte nastavení barevného prostoru dle specifikace vaší TV. 
Vyberte AUTO, pokud vaše TV umí zobrazovat jak SD, tak HD. 



 
3D Výstup 
Pokud nemáte TV s podporou 3D, nastavte tuto volbu na OFF. 
 
VXP - Adaptive Contrast Enhancement 
Demo: Tato volba slouží k testu zvýšení kontrastu rozdělením obrazovky na dvě částí a porovnáním s 

původním nastavením. 

Shadows: Změna úrovně stínů vašeho videa. 

Highlight: Změna úrovně světlých částí vašeho videa 

 

SÍŤ (NASTAVENÍ IP) 
 

 
 
MAC Address 
Vaše unikátní MAC adresa. 
 
Mode 
Wired: Zvolte tuto možnost, pokud budete připojovat síťový kabel. 

Wireless: Zvolte tuto možnost, pokud budete používat Wifi dongle a připojovat se k WiFi síti. 

 
DHCP 
Auto: Automatické nastavení IP adresy. 
Manual: Ruční zadání IP adresy 

 
IP Address and DNS 
Pokud jste nastavili Auto v nastavení DHCP nemusíte nic měnit. Pokud jste zvolili ruční zadání nastavte 

vaši IP adresu, masku podsítě, adresu DNS server. 

 

NASTAVENÍ DOMOVSKÉ STRÁNKY 
 

 
 



Popcorn VTEN má uživatelské rozhraní ve kterém můžete nastavit následující: 

 
- vytvářet vlastní odkazy na domovské obrazovce pro rychlý přistup k oblíbeným složkám, aplikacím a 

jukeboxu 
- přidat odkazy na nedávno přehrávaná videa 

- nastavit vlastní obrázek na pozadí 
 

VZHLED  

 
 
Appearance: Změna obrázku pozadí na domovské stránce a ve správci souborů. 

Home Menu Display: Nastavení výchozích odkazů na domovské stránce. 

Shortcut: Nastavení odkazů.  

 
Home Screen 
Default: Výchozí nastavení uživatelského rozhraní. 
Customized: Můžete nahrát vlastní obrázek na pozadí (velikost musí být 1280x720 a velikost maximálně 

1MB). 
 
File Browser Screen 
Default: Výchozí černé pozadí ve správci souborů. 

Customized: Nastavení vlastního obrázku na pozadí správce souborů. 

 

VLASTNÍ ODKAZY 

V Popcorn VTEN můžete vytvářet vlastní odkazy na aplikace, sdílené složky v místní síti, místní soubory a 

jukebox. 

 

V seznamu aplikací zvolte aplikaci, pro kterou chcete vytvořit odkaz a klikněte na ikonu i. Klikněte na 

Create Shortcut. Zvolte, kde chcete odkaz zobrazit – Home Add-On pro zobrazení ikony na domovské 
stránce nebo Shortcut Folder pro přidání do složky záložek. 

Pro přidání odkazu na místní nebo síťový soubor klikněte na pravou šipku na dálkovém ovládání. 

V zobrazeném menu klikněte na ikonku se šipkou a zvolte, kde chcete záložku zobrazit. Home Add-On pro 

zobrazení ikony na domovské stránce nebo Shortcut Folder pro přidání do složky záložek. 



  

SDÍLENÍ PO SÍTI 
 

 
 

ADD SHARE 
Manuální připojení ke sdíleným diskům na počítači a síťovém úložišti NAS. Po přidání úložiště se bude 

vždy zobrazovat v seznamu síťových úložišť. 

 

 
 
Podporované protokoly: 
Samba – Výchozí protokol pro Windows a NAS úložiště. Tento protokol je také možné použít na Mac a 

Linux. 
NFS – Tento protokol je rychlejší, ale není podporován všemi zařízeními. 

NFS TCP – Protokol NFS přes TCP/IP. 

 



Údaje pro připojení: 

IP/Host Name: Zadejte IP adresu nebo název zařízení, ke kterému se chcete připojit. 

Share Folder: Název sdílené složky. 
Share Name: Název, pod kterým se sdílená složka bude zobrazovat v Popcorn Hour. 
Username: Uživatelské jméno, pokud je vyžadováno. 
Password: Heslo, pokud je vyžadováno. 
 

BROWSE SHARE 
Procházení dostupných sdílených úložišť bez nutnosti zadání IP adresy. 

  

 
Zvolte skupinu a zařízení, ke kterému se chcete připojit. Nakonec zvolte složku, kterou chcete zobrazit. 

 

EDIT SHARE 
 
Odstranění nebo úprava uloženého úložiště. 

 

 

 
 
 



RODIČOVSKÁ KONTROLA 
 

 
 

Uzamčení stránky nastavení (Setup Lock) 

ON: Uzamkněte stránku s nastavením proti případným změnám. Výchozí heslo je 4896. 

 
Zámek souborů (File Lock) 

ON: Zakazuje uživatelům upravovat a mazat soubory. 

 
Dětský zámek (Child Lock) 

Toto nastavení se týká pouze DVD a Blu-ray filmů. Můžete zvolit jedno z následujících omezení: 

OFF, Kid Safe, G/TV-Y/TV-Y7/TV-G, PG/TV-PG, PG-13/ TV-14, PG-15, R, NC-17, ADULT 
 
Změna hesla (Change Password) 

Změna výchozího hesla. 

 

BD/AUDIO CD 

 

Automatické přehrávání (Auto Play) 

OFF: Výchozí 
ON: Automatické přehrávání po vložení disku. 

Pozn: Vyžaduje externí optickou mechaniky. Popcorn Hour nepodporuje komerční Blu-ray disky. 

 
Jazyk titulků (Audio Language) 

Nastavení výchozího jazyku titulků. 

 



BD Navigace (BD Navigation) 
File view: Kliknutím na BD IFO můžete prohledávat složky s obsahem. 

Simple BD only: Spuštění přehrávání videa.  

Prompt: Zobrazí se okno pro výběr typu menu. 

 



SPRÁVA (MAINTENANCE) 
 

 
FIRMWARE UPDATE 
 

 
Firmware version: Verze nainstalovaného firmware. 
Kernel version: Verze kernel. 
Check for Firmware Update: Kontrola, zda je k dispozici novější verze firmware. Před provedením 

update firmware přehrávač restartujte odpojením napájecího kabelu. Při provádění update přehrávač 

neodpojujte!! 
Reset to Factory Settings: Obnovení továrního nastavení. 
 
 



APP MARKET 
 

Přístup k mnoha aplikacím mezi kterými naleznete aplikace na streamování videa, internetové rádio, 

sociální sítě, hry a mnoho dalších. 

 

Klikněte na ikonku Apps Market. Zvolte aplikaci, kterou chcete nainstalovat a klikněte na Install. 

Nainstalované aplikace se zobrazují v záložce My Apps. 

 

 

 



PROHLÍŽEČ SOUBORŮ 
 

Prohlížeč souborů (File Browser) umožňuje rychlý přístup k vašim souborům. Můžete kopírovat, 

přesouvat, mazat a přejmenovávat soubory. Zobrazíte informace o souboru, stáhněte obrázek plakátu, a 

také titulky. 
 
Network 
Přístup k souborům na síťových zařízeních. Uložená síťová zařízení jsou vypsána na začátku seznamu a 

zbytek je zobrazen níže. 
Local Media 
Přístup k souborům uloženým na externích USB zařízeních. 

 

NASTAVENÍ 

 
 
V prohlížeči souborů klikněte na levou šipku na dálkovém ovládání pro zobrazení nastavení. 

Networked Media Jukebox: Spustí jukebox 
NMJ Manager: Nastavení zdrojů souborů 

Search: Hledání souborů 

Storage Info: Využití disků 

Return: Uzavření menu 

Eject: Odpojení připojených USB zařízení 

Filter: Filter médií dle typu: film, hudba, foto 
Sort: Třídění dle názvu, data vytvoření nebo velikosti souboru 

Settings: Nastavením prohlížeče souborů 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ (VIEW MODE) 
 

 
 
Přepnutí mezi zobrazením jako seznam souborů (Listing) a zobrazením s náhledem plakátu filmu 

(Thumbnail). 

 

 

SPRÁVCE SOUBORŮ 
 
Správce souborů slouží ke kopírování, přesouvání, mazání a přejmenovávání souborů. Také můžete 

vytvářet nové složky. 

 

 
 



Stlačením zeleného tlačítka na dálkovém ovládání označte soubory, které chcete kopírovat, přesunout 

nebo smazat. Vybrané soubory jsou označeny symbolem. 

 
Klikněte na tlačítko pravé šipky na dálkovém ovládání pro vyvolání menu. 

 
Copy To: Zkopíruje označené soubory do jiné složky. 

Move To: Přesune označené soubory do jiné složky. 

Create a new folder: Vytvoří novou složku. 

Delete: Smaže označené soubory nebo složky 

Rename: Přejmenuje označený soubor. 

Fetch Online Subtitle: Stáhne titulky pro označené soubory.  

 



METADATA FILMŮ 

 
Jednou z hlavních funkcí Popcorn Hour je možnost stáhnutí a spravování dat 
k filmu bez použití počítače. Tato funkce je odlišná od NMJ a zobrazuje se jen v prohlížeči souborů. 

 

 

 

POPIS INFORMACE O FILMU 
 

 

 

1. Fan Art. 
2. Plakát. 
3. Tlačítka s funkcemi: 

Synopsis: Krátký popis filmu. 
Fetch Online Subtitle: Stáhnutí titulků. 

Edit: Úprava nesprávných dat. 
Download: Uložení dat a obrázků na disk. 

 

 
 
 
 
 
 



STÁHNUTÍ TITULKŮ 
 

 
 
Na stránce s filmem klikněte na volbu Fetch Online Subtitle. Zobrazí se seznam nalezených titulků. 

Klikněte na zelené tlačítko na dálkovém ovládání pro změnu jazyku. Stažené titulky budou uloženy do 

stejné složky, jako je soubor s filmem. Pro zobrazení titulků při přehrávání klikněte na tlačítko Subtitle na 

dálkovém ovládání. 
 



NETWORKED MEDIA JUKEBOX (NMJ) 
 
S Network Media Jukebox můžete najednou stáhnout informace a plakáty pro celou vaši filmovou a 

seriálovou kolekci. Poté můžete vaše filmy prohledávat podle stáhnutých plákátů.  

 

 
 

NASTAVENÍ 
 
NMJ vytváří databázi pro vaše úložiště. Tato databáze obsahuje kompletní informace a plakáty pro celou 

filmovou a seriálovou knihovnu. Pro vytvoření NMJ databáze použijte prohlížeč souborů. Klikněte na 

šipku doleva na dálkovém ovladači a vyberte Networked Media Jukebox. Budete vyzváni k vytvoření 

NMJ databáze pro vaše zařízení. Vyberte YES pro její vytvoření. Vytvoření databáze může trvat i několik 

hodin, časová náročnost závisí na velikosti vaší knihovny. 

 

 
 

 

NASTAVENÍ PROHLEDÁVÁNÍ 
 
Scan Entire Folder: Automaticky prohledá celou složku a podporovaná media 
přidá do database. 

Specify Scan Target(s): Vyberete složky, které chcete prohledávat. 
 



 
 
V našem příkladu klikneme na volbu Specify scan targets. Zvolte jazyk, v kterém budou informace 

stahovány. 
 

 
 
Vyberte typ medií, který chcete přidat do databáze. Typ medií, který zde neni uveden, bude ignorován. 

 

Vyberte složky, které chcete prohledávat. Další složky můžete později přidat ve správci NMJ. Pokud 

chcete později přestat prohledávat určitou složku, vytvořte soubor s názvem no_xxx.nmj v dané složce a 

již nebude prohledávána. 

 

Na další stránce zkontrolujte nastavení a klikněte na modré tlačítko pro pokračování. Nyní bude 

databáze vytvořena. 

 



PROHLÍŽENÍ SOUBORŮ V NMJ 
 
Klikněte na tlačítko Menu na dálkovém ovládání pro zobrazení NMJ menu. 

 
 
FILMY 
Recent Scanned: Zobrazení posledně nalezených filmů a seriálů. 

Movie: Zobrazí všechny vaše filmy. 
TV Series: Zobrazí všechny vaše seriály. 
By Genre: Zobrazí všechna videa ve skupinách dle jednotlivých žánrů. 

By Year: Zobrazí videa podle roků natočení. 

By User Rating: Zobrazí seznam hodnocení, výběrem zobrazíte všechna videa s 

daným hodnocením. 
Search: Vyhledání videí dle názvu, herců, režiséra. 

Help: Zobrazení nápovědy.  

 

 
 
HUDBA 
Recent Scanned: Zobrazí všechny posledně prohledané skladby 

By Album: Zobrazí alba. 
By Playlist: Zobrazí playlisty. 
By Song: Zobrazí skladby. 
By Genre: Zobrazí alba dle žánrů. 

By Artist: Zobrazí seznam umělců. 

By Year: Zobrazí seznam let, výběrem se zobrazí seznam alb. 

By User Rating: Skladby tříděné dle hodnocení (hodnocení musí být přidáno uživatelem). 



Search: Vyhledání dle jména umělce. 

Help: Zobrazení nápovědy. 

 

 
 
FOTOGRAFIE 
Recent Scanned: Zobrazí všechny naposledy prohledané fotografie. 
By Date: Zobrazí seznam let, výběrem se zobrazí všechny fotky pořízené v 

tomto roce. 
By Album: Zobrazí seznam alb, výběrem se zobrazí všechny fotky daného alba. 

Help: Nápověda. 

 

 
 
NMJ Media Menu 
Pro aktivaci tohoto menu klikněte na tlačítko doleva na dálkovém ovladači. 

Video: Přepne na video sekci. 

Music: Přepne na audio sekci. 

Photo: Přepne na foto sekci. 

Jukebox Manager: Spustí Networked Media Jukebox Manager. 
File browser: Spustí prohlížeč souborů. 

Add Shortcut: Přidání odkazu na hlavní menu. 

 

 
 



ÚPRAVA STÁHNUTÝCH DAT 
 
Někdy může NMJ stáhnout špatnou informaci pro váš soubor. Opravíte ji ruční editací souboru v NMJ 

knihovně přímo na zařízení. 

 

 
 
V NMJ knihovně vyberte položku, kterou chcete opravit a otevřete media control panel. Přesuňte kurzor 

na volbu Edit a stlačte ENTER na dálkovém ovladači. 

 
Zadejte správný název filmu, který hledáte a klikněte na tlačítko Enter na dálkovém ovládání.  

 

 
 
Z vyhledaných možností vyberte správnou volbu a klikněte na tlačítko Enter. 

 
Nové informace budou stáhnuty. 
 

 
 



NETWORKED MEDIA JUKEBOX MANAGER 
 

 
 
Add folder(s): Přidání dalších adresářů do NMJ, které budou prohledávány a přidány do databáze. 

Scan All: Prohledá všechny nové soubory přidané do vašich vybraných složek. 

Rescan All: Tato volba znovu prohledá všechna media a stáhne informace. 
Delete All: Tato volba smaže NMJ databázi. 
Scan Option: Nastavení prohledávání. 
To Jukebox: Spustí NMJ. 
To Source: Spustí prohlížeč souborů. 

 
Volba prohledávání 
Auto Download Fanart: Povolení automatického stažení fan art. 
Scan Language: Nastavení jazyku pro stahování informací. 
 
Nová složka s názvem “NMJ_Database” bude vytvořena na vašem úložišti. Prosím 

neodstraňujte ji, protože obsahuje NMJ databázi vytvořenou pro vaše media. 

 



APLIKACE NMT 
 

S aplikacemi pro NMT můžete váš Popcorn Hour použít jako NAS, torrent klient nebo usenet klient. 

Externí disk je nutný pro instalaci NMT aplikací. 

 

 
 

Pro přenosy mezi PC a Popcorn Hour je nutné povolit SAMBA server. 

Samba Workgroup: Specifikace Samba pracovní skupiny, do které chcete přiřadit 

Popcorn Hour. 
Change Password: Změna hesla použitého pro přístup na lokální úložiště 

pomocí samba nebo FTP. 
FTP Server: Spuštění nebo zastavení FTP serveru. 

NFS Server: Spuštění nebo zastavení NFS serveru. 

Samba Server: Spuštění nebo zastavení Samba serveru. 

Torrent: Spuštění nebo zastavení torrent klienta. 

UPnP Server: Spuštění nebo zastavení UPnP serveru. 

Usenet Client: Spuštění nebo zastavení Usenet klienta. 

 
Poznámka: Uživatelské jméno pro přístup na vaše lokální úložiště přes samba nebo FTP je “nmt”. 

 

INSTALACE NMT APLIKACÍ 
 

 



 
V menu vyberte Maintenance, a poté NMT Setup Wizard. 
 
Pozn: Tato volba je viditelná pouze, pokud máte nainstalované nějaké úložiště. 

 

 
 
Vyberte Fresh Setup a stlačte zelené tlačítko na vašem dálkovém ovladači. 

 
Vyberte datové úložiště, na které chcete nainstalovat NMT aplikace. Můžete je nainstalovat i na externí 

USB zařízení, které ale musí zůstat připojeno pro jejich funkci. Jakmile vyberete datové úložiště stlačte 

zelené tlačítko na vašem dálkovém ovladači. 

 
UPOZORNĚNÍ: Tato funkce zformátuje úložiště, na které budete aplikace instalovat. 

Všechny soubory na tomto úložišti budou smazány bez možnosti obnovy. NMT aplikace budou uloženy 
na skrytém oddílu a zbytek disku bude zformátován jako 
EXT3. 
 

 
 
Vyberte, na jaký disk chcete uložit vaše media soubory. 
 
Zvolte možnost Online a klikněte na zelené tlačítko na dálkovém ovládání. 

 

 
 
Začne proces formátování a instalace. V závislosti na velikosti vašeho úložiště to může trvat i několik 

minut. Po dokončení se Popcorn Hour restaruje. 

 
V menu nyní uvidíte volbu NMT Application. 
 

 



POUŽITÍ FTP SERVERU 
 
FTP služba umožňuje jednoduchý a praktický přenos souborů mezi Popcorn Houra vašem PC. Pro využití 

FTP služby klikněte na NMT Applications a spusťte tuto 

službu. Služba zůstává aktivní i po vypnutí a znovu zapnutí zařízení. Vypnout ji můžete v tomto menu. 

 
Pro připojení k Popcorn Hour potřebujete nějakého FTP klienta. Můžete použít například FileZilla nebo 

Winscp. Pokud používáte počítač s Windows můžete take použít Windows Explorer jako FTP klienta 

zadáním následující adresy do lišty: 
 
ftp://NMT-IP/ 
 
Kde NMT-IP je IP adresa nebo název Popcorn Hour. Například: 192.168.1.101 nebo A400. 

 
Pokud jste vyzváni pro zadání hesla použijte následující informace (pokud jste nezměnili výchozí ftp 

heslo). 
 
Host: IP adresa vašeho zařízení 

Port: 21  
Username: nmt  
Password: 1234 

 
POUŽITÍ SAMBA SERVERU 
 

Samba server je jeden z nejrozšířenějších možností sdílení souborů v síti. Samba může být použita pro 

streamování vašeho obsahu z lokálního úložiště na ostatní zařízení ve vaší síti. Pro použití služby Samba 

jděte do NMT Applications a spusťte tuto službu. Služba zůstává I po vypnutí a zapnutí zařízení. Můžete 

ji vypnout z tohoto menu. 
 
Pro přístup na váš Popcorn Hour přes samba, zadejte IP adresu nebo název zařízení 

do adresové lišty ve vašem prohlížeči. 

 

Příklad:    \\VTEN\ 

  \\192.168.1.101\ 
\\10.0.0.57\ 

 
 
Poznámka: V ý c h o z í název zařízení je VTEN, ale můžete jej změnit v sekci Preference v Setup menu. 

 
Pokud jste vyzváni pro zadání hesla použijte následující informace (pokud jste nezměnili samba heslo):  

Username:      nmt  
Password:       1234 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ftp://nmt-ip/
file://VTEN/
file://10.0.0.57/


POUŽITÍ TORRENT KLIENTA 
 

 
Popcorn Hour má v zabudovaného torrent klienta Transmission. Pro stahování torrent souborů můžete 

použít tohoto klienta. Pro použití jděte do NMT Applications a spusťte tuto službu. Služba zůstává 

aktivní I po vypnutí a znovu spuštění zařízení dokud ji nevypnete z tohoto menu. 

 
Jakmile je torrent služba povolena můžete použít váš internetový prohlížeč pro přístup k rozhraní 

Torrent klienta. Zadejte následující adresu do lišty 
vašeho webového prohlížeče: 

 
http://NMT-IP:8077/transmission/web 
 
Kde NMT-IP je IP adresa nebo název vašeho Popcorn Hour. Například: 192.168.1.101 nebo VTEN. 

 
DŮLEŽITÉ: Počítač nebo zařízení na kterém používáte internetový prohlížeč musí být na stejné síti jako je 

Popcorn Hour. 
 
V rozhraní torrent klienta klikněte na Browse a vyberte torrent soubor. Klikněte na Upload pro přidání 

torrent souboru. Klient začne stahovat soubory. 

 
 
POUŽITÍ USENET KLIENTA 
 
NZBGet je klient pro stahování souborů z Usenet serverů na základě informací v NZB souborech. Pro 

použití NZBGet klienta jděte do sekce NMT Applications a spusťte tuto službu. Služba zůstává aktivní i 

po vypnutí a znovu zapnutí zařízení a můžete ji vypnout v tomto menu. 

 
Pro použití NZBGet musíte mít přístup k Usenet server. Váš poskytoval vám poskytne informace nutné k 

nastavení: 
 
1. Uživatetelské jméno a heslo 
2. Název serveru a port pro připojení (běžně port 119). 

3. Počet simultálně povolených přístupů. 

 
V kořenovém adresáři vašeho disku najdete složku s názvem .nzbget. Uvnitř této složky najdete soubory: 

nzbget.conf a unpak.sh. 
 
DŮLEŽITÉ: V některých FTP klientech tuto složku neuvidíte, protože začíná tečkou.  

Pokud složku nevidíte nastavte zobrazení skrytých souborů ve vašem FTP klientovi. 

http://nmt-ip:8077/transmission/web


 
V textovém editor upravte soubor nzbget.conf. Zadejte informace, které jste získali od vašeho 
poskytovatel Usenet serveru. 
 
# Host-name: 
server1.host=news.yourserver.com (dejte název serveru za = ) 
 
# Port na který se chcete připojit (standardně je nastaven na 119 pokud neni specifikován): 

server1.port=119 
 
# Uživatelské jméno (změňte USERNAME na vaše jméno): 

server1.username=USERNAME 
 
# Heslo (změňte PASSWORD): 

server1.password=PASSWORD 
 
# Maximální počet simultánních připojení na tento server: 

server1.connections=4 
 
Po dokončení soubor uložte a restartujte službu Usenet. 

 
Pro přístup k NZBget klientovi, zadejte následující adresu do lišty vašeho internetového prohlížeče: 
 
http://NMT-IP:8066 
 
Kde NMT-IP je IP adresa nebo název vašeho Popcorn Hour. Například: 

192.168.1.101 nebo VTEN. 
 

Pro přihlášení použijte následující přístupové uživatelské jméno a heslo (pokud jste nezměnili heslo): 
 
User ID:        nmt 
Password: 1234 
 

 

http://nmt-ip:8066/


 
 
Pro spuštění stahování musíte nahrát váš NZB soubor kliknutím na Browse... Po vybrání souboru 

klikněte na Upload File. 

 
Soubor bude nahrán na NMT a přidán do fronty pro stahování. Po dokončení nahrávání bude spuštěn 

minutový bezpečnostní interval, a poté začne stahování souboru. 

 
Délku bezpečnostního interval můžete změnit v souboru nzbget.conf ve volbě NzbDirFileAge.  

 
Průběh stahování se zobrazuje v grafickém rozhraní. Soubory se stahují do složky Download. 

 

AKTUALIZACE FIRMWARE 
 

Automatický update 
Pokud jste povolili “Check for firmware update” v sekci Preferences, systém vás 
automaticky vyzve, když je k dispozici nový firmware. Přímo můžete stáhnout nejnovější verzi a system 

aktualizovat. 
 

 
 
Manuální update 
Zda je k dispozici novější firmware můžete zkontrolovat v Maintenance v menu. Klikněte na Setup -> 

Maintenance -> Firmware Update. 
 



 
 
Novou verzi firmware můžete také stáhnout z http://support.popcornhour.com/ a provést update 

pomocí USB. Pokud jste stáhli firmware a máte vložený USB disk s tímto firmware, systém vás vyzve k 
update. 
 

 
. 
V průběhu aktualizace se zobrazí modrá obrazovka s aktuálním stavem. Při aktualizaci přehrávač 

neodpojujte!!! Je doporučeno resetovat nastavení do původního továrního nastavení po každé 

aktualizaci firmware. 
 

 
 



FAQ 
 

Můj Popcorn Hour se nechce spustit - červená LED nesvítí. 

Prosím zkontrolujte napájecí šňůru, zda je správně zapojena. 

 
Popcorn Hour zamrzne na úvodní obrazovce. 
Odpojte přehrávač a znovu ho zapojte. Pokud máte připojený velký disk může nějakou dobu trvat, než se 

objeví uživatelské rozhraní. 
 
Po několika minutách se stále nic neobjevuje. 

Zkontrolujte připojení napájecího adaptéru a připojení k televizi. Na dálkovém ovladači klikněte na TV 

Mode + 0 pro nastavení TV výstupu na Auto. 
 
Chci odebrat všechny aplikace z My Apps. 
Pro odebrání všech instalovaných aplikací potřebujete provést reset zařízení do továrního nastavení. 

Tato akce smaže interní paměť. 

 
Existuje seznam s kompatibilním hardwarem? 
Navštivte http://www.networkedmediatank.com/wiki pro aktuální seznam. 
 
Proč WD Green HDD nesprávně funguje s přehrávačem? 

Musíte změnit parametr spindown time použitím wdidle3. 

 



NMJ NAVIGATOR 
 

NMJ Navigator je aplikace pro iPad a Android tablet pro zobrazení vaší NMJ databáze.  
 

Verze pro iOS: 

 

Verze pro Android: 

 
 

 
 
Select Device: Pokud máte více než jedno NMJ zařízení, můžete zde meni nimi přepínat. 

Local Media: Zobrazí vaši lokální NMJ databázi. 
Network Media: Zobrazí vaši síťovou NMJ databázi. 

 

 
 
Na hlavní obrazovce se zobrazí plakáty vašich filmů. 

Browse: Filtrování podle žánru. 
More – Source: Návrat na úvodní obrazovku 
More – Now Playing: Zobrazí, co se aktuálně přehrává. 

More – Remote Control: Funkce dálkového ovládání 



 

Další informace o Popcorn Hour VTEN najdete na webových stránkách: 
 
HTTP://WWW.NETWORKEDMEDIATANK.COM/ 

WWW.UMAX.CZ 

 

TECHNICKÁ PODPORA 
 

Infolinka : 800 118 629 
Email: support@umax.cz 

Provozní doba po-čt 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00 

Servisní středisko:  

ConQuest entertainment a. s   
Hloubětínská 11 

198 00 Praha 9 
+420 284 000 111 

Provozní doba po-pá 9:00 – 17:00 

http://www.networkedmediatank.com/
http://www.umax.cz/

