
Návod na použitie 
 
 

 
 

 

Prezentačný prehrávač multimédií 
 

Tento prehrávač multimédií slúži na automatické zobrazovanie 
reklamných, prezentačných a informačných materiálov na televízoroch alebo 
monitoroch. Po nahratí obrázkov, fotiek alebo videí cez USB kľúč alebo 
vzdialene cez sieť z počítača sa začnú automaticky prehrávať v cykle. 
 

Obsah balenia (model ATV100): Android Mini PC, USB kábel, napájací USB adaptér, HDMI 
predlžovací kábel, diaľkové ovládanie, kábel so snímačom diaľkového ovládania, WiFi anténa, 
manuál.  

Obsah balenia (model ATV510B): Android Mini PC, napájací adaptér, HDMI prepojovací 
kábel, diaľkové ovládanie, manuál.  
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Prehrávač vyžaduje na správne fungovanie monitor alebo televízor s HDMI vstupom. V prípade 
použitia HDMI-DVI redukcie zariadenie funguje aj na väčšine monitorov s DVI-I alebo DVI-D 
vstupom a natívnym rozlíšením 1280x720 alebo 1920x1080, ale táto funkčnosť nie je 
garantovaná. 

Prvé zapnutie 

1. Pripojte prehrávač na HDMI port televízora alebo monitora a do napájania buď pomocou 
priloženého adaptéra alebo cez USB port televízora (len v prípade modelu ATV100 a ak 
televízor dokáže poskytovať dostatočný prúd cez USB, približne 1A).  

2. Na televízore alebo monitore prepnite vstup na HDMI. Na obrazovke sa zobrazí logo 
Slideshow, zariadenie sa začne načítavať: 

3. Po dokončení načítavania sa zobrazí obrazovka so základnými nastaveniami, ktoré viete 
upraviť pomocou diaľkového ovládača (klávesnicu na obrazovke je možné zavrieť 
pomocou tlačítka späť na diaľkovom ovládači). Po dokončení nastavovania stlačte tlačítko 
späť na diaľkovom ovládači. Následne sa zobrazí hláška „Nie je nahratý žiadny súbor“ – 
zariadenie je pripravené na používanie. 

Nahrávanie súborov 

1. Cez USB: Na USB kľúči vytvorte priečinok s názvom „slideshow“ (bez úvodzoviek) 
a nahrajte do neho súbory, ktoré chcete prehrávať. USB kľúč zapojte do prehrávača 
a počkajte 10 sekúnd. Všetky súbory, ktoré sú v podporovanom formáte, sa začnú 
automaticky kopírovať do pamäte zariadenia. Počas kopírovania USB kľúč nevyťahujte 
z prehrávača. Ak chcete, aby sa kopírovali súbory z iného priečinka, je možné to nastaviť v 
nastavenia aplikácie (položka „Priečinok na USB kľúči“).  

2. Cez internetový prehliadač: Prihláste sa na webové rozhranie zariadenia (adresa je 
http://IP_ZARIADENIA) a kliknite na "Nástroje" a "Nahrávanie nových súborov". Tento 
spôsob je možné použiť len v prípade, ak máte v nastaveniach povolené webové služby, 
podporované prehliadače sú: Chrome 24+, Firefox 11+, Internet Explorer 10+, Opera 12+. 
Safari 6+ 

3. Cez FTP: Cez FTP klienta sa prihláste na zariadenie (adresa je ftp://IP_ZARIADENIA) a 
nakopírujte súbory do priečinka, ktorý sa Vám zobrazí. Tento spôsob je možné použiť len 
v prípade, ak máte v nastaveniach povolené webové služby 

Cez internetový prehliadač a FTP je možné nahraté súbory aj mazať. Ak zariadenie nemáte 
pripojené na internet, aktuálne zobrazený súbor môžete zmazať stlačením žltého tlačítka na 
diaľkovom ovládači, alebo môžete využiť nastavenie „Akcia pri vložení USB kľúča“ na „Zmazať 
súbory v zariadení a nakopírovať z USB kľúča“. 



Podporované súbory 

• Obrázky / Fotografie: JPG, PNG, BMP, GIF, WEBP (pomer strán 16:9, odporúčané 
rozlíšenie 1280x720px alebo 1920x1080px) 

• Videá: MPEG1/2/4, H263, H264, WMV (pomer strán 16:9, odporúčané rozlíšenie 
1280x720px, dátový tok do cca 12Mbit/s)  

• Excel: XLS (97-2003) 

V prípade nahratia súboru s iným pomerom strán ako 16:9 sa budú po bokoch zobrazovať čierne 
okraje.  

Prehrávanie súborov 

Vždy po zapojení do napájania sa zariadenie spustí a nahraté súbory sa začnú automaticky 
zobrazovať v cykle. Poradie súborov pri zobrazovaní je náhodné (algoritmus je nastavený tak, 
aby bol výber súborov rovnomerne rozložený). 

Ak chcete upraviť poradie zobrazovania súborov, alebo zobrazovať len niektoré nahraté súbory, 
je možné nastaviť to po pripojení cez internetový prehliadač v menu Playlisty a Položky (toto 
nastavenie je určené len pre pokročilých užívateľov). 

Vzdialený prístup 

IP adresu zariadenia pre prístup cez internetový prehliadač alebo FTP si môžete vypísať 
stlačením tlačítka „i“ na diaľkovom ovládači. Pripojenie funguje len na LAN sieti. Prednastavené 
meno/heslo je admin/admin, po prvom pripojení odporúčame zmeniť ho cez webové rozhranie v 
menu Nastavenia - Správa užívateľov. Pripojenie cez internetový prehliadač alebo FTP 
odporúčame len pri stabilnom pripojení zariadenia na sieť. Dosah vstavanej WiFi antény je 
obmedzený a môže byť značne ovplyvnený rôznymi prekážkami medzi zariadením a AP. 

Po pripojení cez internetový prehliadač máte k dispozícii aj pokročilé funkcie, ako napríklad 
definovanie playlistov a času ich prehrávania, správa užívateľských účtov, automatické mazanie 
súborov po uplynutí nastavenej doby a štatistika zobrazení jednotlivých súborov. 

Diaľkové ovládanie 

Model ATV100: Diaľkové ovládanie je funkčné len ak je v zariadení zapojený predlžovací kábel 
diaľkového ovládania. Pri prepínaní je potrebné mieriť na prijímač na konci tohto kábla. 

Model ATV510B: Pri prepínaní je potrebné mieriť na prednú stranu zariadenia. 



  
Často kladené otázky 

Zariadenie nezobrazuje správny čas 
Zariadenie si vo vypnutom stave neudržiava aktuálny čas, po každom zapnutí sa automaticky 
skúša pripojiť na synchronizačný server a nastaviť aktuálny čas. V prípade, že zariadenie 
nepripojíte na internet, niektoré údaje (časové záznamy pri súboroch, čas v logoch atď.) sa môžu 
zobrazovať nesprávne, ide ale len o údaje viditeľné pre administrátora zariadenia. 

Okolo obrazu sa na obrazovke zobrazuje čierny rám 
Na zariadení je potrebné nastaviť správne HDMI overscan. Stlačte na diaľkovom ovládači stlačte 
zelené tlačidlo. V nastaveniach prejdite na položku Zobrazenie a následne na Display position. 
Pomocou smerových tlačidiel a tlačidla OK na diaľkovom ovládači nastavíte správne obraz 
a stlačením 2x tlačidla späť sa dostanete naspäť do prehrávania. 

Zadávanie údajov cez diaľkové ovládanie je pomalé 
K zariadeniu môžete pripojiť aj bežnú USB klávesnicu alebo myš a zadávať údaje cez ne. 
Priložené diaľkové ovládanie je určené hlavne na rýchle ovládanie najpoužívanejších funkcií. 

Obnovenie továrenských nastavení 
Ak chcete vymazať obsah zariadenia (všetky nastavenia a nahraté súbory), zariadenie vypojte 
z napájania, stlačte a podržte tlačidlo zo spodnej strany zariadenia, zapojte napájanie a po 10 
sekundách tlačidlo pustite.  

Distribútor: AGEM Computers spol. s r. o., www.agem.sk  
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