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Vaše příručka
Tato úvodní příručka k systému vás rychle 

seznámí s celou uživatelskou příručkou  

Každý systém Control4 je jedinečný, a tak 

jsme se rozhodli jednotlivé funkce popsat 

v samostatných příručkách 

Pokud se tedy chcete dozvědět podrobné 

informace o určité funkci nebo vybavení, 

přečtěte si příslušnou Smart Home 

uživatelskou příručku 

Všechny tyto příručky a spoustu dalšího 

najdete na  ctrl4.co/userguide 

Control4 Smart Home:
Příručka k Interkomu

ctrl4.co/intercom

Control4 Smart Home:
Příručka k ovládání zabezpečení

ctrl4.co/security

Control4 Smart Home:
Příručka k ovládání klimatu

ctrl4.co/user-climate

Control4 Smart Home:
Příručka k osvětlení
ctrl4.co/user-lighting

Control4 Smart Home:
Příručka k ovládání zábavy

ctrl4.co/user-entertain
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Úvod
Vítejte ve světě domácí automatizace Control4®! Systém Control4 vám pomůže 

s automatizací spousty elektrických, elektronických a motorizovaných zařízení 

u vás doma  Díky tomuto systému si doma nebo ve firmě vytvoříte příjemné 

prostředí, které oceníte jak vy, tak i vaše rodina a firemní klienti 

•  Světla lze ovládat tlačítky na klávesnici. Světelné scény můžete upravovat 

pomocí dotykových obrazovek nebo Control4 aplikací 

•  Ovládejte videa, filmy, hudbu a žaluzie ve svém domácím kině pomocí 

dálkového ovladače, dotykových obrazovek, Control4 aplikací atd 

•  V každé místnosti nebo na terase si můžete pouštět hudbu pomocí hudebních 

zón nebo chytrého telefonu, tabletu, počítače či dotykové obrazovky 

•  Pomocí klávesnice nebo uživatelského rozhraní můžete ovládat topení, 

chlazení, zabezpečovací systém, rozprašovače na zahradě, otevírání 

garážových vrat, krb, bazén, domácí spa a spoustu dalšího 

•  Pomocí Interkomu můžete odesílat a přijímat zvuk a video (k fungování 

Interkomu jsou zapotřebí alespoň dvě dotykové obrazovky, které podporují 

funkci Interkom) 

•  Pomocí aplikace nebo webu Control4 a pomocí služby 4Sight Anywhere 

Access můžete kontrolovat a automatizovat svůj domov na dálku.

•  Vybavení a zařízení lze ovládat jen v určitých místnostech. Uživatelské 

rozhraní systému Control4 vám umožní ovládat zařízení v jednom pokoji 

nebo v celém domě  Chcete-li ovládat jeden určitý pokoj, jednoduše změňte 

místnost (viz „Změna místností“).

•  V místnosti můžete ovládat několik zařízení najednou. Ve stejné místnosti 

můžete zároveň ovládat třeba televizi, receiver, rádio, projektor, obrazovku 

a spoustu dalšího 

Poznámka: Informace v této příručce platí pro nejnovější verzi systému 

Control4  Funkce instalací přizpůsobených na míru nemusí být kompatibilní 

s vydáním softwaru Control4. S dotazy ohledně dostupných funkcí se obraťte 

na prodejce 

Tato úvodní příručka vám ukáže, jak si co nejrychleji začít užívat systém Control4 

Váš prodejce systému Control4 vás možná odkázal na tuto příručku poté, co  

vám systém nainstaloval  Pokud se o systému potřebujete dozvědět více 

informací, podívejte se do specifických příruček popisujících jednotlivé funkce 

(ctrl4.co/userguide) nebo si přečtěte další příručky a podívejte se na videa  

(ctrl4.co/cdocs)  Pokud máte další otázky ohledně fungování a vlastního 

nastavení systému, neváhejte se obrátit na prodejce, který určitě bude mít 

v rukávu pár skvělých návrhů 

V této příručce se dozvíte základní informace o tom, jak provádět následující:

•  Nastavit účet a zaregistrovat si systém.

•  Přizpůsobit si systém podle svého.

•  Používat uživatelské rozhraní (dotykové obrazovky, dálkové ovladače, aplikaci 

Control4, televizní obrazovku atp ) k ovládání světel, hudby, videí, Interkomu, 

zabezpečení, topení, chlazení atd 

•  V obchodě 4Store si můžete pořídit aplikace do uživatelského rozhraní.

Pomocí programu Composer Home Edition (Composer HE, prodáván samostatně) 

nebo Composer Media Edition (Composer ME, ke stažení zdarma) se můžete 

naučit ovládat nastavení svého systému do posledního detailu 
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Nastavení systému
Váš prodejce vám už možná nastavil váš osobní účet Control4 na adrese 

customer.control4.com a zaregistroval řídicí jednotku  Pokud tomu tak je, můžete 

tuto část přeskočit a přejít rovnou na „Nastavení dalších služeb“ na straně 5. 

Pokud ještě účet nemáte, je třeba, abyste si ho teď vytvořili. Jinak váš systém 

nebude plně funkční 

     Poznámky: (1) Systém Control4 vyžaduje, abyste před používáním 

nového systému vy nebo prodejce založili účet Control4 a zaregistrovali 

řídicí jednotku. (2) Pokud vám prodejce už účet Control4 založil, ujistěte 

se, že jste od prodejce obdrželi přihlašovací jméno (vaše e-mailová 

adresa) a heslo k novému účtu. Když se poprvé přihlásíte do svého 

účtu na adrese customer.control4.com, je nutné, abyste souhlasili 

s „Podmínkami používání“. Chcete-li se včas dozvědět informace 

o novinkách, Control4 doporučuje, abyste si také nechali zasílat 

e-mailové a další nabídky  

Název účtu: 

E-mailová adresa: 

Heslo:

     Poznámka: Údaje ke svému účtu uchovávejte  

na bezpečném místě 

Nastavení účtu
Přejděte na Můj účet (viz níže) a přihlaste se, aby systém měl přístup k údajům 

o filmech, hudbě, televizních kanálech, aktualizacích atp  S vaším svolením může 

také Control4 poskytnout prodejci přístup k vašemu účtu, aby se mohl starat 

o systém a v případě potřeby ho aktualizovat, spravovat licence a řešit problémy  

Pokud chcete, můžete si sami aktualizovat svůj profil a další údaje.

Účet nastavíte postupem podle následujících kroků:

1  Od Control4 byste měli dostat e-mail, který potvrdí vytvoření účtu. Pokud jste 

e-mail nedostali, obraťte se na prodejce, který by vám měl poskytnout název účtu 

Control4, e-mailovou adresu (která slouží jako přihlašovací jméno) a dočasné heslo.

2  Poznamenejte si název účtu, e-mailovou adresu a heslo (výše). Pomocí těchto 

údajů se přihlaste ke svému účtu Control4. Tyto údaje budete také potřebovat, když 

budete chtít používat aplikace Control4 v tabletu, chytrém telefonu nebo počítači 

3  Na adrese customer.control4.com se přihlaste ke svému účtu Control4.

4  Do políčka zadejte e-mailovou adresu a heslo a poté klikněte na tlačítko 

Sign In (Přihlásit se).

5  Když se poprvé přihlásíte k účtu, aktivujte ho souhlasem s Podmínkami 

používání  Chcete-li využívat všech výhod a dostupných zdrojů a umožnit 

prodejci vzdálený přístup, zaškrtněte všechna políčka pod možností 

Permissions (Oprávnění).

 a   V sekci My Account (Můj účet) se vraťte na hlavní obrazovku Control4 

kliknutím na políčko My Account vlevo 

 b   V sekci My Devices (Moje zařízení) nalevo klikněte na možnost Controller 
Registration (Registrace řídicí jednotky).

 c   V části Controller Registration klikněte na možnost Register Controller 

(Zaregistrovat řídicí jednotku). 

Pokud je na tlačítku napsáno „Unregister Controller“ (Odregistrovat řídicí 
jednotku), znamená to, že jste již zaregistrovaní. Zbylé kroky už provádět nemusíte.

 d    Pokud je zobrazeno desetimístné číslo, zkopírujte ho nebo si ho opište 

 e   Na dotykové obrazovce klepněte na možnost  

Settings (Nastavení) > Registration (Registrace).

 f   Pak na dotykové obrazovce klepněte do prázdného políčka vedle Enter Code 

(Zadejte kód).

 g   Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte svůj desetimístný kód a potom 

klepněte na tlačítko Done (Hotovo).

 h   Vyberte možnost Activate (Aktivovat).

A je hotovo! Svůj nový systém můžete rovnou začít používat.
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Nastavení dalších služeb
Nastavení služby 4Sight Anywhere Access

Díky službě 4Sight™ Anywhere Access můžete svůj systém ovládat odkudkoliv 

na světě  S touto funkcí se můžete vzdáleně připojit ke svému systému Control4 

pomocí aplikace v chytrém telefonu nebo tabletu a také pomocí webového 

prohlížeče v počítači  

E-mailem vám pak budou chodit upozornění týkající se probíhajících systémových 

událostí  Můžete také ovládat světla, dveřní zámky a spoustu dalšího  Chcete-li 

si pořídit předplatné služby 4Sight (vyžadován roční poplatek), obraťte se na 

prodejce 

Nastavení služby TuneIn
Když si vytvoříte bezplatný účet ve službě TuneIn, můžete pak pomocí chytrého 

telefonu, tabletu, počítače nebo dotykových obrazovek poslouchat různé stanice 

rádia, pořady a mnoho dalšího 

Více informací se dozvíte v příručkách TuneIn Setup Guide, TuneIn User Guide 

a TuneIn Quick Reference na adrese ctrl4.co/cdocs 

Nastavení hudby
Nastavte si přístup k hudbě ze zařízení úložiště připojeného k síti (NAS), cédéček, 

chytrého telefonu, tabletu nebo služeb přehrávání hudby (Pandora, Rhapsody®, 

TuneIn, iTunes, Deezer a TIDAL). Hudbu z chytrého telefonu můžete pustit do 

reproduktorů v místnosti pomocí zařízení Bezdrátový Music Bridge nebo přes 

ShairBridge™. Více informací se dozvíte v této příručce v sekci „Poslouchat“ nebo 

se obraťte na prodejce.

Nastavení 4Store
Pokud si vytvoříte účet na adrese 4Store.com, můžete si stáhnout bezplatné 

aplikace pro dotykové obrazovky, počítačovou aplikaci Control4 nebo rozhraní 

pro televizní obrazovku a vylepšovat tak svůj systém  Více informací se dozvíte 

v této příručce v části „Aplikace“.
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Používání vypínačů, stmívačů a klávesnic

Základní i pokročilé
Světla můžete ovládat pomocí základních vypínačů či stmívačů  Světla, video 

a zvuk můžete také ovládat pomocí naprogramovaných klávesnic  Dokonce i něco 

tak jednoduchého jako světlo může být nastaveno tak, aby umělo dělat víc věcí 

najednou a provádělo automatizované úlohy. Požádejte instalační firmu, aby vám 

ukázala, jak systém používat 

Světla a klávesnice systému Control4 lze upravit tak, abyste je mohli používat 

v množství různých scénářů  Klávesnici můžete například využít k ovládání 

světelných scén  Stačí přiřadit světelnou scénu k tlačítku na klávesnici  S vytvořením 

světelných scén vám může pomoct prodejce  Scény si také můžete vytvořit sami 

pomocí programu Composer HE, pomocí dotykové obrazovky nebo pomocí 

televizní obrazovky. Více informací se dozvíte v této příručce v části „Další 

možnosti“ nebo „Composer HE“. Můžete si také přečíst kapitolu „Používání 

světelných scén“ v příručce na adrese ctrl4.co/user-lighting 

Instalační firma už nastavila hardware vašeho systému a naprogramovala 

automatizované úlohy, takže můžete rovnou začít používat základní ovládaní jako 

vypínače nebo stmívače k rozsvěcení světel  Každé připojené zařízení v domě 

můžete také ovládat pomocí dotykových obrazovek nebo chytrého telefonu. Záleží 

na vás, s čím začnete 

Používání vypínače

1  Světlo můžete rozsvítit tak, že stisknete a uvolníte horní část vypínače  

Zhasnete jej stisknutím spodní části vypínače. Je to opravdu snadné.

Používání stmívače

1  Stisknutím a podržením horní části stmívače světlo postupně rozsvítíte  

Stisknutím a podržením spodní části stmívače jej zase ztlumíte 

2  Pokud chcete, můžete stmívač používat také jako klasický vypínač  Světlo 

naplno rozsvítíte tak, že stisknete a uvolníte horní část stmívače  Světlo pak 

opět zhasnete stisknutím a uvolněním spodní části tlačítka  Když už se vám 

intenzita světla zamlouvá, postupné stmívání světla zastavíte stisknutím 

stmívače 

Používání klávesnice

1  Stiskněte a uvolněte tlačítko klávesnice nebo jej stiskněte a podržte  

(záleží na tom, jak je tlačítko nastavené).

  Tlačítka můžete přiřadit ke světlu nebo světelné scéně, audiu a videu, ovládání 

teploty a spoustě dalším funkcím  Chcete-li se dozvědět více podrobností 

o nastavení klávesnice, obraťte se na prodejce. (Gravírování tlačítek klávesnic 

se také může hodit )

     Tip: Vypínač, stmívač či klávesnici lze nastavit tak, aby se rozsvítilo světlo, 

nastavila se příjemná teplota v pokoji a zároveň se pustila vaše oblíbená 

hudba 

Více informací
Více informací o osvětlení a ovládání klávesnice se dozvíte v příručce Control4 

Smart Home: Příručka k osvětlení na adrese ctrl4.co/user-lighting 
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Používání dálkového ovladače
Pomocí dálkových ovladačů systému Control4 (SR-150 a SR-260) můžete snadno 

ovládat systém Control4 na televizní obrazovce nebo přímo na displeji ovladače  

Tyto univerzální ovladače jsou opravdu všestranné a mnohou nahradit všechny 

ostatní ovladače, které máte doma 

Chcete-li se dozvědět více podrobností o používání ovladače, podívejte se do 

uživatelské příručky k dálkovému ovladači na adrese ctrl4.co/sr260  Také se 

můžete zeptat prodejce na nabíjecí stanici pro ovladače Control4, díky které 

budou baterky v ovladači vždy nabité 

Používání tlačítek rychlého přístupu
Pomocí tlačítek LISTEN (Poslouchat) a WATCH (Sledovat) můžete okamžitě 

spustit přehrávání zvuku a videa 

	 •			Chcete-li vybrat poslední používaný zdroj zvuku nebo zobrazit seznam 

všech připojených zdrojů zvuku, stiskněte tlačítko LISTEN. (Prodejce může 

nastavit možnost, kterou upřednostňujete )

	 •			Chcete-li vybrat poslední používaný zdroj videa nebo zobrazit seznam všech 

připojených zdrojů videa, stiskněte tlačítko WATCH. (Prodejce může nastavit 

možnost, kterou upřednostňujete )

Použití televizní obrazovky
1  Pokud chcete použít uživatelské rozhraní v televizní obrazovce (menu), stiskněte 

červené tlačítko 4 (je-li povoleno). Menu se zobrazí na televizní obrazovce.

2  Mezi jednotlivými položkami menu se můžete pohybovat pomocí tlačítek se 

šipkami  Požadovanou položku vyberete stisknutím tlačítka SELECT (Vybrat).

     Ať se v uživatelském rozhraní pohybujete kdekoliv, stisknutím tlačítka 4 

se vždy vrátíte na domovskou stránku 

3  Chcete-li změnit místnost, kterou ovládáte, ve vrchní části obrazovky označte 

název pokoje, na ovladači stiskněte tlačítko SELECT a potom vyberte jinou 

místnost. (Tohle můžete udělat ve všech uživatelských rozhraních.)

Více informací o používání televizní obrazovky se dozvíte v kapitole „Domovská 

stránka Control4“ na straně 9.

Používání textového rozhraní v ovladači
1  Textové rozhraní (menu) na displeji ovladače zobrazíte 

stisknutím tlačítka LIST (Seznam) (pouze u modelu SR-

260) 

2  Chcete-li označit patro nebo místnost, projděte menu 

pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů a poté zvolte 

místnost nebo patro stisknutím tlačítka SELECT 

3  Pomocí tlačítek se šipkami můžete zařízení označit 

a vybrat ho stisknutím tlačítka SELECT. Poté stisknutím 

tlačítek se šipkami můžete změnit nastavení zařízení 

Použití programovatelných tlačítek
I když všechna tlačítka ovladače lze programovat, nejčastěji 

se programují čtyři barevná tlačítka a tlačítko se třemi 

tečkami  Požádejte prodejce, aby vám tlačítka nastavil, nebo 

si je naprogramujte sami (přečtěte si příručku Composer HE 

User Guide na adrese ctrl4.co/cdocs) 

Nastavenou funkci tlačítka si zaznamenejte níže (zobrazen 

model SR-260):

  

  

  

  

  

  

  

_____  

_____  
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Výběr uživatelského rozhraní
V systému se vše, co má Control4 menu, nazývá uživatelské rozhraní  Pomocí 

tohoto rozhraní můžete systém používat a upravovat detailněji na rozdíl od 

základních ovladačů, jako jsou klávesnice, vypínače a stmívače  Požádejte 

prodejce systému Control4, aby vám ukázal, jak rozhraní systému používat:

 •		Textové rozhraní (na dálkovém ovladači SR-260)

 •		Obrazovka (televizní, ovládaná dálkovým ovladačem)

 •			aplikace Control4 (pro chytré telefony nebo tablety se systémem  

iOS nebo Android, počítač nebo Mac)

 •		Dotykové obrazovky (vestavné nebo přenosné)

Dotykové obrazovky a televizní obrazovka
Dotykové obrazovky a televizní obrazovka zobrazují stejné ikony, které ale jsou 

lehce pozměněné  Dotykovou obrazovku můžete ovládat klepnutím prstu, na 

televizní obrazovce se pohybujete pomocí dálkového ovladače 

Aplikace Control4 pro mobilní zařízení a počítače
Pomocí aplikace Control4 můžete systém snadno ovládat, zatímco se pohybujete 

po domě nebo firmě  Díky této aplikaci můžete systém také ovládat, když jste 

mimo domov  Stačí vám pouze internetové nebo mobilní připojení a svůj domov 

můžete mít pod kontrolou, ať se nacházíte kdekoliv.

Chcete-li používat aplikaci, potřebujete následující:

 •		účet Control4

 •		předplatné služby 4Sight

 •		platnou licenci aplikace Control4

Licence služby 4Sight Anywhere Access umožňuje vzdálený přístup 

Více se dozvíte v části „Nastavení služby 4Sight Anywhere Access“ na straně 5.

Když máte vše k dispozici, můžete si stáhnout aplikaci Control4 z Apple iTunes 

Store (u produktů se systémem iOS), Obchodu Google Play (u Androidu) nebo ze 

stránky customer.control4.com (pokud chcete aplikaci do počítače).

Ne všechny funkce jsou ale v těchto zařízeních podporované, takže si můžete 

všimnout malých rozdílů mezi aplikací Control4 a jiným uživatelským rozhraním 

     Poznámka: Podpora pro mobilní zařízení Apple vyžaduje systém iOS 

6 nebo novější. Podpora pro mobilní zařízení se systémem Android 

vyžaduje Android 4 nebo novější.
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F

F

Bezpečí
Zde můžete spravovat zabezpečovací 

systém, bezpečnostní bránu, kamery, 

zámky, senzory a Extra 

F

F F

Domovská stránka Control4
Domovská stránka Control4 třídí funkce vašeho automatizovaného domova pod 

několik ikon. Možnosti se zobrazují buď jako ikony, nebo jako rozevírací nabídky 

(mezi jednotlivými typy uživatelského rozhraní jsou ale malé rozdíly).

      Poznámka: Na domovské obrazovce se zobrazují pouze nainstalovaná 

zařízení, takže možná nevidíte všechny ikony 

      Tip: Přizpůsobte si domovskou obrazovku  Více informací se dozvíte 

v sekci „Přidání vlastních domovských obrazovek“.

Stavový řádek
Zobrazuje ikonu „Domů“ (logo Control4), ikonu „Zpět“ (když se 

nacházíte v podnabídce), ikonu Interkomu (u podporovaných 

dotykových obrazovek a stanoviště dveří), ikonu „Oblíbené“ (hvězdička), 

název vybraného pokoje, teplotu a čas (nastavitelné) a sílu signálu WiFi 

(ne všechny ikony se zobrazují ve všech uživatelských rozhraních).

Komfort
Tady můžete upravit nastavení 

termostatu, vlhkosti, stínění, bazénu, 

spa, Budíčku a Extra 

Poslouchat
Zde můžete poslouchat rádio, hudební služby, 

hudbu z iPodů, cédéček, uloženou hudbu atd 

Světla
Zde můžete rozsvítit nebo zhasnout světla, 

ztlumit světla a používat světelné scény 

Panel médií
Když je zapnuté audio nebo video zařízení, 

tento panel zobrazuje ovládací tlačítka 

Nastavení
Tady si můžete vytvořit Oblíbené, změnit 

šetřič obrazovky nebo pozadí, řešit potíže 

se sítí a mnoho dalšího 

F

Sledovat
Zde můžete sledovat videa a filmy 

z připojených zařízení na televizi nebo 

motorizovaném plátně 
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Poslouchat
V sekci Poslouchat máte k dispozici různá nastavení zvuku (záleží na tom, 

jaká audio a video zařízení máte přidaná v systému Control4)  Prohlédněte si 

jednotlivé možnosti a potom vyberte nebo spravujte následující:

 •			Hudba (Digitální hudba) – zobrazuje možnosti jako Umělci, Alba, Žánry, 

Fronta a další. Zde si taky můžete vytvářet a spravovat playlisty. Média 

a playlisty v Hudbě se nahrávají z vaší kolekce digitální hudby pomocí 

zařízení úložiště připojeného k síti (NAS).

 •			Rhapsody (nebo jiné hudební služby jako Pandora a TuneIn) – Zobrazují 

se, pokud byly nastaveny prodejcem  Některé hudební služby vyžadují 

dodatečné vybavení 

 •			Média	zóny – pomocí panelu médií můžete spravovat hudební zóny.

 •			Satelitní	rádio – Vyberte si, jakou hudební stanici chcete poslouchat.

 •			TuneIn – Poslouchejte své oblíbené bezplatné internetové rádio nebo různé 

pořady z celého světa  Můžete si také snadno vytvořit a naladit oblíbené 

stanice 

 •			Ladit – ikona Ladit v rozhraní televizní obrazovky vám umožňuje spravovat 

AM, FM a XM rádio.

 •			Právě	hraje – podívejte se, jaká skladba se právě přehrává.

 •			Receiver	/	měnič	CD	/	měnič	disku – Zobrazuje ovládací prvky zařízení 

a další možnosti jako třeba Procházet CD 

 •			Bezdrátový	Music	Bridge – Pomocí tohoto zařízení můžete pouštět hudbu, 

internetové rádio a podcasty z chytrého telefonu nebo tabletu pomocí 

služby AirPlay (iOS Mac OS a iTunes), technologie Bluetooth (iOS a Android) 

nebo DLNA. Více informací se dozvíte od prodejce nebo si přečtěte příručku 

Using the Wireless Music Bridge na adrese ctrl4.co/wmb-user 

Pomocí dálkového ovladače, panelu médií, stránky médií nebo aplikací Control4 

můžete ovládat hlasitost hudby a měnit stanice  Dále můžete také přehrát, 

zastavit, pozastavit a rychle převinout skladbu 

Více informací o nových zážitcích z hudby se dozvíte na adrese  

ctrl4.co/user-entertain 

F



Hudba
Svou digitální hudbu si můžete přehrát pomocí tlačítka Poslouchat 

1 Na domovské stránce systému Control4 vyberte možnost Poslouchat > Hudba 

2  Ze seznamu vyberte možnost Umělci, Alba, Žánry, Moje playlisty nebo Moje 
fronta (pouze na dotykových obrazovkách a televizní obrazovce) nebo alba či 

skladby (pomocí aplikace Control4). Rozhraní dálkového ovladače zobrazuje 

trochu jiný seznam 

3  Chcete-li si zobrazit seznam hudby, která se zrovna přehrává, i s přebalem 

(pokud je dostupný), vyberte možnost Právě	hraje  Písnička, která se právě 

přehrává, se zobrazí v panelu médií  Můžete si zde vybrat z možností jako 

Náhodně, Smazat, Opakovat nebo Upravit 

4  Chcete-li do své kolekce digitální hudby (Hudba) přidat písničky, prohledejte 

hudbu pomocí programu Composer HE nebo Composer ME a potom 

v seznamu hudby vyberte tlačítko +  Více informací se dozvíte v příručce 

Composer ME User Guide a Composer HE User Guide nebo ve videích 

o Composer HE na adrese ctrl4.co/cdocs 

5  Chcete-li přehrát skladbu nebo playlist, vyhledejte požadovanou písničku nebo 

album a stiskněte tlačítko ►(přehrát). Píseň nebo playlist se zobrazí v sekci 

Moje fronta, kde můžete vybrat možnost Uložit jako Playlist 

Rádio
Pomocí možnosti Poslouchat si můžete přehrát své oblíbené internetové 

rozhlasové stanice (AM, FM, XM, satelitní, internetové rádio a další).

1  Na domovské stránce systému Control4 zvolte možnost Poslouchat > Všechny 
stanice, Žánry, Zdroje nebo pomocí Poslouchat > TuneIn vyberte své oblíbené 

stanice 

2 Zvolte stanici, kterou chcete poslouchat, nebo si vyberte ze svých oblíbených.

3  Chcete-li vypnout rádio nebo přehrávání hudby, na panelu nebo stránce médií 

stiskněte tlačítko Zastavit  Také můžete vybrat možnost Vypnout místnost 

Více informací o používání služby TuneIn se dozvíte v příručkách TuneIn Setup 

Guide, TuneIn User Guide nebo TuneIn Quick Reference na adrese ctrl4.co/cdocs 

Vytvoření nového playlistu
Pomocí možnosti Poslouchat můžete své oblíbené písničky přidat z Mé fronty do 

Mých playlistů 

1 Na domovské stránce systému Control4 vyberte možnost Poslouchat > Hudba 

2  Zvolte píseň nebo album a potom přejděte do Mé	fronty  V sekci Moje fronta 

vyberte možnost Uložit playlist 

3 Budete vyzváni k zadání názvu playlistu 

4  V tomto menu můžete playlist upravit, změnit pořadí skladeb nebo přidat či smazat 

písně  Playlisty můžete také sestavovat v programu Composer HE nebo Composer ME 

     Poznámka: Playlisty digitální hudby nejsou to samé jako Rhapsody nebo jiné 
předplacené playlisty  Více informací se dozvíte na stránce své předplacené služby 

Média zóny
Pomocí Média zón můžete hudbu přehrávat v různých zónách (místnostech) svého 

domova. Zde můžete přidávat nebo odebírat zóny, upravovat hlasitost či přeskočit 

skladbu dopředu nebo dozadu  Také lze Vypnout místnost nebo ztlumit zvuk 

1  Na panelu médií zvolte ikonu Média zóny (viz „Sekundární stránky“) nebo 

v uživatelském rozhraní vyberte možnost Poslouchat > Zóny 

     Poznámka: Zóny můžete měnit pouze tehdy, když hraje hudba.

2  Přidání zóny  Vyberte možnost Přidat místnosti a pak přidejte nebo odeberte 

místnosti, kde chcete spustit nebo zastavit přehrávání hudby  Poté stiskněte 

tlačítko OK 

3  Odebrání zóny  Vyberte místnost, ve které chcete zastavit přehrávání hudby, 

a zvolte možnost Zastavit. Poté stiskněte tlačítko OK.

Bezdrátový Music Bridge
V sekci Poslouchat můžete pomocí ikony Bezdrátový Music Bridge poslouchat 

hudbu nebo podcasty ze svého chytrého telefonu  Více informací se dozvíte 

v dokumentu Using the Wireless Music Bridge na adrese ctrl4.co/wmb-user 
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Sledovat
V sekci Sledovat máte přístup k televizi, kabelové televizi nebo satelitním kanálům 

(v závislosti na zařízeních ve vašem systému). Pomocí ikon se dostanete ke 

svým video kolekcím (DVD a DVR), měniči disku, herní konzoli a dalším zdrojům. 

Pomocí dálkového ovladače nebo panelu médií můžete upravovat hlasitost, měnit 

kanály atp 

Na domovské stránce systému Control4 zvolte možnost Sledovat  Na další stránce 

uvidíte ikony zobrazené v mřížce (pokud například vyberete možnost Filmy).

Sledování televize
Televizi můžete sledovat pomocí možnosti Televize 

1  Na domovské stránce systému Control4 vyberte možnost Sledovat > Televize 

nebo Kanály 

2  Pokud jste v kroku 1 zvolili možnost Kanály, v podnabídce můžete vybrat 
Všechny kanály, Žánry a spoustu dalšího  Seznam dostupných kanálů si 

zobrazíte klepnutím na možnost Všechny kanály 

3  (Volitelné) Pokud se zobrazí ovládací prvky zařízení, můžete těmito tlačítky 

měnit kanály 

Sledovat filmy
Pomocí možnosti Filmy můžete na svém měniči disků, přehrávači médií a dalších 

zdrojích sledovat filmy nebo videa 

     Poznámka: Vy nebo prodejce musíte nejprve filmy projít a informace 

o nich přidat do sytému  Více informací se dozvíte v příručce Composer 

HE User Guide a Composer ME User Guide na adrese ctrl4.co/cdocs 

1  Na domovské stránce systému Control4 vyberte možnost Sledovat > Filmy 

2  Zde můžete vybrat možnosti jako Všechny filmy, Žánry, Hodnocení, Režiséři 
nebo Herci 

3  Ze seznamu si vyberte film nebo video, na které se chcete podívat. Pomocí 

ovladače nebo panelu médií můžete film přehrát, zastavit, pozastavit, přetočit 

zpět, upravit hlasitost atp 

Přidání filmů do knihovny
Pomocí programu Composer ME nebo Composer HE můžete procházet a přidávat 

filmy nebo videa z přehrávače médií, síťového disku atd. Více informací se dozvíte 

v příručce Composer HE User Guide a Composer ME User Guide nebo ve videích 

o Composer HE 

Více informací
Více informací o nových zážitcích z videa se dozvíte  

na adrese ctrl4.co/user-entertain 

F
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Komfort
V sekci Komfort si můžete přizpůsobit teplotu na termostatu a nastavení vlhkosti, 

upravit žaluzie nebo závěsy, používat Budíček atd 

Chcete-li	ručně	změnit	nastavení	klimatu:

1  Na domovské obrazovce uživatelského rozhraní vyberte možnost Komfort  

Zobrazí se ovládací prvky klimatu.

2  Pokud máte v systému přidaný více než jeden termostat, vyberte si ten, který 

chcete ovládat 

3  Nastavte si oranžovou hodnotu „tepla“ a modrou hodnotu „chladu“ na teplotu, 

kterou chcete 

Používání předvoleb
Díky předvolbám můžete efektivně ukládat všechna nastavení klimatu, abyste se 

později mohli k danému nastavení rychle vrátit 

1  Na domovské obrazovce uživatelského 

rozhraní vyberte možnost Komfort a poté 

zvolte Předvolby 

2  Předvolbu upravíte kliknutím na název 

předvolby 

  Zde si můžete vybrat, co všechno bude 

obsahovat vaše nová předvolba, jako je třeba 

požadovaná teplota režimů topení a chlazení, 

režim větráku, vlhkost atd 

3  Chcete-li předvolbu přejmenovat, klepněte 

na modré políčko s názvem a poté pomocí 

klávesnice na obrazovce napište název 

4  Chcete-li změnit hodnoty ostatních polí, použijte tlačítka ◄ nebo ► 

5  Po provedení změn klepněte na možnost Hotovo 

Chcete-li vytvořit novou předvolbu nebo program a získat více informací 

o klimatu, přečtěte si dokument Control4 Smart Home: Příručka k ovládání klimatu 

na adrese ctrl4.co/user-climate 

F
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Bezpečí
V sekci Bezpečí si můžete prohlédnout nebo ovládat zabezpečovací systém, 

stanoviště dveří, bezpečnostní kamery, zámky a senzory  Nainstalované kamery 

musí být nastaveny v systému prodejcem Control4, aby fungovaly 

Zobrazení kamery
Pokud máte bezpečnostní kamery, můžete si video přenos z nich zobrazit po 

jednom nebo několik najednou  V počítači můžete mít na jedné stránce přidáno 

až osm kamer, na dotykových obrazovkách deset kamer na stránce a až osmnáct 

kamer na stránce televizní obrazovky 

Kamery mohou být nainstalované kdekoliv, kde potřebujete sledovat okolí, jako 

jsou například vchody do domu, bazén, garáž nebo dětský pokoj  Kameru můžete 

také umístit tak, aby z několika metrů monitorovala hlavní vchod, a nemusíte 

se pak spoléhat pouze na přední kameru u dveří. Také můžete jako „kameru“ 

například přidat webkameru z internetu (třeba dopravní kameru) a sledovat její 

živý přenos 

Chcete-li se podívat na video z kamery:

1  Na domovské stránce systému Control4 vyberte možnost Bezpečí	>	Kamery 

 Zobrazí se miniaturní náhledy všech kamer.

2  Vyberte si kameru, kterou chcete zobrazit 

	 •   Chcete-li používat ovládací prvky kamery nebo pohledy z kamer  

(pokud je podporováno), zvolte možnost Další 

	 •   Chcete-li zobrazit pohled z kamery na celou obrazovku,  

vyberte možnost Celá obrazovka 
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Používání stanoviště dveří
Chcete-li spravovat stanoviště dveří a dotykové obrazovky, klepněte na ikonu 

Interkomu   (v horní části menu). Více informací se dozvíte v sekci „Interkom“ 

v této příručce 

Používání dveřních zámků
Můžete zamykat a odemykat jakékoliv připojené dveřní zámky a také sledovat, 

kdo a kdy zámky používá (pokud je tato funkce zámkem podporována). Funkce 

se mohou lišit podle typu zámku  Níže je uvedeno pár příkladů 

Chcete-li	vzdáleně	odemknout	nebo	zamknout	zámek:

1  Na domovské stránce systému Control4 vyberte možnost Bezpečí a potom 

přejděte na Zámky & senzory 

2  Ujistěte se, že se zámek nachází v aktuálně vybraném pokoji (nebo že máte 

vybranou možnost Všechny místnosti). Poté klepněte na tlačítko zámku a buď 

ho zamkněte, nebo odemkněte 

Chcete-li nastavit uživatele zámku:

1  Menu nastavení otevřete tak, že v sekci Zámky & senzory klepnete na šipku 

vedle názvu zámku 

2  Vyberte možnost Uživatelé a potom klepněte na tlačítko + 

3  Zadejte možnosti Uživatelské	jméno a Uživatelský	kód, které budou uživatelé 

používat, upravte jakékoliv uživatelské nastavení a poté klepněte na tlačítko 

zaškrtnutí. (Maximální počet uživatelů je omezen typem zámku.)

Chcete-li zobrazit historii přístupů k zámku:

1  Menu nastavení otevřete tak, že v sekci Zámky & senzory klepnete na šipku 

vedle názvu zámku 

2  Vyberte možnost Historie. Zobrazí se nedávné používání zámku.

Zamčeno

Zkontrolovat baterii

Odemčeno
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Chcete-li	změnit	nastavení	zámku:

1  Menu nastavení otevřete tak, že v sekci Zámky & senzory klepnete na šipku 

vedle názvu zámku 

2  Vyberte možnost Nastavení  Dostupná nastavení se liší podle typu zámku, ale 

mohou zahrnovat:

	 •  Admin kód

	 •  Časový program zamčení

	 •  Auto čas zamčení

	 •  Počet položek v logu (historii)

	 •  Log neúspěšných pokusů

	 •  Režimy zamčení

Ovládání zabezpečovacího systému

Chcete-li	spravovat	zabezpečovací	systém:

1  Na domovské stránce systému Control4 vyberte možnost Bezpečí a potom 

přejděte na Zabezpečovací	systém 

 Otevře se menu Bezpečí 

2  Systém zastřežíte nebo odstřežíte stisknutím velkého tlačítka uprostřed 

     Tip: Zde můžete také odeslat okamžitý panický, požární nebo policejní 

poplach  Dále si můžete zobrazit historii bezpečnostních událostí, 

zobrazit si stav všech zón v domově a nahrávat automatizační úlohy, 

které pak můžete později přehrávat jako „simulaci bydlení“ zvanou 

„Mockupancy™“. Více informací se dozvíte na adrese ctrl4.co/security 

a v dokumentaci k zabezpečovacímu systému 
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Světla
V sekci Světla si můžete doma přizpůsobit osvětlení  Můžete si zobrazit svítidla 

ve všech pokojích a na všech patrech, aniž byste museli měnit místnost právě 

zobrazenou v uživatelském rozhraní 

1 Na domovské stránce systému Control4 vyberte možnost Světla 

 •   Zobrazte si nebo aktivujte světla v domě – Chcete-li zobrazit všechna světla 

v místnosti, která lze ovládat, vyberte možnost Světla  Poté můžete zobrazit 

všechna světla v domě pomocí možnosti Místnost > Všechny místnosti  

Chcete-li rozsvítit, zhasnout nebo upravit stav světla, klikněte na dané světlo 

 •   Zobrazte si a vytvářejte světelné scény – Pokud si chcete zobrazit 

všechny světelné scény nebo vytvořit nové, vyberte možnost Scény  

Potom si všechny scény v domě zobrazíte tak, že přejdete na možnost 

Místnost > Všechny místnosti. (Scény propojují světla a jejich nastavení, 

abyste se později mohli k danému nastavení rychle vrátit )

 •   Zobrazte si nebo aktivujte světla v domě a světelné scény – Chcete-li 

zobrazit všechny světelné scény a světla v domě, která lze ovládat, klepněte 

na možnost Vše 

 •   Rozsviťte nebo zhasněte světla – Na světle stiskněte tlačítko Zapnout 

nebo Vypnout (pouze u vypínače) nebo upravte intenzitu světla (pouze 

u stmívače) 

Zobrazení světelné scény
1  Na domovské stránce systému Control4 vyberte možnost Světla	>	Scény  

Zobrazí se seznam světelných scén.

2 Vyberte požadovanou scénu 

F
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Vytvoření světelné scény
1 Na obrazovce Světla zvolte možnost Scény 

2 V pravém horním rohu vyberte ikonu tužky   Otevře se režim Úpravy 

 

3 Vyberte možnost Vytvořit 

4 Vyberte místnosti, které chcete do scény přidat, a pak stiskněte tlačítko Další 
5 Vyberte světla, která chcete do scény přidat, a pak stiskněte tlačítko Další 
6  Zde můžete upravit intenzitu světla klepnutím na tlačítko Další, přidat víc 

světel stisknutím tlačítka Přidat	světla nebo zaznamenat aktuální stav světla 

pomocí možnosti Naučit 

7 Stiskněte tlačítko Další 
8 Pomocí klávesnice novou scénu pojmenujte a pak stiskněte tlačítko Hotovo 

9 Stiskněte tlačítko Uložit 

Úprava světelné scény
1 Na obrazovce Světla zvolte možnost Scény 

2 V pravém horním rohu vyberte ikonu tužky   Otevře se režim Úpravy 

3 Vyberte scénu, kterou chcete upravit, a pak stiskněte tlačítko Upravit 

4  U každého světla upravte intenzitu nebo stisknutím tlačítka Naučit 

zaznamenejte aktuální stav světla 

5  Stiskněte tlačítko Další nebo pomocí tlačítka Přidat	světla přidejte nebo 

odeberte světla v ostatních místnostech 

6 Vyberte možnost Další nebo Uložit 

Více informací
Více informací o osvětlení a světelných scénách se dozvíte v příručce Control4 

Smart Home Příručka k osvětlení na adrese ctrl4.co/user-lighting 
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Nastavení
V sekci nastavení si můžete zobrazit informace o systému, zobrazit nebo změnit 

Director či síť, přidat novou vlastní domovskou stránku, změnit šetřič obrazovky, 

přidat nebo změnit obrázek na pozadí, povolit vzdálený přístup, zaregistrovat 

řídicí jednotku, používat připojení ke službě, spravovat napájení baterie nebo 

upravovat podsvícení (ne všechny možnosti jsou dostupné ve všech typech 

uživatelského rozhraní)  

Chcete-li zobrazit menu Nastavení:

1 Na domovské stránce systému Control4 vyberte možnost Nastavení 

Úprava Oblíbených
Záložka Oblíbené je zkratka k jakékoliv obrazovce menu, aplikaci (není 

podporováno ve všech dotykových obrazovkách) nebo nastavení, ke kterému 

chcete mít snadný přístup  Vlastnosti Oblíbených pak můžete měnit pomocí 

možnosti Upravit oblíbené 

Chcete-li	přidat	záložku	Oblíbené:

1 Přejděte na stránku, kterou chcete přidat do složky Oblíbené 

2  V horní části stránky vyberte ikonu   (hvězdička) a potom zvolte možnost 

Přidat záložku 

3  Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte název a poté stiskněte tlačítko 

Hotovo 

4 Vyberte možnost Uložit a potom Zavřít 

F

Výše uvedené funkce jsou zatím dostupné pouze v uživatelském rozhraní  
dotykových panelů řady V2 a řídících jednotek HC-250 a HC-800.
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Chcete-li	používat	záložku	Oblíbené:

1 Vyberte ikonu (hvězdička) a potom zvolte Oblíbenou záložku.

Chcete-li	upravit	záložku	Oblíbené:

1 Vyberte možnost Nastavení a potom přejděte na Upravit záložku 

2  Zvolte složku, která obsahuje Oblíbenou záložku, a potom klepněte na  

ikonu  (úprava) napravo od Oblíbené záložky, kterou chcete upravit.

3 Změňte název, typ ikony a další. Pak vyberte možnost Uložit a následně Zavřít 

     Tip: Z Oblíbených záložek můžete vytvářet vlastní  

domovské stránky 

Změna šetřiče obrazovky
Chcete-li tuto funkci používat, je třeba, abyste vy nebo prodejce přidali 

požadované fotky a média do programu Composer (pokud se tedy nerozhodnete 

mít zobrazený pouze čas a teplotu) 

Pokud potřebujete pomoci s přidáváním fotek, obraťte se na prodejce nebo si přečtěte 

příručku Composer HE User Guide či Composer ME User Guide na adrese ctrl4.co/cdocs  

Zde se také můžete podívat na video „Composer HE – Using the Media View“.

Chcete-li	změnit	šetřič	obrazovky:

1 Vyberte možnost Nastavení a potom přejděte na Šetřič obrazovky 

2  Vyberte požadovaný typ šetřiče (Žádný, Prázdný, Zvolená média atp ) a také 

zvolte, po jaké době šetřič zapnout a jak často střídat fotky. Zde můžete také 

upravit nastavení (Média, Čas, Datum, Teplota, Fotka) 

3 Změny vyzkoušejte klepnutím na ikonu  (náhled).

Přidání vlastní domovské stránky
Místo výchozí domovské stránky si můžete vytvořit svou vlastní  Sami se tak 

můžete rozhodnout, jaké kategorie a Oblíbené se budou na domovské stránce 

zobrazovat 

Chcete-li vytvořit vlastní domovskou stránku:

1 Vyberte možnost Nastavení a potom přejděte na možnost Zákaznická titulka 

2  Pod možností Výchozí místnost vyberte výchozí místnost, kterou chcete 

používat (jako výchozí je nastavena Žádná) 

3  Pod možností Automatický návrat k výchozím vyberte čas, kdy se k tomuto 

pohledu chcete vrátit (jako výchozí je nastaveno Nikdy) 

4  Pod možností Výchozí pohled:

 a   Chcete-li zobrazit, která zařízení se budou objevovat v kategoriích domovské 

stránky, vyberte možnost Zákaznická titulka a poté přejděte na Upravit 

položky menu  Pak klepněte na ikonu  (upravit) vedle kategorie, kterou 

chcete upravit. Zde můžete změnit název, ikonu a Oblíbené, které se budou 

zobrazovat 

 b  Chcete-li nastavit, které Oblíbené záložky se budou zobrazovat na 

domovské stránce, vyberte možnost Oblíbené (pro jednu záložku) nebo 

Složka	Oblíbených  Poté klepněte na Upravit	výběr a vyberte požadovanou 

Oblíbenou záložku nebo složku Oblíbených 

5  Nakonec vyberte možnost Uložit a potom Zavřít 

Výše uvedené funkce jsou zatím dostupné pouze v uživatelském rozhraní  
dotykových panelů řady V2 a řídících jednotek HC-250 a HC-800.
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Změna obrázku na pozadí
Můžete si vybrat z 15 nových výchozích obrázků na pozadí nebo si můžete přidat 

10 vlastních pozadí  Výchozí obrázky mají různé barvy, textury a styly, takže se 

hodí do každého interiéru 

Chcete-li	si	změnit	obrázek	na	pozadí	v menu	Control4,	postupujte	následovně:

1  Vyberte možnost Nastavení a poté přejděte na možnost Obrázek na pozadí  
Otevře se obrazovka, kde si můžete vybrat pozadí 

2  Klepnutím na obrázek si na obrazovce zobrazíte náhled 

3  Chcete-li obrázek použít na pozadí, vyberte ho a poté klepněte  

na možnost Použít jako pozadí 

     Tip: Pokud jako obrázek na pozadí chcete použít své vlastní obrázky, 

pošlete daný obrázek svému prodejci Control4 nebo použijte program 

Composer HE  Vlastní obrázky na pozadí by měly mít velikost 1280×800 

Změna šetřiče obrazovky
Šetřič obrazovky můžete nastavit tak, aby obrazovka byla prázdná, nebo aby 

zobrazovala datum, čas, právě přehrávaná média, fotky ze úložiště připojeného 

k síti a teplotu 

Chcete-li	nastavit	šetřič	obrazovky,	postupujte	následovně:

1  Na hlavní obrazovce vyberte možnost Nastavení a potom přejděte na Šetřič 
obrazovky 

 Zobrazí se menu Nastavení šetřiče obrazovky 

2  Chcete-li nastavit dobu, za kterou se šetřič 

zobrazí, vyberte možnost Začít po... a potom 

zvolte požadovaný čas 

3  Zobrazovaný motiv šetřiče obrazovky si nastavíte tak, že vyberete možnost 

Vyberte si režim a poté zvolíte požadovaný režim (také lze upravit další nastavení, 

pokud je ikona nastavení   u dané možnosti dostupná)  Pak klepněte na 

tlačítko OK 
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Správa napájení
(pouze u dotykových obrazovek napájených baterií)

Chcete-li	spravovat	spotřebu	elektřiny,	postupujte	následovně:

1  Vyberte možnost Nastavení a potom přejděte na možnost Správa napájení 

2  Změňte podsvícení a dle potřeby pozastavte některá nastavení.

Úprava podsvícení
(pouze u dotykových obrazovek a televizních obrazovek)

Chcete-li	upravit	podsvícení,	postupujte	následovně:

1  Vyberte možnost Nastavení a potom přejděte na možnost Podsvícení 
2  Podsvícení upravíte posunutím posuvníku nahoru nebo dolů 

Zobrazení a změna pokročilého nastavení
Svůj současný Director si zobrazíte pomocí možnosti Director (software, který 

ovládá váš systém)  Pomocí této možnosti se také k Directoru můžete připojit 

nebo ho přidat či odebrat (toto nastavení je většinou relevantní pouze pro 

prodejce Control4) 

Pomocí možnosti Síť (pouze u dotykových obrazovek) si můžete prohlédnout 

nebo změnit nastavení sítě (toto nastavení je většinou relevantní pouze pro 

prodejce Control4) 

Nastavení sítě si můžete prohlédnout neb změnit pomocí možnosti Nastavení 

(toto nastavení je většinou relevantní pouze pro prodejce Control4).

Pokud si chcete zobrazit stav své registrace nebo zaregistrovat řídicí jednotku, 

použijte možnost Registrace (toto obvykle vyřeší prodejce Control4).

Chcete-li zobrazit informace o systému, vyberte možnost O programu. Zde si 

můžete prohlédnout verzi Directoru, stav baterie, verzi uživatelského rozhraní, 

údaje o prodejci, IP adresu a další.

Povolení připojení ke službě
Prodejci nebo Control4 můžete povolit přístup k systému, aby si ho mohli zobrazit 

kvůli údržbě (je vyžadován vzdálený přístup).

Chcete-li	povolit	připojení	ke	službě,	postupujte	následovně:

1 Vyberte možnost Nastavení a potom přejděte na možnost Připojení	ke	službě 

2 U možnosti Vzdálená služba vyberte ANO 

     Poznámka: Je nutné mít povolen vzdálený přístup. Více informací se 

dozvíte od prodejce 
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Další důležité možnosti
Změna místností
Název současné místnosti je zobrazen ve vrchní části obrazovky  Pokud chcete 

místnost změnit, klepněte na název místnosti 

Ovládání zařízení na obrazovce
Stránka s ovládáním zařízení se nachází v uživatelském rozhraní u většiny audio 

a video zařízení (jako DVD a přehrávače médií).

Ovládací prvky zařízení na obrazovkách se shodují s fyzickými tlačítky na vašem 

dálkovém ovladači  Můžete používat tato tlačítka nebo si vybrat ze seznamu 

kanálů nebo stanic v uživatelském rozhraní  Chcete-li například sledovat své 

oblíbené televizní kanály, vyberte ikonu Sledovat  Ovládání zařízení není dostupné 

u uživatelského rozhraní na televizní obrazovce 
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Uzamčení uživatelského rozhraní
Pokud si nepřejete, aby ostatní měli přístup k menu Control4 v určitých částech 

domu nebo budovy (nebo například k určitým položkám v Nastavení nebo 

Bezpečí), můžete jim omezit přístup nastavením osobního identifikačního čísla 

(PIN). Přístup můžete také spravovat v programu Composer HE nebo požádat 

o správu prodejce 

Můžete omezit zobrazení následujících možností:

	 •		Přístupový	agent (povoleno, nebo zakázáno) – Zde můžete povolit nebo 

zakázat přístup k Přístupovému agentovi 

	 •		Skrýt	číslice (povoleno, nebo zakázáno) – Při zadávání zobrazí nebo skryje 

PIN kód (nebo heslo).

	 •		Control4	Titulka (zamčeno, nebo odemčeno) – Uživateli zamkne nebo 

odemkne přístup k domovské stránce Control4 

	 •		Tlačítko	Zpět (zamčeno, nebo odemčeno) – Uživateli zamkne nebo odemkne 

přístup k tlačítku Zpět.

	 •		Oblíbené (zamčeno, odemčeno nebo skryto) – Uživateli zamkne nebo 

odemkne přístup ke stránce Oblíbené. Toto tlačítko také můžete úplně skrýt.

	 •		Výběr	pokoje	(zamčeno, odemčeno nebo skryto) – Uživateli zamkne nebo 

odemkne možnost vybírat pokoje. Toto tlačítko také můžete úplně skrýt.

	 •		Interkom (zamčeno, nebo odemčeno) – Uživateli zamkne nebo odemkne 

přístup k Interkomu 

	 •		Nastavení (zamčeno, nebo odemčeno) – Uživateli zamkne nebo odemkne 

přístup k Nastavení 

	 •		Upravit	světelné	scény (zamčeno, nebo odemčeno) – Uživateli zamkne nebo 

odemkne přístup k úpravě světelných scén.
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Přizpůsobení systému
Systém si můžete přizpůsobit po mnoha stránkách  Prodejce vám může pomoci 

s nastavením zařízení a vyladěním systému, aby vyhovoval vašim potřebám 

	 •			Pokud věci rádi řešíte sami, můžete některá nastavení systému upravit pomocí 

programů v počítači s Windows systémem (Composer Media Edition nebo 

Composer Home Edition). Tyto aplikace si můžete stáhnout ze svého účtu 

Control4 (Composer HE je prodáván samostatně). Více informací se dočtete 

v sekci „O programu Composer ME“ nebo „O programu Composer HE“ (níže).

	 •			Pomocí vlastních šablon domovské obrazovky si můžete na dotykových 

obrazovkách a televizní obrazovce vytvořit vlastní domovskou stránku  

Více informací se dozvíte v této příručce v sekci „Přidání vlastní domovské 

obrazovky“ (není dostupné v aplikacích Control4).

O programu Composer ME
Chcete-li nastavovat média a playlisty a provádět další úlohy týkající se hudby, 

filmů a videí, stáhněte si zdarma program Composer ME  Více informací se dozvíte 

od prodejce systému Control4 a také v příručce Composer ME User Guide na 

adrese ctrl4.co/me-ug 

O programu Composer HE
Prodejce vám nastaví a upraví systém podle vašich požadavků, ale pokud si chcete 

systém ještě více přizpůsobit bez pomoci prodejce, zakupte si a stáhněte do 

počítače program Composer HE (prodáván samostatně). Více informací se dozvíte 

od prodejce 

Níže je uvedeno několik příkladů, jak si pomocí programu Composer HE můžete 

systém přizpůsobit:

	 •			Můžete prohledávat a spravovat digitální hudbu a DVD kolekce 

	 •			Můžete vytvářet a upravovat světelné scény podle sebe 

	 •			Můžete si vytvořit scény budíčku, které vás ráno dostanou z postele  Scény 

můžete provázat se světly, televizí, hudbou a dalšími funkcemi a skvěle 

nastartovat příjemné ráno 

	 •			Pomocí počítače můžete sledovat a měnit nastavení nebo ovládat světla, 

termostat, zabezpečovací systém a další zařízení 

	 •			Nastavíte si barvy LED ve stmívačích, vypínačích a klávesnicích a také si můžete 

upravit rychlost stmívání a výchozí hodnoty stmívačů 

	 •			Můžete si upravit časový program termostatu a požadované teploty 

	 •			Nastavíte si tlačítka na dálkovém ovladači 

	 •			Můžete provázat výběr zdroje zvuku, ovládání hlasitosti a stav zapnuto/vypnuto 

u několika místností, aby fungovaly jako jedna zóna (agent Média scény).

	 •			Lze si nastavit e-mailová upozornění na události v systému Control4 (agent 

E-mailová upozornění) 

	 •			Můžete nastavit události podle jejich data, času, východu / západu slunce 

a podobně (agent Plánovač).

	 •			Na dotykových obrazovkách a stanovištích dveří s povolenou kamerou si 

upravíte možnosti Interkomu 

	 •			Můžete vytvořit programy, které propojí fungování vašich zařízení, a definovat 

proměnné, abyste si mohli systém naprogramovat opravdu po všech stránkách 

Více informací o těchto programech se dozvíte od prodejce systému Control4  

a také v příručce Composer HE Getting Started Guide na adrese ctrl4.co/he-gs
nebo v příručce Composer HE User Guide na adrese ctrl4.co/he-ug 
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Další informace
Více informací o produktech a službách Control4 se dozvíte na stránkách  

www.control4.com nebo od svého prodejce Control4 

Chcete-li si přečíst více informací o používání systému Control4,  

na adrese ctrl4.co/cdocs se podívejte do následujících dokumentů 

Dokumenty
	 •			Control4 App Quick Reference – V tomto dokumentu zjistíte, jak stáhnout 

a používat aplikaci Control4 v podporovaných mobilních zařízeních 

a v počítači  Dostupné pro OS 2  6  0  a novější 

	 •			Control4 App Setup Guide – V tomto dokumentu zjistíte, jak zprovoznit 

aplikaci Control4 v podporovaných mobilních zařízeních   

Dostupné pro OS 2  6  0  a novější 

	 •			Control4 System Remote Control User Guides – Naučíte se, jak k ovládání 

systému používat ovladače SR-260 a SR-150.

	 •			Remote Recharging Station Setup Guide – Zde se dozvíte, jak nastavit 

vzdálenou nabíjecí stanici pro nový nebo stávající dálkový ovladač 

	 •			Remote Recharging Station Quick Setup – Přečtěte si, jak nastavit ovladač, 

aby fungoval se vzdálenou nabíjecí stanicí 

	 •			TuneIn Setup Guide – V tomto dokumentu se dozvíte, jak spárovat svá 

zařízení se službou TuneIn  Také si můžete přečíst, jak synchronizovat 

Oblíbené záložky v účtu tunein.com se systémem.

	 •			Using TuneIn – Naučíte se, jak procházet, hledat a vybírat stanice.

	 •			Using the Wireless Music Bridge – Zde si můžete přečíst, co si můžete 

přehrávat, co je potřeba, jak přehrát hudbu z podporovaných zařízení  

a jak je odpojit 

	 •			Další dokumenty pro zákazníky jsou k dispozici na adrese ctrl4.com/cdocs 

Videa
	 •			Composer	HE – Obsáhlý seznam videí o používání programu Composer HE 

je dostupný na adrese ctrl4.com/resources 
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Legal notices
Control4 disclaimer

Control4® makes no representations or warranties with respect to this publication, and
specifically disclaims any express or implied warranties of merchantability or fitness for
any particular purpose  Control4 reserves the right to make changes to any and all parts
of this publication at any time, without any obligation to notify any person or entity of
such changes 

GNU

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION (Section 3.b.)

You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in
object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that
you also do one of the following:

Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party,
for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a
complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed
under the terms of Sections 1 and 2 on a medium customarily used for software
interchange 

The complete text for this license is available on the Control4 web site at:
www.control4.com 

Gracenote

Gracenote®, Gracenote logo and logotype, and the “Powered by Gracenote” logo
are either a registered trademark or a trademark of Gracenote, Inc. in the United
States and/or other countries  Music and DVD recognition technology and related
data are provided by Gracenote®. Gracenote is the industry standard in Music and
DVD recognition technology and related content delivery  For more information visit
www.gracenote.com 

MPEG

Fraunhofer IIS and Thomson. MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from
Fraunhofer IIS and Thomson  Supply of this product does not convey a license nor
imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating
broadcast systems (terrestrial, satellite, cable, and /or other distribution channels),
streaming applications (via Internet, intranets, and/or other networks), other content
distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications, and the like) or on
physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives,
memory cards, and the like). An independent license for such use is required. For details,
visit mp3licensing.com. Radio Locator is the service provider of AM/FM channel list.

Spread

This product uses software developed by Spread Concepts LLC for use in the Spread
toolkit. For more information about Spread see www.spread.org.

All Media Guide

© 2005-2008 All Media Guide, LLC provides music and video recognition technology
that provides cover art and related text that enriches the Control4 user Navigators 
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Copyright ©2015, Control4 Corporation. All rights reserved. Control4, the Control4 logo,
the 4-ball logo, 4Store, 4Sight, Control My Home, Everyday Easy, and Mockupancy are
registered trademarks or trademarks of Control4 Corporation in the United States and/
or other countries. All other names and brands may be claimed as the property of their

respective owners. All specifications subject to change without notice.
No part of this publication may be reproduced, photocopied, stored on a retrieval
system, or transmitted without the express written consent of the publisher.

Contact information
Control4 Corporation
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Salt Lake City, UT 84020 USA
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