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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 
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Přehled menu Moje filmy
Filmy se budou v tomto menu zobrazovat, pokud jsou uložené ve vaší síti jako soubory 

digitálního videa (s kompatibilním přehrávačem médií v systému) nebo pokud jsou 

dostupné na připojeném měniči disků 

Hledání

Umí hledat filmy podle 

názvu, žánru, herců, 

hodnocení a režisérů 

Zobrazuje filmy 

seřazené podle 

názvu 

Zobrazuje filmy 

seřazené podle 

žánru 

Zobrazuje filmy 

seřazené podle herce 

Zobrazuje filmy 

seřazené podle 

režiséra 

Zobrazuje filmy 

seřazené podle 

hodnocení 
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Sledování filmů
Control4 usnadňuje procházení a vyhledávání ve vaší filmové kolekci 

Chcete-li procházet filmy:

1  Na domovské obrazovce uživatelského rozhraní vyberte možnost Sledovat 

a poté zvolte Moje filmy  Zobrazí se seznam dostupných filmů 

2  Pokud si chcete seřadit seznam filmů podle názvu, žánru, herců, režisérů nebo 

hodnocení, vyberte příslušnou ikonu v horní části obrazovky 

Seřazení podle žánrů

3  Chcete-li si přečíst podrobnosti o filmu, vyberte ikonu daného filmu  Zobrazí 

se obrazovka s detaily o filmu jako například jeho délka, hodnocení, rok vydání, 

shrnutí, seznam herců a další (pokud jsou uvedené možnosti k dispozici) 

Chcete-li vyhledat film:

1  Klepněte na ikonu Hledat   Otevře se menu hledání 

2  Nalevo od vyhledávacího políčka vyberte pole, podle kterého chcete 

vyhledávat (název, herec atd ), a potom zadejte vyhledávací výraz  Zobrazí se 

seznam odpovídajících filmů 

Chcete-li se podívat na film:

1  Otevřete obrazovku s podrobnostmi o filmu tak, že vyberete miniaturní náhled 

filmu  Poté znovu klepněte na náhled filmu  Přehrávání filmu můžete ovládat 

dálkovým ovladačem Control4 
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Přehled menu Kanály
Díky menu Kanály máte televizi, kabelovou televizi a satelitní kanály přehledně na jednom místě  

Seznam kanálů dostupných v tomto menu závisí na vašem poskytovateli vysílání, kabelové televize či 

satelitního signálu a lze ho přizpůsobit vašim potřebám  Pokud chcete mít zobrazené pouze oblíbené 

kanály, můžete si seznam dostupných kanálů upravit pomocí programu Composer Media Edition nebo 

se obrátit na prodejce  Více informací se dozvíte v příručce Composer Media Edition User Guide  

na adrese ctrl4.co/me-ug 

Zobrazí všechny 

dostupné kanály bez 

ohledu na zdroj 

Zobrazí kanály 

seřazené podle 

zdroje 

Zobrazí kanály 

seřazené podle 

žánru 

Zobrazení v mřížce

Tuto možnost vyberte, 

pokud chcete všechny 

kanály zobrazit jako ikony 

Zobrazení v seznamu

Tuto možnost vyberte, 

pokud chcete zobrazit 

všechny kanály jako 

seznam 
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Sledování televizní kanálů
Pomocí Control4 můžete procházet, vyhledávat a vybírat televizní kanály  Většina 

kanálů má zobrazené logo, abyste je lépe rozpoznali 

Chcete-li procházet kanály:

1    Na domovské obrazovce uživatelského rozhraní vyberte možnost Sledovat 

a poté zvolte Kanály 

 Zobrazí se seznam dostupných kanálů 

2    Seřaďte si seznam podle čísla kanálu, zdroje kanálu nebo žánru kanálu  

(Řazení podle čísla kanálu je ukázáno níže )

Chcete-li sledovat kanál:

1    Když jste nalezli v seznamu požadovaný kanál, klepněte na jeho ikonu 

 Kanál se začne přehrávat na přiřazené televizi 

Řazení kanálů
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Přehled menu Poslouchat
Možnosti zobrazené v menu závisejí na zdroji, který posloucháte, jako je například 

služba streamování hudby, stanice rádia či vaše osobní kolekce zvukových souborů 

uložená v domácí síti  Control4 zobrazuje přebaly hudebních alb ve vysokém rozlišení 

a nabízí vám intuitivní vyhledávání, řazení a přehrávání bez ohledu na zdroj  Níže se 

můžete podívat, jak může vypadat ovládání digitální hudební kolekce 

Zobrazení v seznamu

Tuto možnost vyberte, pokud 

chcete zobrazit všechny 

položky jako seznam 

Hledání

Lze vyhledávat podle 

alba, umělce, žánru nebo 

playlistů 

Zobrazí všechna 

dostupná alba 

Zobrazí hudbu 

seřazenou podle 

umělců 

Zobrazí hudbu 

seřazenou podle 

žánru 

Zobrazí všechny 

playlisty 

Zobrazení v mřížce

Tuto možnost vyberte, 

pokud chcete všechny 

položky zobrazit jako ikony 
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Poslech digitálních hudebních souborů
Pokud máte svou kolekci hudby uloženou v podobě souborů v domácí síti nebo 

na USB flash disku, můžete hudbu vyhledat a přehrávat z menu Control4  Prodejce 

Control4 může váš systém nastavit tak, aby našel vaše soubory s hudbou 

Chcete-li procházet digitální hudební soubory:

1  Na domovské obrazovce uživatelského rozhraní vyberte možnost Poslouchat 

a poté zvolte Hudba  Zobrazí se seznam dostupných alb 

2  Seznam můžete řadit podle alba, umělce, žánru nebo playlistu  (Řazení podle 

alba je ukázáno níže )

 Hudba se ve výchozím nastavení zobrazí jako seznam 

Chcete-li pustit hudbu:

1  Vyberte album  Otevře se obrazovka s podrobnostmi o albu a ovládacími prvky 

přehrávání 

2  Pokud chcete album přehrát, vyberte ikonu Přehrát    Chcete-li skladby 

přehrávat v náhodném pořadí, klepněte na možnost Náhodně    

3  Více možností přehrávání si zobrazíte v menu možností    

Řazení alb
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Poslech streamovaného audia
Pomocí Control4 můžete spravovat přehrávání z jakékoliv podporované služby 

streamování hudby  Prodejce Control4 může systém nastavit tak, aby fungoval 

s vašimi účty ve službách streamování hudby  

Mezi podporované služby streamování hudby patří Rhapsody (Napster), TuneIn, 

Pandora, TIDAL a Deezer 

Chcete-li pustit streamování hudby:

1  Na domovské stránce uživatelského rozhraní vyberte možnost Poslouchat a 

poté zvolte službu, kterou chcete používat (v příkladu níže je uvedena Pandora)  

 Zobrazí se seznam dostupné hudby 

2  Vyberte kategorii hudby nebo jiná kritéria v horní a levé části obrazovky 

(kategorie závisejí na typu používané služby)  Poté napravo zvolte hudbu, kterou 

chcete přehrát  Hudba podobná stanicím v Pandoře bude hrát bez dalšího výběru 

Přehrávání hudby z iOS zařízení
Pomocí Control4 ShairBridge™ (dostupné ve vybraných řídicích jednotkách 

systému) můžete streamovat hudbu ze svého iOS chytrého telefonu nebo tabletu  

Dokonce i hosté mohou u vás doma ze svých zařízení pouštět hudbu 

Přehrávání hudby z iOS zařízení

1  Ujistěte se, že vaše zařízení od Apple je kompatibilní s Airplay  (Musí se jednat 

o zařízení se systémem iOS verze 8 0 nebo novější, případně o zařízení s 

aplikací iTunes 12 nebo novější )

2  Připojte své iOS zařízení a AirPlay zařízení ke stejné WiFi síti nebo k síti 

Ethernet 

3  Na svém iOS zařízení potáhněte prstem od spodního okraje obrazovky nahoru  

Objeví se Kontrolní centrum 

4  Klepněte na možnost AirPlay 

5  Klepněte na název zařízení, na které chcete streamovat obsah 

Chcete-li vypnout ShairBridge:

1  Na svém iOS zařízení potáhněte prstem od spodního okraje obrazovky nahoru  

Objeví se Kontrolní centrum 

2  Klepněte na možnost AirPlay 

3  Nahoře v seznamu AirPlay klepněte na své zařízení 
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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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