
Chci si pustit film z vlastního USB zařízení (flash, USB disk, telefon atd.): 

1) NEZASAHUJTE NIJAK DO NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ, S KABELY MANIPULUJTE OHLEDUPLNĚ. 

2) Zapněte multimediální centrum (dále je MC) pomocí dálkového ovladače. 

3) Zapněte projektor pomocí dálkového ovladače. MC je na vstupu projektoru HDMI 2 (v 

případě potřeby změňte pomocí tlačítka Source na ovladači projektoru). Zapněte 

dálkovým ovladačem reproduktory a tlačítkem Input vyberte vstup č.4 (uvidíte na 

manuálním ovladači reproduktorů vedle MC). 

4) Připojte USB disk do portu USB na pravé straně MC. 

5) Počkejte, až se načte připojené USB zařízení (chvíli to trvá), v menu MC vyberte Správce 

souborů, pak USB (načtení může chvíli trvat), tam uvidíte vaše zařízení. Vybraný soubor 

spustíte tlačítkem OK.  

6) Po konci přehrávání vypněte dálkovými ovladači MC, projektor (vypnutí je nutné 

potvrdit opětovným stiskem tlačítka OFF) a reproduktory.  

7) Vyjměte USB zařízení. 

8) Nevypínejte zařízení z elektriky ani nevypínejte přepěťovou ochranu. 

 

 

Chci si pustit film z vlastního zařízení vybaveného výstupem HDMI: 

1) NEZASAHUJTE NIJAK DO NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ, S KABELY MANIPULUJTE OHLEDUPLNĚ. 

2) Zapněte projektor pomocí dálkového ovladače. 

3) Připojte k vašemu zařízení HDMI kabel, který nejprve opatrně odpojíte 

z multimediálního centra (dále jen MC). 

4) Zvuk připojte pomocí audiokabelu 3 x jack 3,5 mm, který vede ze subwooferu pod 

plátnem (na ovladači repra zvolte tlačítkem Input vstup č.1 (uvidíte na manuálním 

ovladači reproduktorů vedle MC). Nezapomeňte si v ovladačích vašeho zařízení 

přepnout zvukový výstup z hdmi na jack.  

5) Přehrávejte z vašeho zařízení. 

6) Po konci přehrávání odpojte opatrně kabely a znovu je zapojte do zařízení, odkud jste je 

vytáhli. 

7) Vypněte projektor tlačítkem OFF na ovladači projektoru (vypnutí je nutné potvrdit 

opětovným stiskem tlačítka OFF) a reproduktory dálkovým ovladačem reproduktorů. 

8) Nevypínejte zařízení z elektriky ani nevypínejte přepěťovou ochranu.  



 

Chci hrát na PS4: 

1) Pro zapnutí konzole zmáčkněte na ovladači Dualshocku uprostřed umístěné tlačítko 

s logem PS (ovladač je bezdrátový a můžete použít kterýkoliv, připojení ovladače 

kabelem je nutné jen pro nabíjení baterie nebo dlouhého hraní s dobíjením). 

2) Zapněte projektor pomocí dálkového ovladače projektoru. PS4 je na vstupu HDMI 1 (v 

případě potřeby změňte pomocí tlačítka Source na ovladači projektoru požadovaný 

vstup). Zapněte dálkovým ovladačem reproduktory a tlačítkem Input vyberte vstup č.3 

(číslo vstupu uvidíte na manuálním ovladači reproduktorů vedle multimediálního 

centra).  

3) Levým joystickem na ovladači vyberte hráče pomocí tlačítka x (pro běžné potřeby je 

postačující defaultní účet User 1). Pokud chcete hrát nějaké hry s postupem, 

doporučujeme si vytvořit účet: 

Při spuštění konzole si vyberte vytvoření nového uživatele, pokud chcete mít účet chráněný 

heslem, přihlaste se do sítě PSN (je lepší tam mít už založený účet předem 

https://store.playstation.com ) a postupujte dle pokynů. Pak si v Nastavení → Nastavení 

přihlášení nastavte pin pro přihlášení do účtu. Účet si pravidelně zálohujte – neručíme za 

ztrátu dat. 

 

4) Pokud chcete hrát ve více hráčích, tak každý na svém ovladači postupně zmáčkne 

tlačítko s logem PS a přihlásí se na jiný účet než ostatní (User 2, User 3, User 4). PS 

ovládá poslední přihlášený, změnu ovládajícího provedete opět zmáčknutím tlačítka 

s logem PS na ovladači hráče, který ví co dělá :D 

5) Pomocí levého joysticku na ovladači volte hry, které chcete hrát. Seznam her a jejich 

popis je na wiki. Některé hry vyžadují vložení média. Při vložení Blu-Ray média se 

nejprve přesvědčte, jestli není v mechanice disk jiné hry. Na předním panelu PS4 pod 

zapínacím tlačítkem je umístěno tlačítko pro vyjmutí média, na obrázku PS4 je to 

tlačítko E, stačí zlehka přejet prstem, nevyjíždí žádný šuplík, jen se opatrně vyjme 

médium ze štěrbiny, nematlejte na čtecí část Blu-Ray média prsty, opatrně ho držte 

ukazováčkem za střed a palcem za okraj. Vložte médium hry, kterou chcete hrát a 

levým joystickem najeďte na její ikonu, spusťte ji pak tlačítkem x. 

6) Hry nemají většinou v menu možnost Ukončit hru či podobné jako na PC, do menu PS4 

se vrátíte stiskem tlačítka PS a následným stiskem tlačítka Options na ovladači (na 

obrázku ovladače PS4 je to tlačítko E) v následném menu ukončíte hru. 

7) Po ukončení hraní, připojte všechny ovladače na nabíjecí kabely. Vyjměte vložený Blu-

Ray disk. Pro vypnutí PS4 se pohybem nahoru levým joystickem dostanete do menu 

nastavení. Úplně vpravo vyberte menu Power a pak spusťte Enter rest mode. Konzole 

se uspí, ale bude nabíjet ovladače (měly by přerušovaně svítit).  

8) Nevypínejte zařízení z elektriky ani nevypínejte přepěťovou ochranu. 

https://store.playstation.com/

