
POPCORN HOUR A-500

Sieciowy odtwarzacz multimedialny 
Networked Media Jukebox 

Szybki start 

Wprowadzenie

Dziękujemy  Państwu  za  wybór  sieciowego  odtwarzacza
multimedialnego  Popcorn  Hour.  Mamy  nadzieję,  że  jego
użytkowanie  przysporzy  Państwu  wiele  radości  i uprzyjemni
spędzanie wolnych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.
Odtwarzacz ten, dzięki swojej wszechstronności, rozbudowanym
możliwościom pracy w sieci  komputerowej  oraz sieci  internet,
wprowadza nową jakość w korzystaniu z domowych zasobów
multimedialnych.

Zawartość opakowania

1. Odtwarzacz Popcorn Hour A-500
2. Pilot zdalnego sterowania
3. 2 x baterie AAA
4. Kabel HDMI
5. Kabel USB
6. Zasilacz
7. Przewód Zasilacza
8. Skrócona instrukcja obsługi

Warunki bezpiecznego użytkowania

Odtwarzacz  został  zaprojektowany  z  dużą  troską  o
bezpieczeństwo  użytkowania.  Aby  zapewnić  Państwu
długotrwałe i  bezpieczne korzystanie z  urządzenia,  prosimy o
przestrzeganie poniższych zaleceń.

• Urządzenie  może  nagrzewać  się  w  trakcie
użytkowania. W trakcie instalacji i użytkowania należy
zapewnić  swobodną  cyrkulację  powietrza  wokół
urządzenia,  a  w  szczególności  nie  użytkować
odtwarzacza w pobliżu źródeł  ciepła i  nie przykrywać
go od góry ani nie przykrywać otworów wentylacyjnych
po bokach i z tyłu obudowy.

• Nie należy użytkować urządzenia w pomieszczeniach o
wysokim zapyleniu lub wysokim poziomie wibracji. 

• Do  podłączenia  zasilania  należy  używać  wyłącznie
oryginalnego  kabla/zasilacza.  Należy  zadbać  o  takie
ułożenie  kabla  zasilającego,  aby  nie  uległ  on
zgnieceniu lub załamaniu przez ciężkie meble czy inny
sprzęt AV.

• Do  czyszczenia  obudowy  należy  używać  wilgotnej
ściereczki,  nie  czyścić  środkami  chemicznymi.  W
trakcie  czyszczenia  odtwarzacz  należy  odłączyć  od
prądu.

• W razie jakichkolwiek problemów naprawę urządzenia
należy zlecać wykwalifikowanemu serwisowi. Nigdy nie
należy  próbować  naprawy  odtwarzacza  we  własnym
zakresie,  gdyż grozi  to  uszkodzeniem sprzętu,  utratą
danych  oraz  może  stanowić  niebezpieczeństwo  dla
użytkownika i skutkuje utratą gwarancji.



Podłączenie do telewizora kablem HDMI

Podłącz kabel HDMI do odtwarzacza, a następnie podłącz drugi 
koniec kabla HDMI do gniazda w TV.

NMJ Navigator

Aplikacja NMJ Navigator dostępna jest na tablety z systemem
Android w wersji  3.2 lub nowszym, oraz na urządzeniaiPad®.
NMJ  Navigator  jest  dodatkowym  ekranem  do  twojego
odtwarzacza  Popcorn  Hour  A400,  który  pozwala  na  łatwe
przeglądanie  filmów  i  kolekcji  muzyki.  Wystarczy  uruchomić
aplikację,  a  następnie  przeglądać  i  odtwarzać  swoje  ulubione
media na A400 za pomocą tabletu. 
Dzięki  aplikacji  NMJ  Navigator  możesz  słuchać  muzyki  na
swoim  systemie  audio  bez  włączania  telewizora.  Program
pozwoli  Ci  na  dostęp  do  zasobów  odtwarzacza  lub  dysków
sieciowych  skatalogowanych  za  pomocą  interfejsu  Networked
Media Jukebox. 
UWAGA!  Tablet musi znajdować się w tej samej sieci lokalnej
co odtwarzacz. 
NMJ Navigator dostępny jest w Google Play, oraz AppStore. 

Pilot zdalnego sterowania

Pilot do poprawnej pracy wymaga prawidłowo zainstalowanych 
2 baterii formatu AAA. Poniżej opis najważniejszych przycisków,

Wciśnięcie dowolnego klawisza powoduje uruchomienie białego
podświetlenia, które wyłącza się automatycznie po upływie kilku
sekund. 
POWER  -  czerwony  przycisk  na  szczycie  pilota  służy  do
usypiania,  wyłączania  i  włączania  odtwarzacza.  Krótkie
naciśniecie przy włączonym odtwarzaczu przestawia go w tryb
stand-by,  w  którym  złącza  audio/wideo  zostają  wyłączone,
natomiast praca aplikacji NMT (aktywność sieciowa) pozostaje
nieprzerwana.  Naciśnięcie  przycisku włącznika na 4-5 sekund
powoduje  całkowite  wyłączenie  urządzenia  (alternatywnie
POWER+DELETE). 
TV MODE  – pozwala  na  szybką zmianę parametrów wyjścia
wideo;  opis  opcji  znajduje się w rozdziale  Szybkie ustawianie
trybów wideo na str.2. 
SETUP  –  otwiera  menu  Ustawień  odtwarzacza.  Podczas
odtwarzania  plików  wideo  pozwala  na  ustawienie  jasności,
kontrastu  itd.  Jeśli  menu  ustawień  zostanie  zablokowane
odblokowanie  możliwe  jest  poprzez  wciśnięcie  kombinacji
klawiszy SETUP-PLAY.  
1 2 3… Przyciski numeryczne, podczas przeglądania listy plików
i folderów pozwalają na szybki dostęp do pliku przez podanie
numeru.  W  polach  edycyjnych  przyciski  pozwalają  na
wprowadzanie  znaków  alfanumerycznych,  w  analogiczny
sposób  jak  w  telefonach  komórkowych.  Przycisk  DELETE
kasuje  ostatnio  wprowadzony  znak,  przycisk  CAPS/NUM
pozwala na przełączanie dużych/małych liter i liter/cyfr. Użycie
przycisku Enter na polach edycyjnych otwiera okno z wirtualną
klawiaturą,  wybór  znaków  odbywa  się  za  pomocą  klawiszy
nawigacyjnych  i  klawisza  Enter.  Podczas  odtwarzania  filmu
pozwalają na procentowy przeskok odtwarzania, wg zasady: 1 –
10%, 2 - 20%, 3 – 30% itd. 

Pilot zdalnego sterowania cd.

ETURN  – pozwala wrócić  do poprzedniego ekranu/menu. Nie
jest aktywny podczas odtwarzania. 
SOURCE – powrót do głównego menu odtwarzacza. Przy pracy
w  rozdzielczościach  SD  przełącza  cyklicznie  źródła  danych:
serwisy sieciowe i internetowe - zasoby i dyski lokalne. 
Kursor  góra/dół  –  pozwala  na  zmianę  podświetlania  opcji
menu,  plików  w  katalogach  itd.  Podczas  przeglądania  zdjęć
przesuwa zdjęcie w górę/dół. 
Kursor lewo/prawo – pozwala na zmianę menu opcji, przejście
z opcji dostępnych po prawej stronie ekranu na lewo i odwrotnie.
Podczas  odtwarzania  materiału  wideo  włącza  opcję
częściowego przewijania  materiału  wg  czasu.  W rogu ekranu
pokazuje  się  bieżący  czas  odtwarzania,  korzystając  z
przycisków  kursora  prawo/lewo  można  przeskakiwać  o
wielokrotność 30 sekund w przód lub w tył. Podczas oglądania
zdjęć kursor pozwala na przesuwanie zdjęcia w lewo/prawo 
ENTER  –  zatwierdzanie/wybór  opcji  –  w  zależności  od
kontekstu.  Rozpoczęcie  odtwarzania  wskazanego,
pojedynczego pliku (po zakończeniu następny plik nie zostanie
odtworzony jak po użyciu przycisku PLAY). 

Podłączenie do zasilania
Połącz zasilacz z kablem zasilającym, następnie podłącz 
wtyczkę zasilacza do odtwarzacza, a wtyczkę kabla zasilającego
do prądu.

Utylizacja zużytego sprzętu

Urządzenia  podlegające  procesom
utylizacji  i  recyklingu  są  oznaczone
zgodnie  z  Dyrektywą  Europejską
2002/96/WE oraz  polską  Ustawą  z  dnia
29  lipca  2005r.  "o  zużytym  sprzęcie
elektrycznym  i  elektronicznym"  (Dz.U.  z
2005  r.  Nr  180,  poz.  1495)  symbolem
przekreślonego kontenera na odpady.

Oznakowanie takie oznacza, że sprzęt po
okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z
innymi odpadami organicznymi pochodzącymi z gospodarstwa
domowego.  Użytkownik  jest  zobowiązany  do  oddania  go
podmiotom  prowadzącym  zbieranie  zużytego  sprzętu
elektrycznego  i  elektronicznego.  Podmioty  prowadzące
zbieranie,  w  tym  lokalne  punkty  zbiórki,  sklepy  oraz  gminne
jednostki,  tworzą  odpowiedni  system  umożliwiający  oddanie
tego sprzętu.

Właściwe  postępowanie  ze  zużytym  sprzętem  elektrycznym  i
elektronicznym  przyczynia  się  do  uniknięcia  szkodliwych  dla
zdrowia  ludzi  i  środowiska  naturalnego  konsekwencji,
wynikających  z  obecności  składników  niebezpiecznych  oraz
niewłaściwego  składowania  i  przetwarzania  takiego  sprzętu.
Wysłużone  urządzenie  przeznaczone  do  usunięcia  z
gospodarstwa domowego nie jest bezwartościowym odpadem
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