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Dodatkowe informacje
Z uwagi na ciągły rozwój i wprowadzanie nowych funkcji 
drogą aktualizacji oprogramowania nie jest możliwe 
uwzględnienie ich wszystkich w instrukcji obsługi. Z tego 
powodu zachęcamy do odwiedzenia internetowej bazy 
wiedzy Zappiti, gdzie można znaleźć dużą ilość artykułów 
związanych z używaniem odtwarzacza i aplikacji Zappiti:

zappiti.uservoice.com/knowledgebase 

O Zappiti
Zappiti to francuska firma z siedzibą w Paryżu. Zappiti zajmuje się 
projektowaniem i produkcją profesjonalnych systemów zarządzania 
materiałem wizyjnym (Video Managements Systems) o najwyższej 
jakości, wyjątkowej wydajności i najlepszym możliwym 
doświadczeniu użytkownika. Zarówno zespół rozwoju 
oprogramowania, zespół projektowy sprzętu, jak i zespół wsparcia 
technicznego znajduje się we Francji.

Wszystkie produkty Zappiti zaprojektowane zostały by dostarczyć 
użytkownikowi końcowemu wygodny i intuicyjny dostęp do całej 
kolekcji filmów w rozdzielczości 4K. Wielokrotnie nagradzane 
urządzenia Zappiti są z powodzeniem stosowane do polepszenia 
doświadczenia z oglądaniem filmów w systemach domowych i 
komercyjnych na całym świecie.

W celu zapewnienia najlepszego rezultatu wszystkie urządzenia 
Zappiti są dostarczane przez autoryzowanych sprzedawców i sieć 
uznanych i renomowanych partnerów dystrybucyjnych.

Produkty Zappiti dystrybuowane są w ponad 50 krajach na całym 
świecie. Więcej informacji znaleźć można na stronie zappiti.com 

1) Przeczytaj i zachowaj niniejszą instrukcję
2) Zapoznaj się z wszystkimi ostrzeżeniami
3) Przestrzegaj wszystkich zaleceń
4) Nie używaj urządzenia blisko źródeł wody
5) Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej ściereczki
6) Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych
7) Nie używaj urządzenia blisko źródeł ciepła, takich jak 

kaloryfery, kuchenka i innych (w tym także 
wzmacniaczy mocy).

Lokalne napięcie elektryczne

Przed podłączeniem produktu Zappiti do sieci 
elektrycznej upewnij się, że pozycja przełącznika 
napięcia zasilania odpowiada napięciu w sieci 
elektrycznej w Twoim regionie.

200-240V: Europa / Środkowy Wschód / Australia / Azja / 
Indie / Rosja / Chiny / Afryka / Peru / Chile / Argentyna / 
Boliwia, Paragwaj / Urugwaj / Nowa Zelandia / Tajlandia 

110-120V: Północna i Środkowa Ameryka / Japonia / 
Ekwador / Wenezuela / Kolumbia / Surinam

Brazylia / Arabia Saudyjska / Wietnam : zależnie od 
regionu. 

OSTROŻNIE
Ryzyko porażenia prądem.

Nie otwierać!

By wykluczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym 
nie demontuj pokrywy urządzenia. Urządzenie nie 
zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane 
przez użytkownika. Naprawy należy zlecać 
wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

CE mark
Produkt jest zgodny z dyrektywami 2006/95/CE, 2004/108/EC 
i 2009/125/EC  

Zalecenia związane z 
bezpieczeństwem

WEEE symbol 
Oznaczenie WEEE wskazuje na konieczność selektyw-
nego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Wyrobów i ich akcesoriów (np. pilota

 zdalnego sterowania) tak oznaczonych nie można wyrzucać 
do śmieci wraz z pozostałymi odpadami z gospodarstwa 
domowego po zakończeniu cyklu życia produktu. W celu 
uniknięcia potencjalnej szkody dla środowiska lub zdrowia 
ludzkiego powstałej przy niekontrolowanym wywozie 
odpadów prosimy o odseparowanie takich przedmiotów od 
innego typu odpadów i zutylizowanie ich w bezpieczny 
sposób umożliwiając powtórne wykorzystanie surowców.

Więcej informacji znaleźć można na stronie 
http://ec.europa.eu 

Symbol błyskawicy wpisanej w trójkąt 
równoboczny to ostrzeżenie przed napięciem o 
potencjalnie niebezpiecznej wartości wewnątrz 
urządzenia i ma zapobiegać ryzyku porażenia 
elektrycznego. 

Wykrzyknik wpisany w trójkąt równoboczny to 
oznaczenie informacji o waznych czynnościach 
związanych z konserwacją urządzenia.

UWAGA:
By zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem 
elektrycznym nie należy narażać tego urządzenia na 
oddziaływanie deszczu lub wilgoci. Wewnątrz urządzenia 
obecne są napięcia o potencjalnie niebezpiecznej 
wartości. Nie należy otwierać obudowy urządzenia. 
Naprawy należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom 
serwisu. Nie należy narażać urządzenia na działanie wody 
ani stawiać na nim naczyń wypełnionych płynem.

OSTROŻNIE
Wymiana baterii na niewłaściwą powoduje powstanie ryzyka 
eksplozji. Baterie należy wymieniać wyłącznie na baterie tego 
samego typu bądź jego odpowiednik. Nie należy otwierać 
obudowy urządzenia i podejmować prób samodzielnej naprawy. 
Naprawy należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu.
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Spis treści
Polski
Skrócona instrukcja obsługi

  4 • Ogólne informacje, kluczowe cechy
  5 • Organizowanie zbioru filmów wraz z okładkami
  6 • Zawartość opakowania, kabel HDMI, przedłużacz pilota
  7 • Obudowa (widok z przodu, widok z tyłu)
  8 • Obsługa przy pomocy pilota zdalnego sterowania, obsługa przy pomocy urządzeń firm trzecich
  9 • Podłączenie Zappiti do telewizora bez (z pominięciem) amplitunera
  9 • Podłączenie Zappiti do telewizora za pośrednictwem amplitunera
10 • Podłączanie urządzeń pamięci masowej USB; korzystanie z wbudowanego dysku, kart pamięci
11 • Zappiti Video, Zappiti Music, Zappiti Explorer, tworzenie konta Zappiti 
12 • Korzystanie z dysków sieciowych i Zappiti Storage
13 • Przesyłanie plików przy pomocy Zappiti Explorer
14 • Pokaz slajdów
14 • Właściwości (przycisk Info)
14 • Instalowanie aplikacji firm trzecich
14 • Tworzenie skrótów do aplikacji na ekranie głównym
15 • Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, filtr Ethernet
15 • Korzystanie z Zappiti Music, obsługa Zappiti za pomocą telefonu/tabletu 
16 • Tworzenie zbiorów filmów w Zappiti Video
17 • Zappiti Video (ogólne), komunikat „Wrong storage ID”
17 • Rozróżnianie plików z filmami i odcinkami seriali, usuwanie filmów i odcinków seriali
18 • Identyfikowanie nierozpoznanych plików filmów i seriali
18 • Odtwarzanie plików 3D, 4K i UHD
18 • Zmiana obrazu tła
18 • Szablony Zappiti 
18 • Wiele dysków HDD/SSD
19 • Zappiti Soundtrack, Zapiiti Soundtrack Editor
20 • Kontrola rodzicielska
20 • Kategorie własne
20 • Uruchamianie Zappiti automatycznie po włączeniu
20 • Wyszukiwarka
20 • Serie filmów / grupy
20 • Opcje wyświetlania napisów
21 • Wznawianie odtwarzania od miejsca, w którym zostało przerwane
21 • Dostęp bezpośredni podczas odtwarzania
21 • Opcja 3D
22 • Aktualizacja oprogramowania
22 • Przywracanie ustawień fabrycznych
22 • Przywracanie oprogramowania z użyciem pendrive
23 • Wsparcie użytkownika i baza wiedzy Zappiti 
23 • Sklep Zappiti
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Głosuj na nowe funkcje
By zaproponować nową bądź głosować na jedną z propozycji nowych funkcji odwiedź: 
zappiti.uservoice.com 

Ogólne
Zappiti Pro 4K HDR to rozwiązanie typu wszystko w jednym do odtwarzania wideo z HDMI 2.0, 
podwójnym wyjściem HDMI, dwoma kieszeniami na dyski HDD (o łącznej pojemności do 32TB), 
wysokiej jakości zasilaczem i wsparciem technologii, takich jak: 4K60p, HDR i 3D.

Kluczowe cechy
• HDR: wyświetla materiały HDR zapewniając jednocześnie zwiększony zakres dynamiki.
• Konwersja HDR: konwertuje materiały HDR do formatu SDR do wyświetlania na telewizorach Full HD
• Dwa wyjścia HDMI: dodatkowe wyjście HDMI umożliwia odseparowanie dźwięku od obrazu.
• 4K 50/60p: wyświetlanie obrazu 4K w rozdzielczości 3840x210 przy 50 lub 60 Hz (HDMI 2.0a).
• Odtwarzanie MKV - odtwarzanie materiałów SD, HD i UHD w MKV, M2TS, DVD / BD / UHD ISO
(wraz z menu) i innych współczesnych kontenerach i formatach, uwzględniając kodek HEVC/H.265
i bitrate do 400Mbps/s.

• Dwie zatoki na dyski HDD z funkcją hot swap: z możliwością podłączania i odłączania przy
włączonym zasilaniu dwóch dysków HDD w rozmiarze 3.5” o łącznej pojemności do 32 (2x16) TB.

• Odtwarzacz sieciowy: możliwość strumieniowania materiałów z komputera PC/MAC lub dysku NAS
poprzez SMD w sieci lokalnej.

• Port USB: możliwość podłączenia zewnętrznego dysku twardego, pamięci typu pendrive, czytnika kart
pamięci i innych urządzeń pamięci masowej oraz myszy i klawiatury.

• Port USB 3.0 typu C.
• Szeroki zakres wejść/wyjść: analogowe i cyfrowe (koaksjalne i optyczne) wyjście dźwięku; wyjścia
obrazu: CVBS i HDMI 2.0 CEC; wyjście HDMI dla dźwięku; wejście HDMI; wyjście sygnału zerowego,
wyjście słuchawkowe.

• Obsługa dźwięku wielokanałowego: bitstream (RAW), downmix LPCM stereo.
• Odtwarzanie dźwięku o wysokiej rozdzielczości.
• Zappiti Music Control: możliwość sterowania odtwarzaniem muzyki za pomocą telefonu smartphone
bez konieczności włączania telewizora.

• Kompatybilność z sygnałem obrazu o dowolnej rozdzielczości i formacie począwszy od SD, 1080p
(1920x1080), Ultra HD (3840x2160p) i 4K (4096x2160p) przy głębi kolorów do 12 bitów na każdą
składową.

• Auto Framerate: automatyczne wykrywanie liczby klatek na sekundę (24/50/60) (24.000/23.976 Hz).
• Pamięć odtwarzania: umożliwia wznawianie odtwarzania od miejsca, w którym zostało przerwane.
• Przeglądarka plików: z funkcjami, takimi jak: zaznaczanie, zaznaczanie wszystkich obiektów,
kopiowanie, wycinanie, usuwanie, zmiana nazwy.

• Funkcje odtwarzania dźwięku: wyświetlanie okładek, odtwarzanie zawartości całych folderów,
odtwarzanie losowe, powtarzanie, zapętlenie…

• Pokaz slajdów: wyświetlanie zdjęć z muzyką i efektami przejść.
• Podświetlany pilot: z wygodnymi przyciskami dostępu bezpośredniego, o szerokim kącie działania
(60 stopni) i programowalnymi przyciskami do sterowania innymi urządzeniami.

• Przedłużacz pilota: umożliwia umieszczenie Zappiti np. w szafce i sterowanie dołączonym pilotem.
• Wi-Fi 5GHz z 2 antenami: umożliwia transmisję danych z wysoką prędkością bez interferencji.
• Wyjście słuchawkowe: umożliwia podłączenie słuchawek z wtykiem jack 3.5 mm.
• Transformator zasilający typu R minimalizuje niepożądane szumy zasilacza.
• Wyjście sygnału zerującego pozwala uniknąć problemu tzw. pętli masy - jednej z głównych przyczyn
szumu i interferencji.
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Organizowanie zbioru filmów wraz z okładkami
• Zappiti Video Interface: przeglądanie zbioru filmów i seriali z okładkami i informacjami (napisy,
nazwiska aktorów, reżyser, data premiery) z funkcją automatycznego przypisywania kategorii bez
konieczności używania komputera.

• Zappiti Search: łatwe wyszukiwanie za pomocą filtrów (parametrów), takich jak: nazwisko aktora,
nazwisko reżysera, czas trwania, ocena, data premiery.

• Zappiti Stand-Alone: dodawanie, zmiana, usuwanie okładek i informacji bezpośrednio z poziomu
urządzenia przy pomocy pilota zdalnego sterowania, bez konieczności korzystania z komputera.

• Zappiti on Start-up: automatyczne uruchamianie aplikacji Zappiti Video podczas uruchamiania
urządzenia.

• Zappiti Collections: tworzenie i zarządzenie zbiorami przypisanymi do członków rodziny
/użytkowników.

• Kontrola rodzicielska: umożliwia oznaczenie treści dozwolonych do oglądania przez dzieci
i zabezpieczenie dostępu do pozostałych materiałów kodem PIN.

• Serie filmów: są automatycznie grupowane, sortowane według daty premiery, a do grupy
przypisana zostaje wspólna okładka.

• Automatyczne oznaczanie jako obejrzane: filmom i odcinkom seriali zostają automatycznie
przypisane znaczniki „obejrzany” lub „w trakcie oglądania”.

• Zappiti Next: bezpośredni dostęp do kolejnego filmu z serii lub odcinka serialu.
• Zappiti Soundtrack: odtwarzanie ścieżki dźwiękowej podczas przeglądania zbioru filmów i seriali.
• Zappiti Widescreen: zmiana proporcji obrazu interfejsu użytkownika na 2:35:1.
• Zappiti Off-line: korzystanie ze zbioru filmów i seriali bez połączenia z internetem.
• Zappiti Trailers: odtwarzanie zwiastunów posiadanych filmów.
• Zappiti Bonus Live: odtwarzanie dodatkowych materiałów, takich jak kulisy realizacji filmu, usunięte
 sceny, dodatki, recenzje, wywiady….
• Zappiti Sub: pobieranie napisów do filmów i seriali.
• Zappiti Sync: automatyczna synchronizacja zbioru filmów i seriali z innymi urządzeniami Zappiti,

telefonami, tabletami i komputerami PC/MAC.
• Zappiti Explorer: przeglądarka plików UHD, BD i DVD ISO, BDMV, M2TS, MKV, MP4, MOV, MP3,
FLAC, JPG…

• Zappiti Video Control: obsługa zbiorów filmów i seriali z poziomu telefonu lub tabletu (z systemem
iOS/Android).
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1. Zappiti Pro 4K HDR
2. Pilot zdalnego sterowania
3. Przedłużacz pilota
4. Antena Wi-Fi

5. Kabel HDMI 4K
6. Kabel zasilający
7. Instrukcja obsługi
8. Pendrive do przywracania

oprogramowania urządzenia
do stanu początkowego

Zawartość opakowania

1
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2
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Jeżeli urządzenie Zappiti znajduje się za telewizorem 
bądź innym przedmiotem można zastosować 
dołączony przedłużacz pilota. Podłączenia należy 
dokonać zgodnie z rysunkiem.

Przedłużacz pilota

Kabel HDMI
Dołączony kabel HDMI jest zgodny z 4K HDR. W przypadku konieczności użycia kabla o większej 
długości zalecamy jeden z kabli dostępnych na stronie: store.zappiti.com. Wszystkie oferowane kable 
zostały przetestowane z odtwarzaczami Zapiiti pod kątem transmisji sygnału o rozdzielczości 
3840x2160 przy 60Hz w formacie 4:4:4 przy 10-bitowej głębi kolorów. Wybór jednego z kabli 
oferowanych przez Zapiiti to gwarancja poprawnego działania. Używanie nieodpowiednich do 
parametrów odtwarzacza Zappiti kabli może skutkować objawianiem się przerwań, zatrzymań, białych 
pikseli lub czarnego ekranu.

UWAGA: Obecność dodatkowych  (opcjonalnych) akcesoriów wraz 
z urządzeniem jest zależna od wersji, regionu i dystrybutora.

Widok z tyłu

Przedłużacz pilota

Res
tor

e
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9. Wejście przedłużacza pilota
10. Wejście HDMI
11. Wyjście HDMI (tylko dźwięk)
12. Wyjście HDMI (obraz + dźwięk)
13. Optyczne cyfrowe wyjście dźwięku
14. Koaksjalne cyfrowe wyjście dźwięku
15. Analogowe wyjście obrazu CVBS
16. Analogowe wyjście dźwięku

1. Gniazdo zasilania
2. Przełącznik napięcia zasilania (110/240V)
3. Antena Wi-Fi
4. Wyjście sygnału zerowego
5. Port USB 2.0
6. Port USB 3.0 typu C
7. Port USB 3.0
8. Port Gigabit Ethernet

Widok z tyłu

Widok z przodu

1. Wskaźnik diodowy
2. Port USB
3. Włącznik
4. Wyjście słuchawkowe
5. Odbiornik podczerwieni

1. Przycisk przywracania
2. Kieszeń dysku HDD

31 4 52 2

1 2 2

Gniazdo zasilania i przełącznik napięcia zasilania
Typ gniazda zasilania to IEC60-320 C14. Przełącznik napięcia zasilania umożliwia manualny wybór zakresu 
100-120 lub 220-240 V. Przełącznik należy ustawić w odpowiedniej pozycji w zależności od wartości napięcia
w sieci zasilania w regionie, gdzie będzie używany odtwarzacz. Należy stosować wyłącznie dołączony lub
inny zgodny z IEC60-320 C14 kabel zasilający.

!

4 10 8753 6 11 12 13 14 15 16

3

1 2 98
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Pilot zdalnego sterowania

1. LIGHT: włączanie/wyłączanie podświetlania pilota.
2. POWER: włączanie/wyłączanie odtwarzacza.
3. SEKCJA TV: programowalne przyciski do sterowania telewizorem.
4-5. WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK: oddzielne przyciski włączania

i wyłączania.
6. DIMMER: włączanie/wyłączanie diody na przedniej ścianie

odtwarzacza.
7. DELETE: usuwanie/zmiana szablonu.
8-9: POPRZEDNI/NASTĘPNY: przechodzenie do poprzedniego

/następnego utworu lub jego części
10. ZOOM: powiększenie/pomniejszenie (overscan).
11-12. -60/+60: poruszanie się po osi czasu (-/+ 60 sekund.)
13-14. -10/+10: poruszanie się po osi czasu (-/+ 10 sekund.)
15. 3D: włączanie/wyłączanie trybu 3D.
16. PROPORCJE: zmiana proporcji obrazu.
17. STOP: zatrzymanie odtwarzania.
18. ODTWARZAJ/PAUZA: rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania.
19-20. W GÓRĘ/W DÓŁ: przyśpieszone odtwarzanie do przodu
           /do tyłu.
21-22. W LEWO/W PRAWO: poruszanie się po osi czasu
           (-/+ 1 minuta).
23. HOME: powrót do ekranu głównego.
24. MYSZ: przełączanie pilota w tryb myszy.
25. MENU: wywołanie/ukrywanie menu ekranowego.
26. POWRÓT: powrót i/lub zatrzymanie odtwarzania.
19-22: W LEWO/W PRAWO/W GÓRĘ/W DÓŁ: poruszanie się
           po menu.
27. OK: otwieranie wskazanego elementu/zatwierdzanie zmiany.
28-29: GŁOŚNOŚĆ +/-: zwiększanie/zmniejszanie głośności.
30. REPEAT: powtarzanie (plik, wszystkie, wyłączone).
31. INFO: wywołanie/ukrywanie okna właściwości.
32-33: STRONA +/-: poruszanie się po osi czasu (+/- 10 sekund).
34. ZAPPITI: skrót do aplikacji Zappiti Video.
35. MUTE: wyciszenie.
36. EXPLORER: skrót do aplikacji Zappiti Explorer.
37. PRZYCISKI NUMERYCZNE:

1-9 - bezpośredni dostęp do 10 - 90 % na osi czasu.
0 - powrót do początku linii czasu.

38. SUBTITLE: włączanie/wyłączanie napisów.
39. AUDIO: wybór ścieżki dźwiękowej.
40. CZERWONY (A): zarezerwowany dla przyszłej funkcji.
41. ZIELONY (B): skrót do ustawień systemu Android.
42. ŻÓŁTY (C): wywoływanie ekranu opcji wejścia HDMI.
43. NIEBIESKI (D): skrót do ekranu aktualizacji oprogramowania.

Obsługa przy pomocy pilota zdalnego sterowania

Pilota zdalnego sterowania należy skierować 
stroną z półprzeźroczystym elementem w 
stronę odbiornika podczerwieni na przedniej 
ścianie urządzenia. Kąt działania wynosi do 60 
stopni, a maksymalna odległość 8 metrów.

Powinno się stosować baterie alkaliczne.
Podczas montażu baterii należy zwrócić uwagę 
na polaryzację.
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Obsługa przy pomocy 
urządzeń firm trzecich
Możliwe jest sterowanie Zappiti 
urządzeniami firm trzecich, takich 
jak: Control4, Crestron, RTI, 
ProControl, Logitech, Pronto…

Więcej informacji:
zappiti.uservoice.com/knowledgebase
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Podłączenie Zappiti do telewizora za pośrednictwem amplitunera
Posiadając amplituner lub sound bar należy podłączyć Zappiti 4K Pro HDR do telewizora lub projektora za 
pośrednictwem amplitunera lub sound bara. W tym celu należy połączyć główne wyjście HDMI w Zappiti z 
wolnym wejściem HDMI w amplitunerze lub sound barze, a następnie wyjście HDMI w amplitunerze lub sound 
barze z wolnym wejściem HDMI w telewizorze lub projektorze. Podłączając telewizor z obsługą 4K HDR należy 
się upewnić, że amplituner także obsługuje taki format sygnału. W przeciwnym wypadku należy skorzystać z 
wyjścia HDMI dla dźwięku i połączyć jak na rysunku znajdującym się w dalszej części instrukcji.

Podłączenie Zappiti do telewizora bez (z pominięciem) amplitunera
Nie posiadając amplitunera lub sound bara pozostaje podłączenie Zappiti Pro 4K HDR bezpośrednio 
do telewizora bądź projektora. W tym celu wystarczy połączyć główne wyjście HDMI w Zappiti z 
wolnym wejściem HDMI odbiornika. W przypadku projektora powinno się użyć amplitunera bądź 
wzmacniacza i połączyć jak na rysunku poniżej:

Zappiti back panel

HDMI OUT
(Main)

HDMI OUT
(Main)

AV Receiver

 HDMI IN  HDMI OUT

Zappiti back panel

HDMI IN

HDMI Cable (Audio and Video) Audio Analog 
L/R OUT

RL

HDMI Cable

HDMI Cable

TV / projector

Czarne pasy 
i overscan

Gdy na ekranie widoczne są 
czarne pasy naciśnij przycisk 
ZOOM na pilocie zdalnego 
sterowania i włącz funkcję „Fit 
to screen”.

HDMI IN

TV / projector

RIGHT IN

Audio
Analog
Input

R

L

Audio Analog Amplifier

LEFT IN

! Ekran z zielonym tłem oznacza, że odbiornik podłączono do wyjścia HDMI dla dźwięku zamiast głównego wyjścia HDMI (obraz + dźwięk).
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HDMI Cable HDMI Cable

Optyczne i koaksjalne cyfrowe wyjścia dźwięku
W przypadku gdy amplituner nie posiada wejść HDMI do połączenia odtwarzacza z amplitunerem 
można użyć interfejsu SP/DIF lub Toslink jak na schemacie poniżej: 

Schemat połączenia w przypadku gdy amplituner nie obsługuje formatu 4K HDR i konieczne jest użycie z wyjścia HDMI dla dźwięku:

Zappiti back panel
If your AV receiver is not compatible HDMI

please connect one of these cables:

SPDIF Optical (Toslink) cable

Coaxial cableCoaxial In

Optical In

AV Receiver not compatible 
with HDMI

Headphone

UWAGA! Korzystając ze słuchawek bezprzewodowych powinno się wybrać 
słuchawki z obsługą Apt-X Low Latency w celu uniknięcia problemów 
z synchronizacją obrazu i dźwięku.

Wyjście słuchawkowe umożliwia 
podłączenie słuchawek 
z wtykiem jack 3.5mm.

Headphone

Wyjście sygnału 
zerowego

Połączenie wyjścia sygnału zerowego 
z wolnym wejściem amplitunera i tym 
samym połączenie obwodów masy obu 
urządzeń przekłada się na zniwelowanie 
różnic pomiędzy potencjałami 
odniesienia i pozwala uniknąć efektu 
tzw. pętli masy.

Zappiti back panel HDMI OUT (Main)HDMI OUT (Audio Only)Zero Signal

AV Receiver

 HDMI IN

FREE IN

HDMI IN

TV / projector
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Jeśli widzisz czarny ekran lub komunikat o braku sygnału odwiedź bazę wiedzy Zappiti:
zappiti.uservoice.com/knowledgebase

Uwaga: odtwarzacz obsługuje klawiaturę i mysz. Domyślny układ klawiatury to QWERTY. W celu zmiany 
układu (na AZERTY lub inny) podłącz klawiaturę do portu USB, naciśnij ZIELONY przycisk na pilocie zdalnego 
sterowania, wybierz „Languages & Input” i wybierz język dla „Current Keyboard”, „Android Keyboard” i 
„Physical Keyboard”. Uwaga! Aplikacje Zappiti Video, Zappiti Music i Zappiti Explorer nie obsługują myszy, 
ale można używać jej w aplikacjach firm trzecich.

Rozpoczęcie
Zanim rozpoczniesz korzystanie z urządzenia upewnij się, że używasz głównego wyjścia 
HDMI, nie wejścia HDMI do połączenia Zappiti z telewizorem/projektorem.
Uruchomienie systemu po włączeniu trwa około minuty, a w tym czasie na ekranie widoczne jest 
logo „Z”.

!

Po uruchomieniu systemu powinien zostać wyświetlony ekran główny z dostępem do aplikacji 
„Video”, „Music” i „Explorer” oraz „Settings” i „MyApps” (w górnej części okna).
By ustawić parametry obrazu, dźwięku i połączenia sieciowego wybierz „Settings” lub naciśnij 
ZIELONY przycisk na pilocie zdalnego sterowania. By wybrać język komunikatów ekranowych 
wybierz kolejno „Settings”/„Personal”/„Language & input”. Aplikacje Zappiti mają indywidualne 
ustawienia językowe. By ustawić domyślny język ścieżki dźwiękowej, podczas odtwarzania, naciśnij 
przycisk „MENU” na pilocie zdalnego sterowania, wybierz „Advanced” i ustaw język dla „Default 
Audio and Subtitle language”.

Ustawienia dźwięku
By zmienić parametry wyjściowego sygnału dźwięku wybierz kolejno: „Settings”, „Device”, „Sound 
and notification”. Jeśli korzystasz z amplitunera wyposażonego w złącza HDMI i dekoder dźwięku 
wielokanałowego ustaw wartość parametru „HDMI output” na „Auto”. W przypadku gdy amplituner 
jest wyposażony w wejścia HDMI, ale nie obsługuje formatu 4K HDR do połączenia Zappiti 
z telewizorem/projektorem należy ustawić wartość „HDMI Audio only”. 

Można też wymusić tryb „RAW” (Bitstream). Jeśli amplituner nie posiada interfejsu HDMI do 
połączenia odtwarzacza z amplitunerem lub wzmacniaczem należy ustawić wartość parametru 
„SP/DIF” na „RAW” (Bitstream) lub „LPCM 2Ch” dla stereofonicznego dźwięku.

Ustawienia obrazu
Parametry wyjściowego sygnału obrazu są dopasowywane automatycznie, ale rozdzielczość 
i częstotliwości odświeżania można ustawić manualnie. Przed zmianą rozdzielczości lub częstotliwości 
odświeżania przejdź do „Settings”/„Developer Options”, włącz „Ignoring HDMI EDID” i naciśnij 
przycisk „BACK” na pilocie zdalnie sterowania. By ustawić wartości parametrów „Color Space” i „Deep 
Color” (wyłączony/10/12-bitów) należy udać się do „Settings”/ ”Developer options”. Dla najlepszych 
rezultatów zalecamy ustawić: YCbCr 4:4:4 / 10-bit (pod warunkiem, że telewizor/projektor jest kompatybilny 
z sygnałem o takim formacie). 

! Uwaga: nawet gdy wymuszona zostanie określona rozdzielczość lub częstotliwość odświeżania liczba klatek 
na sekundę będzie dopasowywana automatycznie. Należy mieć na uwadze, że wymuszenie określonej 
rozdzielczości obrazu może powodować różnego rodzaju problemy.
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Korzystanie z wbudowanego dysku

By zainstalować dysk wewnątrz obudowy odtwarzacza otwórz drzwi kieszeni, włóż dysk w kieszeni 
do 3/4 długości, a następnie zamknij drzwi kieszeni. Odtwarzacz Zappiti obsługuje systemy plików: 
NTFS, ExFAT, FAT16, FAT32, HFS, EXT2/3. Nie ma możliwości formatowania dysku z poziomu 
Zappiti. Do tego celu należy użyć komputera. Formatując dysk z użyciem systemu plików NTFS 
należy pamiętać by użyć tablicy alokacji o wielkości 64 bitów.

Przed instalacją dysku upewnij się, że jest poprawnie sformatowany.

More info: zappiti.uservoice.com/knowledgebase

Podłączanie urządzeń 
pamięci masowej USB;
Porty USB umożliwiają podłączenie urządzeń 
pamięci masowej. Interfejs USB 2.0 wystarcza 
do odtwarzania plików nawet o wysokim bitrate 
i jest bardziej stabilny niż USB 3.0. 
Do przenoszenia danych można skorzystać 
z portu USB 3.0 (typu A lub typu C).

Uwaga: pojawienie się ikony USB na ekranie 
głównym oznacza wykrycie pamięci 
zewnętrznej przez urządzenie.

Wydajność prądowa portu USB może nie być 
wystarczająca do poprawnego zasilania 
niektórych dysków zewnętrznych. Dysku nie 
należy odłączać bądź wyłączać podczas zapisu.

Zappiti jest kompatybilny z protokołem UASP 
i koncentratorami USB.

Korzystanie z kart pamięci
Do odczytu zawartości karty pamięci użyć można wbudowanego czytnika, który znajduje się po lewej 
stronie na przedniej ścianie obudowy odtwarzacza. Po wykryciu karty na ekranie głównym pojawi się 
ikona USB. Niektóre karty mogą nie być obsługiwane przez odtwarzacz.

Zewnętrzny dysk USB
Jeśli korzystasz z zewnętrznego dysku HDD 
najlepiej użyj kabla połączeniowego, który 
został dołączony do dysku.

External HDD

Zappiti Pro 4K HDR

Zappiti Front View

Open the tray and insert the HDD, 
keeping the connectors on the front.

Pre-formated HDDs are 
available on sale here:
store.zappiti.com
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Do poruszania się po interfejsie odtwarzacza służą przyciski W GÓRĘ, W DÓŁ, W LEWO, 
W PRAWO, OK, POWRÓT na pilocie zdalnego sterowania. Przycisk MENU wywołuje ekran z listą 
dostępnych w danym momencie opcji. Naciśnięcie przycisku INFO podczas odtwarzania wywołuje 
ekran z właściwościami pliku.

Na ekranie głównym znajdują się skróty do trzech głównych aplikacji: Zappiti Video, Zappiti Music 
i Zappiti Explorer.

Zappiti Video
Zappiti Video umożliwia przeglądanie i odtwarzanie filmów, seriali z nośnika lokalnego bądź 
sieciowego; wyświetlanie informacji o obsadzie itp; pobieranie napisów; wyświetlanie zapowiedzi 
i wiele więcej.

Zappiti Music
Zappiti Music umożliwia przeglądanie i odtwarzanie plików muzycznych z nośnika lokalnego bądź 
sieciowego. Obsługa Zappiti Music odbywać może się z poziomu telefonu/tabletu bez konieczności 
używania telewizora.

Zappiti Explorer
Zappiti Explorer pozwala na przeglądanie i zarządzanie plikami.

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Zappiti wymagane jest utworzenie konta Zappiti 
i zarejestrowanie urządzenia. W tym celu należy podłączyć odtwarzacz do internetu, uruchomić 
jedną z aplikacji i postępować według instrukcji wyświetlanych na ekranie. W przypadku gdy nie 
korzystałeś wcześniej z urządzeń Zappiti i nie posiadasz jeszcze konta kliknij „Create an account 
now”. 

Login

Click here to create 
a Zappiti account

Email

Login

Create an account now

Forgotten password?Return

Password

Podczas rejestracji zostaniesz poproszony o podanie numera Zappiti Token. Numer znajduje się na 
naklejce na obudowie urządzenia. Numeru użyć można tylko jeden raz. Po rejestracji dane użytkownika 
zapisane zostaną w pamięci wewnętrznej urządzenia.

Uwaga: w przypadku gdy nie posiadasz połączenia z internetem możesz przeglądać pliki używając 
aplikacji „Media Browser” dostępnej z „MyApps”.
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Korzystanie z dysków sieciowych i Zappiti Storage

Zappiti do odtwarzania treści udostępnionych w lokalnej sieci używa klienta Samba (SMB). Serwer SMB jest domyślnie włączony. 
Dostęp do serwera uzyskać można z poziomu przeglądarki plików na komputerze posługując się adresem IP przypisanym do 
urządzenia Zappiti. By wyświetlić adres IP odtwarzacza Zappiti należy przejść do „Settings” i „Ethernet Configuration”. 

Więcej informacji na temat serwera SMB, FTP i DLNA znaleźć można w: zappiti.uservoice.com/knowledgebase 

Odtwarzacz Zappiti posiada także funkcję o nazwie Zappiti Share działającą w oparciu o technologię serwera Samba. Zappiti Share 
umożliwia dostęp do zawartości wewnętrznego dysku HDD lub pamięci masowej podłączonej do portu USB odtwarzacza Zappiti 4K lub 
Zappiti 4K HDR z poziomu innego urządzenia Zappiti znajdującego się w tej samej sieci lokalnej. Możliwe jest odtwarzanie zasobów na 
5 urządzeniach jednocześnie. Zappiti Share umożliwia strumieniowanie bez udziału serwera NAS czy komputera. By skorzystać z 
Zappiti Share wystarczy w ustawieniach parametru „Folder Configuration” aplikacji „Zappiti Video” zmienić wartość z „Local drive” 
na „Zappiti Share”.

Przesyłanie plików przy pomocy Zappiti Explorer

Funkcja pokazu slajdów

Zappiti Explorer umożliwia wyświetlanie pokazu slajdów 
(zdjęć) z efektem przenikania i innymi efektami przejść. 
By uzyskać dostęp do ustawień pokazu slajdów, takich jak 
czas wyświetlania slajdu, rodzaj efektu przejścia wystarczy 
nacisnąć przycisk MENU. By dodać ścieżkę dźwiękową do 
pokazu slajdów wystarczy umieścić w folderze ze 
zdjęciami plik audio. W przypadku gdy w folderze ze 
zdjęciami będzie znajdował się więcej niż jeden plik audio 
zostaną one odtworzone kolejno zgodnie z porządkiem  
alfanumerycznym. The other and played in alphanumeric 
order.

Właściwości (przycisk Info)

Naciśnij przycisk INFO by wyświetlić właściwości 
odtwarzanego pliku, takie jak: bitrate, liczba klatek na 
sekundę, typ kodeka video i audio, format, objętość, 
rozdzielczość itd.

Zappiti Explorer umożliwia kopiowanie, wycinanie, wklejanie, 
zaznaczanie pojedynczego lub wszystkich, usuwanie i zmianę 
nazwy plików. Aplikacja Zappiti Explorer może działać w tle. By 
uzyskać dostęp do w/w poleceń i wyświetlić menadżer zadań 
naciśnij przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania.

Opcje odtwarzania Video i Audio

Naciśnięcie przycisku MENU podczas korzystania z aplikacji 
Zappiti Explorer daje także dostęp do szeregu opcji, takich jak 
lista odtwarzania, odtwarzanie w pętli…

Kopiuj

Wytnij

Wklej

Zmień nazwę

Usuń

Instalowanie aplikacji firm trzecich

By dodać nową aplikację udaj się do "My Apps” 
i „AptoideTV”, gdzie znajdziesz szereg aplikacji 
dedykowanych dla odtwarzaczy multimedialnych 
z możliwością obsługi za pomocą pilota zdalnego 
sterowania. Możesz także pobierać aplikacje ze sklepu 
Play, ale należy pamięta, że nie wszystkie aplikacje są 
kompatybilne z odtwarzaczem Zappiti. Jeśli chcesz 
zainstalować aplikację z pliku APK z pamięci przenośnej 
użyj Zappiti Explorer lub Media Browser.

Tworzenie skrótów do aplikacji 
na ekranie głównym
By utworzyć skrót do aplikacji na ekranie głównym użyj 
ikony ze znakiem +, po czym wskaż pożądaną aplikację.
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Ethernet
Odtwarzacz Zappiti do sieci podłączyć można na dwa sposoby: przez kabel Ethernet bądź za 
pomocą wbudowanego modułu sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Do uzyskania największej szybkości 
i stabilności zalecamy skorzystanie z interfejsu Ethernet. Wystarczy podłączyć jeden koniec kabla do 
portu LAN na tylnej ścianie obudowy odtwarzacza Zapitti, a drugi do wolnego portu LAN routera czy 
modemu (kabel powinien być zgodny z kategorią 5E lub wyższą).

Zappiti Music Favorite Excluded Unchained Chained Shuffle ABC order Loop Loop Off PlaylistAdd to
playlist

Zappiti rear panel

Internet Connection

WAN 1    2  LAN  3        4

Internet Ethernet cable

LAN (Ethernet)

Router / Modem

Wi-Fi
By połączyć się z siecią bezprzewodową 
przejdź do „Settings”, następnie „Wi-
Fi” i wybierz nazwę sieci i wprowadź 
(o ile wymagany) klucz dostępu.

Bluetooth
By wyświetlić listę dostępnych urządzeń 
Bluetooth wskaż ikonę „Settings” na 
ekranie głównym, następnie „Bluetooth” 
i ustaw stan „On”. Filtr Ethernet

Dla najlepszych rezultatów zalecamy użycie filtra Ethernet 
do zastosowań medycznych lub hi-fi, który niweluje 
interferencje pochodzące z innych źródeł.

Zappiti Music umożliwia łatwe przeglądanie i odtwarzanie plików muzycznych z nośnika lokalnego 
bądź sieciowego. Skrót do aplikacji Zappiti Music znajduje się na ekranie głównym. Przyciski 
W GÓRĘ/W DÓŁ umożliwiają przeglądanie folderów. Przycisk W PRAWO wywołuje ekran 
dodatkowych opcji. Wskazanie ikony Favorite i pojedyncze naciśnięcie przycisku ENTER oznacza 
utwór jako ulubiony, a dwukrotne usuwa z listy ulubionych. By utworzyć skrót do folderu naciśnij 
przycisk MENU, następnie ENTER i wybierz „Create a shortcut”. By wyszukać utwór z użyciem 
słowa kluczowego wskaż lupę i naciśnij ENTER. 

Obsługa Zappiti z poiomu telefonu/tabletu
Obsługa Zappiti Music i Zappiti Video odbywać może się z poziomu telefonu/tabletu bez konieczności 
używania telewizora, za pomocą dedykowanych aplikacji Zappiti Music Control i Zappiti Video Control 
(iOS/Android). Aplikacje pobrać można bezpłatnie z App Store (iOS) i/lub sklepu Play (Android). By 
korzystać z aplikacji niezbędne jest zalogowanie się do konta Zappiti. Więcej informacji znajdziesz na 
zappiti.com 
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Tworzenie zbiorów filmów w Zappiti Video
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy utworzyć na dysku foldery dedykowane dla filmów 
(MOVIES) i seriali (SERIES lub TV SHOWS).

Filmy
Filmy należy umieścić w folderze o nazwie MOVIES. Nazwy plików powinny zawierać tytuł filmu, np. 
plik z filmem „Metropolis” może mieć nazwę „Metropolis.mkv”. W razie potrzeby w folderze MOVIES 
można utworzyć podfoldery.

Seriale
Seriale należy umieścić w folderze o nazwie SERIES lub TV SHOWS.
Każdy serial powinien mieć własny podfolder. Podfoldery można utworzyć także dla poszczególnych 
sezonów.

Pliki z poszczególnymi odcinkami serialu powinny nosić nazwę „Nazwaserialu s01e01” (dopuszczalny jest 
też format „Nazwaserialu 1x02”). Odcinki specjalne powinny mieć nadaną nazwę „Nazwaserialu s00e01”.

W oknie „Folder configuration” kliknij na „Add a folder containing movies” (lub „TV Shows”). 
W przypadku gdy korzystasz z lokalnego dysku wybierz „Local drives”. Jeśli chcesz korzystać 
udostępnionych w sieci lokalnej zasobów sieciowych innych odtwarzaczy Zappiti wybierz „Zappiti 
share”, a następnie wskaż urządzenie pamięci masowej lub nazwę serwera i folder zawierający filmy 
(lub seriale) i zatwierdź klikając przycisk „Add this folder” znajdujący się w górnej części okna.  

UWAGA! Nie dodawaj wszystkich podfolderów osobno. Powinieneś dodać jedynie folder zawierający 
filmy i folder zawierający seriale. Jeśli korzystasz z serwera NAS nie umieszczaj w/w folderów 
w głównym zbiorze. Utwórz w tym celu folder do współdzielenia np. o nazwie VIDEO.

Gotowe! Od tej pory może korzystasz ze zbiorów Zappiti. By ponownie uzyskać dostęp do panelu 
konfiguracyjnego wystarczy nacisnąć przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania. W panelu 
konfiguracyjnym znajdziesz takie opcje jak: język interfejsu użytkownika, tłumaczenia, szablony, opcje 
okładek, efekt szkła, kontrola rodzicielska, autoryzacja podczas uruchamiania, token, dane konta 
użytkownika i inne.

Uruchom odtwarzacz Zappiti. Na 
ekranie głównym wybierz „Video”.

Wybierz język i zaloguj się. Jeśli nie 
posiadasz jeszcze konta Zappiti wróć 
do punktu omawiającego Zappiti 
Explorer.

Po zakończeniu dodawania folderów 
naciśnij przycisk RETURN. Aplikacja 
zacznie analizę zawartości dodanych 
folderów. Postęp indeksowania 
sprawdzić można w dedykowanej 
zakładce. By zamknąć okno 
z informację o postępie indeksowania 
naciśnij RETURN. By ponownie 
wyświetlić okno z postępem 
indeksowania naciśnij przycisk MENU 
na pilocie zdalnego sterowania. 

Connection

Collection 1

Zappiti Cloud

my.email@mailbox.comZappiti Accounts

Zappiti Servers

Collections

Connection

Folders

EditMovies /storage/HDD/Films
Storage ID: fs3sho54suey-ya55h4st7e-syot563lj3a

Delete

Add a folder containing TV shows

Add a folder containing personal movies

Add a folder containing movies
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Komunikat „Wrong storage ID” 
oznacza, że urządzenie nie może 
dokończyć operacji zapisu na 
wybranym nośniku najprawdopodobniej 
z powodu jego uszkodzenia. Sformatuj 
nośnik i spróbuj ponownie.

Naciśnij przycisk MENU na pilocie 
zdalnego sterowania by uzyskać dostęp 
do dodatkowych funkcji.

/storage/HDD/Films
Storage ID: 000000000000000

Zappiti Video (ogólne)
Okno aplikacji Zappiti Video składa się z dwóch części. 
W dolnej części okna domyślnie znajdują są skróty do 
następujących modułów: ALL, MOVIES, SERIES, RECENT, 
CATEGORIES. Moduły można usuwać i dodawać po 
naciśnięciu przycisku MENU na pilocie zdalnego sterowania. 
Podgląd zawartości zaznaczonego modułu może być 
wyświetlany w górnej części okna aplikacji. Moduł NEXT 
domyślnie wyświetla skróty do wstrzymanych bądź kolejnych 
odcinków seriali lub filmów z serii. By usunąć film lub odcinek 
z modułu NEXT należy zaznaczyć go, nacisnąć przycisk 
MENU i wybrać „Remove from Showcase”. 

Rozróżnianie plików z filmami i odcinkami seriali

Zappiti automatycznie indeksuje nowo dodane pliki podczas 
kolejnego uruchomienia urządzenia. By wymusić proces 
indeksowania bez ponownego uruchamiania naciśnij przycisk 
MENU na pilocie zdalnego sterowania, a następnie wybierz 
„Identify”.

Usuwanie filmów i odcinków seriali
Po usunięciu pliku filmu z folderu MOVIES Zappiti 
automatycznie usunie wpis (okładkę i stronę informacyjną) 
podczas kolejnego indeksowania. Plik można usunąć 
samodzielnie z poziomu odtwarzacza korzystając z polecenia 
„Delete” dostępnego w menu kontekstowym.

Configuration

Configuration

Identify

No video to identify

Search

Change the picture

Contextual actions

Download subtitles...

Movie allowed to children

Delete...
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Identyfikowanie nierozpoznanych plików filmów i seriali
Nawet gdy nazwa pliku nie posiada odpowiedniego formatu i nie zawiera poprawnej nazwy filmu czy 
serialu Zappiti plik taki zostanie zindeksowany, ale tylko gdy inny użytkownik Zappiti dodał wcześniej 
informacje o pliku ręcznie do bazy danych. Problemy z rozpoznawaniem tytułów mogą występować 
w w kraju, gdzie Zappiti nie jest popularne i/lub gdy używasz Zappiti NAS Rip z uwagi na sposób 
nazewnictwa plików generowanych przez to urządzenie. Baza danych Zappiti Db rozwija się wraz 
z tym, jak użytkownicy tworzą w niej samodzielnie wpisy.
By wyświetlić listę niezidentyfikowanych plików naciśnij przycisk MENU na pilocie zdalnego 
sterowania i wybierz „X to Identify”. By ręcznie wprowadzić informacje o pliku wybierz „Identify” 
i w nowootwartym oknie uzupełnij dane, takie jak tytuł.
Do uzupełnienia informacji możesz także użyć kodu z baz IMDb, TMDb lub TVDb ID. Kod zawarty 
jest w adresie URL. Na przykład adres strony z wpisem o filmie „Metropolis” to: 
http://www.imdb.com/title/tt0017136/, gdzie kod to tt0017136. Kod wpisz w miejsce tytułu filmu 
i naciśnij przycisk „Search”. Możesz też utworzyć wpis w bazie danych, gdy taki nie istnieje, po 
założeniu konta.

Odtwarzanie plików 3D, 4K i UHD

Pliki 3D BD ISO, UHD ISO i 4K ISO, a także foldery BDMV z materiałem 3D i 4K UHD mogą nie 
zawsze zostać automatycznie zindeksowane. W takiej sytuacji należy dodać następujące frazy do 
nazwy pliku:

3D: „3D” (na przykład „Metropolis.3D.iso”)
UHD: „UHD” lub „ULTRAHD” lub „ULTRA-HD” (na przykład „Metropolis.UHD.iso”)
4K: „4K” lub „4096” (na przykład: „Metropolis.2160x4096.iso”).

Zmiana obrazu tła
By zmienić plakat lub obraz tła filmu lub serialu naciśnij przycisk MENU na pilocie zdalnego 
sterowania i wybierz polecenie „Change the picture”, a następnie wskaż nowy plik z obrazem. Znak 
wodny „Zappiti Db” oznacza, że obraz jest częścią bazy danych Zappiti. Obraz można zmienić także 
korzystając z aplikacji Zappiti Video na komputerze (Mac OS/Windows).

Szablony Zappiti 
By zmienić szablon interfejsu graficznego aplikacji Zappiti Video np. taki z poprzedniej wersji 
aplikacji przejdź do: MENU / Configuration / Second Tab i Template. By zmienić szablon interfejsu 
graficznego ekranu głównego naciśnij przycisk Delete na pilocie zdalnego sterowania.

Wiele dysków HDD/SSD
Zappiti Video umożliwia łączenie i wyświetlanie zawartości z wielu źródeł na przykład dwóch dysków 
wewnętrznych i serwera NAS. Podczas próby odtworzenia materiału z dysku, który nie jest dostępny 
w danej chwili Zappiti wyświetli odpowiedni komunikat.
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Zappiti Soundtrack
Zappiti może odtwarzać pliki dźwiękowe w tle podczas przeglądania. Opcja, która to umożliwia 
nazywa się Zappiti Soundtrack i można ją wyłączyć/włączyć udając się do Menu / Configuration 
i Tools. Własne pliki dźwiękowe dodać można w aplikacji Zappiti Soundtrack Editor (Mac OS
/Windows). 
By dodać własny plik dźwiękowy wskaż okładkę filmu/serialu, naciśnij prawy przycisk myszy, wybierz 
polecenie „Open a music” i w kolejnym kroku wskaż plik źródłowy.

Z uwagi na ograniczenia prawne wybrać można fragment o długości nie przekraczającej 30 sekund. 
Minimum wynosi 10 sekund. Pas szarego koloru to zaznaczenie. By zaznaczyć fragment należy za 
pomocą myszy ustawić pozycję wskaźników początku i końca. Zaleca się skorzystać z opcji „Audio 
Fade in / Fade out”, chociaż nie w każdym wypadku będzie to wskazane, np. do uzyskania efektu 
zapętlenia.

By odtworzyć zaznaczony fragment naciśnij przycisk 
„Play”. Wskaźnik miejsca odtwarzania można przesunąć 
za pomocą kursora myszy. Po zakończeniu edycji naciśnij 
„Save and Export to Zappiti Cloud”.

Uwaga! Przed zapisaniem i wyeksportowaniem pliku w polu 
komentarza można pozostawić uwagi dla moderatorów, np. 
gdy domyślny fragment pochodzący z bazy danych Zappiti 
jest niewłaściwy.

Baza danych Zappiti Db rozwija się wraz z tym, jak 
użytkownicy tworzą w niej manualnie wpisy.

Stop
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Kontrola rodzicielska
By umożliwić dostęp do wybranego filmu lub serialu zaznacz go, 
naciśnij przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania, wskaż 
„Allow for children” i wprowadź 4-cyfrowy kod.

Kategorie własne
Filmy i seriale podczas indeksowania zostają powiązane z domyślnymi 
kategoriami. Istnieje jednak możliwość tworzenia własnych kategorii 
i ręcznego przypisania ich do treści. W tym celu otwórz listę kategorii, 
naciśnij przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania, wskaż „Create 
a categorie”, wprowadź nazwę nowej kategorii i wybierz dla niej ikonę. 
W podobny sposób można zmienić pozycję na liście kategorii, edytować 
nazwę i usunąć kategorię.

Uruchamianie Zappiti automatycznie po włączeniu

By włączyć automatyczne uruchamianie Zappiti po włączeniu naciśnij 
przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania, przejdź do Settings, otwórz 
drugą zakładkę i włącz funkcję „Auto launch Zappiti on start-up”.

Filtrowanie i sortowanie
By posortować pliki naciśnij przycisk MENU na pilocie zdalnego 
sterowania, przejdź do „Filter and sort”, następnie zaznacz pierwszy plik 
i wybierz rodzaj sortowania: „A to Z” (A do Z), „Z to A” (Z do A), według 
daty wydania, według czasu trwania… By użyć filtrów wybierz jedną lub 
więcej z opcji: „Seen” (obejrzane), „Ongoing” (w trakcie oglądania)”, „Not 
seen” (nie obejrzane).

Decreasing Release date

Filter and sort

Seen videos

Ongoing videos

Not seen videos

Please enter a 4-digit pin code.
This code will allow you to lock your collection
and restrict access to movie tagged ‘‘Allowed for
children’’.

Cancel

Parental code

* * 7

Auto launch Zappiti on start-up

Auto-start

Wyszukiwarka
By wyszukać film lub serial po nazwisku aktora lub reżysera z poziomu ekranu głównego naciśnij przycisk 
MENU na pilocie zdalnego sterowania, wskaż pasek wyszukiwarki i wprowadź słowo kluczowe (tytuł, nazwisko 
aktora, nazwisko reżysera). Wyniki wyszukiwania będą filtrowane przez kategorie: film, serial, aktor i reżyser.

Serie filmów/grupy
Filmy należące do serii są automatycznie umieszczane w grupach, sortowane według daty premiery, a do grupy 
przypisana zostaje wspólna okładka.

Opcje wyświetlania napisów
By zmienić opcje wyświetlania napisów, takie jak: kolor, pozycja w pionie, kodowanie znaków lub 
synchronizacja naciśnij, podczas odtwarzania, przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania, 
następnie wskaż Subtitle i zmień wartość wybranego parametru. By zmienić pozycję w pionie 
napisów do filmu Blu-ray (PGS) przedź do ADVANCE, następnie wskaż „PGS Subtitle Offset” 
i ustaw pożądaną wartość. By użyć zewnętrznego pliku napisów należy nadać mu tę samą nazwę 
co plik z filmem np. następująco: Metropolis.mkv / Metropolis.txt.
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Wznawianie odtwarzania od miejsca, w którym zostało przerwane

By rozpocząć odtwarzanie z poziomu Zappiti Explorer zaznacz plik i naciśnij przycisk OK na pilocie 
zdalnego sterowania. Z poziomu Zappiti Video zaznacz plik i naciśnij OK by wyświetlić ekran ze 
streszczeniem i ponownie OK by rozpocząć odtwarzanie. Odtwarzanie można rozpocząć 

Zappiti umożliwia odtwarzanie plików 3D w tym 3D BD ISO (i BDMV) oprócz MKV 3D (MK3D). By 
wyświetlić ustawienia związane z odtwarzaniem 3D naciśnij, podczas odtwarzania, przycisk MENU na 
pilocie zdalnego sterowania i wybierz „3D Option”. Poniższe ustawienia dotyczą wyłącznie odtwarzania 
plików 3D:.

2D
Konwersja 2D do 3D. 
Exchange Eyeview
Zamiana półobrazów dla lewego 
i prawego oka.
3D Subtitle Line Spacing 
Zmniejszenie/zwiększenie 
odstępów pomiędzy wierszami 
napisów.

3D Subtitle Depth
Zmniejszenie/zwiększenie głębokości napisów.

3D Video Depth
Zmniejszenie/zwiększenie głębi obrazu.

3D OSD Depth
Zmniejszenie/zwiększenie głębokości menu 
kontekstowego.

Resume playback position from 33:53 ?

Resume Playback

bezpośrednio z widoku okładek naciskając 
przycisk PLAY na pilocie zdalnego sterowania. 
Gdy plik znajduje się w kontenerze typu MKV, 
M2TS, MP4 lub AVI Zappiti okno wznawiania 
będzie wyświetlane przez kilka sekund po 
rozpoczęciu odtwarzania. By wznowić 
odtwarzanie należy wybrać „Resume 
playback”. Naciśnięcie „Start” rozpocznie 
odtwarzanie od początku.

Przyciski numeryczne
1-9 - dostęp bezpośredni do 10 - 90 %
        na osi czasu.
   0 - rozpoczęcie odtwarzania od początku.

Opcja 3D

Przyciski dostępu bezpośredniego
          : poruszanie się po osi czasu (-/+ 60 sekund.)

           : poruszanie się po osi czasu (-/+ 10 sekund.) 

AA Subtitle

Audio
2D

3D Option

Exchange Eyeview

3D Subtitle Line Spacing

3D Subtitle Depth

3D Video Depth << 2 >>

<< 3 >>

<< 3 >>

<< 4 >>

3D OSD Depth

3D Option

Aspect Ratio

BD Title

BD Chapter

Property

Advance

ON

OFF

Dostęp bezpośredni podczas odtwarzania
Oprócz przyśpieszonego odtwarzania do tyłu i do przodu (przyciski W GÓRĘ/W DÓŁ) 
Zappiti umożliwia także dostęp bezpośredni:
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Aktualizacja oprogramowania
By wyświetlić okno aktualizacji oprogramowania online lub z użyciem pendrive naciśnij NIEBIESKI 
przycisk na pilocie zdalnego sterowania. Lista zmian i wersji oraz oprogramowanie do przywracania 
znajdują się na stronie zappiti.com/firmwares. 

Przywracanie ustawień fabrycznych
W niektórych sytuacjach może być wymagane przewrócenie ustawień fabrycznych. 
Przywracając ustawienia fabrycznie należy mieć na uwadze to, że proces ten usunie wszystkie 
ustawienia i dane użytkownika. W celu przywrócenia ustawień fabrycznych:
1. Włącz urządzenie.
2. Wybierz „My App”, a następnie „Factory Reset” i zatwierdź.
3. Nadzoruj proces od początku do końca.

UWAGA! Pierwsze uruchomienie urządzenia po przywróceniu ustawień fabrycznych może trwać 
znacznie dłużej, a ikony aplikacji na ekranie głównym mogą być być dostępne dopiero po kilku 
minutach od włączenia. Po przywróceniu ustawień fabrycznych należy odczekać co najmniej 10 minut 
przed wyłączeniem urządzenia.

Przywracanie oprogramowania z użyciem pendrive

UWAGA! Przywracając ustawienia fabrycznie należy mieć na uwadze to, że proces ten usunie 
wszystkie ustawienia i dane konta użytkownika. Zanim przejdziesz do przywrócenia ustawień 
fabrycznych przeczytaj poniższy opis procedury krok po kroku.

1. Przygotuj dołączony do urządzenia pendrive 
z opisem „Restore”.

2. Wyłącz urządzenie korzystając z przycisku
„Power” na przedniej ścianie obudowy”.

3. Otwórz panel przedni, podłącz pendrive do portu 
USB znajdującego się obok przycisku „Restore” 
i odłącz przewód sieci Ethernet.

4.

5.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Restore” przy 
pomocy spinacza do papieru. Naciśnij 
i przytrzymaj przycisk „Restore”, włącz 
urządzenie pojedynczym naciśnięciem przycisku 
„Power”. Odczekaj 6 sekund, po czym zwolnij 
przycisk „Restore”. Przez około 30 sekund na 
ekranie wyświetlane będzie logo „Z”, 
a następnie rozpocznie się proces przywracania 
ustawień fabrycznych.
Nie wyłączaj urządzenia aż do zakończenia 
procesu.

W niektórych przypadkach podczas przywracania ustawień fabrycznych 
urządzenie może wyświetlać ekran o kolorze zielonym lub czarnym. To 
normalne zachowanie. Nie należy wtedy uruchamiać ponownie urządzenia. 
Należy odczekać co najmniej 10 minut przed ponownym uruchomieniem 
urządzenia.

Restore

R
es

to
re

Paper clipOpenned
Paper clip

POWER
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6. Postęp od 99 do 100 % trwa nieproporcjonalnie dłużej. To jest normalne zachowanie. Należy
zaczekać do momentu aż wyświetlone zostanie logo „Z”. Nie należy wyłączać urządzenia w tym
czasie. Pierwsze uruchomienie urządzenia po przywróceniu ustawień fabrycznych może trwać
znacznie dłużej, a ikony aplikacji na ekranie głównym mogą być być dostępne dopiero po kilku
minutach od włączenia. Nie należy wyłączać urządzenia przed wyświetleniem wszystkich
elementów ekranu głównego.

7. Po ponownym uruchomieniu podłącz z powrotem kabel sieci Ethernet (o ile używasz tej formy
połączenia). Pierwsze uruchomienie urządzenia po przywróceniu ustawień fabrycznych może
trwać dłużej, a ikony aplikacji na ekranie głównym mogą być dostępne dopiero po kilku minutach
od włączenia. Po zakończeniu ponownego uruchomienia radzimy uruchomić urządzenie raz
jeszcze ponownie.

Wsparcie użytkownika i baza 
wiedzy Zappiti
By uzyska Wsparcie, skontaktuj się z nami przez: 
tickets@zappiti.uservoice.com 

Instrukcje i baza wiedzy: 
zappiti.uservoice.com/knowledgebase 

Głosowanie na przyszłe funkcje: 
zappiti.uservoice.com/knowledgebase 

By dołączyć do społeczności Zappiti Db i tworzyć 
okładki i grafiki dla Zappiti, skontaktuj się z nami przez: 
contact@zappiti.com 

Sklep Zappiti 
Produkty Zappiti, wysokiej jakości 
kable, dodatkowe akcesoria i dyski 
twarde znaleźć można w sklepie 
Zappiti: 

store.zappiti.com 



zappiti.com / zappiti.uservoice.com/knowledgebase




