
Українська

Короткий посібник користувача

Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories.
Dolby і символ з двома літерами D є товарними знаками Dolby Laboratories.

DTS, логотип, а також DTS і логотип разом є зареєстрованими товарними знаками, а DTS 
2.0 + Digital Out є товарним знаком DTS, Inc. Продукт містить програмне забезпечення. © 
DTS, Inc. Всі права захищені.



2 Dune HD TV-303D Quick Start Guide

Додаткова інформація

Завдяки постійному розвитку та додаванню нових функцій, які
забезпечуються оновленнями прошивки і програмного забезпечення, в 
цьому посібнику користувача неможливо охопити всі функціональні
можливості. З цієї причини ми запрошуємо вас відвідати нашу
онлайн Базу знань Zappiti. Ви знайдете велику кількість навчальних
матеріалів і різних довідкових статей про використання медіаплеєра
і додатків Zappiti:
zappiti.uservoice.com/knowledgebase

Про Zappiti
Zappiti - це французька компанія, головний офіс якої розташований в Парижі. Zappiti розробляє і 
виробляє тільки професійні системи керування відео, що забезпечують високу якість, відмінну 
продуктивність і найкращий з можливих інтерфейс користувача. Відділ розробники програмного 
забезпечення, проектування і служба підтримки знаходяться у Франції (Європа).

Всі продукти Zappiti призначені для надання нашим кінцевим користувачам зручного і інтуїтивно 
зрозумілого доступу до їх бібліотеки кінофільмів в приголомшливо високій роздільній здатності 
4K. Пристрої Zappiti є переможцями багатьох нагород і успішно використовуються для 
поліпшення якості перегляду фільмів, як вдома, так і в комерційних організаціях в усьому світі. 

Для забезпечення максимальної продуктивності всі пристрої Zappiti поставляються авторизованим 
посередникам через всесвітню мережу визнаних і шанованих партнерів дистриб’юторів. 

Продукти компанії Zappiti поширені більш ніж в 40 країнах.

Більш детальна інформація: zappiti.com
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Загальні, Основні характеристики
Створення власної колекції відеофайлів з обкладинками до фільмів
Комплект поставки 
Завнішній вигляд
Пульт дистанційного керування, Підключення клавіатури комп’ютера / миші
Початок роботи, Виходи HDMI, Проблема з чорною рамкою зображення (або розгорткою екрану)
Оновлення прошивки, Налаштування аудіо та відео
Zappiti Video, Zappiti Music & Zappiti Explorer, Створення облікового запису
Підключення USB-накопичувачів, Використання інтерфейсу SATA, SD / MMC-карток
Доступ до мережевих дисків та доступ до сховища Zappiti
Перенесення файлів за допомогою Zappiti Explorer
Параметри відтворення відео та аудіо, Функція слайд-шоу, Властивості
Встановлення додатків, Додання ярлика на домашню сторінку
Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, Дзеркальне відтворення аудіо/відео
Zappiti Music, Керування Zappiti за допомогою планшету/смартфону
Створення колекції відеороликів у Zappiti Video
Додавання відео файлів, Видалення відеофайлів
Визначення невідомих форматів фільмів, Визначення 3D, 4K і UHD-файлів
Батьківський контроль, Персональні категорії, Автозапуск Zappiti, Параметри субтитрів
Субтитри та мова за замовчуванням, Підтримка користувачів, Спільнота Zappiti Db

4 • 
5 • 
6 • 
7 • 
8 • 
9 • 

10 • 
11 • 
12 • 
13 • 
13 • 
13 • 
13 • 
14 • 
14 • 
15 • 
16 • 
16 • 
17 • 
17 • 

4



Голосуйте за майбутні функції
Щоб запропонувати нову функцію або проголосувати за заплановану функцію, перейдіть за посиланням:
zappiti.uservoice.com
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Загальні характеристики
Zappiti One 4K HDR - це комплексне рішення для відтворення відео з можливостями HDMI 
2.0, 10-bits, 4K60p, HEVC, HDR і 3D MVC.

Основіні характеристики
HDR: Відкривайте відеоконтент HDR, що збільшує динамічний діапазон.
4K 50/60p: Відкривайте 4K відеоконтент в розширені 3840x2160p із частотою 50 Гц або 60 Гц 
(HDMI 2.0a).
MKV Плеєр: Відтворення SD, HD і UHD відеоматеріалів в MKV, M2TS, DVD / BD / UHD ISO 
та інших сучасних форматах відеофайлів, включно із найбільш високоякісним відеокодеком 
HEVC/H.265, із швидкістю передачі даних до 400 Мб/с.
SATA порт: Легко та швидко під’єднуйте та від’єднуйте зовнішні жорсткі диски через роз’єм 3.5’’ 
SATA.
Мережевий плеєр: Підключіть Zappiti до локальної мережі і насолоджуйтеся своїм 
контентом з комп’ютера PC / MAC або NAS через SMB.
USB порти: Зручне підключення жорстких дисків, флеш-накопичувачів USB, зчитувачів USB-
карт, комп’ютерної миші та клавіатурі й інших USB-накопичувачів.
USB порт 3.0: Зчитування та копіювання файлів на надвисокій швидкості.
Повний діапазон A/V роз’ємів: S/PDIF оптичний аудіовихід, аналоговий аудіовихід, HDMI 2.0. 
Багатоканальний звук домашнього кінотеатру: Bitstream (RAW), downmix LPCM stereo. 
Відтворення музики Hi-Res: Відтворення високоякісних музичних файлів Hi-Res Audio і 
керування ними з вашого смартфона / планшета (iOS/Android) без використання телевізора.
Гнучкість відеовиходу: Вихідне відео в будь-якій роздільній здатності та форматі, 
включаючи SD, 1080p (1920x1080), Ultra HD (3840x2160p) та справжній 4K (4096x2160p) до 
12 біт за основним кольором.
Автоматичне визначення частоти кадрів: 24/50/60p (сумісно з 24.000 Гц/23.976 Гц).
Пам’ять відтворення: Оновлення відтворення з останнього місця зупинки.
Розширений браузер файлів: Зручний файловий браузер з потужним керуванням файлами 
(обрати, оберати всі, копіювати, вирізати, вставити, видалити, переіменувати, тощо).
Функції відтворення звуку: Підтримка обкладинки альбому, відтворення з межах папки, 
випадкове відтворення, повтор плей-листа, повторне програвання запису, тощо.
Слайд-шоу фотографій: Зручні функції для легкого створення гарного слайд-шоу з музикою 
і приголомшливими ефектами переходів.
Дистанційне керування з підсвічуванням: Високоякісний пульт дистанційного керування з 
безпосереднім доступом, кнопками з ярликами, що підсвічуються, і програмованими 
кнопками для керування іншими пристроями.
Wi-Fi 5 ГГц з 2 антенами: Відтворення відеоконтенту з високою швидкістю передачі даних.
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Створення власної колекції відеофайлів з обкладинками до фільмів
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Zappiti відео інтерфейс: Переглядайте свою колекцію фільмів і телешоу з обкладинкою і медіаінформацією 
(субтитри, актори, режисери, дата випуску, тощо). Zappiti підтримує функцію автоматичного індексування 
категорії фільмів і телепередач безпосередньо на плеєрі, не вимагаючи наявність комп’ютера.
Zappiti пошук: Легкий доступ до ваших фільмів або телешоу, завдяки потужній пошуковій системі Zappiti
в поєднанні з інтелектуальними фільтрами (актор, режисер, тривалість, рейтинг, дата випуску, тощо).
Автономність Zappiti: Додавайте, редагуйте або видаляйте обкладинки фільмів безпосередньо на вашому 
Zappiti за допомогою пульта дистанційного керування (ПК не потрібен). Змініть постери, відредагуйте 
синопсис, змініть асоційовану категорію, створіть і організуйте свої власні категорії і т.д. Автозапуск
Zappiti: Вмикайте/вимикайте автозавантаження Zappiti Video в процесі завантаження системи за допомогою 
налаштування Zappiti.
Zappiti колекції: Створюйте для кожного члена сім’ї або жорсткого диску свою колекцію і керуйте ними,
легко перемикаючись з однієї колекції на іншу.
Батьківський контроль: З функцією батьківського контролю ви можете призначити фільми як «дитячі» і
заблокувати доступ до інших фільмів за допомогою PIN-коду. Таким чином, ваші діти можуть безпечно 
отримувати доступ тільки до своїх фільмів! Крім того, дитячий режим забезпечує прямий доступ до фільмів 
для більшої простоти використання.
Серіали: Серіали автоматично разміщаються за групами і сортуються за датою випуску. Обкладинка
серіалу, присвячена колекції, яка пов’язана з групою. Фільми відображаються в приголомшливій каруселі 
з чудовими ефектами 3D-руху!
Режим Zappiti оффлайн: Збережіть колекцію і використовуйте її без підключення до Інтернету.
Zappiti трейлери: Дивіться трейлери до ваших фільмів.
Zappiti додатковий інтерактивний режим: Дивіться додаткові матеріали, такі як «Створення, видалення 
кадрів», «Витяг», «Рецензії», «Невдалі дублі», тощо. Додатковий вміст регулярно оновлюється для 
отримання додаткових результатів.
Zappiti субтитри: Легко завантажуйте субтитри епізоду фільму або телешоу безпосередньо з Zappiti.
Zappiti синхронізація: Завдяки Zappiti Sync ваші колекції фільмів автоматично синхронізуються з вашим 
іншим Zappiti Player 4K (multiroom) і з усіма вашими комп’ютерами MAC і ПК!
Zappiti Explorer: Zappiti Explorer - найпростіший спосіб почати показ більшості мультимедійних файлів,
таких як UHD, BD та DVD ISO, BDMV, M2TS, MKV, MP4, MOV, MP3, FLAC, JPG та інші.
Zappiti Explorer спрощує пошук файлів!
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Комплект поставки

Короткий посібник користувача

Кабель HDMI
Кабель, що входить до комплекту, сумісний з 4K HDR. При необхідності підключення 
довшого кабелю ми рекомендуємо використовувати кабелі, які запропоновані на сайті 
store.zappiti.com. Усі кабелі HDMI, що пропонуються, були протестовані в роздільній
здатності 3840x2160 з частотою 60 Гц і в 4:4:4/10 біт в реальній ситуації на медіаплеєрі 
Zappiti 4K HDR. Вибираючи один з кабелів, що пропонує Zappiti, ви будете застраховані 
для оптимальної роботи. Дійсно, є велика кількість кабелів HDMI, вже сертифікованих 4K 
60p і 2.0, але які несумісні з відеопотоками Zappiti, і може статися так, що на зображенні 
відображаються ривки, зависання, білі пікселі або чорний екран.

ПРИМІТКА: Додаткові елементи (необов’язково) можуть бути включені в пакет, в залежності від
конфігурації плеера, регіону і дистриб’ютора.

1

5

2

7 86

3 4

1. Zappiti Mini 4K HDR
2. Інфрачервоний пульт дистанційного керування (ІЧ ДК)
3. Кабель Ethernet
4. IЧ подовжувач
5. Кабель HDMI 4K
6. Адаптер живлення
7. Короткий посібник налаштувань
8. Кабель SATA
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1. Wi-Fi антена

2. Кнопка ввімк/вимк живлення

3. Роз’єм живлення DC 12V
4. ІЧ Вхід

5. LAN 10/100/1000
6. HDMI 2.0 вихід

7. HDMI 2.0 вхід

8. Аналоговий аудіо/відео  вихід / Вихід
для гарнітури

9. Оптичний цифровий аудіовихід S/PDIF

1. USB 3.0 порт

2. Кнопка скидання налаштувань

3. Слот для SD/MMC карти

Задня панель

Передня панель

Вид збоку (справа)

1. SATA
2. USB 2.0

1. LED індикатор

Вид збоку (зліва)

1

1

2

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3
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Пульт дистанційного керування

Короткий посібник користувача

1. ЖИВЛЕННЯ: Увімкнення/вимкнення.
2. УВІМКНЕННЯ: Увімкнення.
3. МАСШТАБ: Збільшення/зменшення (розтягнута
розгортка).
4. ВИДАЛЕННЯ: Видалення/Зміна домашнього шаблону.
5. ВИМКНЕННЯ: Вимкнення.
6. ФОРМАТ: Зміна формату зображення.
7. ПІДСВІЧЕННЯ: Увімкніть підсвічення збоку УВІМК/ВИМК.
8. 3D: Перемикання формату 3D (2D / 3D).
9. ПОПЕРЕД.: Перейти до попередньої глави.
10. ПУСК / ПАУЗА: Старт/пауза відтворення.
11. НАСТ.: Перейти до наступної глави.
12. ZAPPITI: ярлик Zappiti Media Center.
13. ПОВТОР: Повторіть відтворення (файл, всі, викм).
14. EXPLORER: ярлик Zappiti Explorer.
15. ЧЕРВ: Для майбутніх функцій.
16. ЗЕЛЕН: Налаштуваня.
17. ЖОВТИЙ: Ярлик для сторінки запису за допомогою
кабелю HDMI.
18. СИНІЙ: Оновлення прошивки.
19. ДОМ: Перехід до головного меню (Домашня сторінка).
20. МИША: Перейти до режиму віртуальної миши.
21. МЕНЮ: Показати/приховати спливаюче меню.
22. НАЗАД: Повернути/зупинити відтворення.
23-26. СТРІЛКИ: Навігатор меню налаштувань.
23,25. УВЕРХ: Швидко вперед. ДОНИЗУ: Швидко назад
24,26. ЛІВО / ПРАВО: Навігація за часом (+/-1 хвил).
27. OK: Введіть або підтвердьте поточний вибір.
28-29. ГУЧНІСТЬ +/-: Збільшення/зменшення гучності.
30. ІНФО: Показати/приховати спливаючу інформацію
(функції).
31-32. СТОРІНКА +/-: Навігація за часом (+/-10 сек).
33. ВИМК ЗВУКУ: Вимкнення звуку.
34. НОМЕРА кнопок:

- 1-9: прямий доступ відтворення 10 - 90%.
- 0: Перезапуск з початку відтворення.

35. СУБТИТРИ: Субтитри перемикання/налаштування.
36. АУДІО: Перемикач звукових доріжок.
37-41. TV: Віддалений TV.
37. ЖИВЛЕННЯ: Увімкнення/вимкнення.
38-39: ГУЧНІСТЬ +/-: Збільшити/зменшити гучність.
41. НАВЧАННЯ: Запис зовнішнього RC.

ДК/ПІДСВІЧЕННЯ: Активувати підсвічення.

1

4

5

8

11

14

18
17
20
23

22

26

31

32
33

36

40
39
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2
7
6

10
9

13
12
15
16
19
21
27
24
25
30
28

29

34

35

37
38
41

LEARN

Програмування кнопок
1. Натисніть та утримуйте кнопку НАВЧАННЯ (41) поки кнопка УВІМ не засвітиться червоним (без
миготіння).
2. Будь ласка візміть TV пульт, потім натисніть та утримуйте кнопку, про яку ви бажаєте отримати
інформацію (наприклад, Гучн+), поки кнопка УВІМ не засвітиться (миготиння).
3. Візміть пульт Zappiti і натисніть кнопку (37-40), яку ви бажаєте запрограмувати
(наприклад, Гучн +).
4. Повторіть крок 2 і 3 для інших кнопок, які ви бажаєте запрограмувати.
5. Для завершення програмування кнопок коротко натисніть на кнопку НАВЧАННЯ (41).

Примітка: До Zappiti можна підключити клавіатуру і мишу. За замовчуванням клавіатура встановлена в

QWERTY. Щоб переключити розпізнавання клавіатури на AZERTY або іншу позицію, спочатку підключіть

клавіатуру до одного з доступних USB-портів. Натисніть кнопку ЗЕЛЕНИЙ на пульті дистанційного

керування, щоб отримати доступ до налаштувань Android. Потім натисніть Мови і введення. Нарешті,
оберіть свою мову в розділі «Наявна клавіатура», «Клавіатура Android» і «Фізична клавіатура».
Попередження! Миша не сумісна з додатками Zappiti Video, Zappiti Music і Zappiti Explorer. Але це може бути

корисно для сторонніх додатків, завантажених з GooglePlay або AptoideTV.
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● Використовуйте лужні батарейки типу АА. Дотримуйтесь полярності при їх встановленні.
● Зніміть пластикову плівку з логотипа Z передньої панелі. ІЧ світлодіод розташовано позаду.
● Якщо ДК працює тільки на коротких відстанях або припиняє роботу, обов’язково замініть батарейки.
● Направте пульт дистанційного керування на Zappiti. Між пультом ДК і медіаплеєром не повинно бути
жодних перешкод.

● Деякі кнопки пульта ДК можуть бути доступні тільки в певних режимах плеєра або тільки під час
відтворення певного контенту.

Початок роботи
Переконайтеся, що навколо пристрою достатньо місця для правильного охолодження (мінімум 10 см). 
Переконайтеся, що на пульті дистанційного керування встановлені батарейки. Підключіть плеєр до 
телевізора і іншого аудіо/відеообладнання відповідним чином. Використовуйте HDMI-з’єднання для отримання 
найкращої якості звуку і відео. Перед підключенням переконайтеся, що ви вимкнули плеєр і відповідне A/V 
обладнання. Переконайтеся, що телевізор і інше A/V устаткування налаштовані на використання правильних 
входів/виходів. Для отримання найкращого звуку і відео використовуйте вихід HDMI.

*** Обов’язково використовуйте вихід HDMI, а не вхід, щоб зв’язати ваш Zappiti з телевізором або
проектором (або з AV-ресивером, або звуковою панеллю, якщо ви використовуєте її).

Увімкніть Zappiti. Медіаплеєр виконає початкову процедуру завантаження, яка може зайняти до 1 хв. (залежно 
від додатків). Під час процесу завантаження на телевізорі відображається логотип «Z».

*** Якщо у вас відображається чорний екран чи відсутній відеосигнал, відвідайте сторінку бази знань
Zappiti:           zappiti.uservoice.com/knowledgebase

Нарешті, ви повинні бачити головний екран з доступом до додатків Video (Media Center), Music і Explorer. 
Угорі ви знайдете доступ до налаштувань і Моїх додатків.

Щоб налаштувати параметри програвача, натисніть ЗЕЛЕНУ кнопку вашого пульту ДК або натисніть на 
кнопку «НАЛАШТУВАННЯ», розташовану у верхній частині екрану. Зокрема, ви можете налаштувати 
наступні параметри: відео, аудіо та мережеві конфігурації. Щоб вибрати мову Android меню, використовуйте: 
Налаштування / Персональні / Мова і введення. Додатки Zappiti використовують певні мовні настройки. 
Щоб встановити мову звуку за замовчуванням, під час відтворення відео натисніть кнопку МЕНЮ вашого 
пульту ДК і натисніть «Просунути». Потім ви зможете встановити мову звуку за замовчуванням і мову 
субтитрів.

HDMI вихід
Zappiti задня панель

AV ресивер TV / проектор

AUDIO/VIDEO  MULTI-CHANNEL  RECEIVER

Чорна рамка 
та Обрізана 
розгортка
Якщо у вас є проблема з чорною 
рамкою по всьому екрану, 
натисніть кнопку «масштаб» на 
пульті дистанційного керування 
(3). Ви також можете 
налаштувати співвідношення 
сторін вашого телевізора 
(варіант «За розміром екрану»).

!

!

HDMI 
вхід
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Оновлення прошивки
Щоб перейти на сторінку оновлення прошивки і оновити прошивку через Інтернет або через USВ 
порт, натисніть СИНЮ кнопку на пульті ДК. Щоб перевірити останні зміни, останні версії прошивки і 
отримати прошивку для відновлення, відвідайте наш веб-сайт за адресою: zappiti.com/firmwares

Налаштування аудіо
Розділ «Аудіо» в меню «Налаштування» дозволяє вам налаштувати параметри для форматів аудіо-
виходу. Щоб отримати доступ до налаштувань звуку, перейдіть в розділ «Налаштування/Пристрій/
Звук і сповіщення». Якщо ви використовуєте AV-ресивер, сумісний з HDMI і багатоканальним звуком, 
встановіть для виходу HDMI значення «Автоматично». Якщо ваш AV-ресивер сумісний з HDMI, але 
не сумісний з HDR, підключіть Zappiti до AV-ресивера, використовуючи вихід S/PDIF. Ви також
можете обрати значення «RAW» (Bitstream). Якщо ваш AV-ресивер несумісний з DTS і Dolby Digital,
встановіть вихід S/PDIF в LPCM 2Ch.

Вимушений SD-звук: S/PDIF не підтримує HD Audio, наприклад DTS-HD або Dolby TrueHD. Щоб
перетворити HD-аудіо в SD Audio (DTS-HD в DTS або Dolby TrueHD в Dolby Digital), будь ласка, 
увімкніть опцію «Force SD Audio» в директорії «Налаштування»/«Параметри розробника». Більш
детальна інформація за посиланням: zappiti.uservoice.com/knowledgebase

Налаштування відео
За замовчуванням Zappiti може автоматично налаштовувати відеовихід. Але ви можете вручну вибрати 
роздільну здатність і частоту графічного інтерфейсу. Щоб примусово ВВІМКНУТИ роздільну здатність, виберіть 
опцію «Ігнорувати HDMI EDID», розташовану в параметрах Налаштування / Параметри розробника /
Потім поверніться до загальних налаштувань, натиснувши кнопку НАЗАД вашого пульта ДК і перейдіть до 
опції «Дисплей». Ви зможете побачити всі режими виведення, доступні в ручних налаштуваннях, але
автоматичний режим більше не буде доступний. Щоб налаштувати Кольорову палітру і Глибокий колір
(ВИМК/10/12-біт), перейдіть в параметри Налаштування / Параметри розробника. Для використання
найкращих характеристик ми рекомендуємо наступні налаштування: Y’CbCr 4:4:4/10-біт (якщо ваш
дисплей сумісний з ним)
Примітка: автоматичне визначення частоти кадрів увімкнено навіть, якщо ви підключаєте вихід
HDMI з примусово заданою роздільною здатністю/частотою. Тим не менш, в деяких випадках режим
ручного налаштування роздільної здатності може викликати деякі проблеми.

AUDIO/VIDEO  MULTI-CHANNEL  RECEIVER

Оптичний 
віхід

SPDIF оптичний кабель (Toslink)

Zappiti задня панель

AV ресивер

Бездротова гарнітура
Для відтворення відео без проблеми з аудіо-відео 
синхронізацією виберіть бездротові навушники, 
сумісні з технологією Apt-X Low Latency.

AV
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Для навігації по меню плеєра використовуйте кнопки пуьта ДК УВЕРХ, ВНИЗ, ЛІВО, ПРАВО, OK, 
НАЗАД. Використовуйте кнопку МЕНЮ, щоб відобразити список доступних команд. Використовуйте 
кнопку ІНФОРМАЦІЯ, щоб відобразити панель ІНФОРМАЦІЇ.

На домашній сторінці представлені 3 основних додатки: Zappiti Video, Zappiti Music and Zappiti
Explorer.

Zappiti Video
Zappiti Video - медіаплеєр, програмне забезпечення та розважальний центр з вражаючим інтерфейсом 
користувача з обкладинками фільмів. За допомогою Zappiti Video ви можете переглядати всю 
колекцію фільмів та серіалів, переглядати і відтворювати свої титри з локальних і мережевих носіїв, 
переглядати інформацію про акторський склад, завантажувати субтитри, відтворювати трейлери та 
багато іншого.

Zappiti Music
Zappiti Music - додаток, призначений для відтворення музики і розроблений для медіаплеєрів Zappiti. 
Слухайте улюблені треки і керуйте своєю музичною колекцією простим способом. За допомогою Zappiti 
Music ви можете відтворювати свою улюблену музику, що зберігається деінде в домашній мережі 
або на локальному диску, підключеному до вашого медіаплєєру Zappiti. За допомогою Zappiti Music 
ви можете керувати відтворенням музики через медіаплеєр Zappiti зі свого смартфона або планшета 
(iOS або Android) без використання телевізора. Виберіть медіаплеєр Zappiti, за допомогою якого ви 
хочете контролювати і керувати своєю музичною колекцією безпосередньо зі свого планшета або 
смартфона.

Zappiti Explorer
Zappiti Explorer - це файловий менеджер. Ви можете легко ознайомитись і запустити відтворення 
музики, зображень і відеоконтенту. Але Zappiti Explorer більше, ніж просто диспетчер файлів, - він 
також надає безліч просунутих мультимедійних функцій і повну систему керування файлами.

Перш ніж почати використовувати додатки Zappiti, вам необхідно створити обліковий запис Zappiti і 
зареєструвати свій пристрій. Спочатку підключіть медіаплеєр до Інтернету через Wi-Fi або Ethernet. 
Запустіть один додаток і виберіть мову. Потім дотримуйтесь інструкцій на екрані. Якщо ви ніколи 
раніше не використовували Zappiti, і, якщо у вас немає облікового запису Zappiti, натисніть кнопку 
«Створити обліковий запис» зараз.

Потім вам буде запропоновано ввести ваш персональний номер Zappiti. Номер надруковано на 
наклейці, що розташована під корпусом Zappiti. Вам потрібно буде ввести його тільки один раз, 
потім вся інформація про ваш обліковий запис буде збережена у внутрішній пам’яті.

Login

Натисніть цю кнопку, 
щоб створити обліковий 
запис Zappiti

Email

Login

Create an account now

Forgotten password?Return

Password

Примітка: Якщо у вас немає підключення до Інтернету, ви можете ознайомитись із своїми
файлами, використовуючи: MyApps/Media Browser.
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Використання зовнішнього диску
Пристрій Zappiti Mini 4K HDR має порт SATA. Буль-ласка, використовуйте кабель SATA з комплекту 
поставки для під’єднання накопичувача SATA. Медіаплеєр Zappiti не здатний самостійно форматувати 
жорсткі диски. Якщо ваш зовнішній жорский диск не відформатовано, використовуючи комп’ютер, вам 
необхідно відформатувати його в одному з наступних форматів: NTFS, ExFAT, FAT16, FAT32, HFS, EXT2/3. 
У разі використання форматів NTFS GPT, будь ласка, використовуйте таблиці розподілу 64 Ko. 

Примітка: Переконайтеся, що ваш жорсткий диск правильно відформатований, перш ніж вставляти
його в слот. Жорсткі диски, призначені для NAS, несумісні.

Більше інформації за посиланням: zappiti.uservoice.com/knowledgebase

Підключення USB 
пристроїв
Ви можете підключити USB-накопичувачі до 
одного з доступних USB-портів. Якщо ви хочете 
відтворювати відеофайли, порта USB 2.0 досить 
для підтримки дуже високого бітрейта (до 480 
Мбіт/с). Якщо ви хочете передавати файли, ми 
рекомендуємо використовувати порт USB 3.0 або 
USB Type-C (недоступно для моделі Zappiti Mini 4K 
HDR).

***Примітка: Спеціальний значок USB на домашній
сторінці, зможе допомогти вам визначити, чи
правильно підключений диск.

Живлення USB-порту може виявитися недостатнім 
для правильної роботи USB-накопичувача; в 
залежності від приводу. Не виймайте і не 
відключайте USB-пристрою під час операцій запису 
(копіювання/передачі).

Плеєри Zappiti сумісні з док-станціями UASP HDD
та USB-концентраторами.

Використання карт пам’яті SD/MMC
Щоб використовувати карту пам’яті, вставте її в гніздо для карти пам’яті, 
розташовану на лівій стороні медіаплеєра. Вона буде розпізнана як USB-
пристрій (значок USB на домашній сторінці). Деякі SD карти пам’яті можуть 
не розпізнаватися програвачем або можуть працювати некоректно; в 
такому випадку, будь ласка, використовуйте іншу модель карти пам’яті.

Зовнішній порт USB 
Якщо ви використовуєте зовнішній 2,5-
дюймовий HDD, користуйтеся кабелем USB, 
який входить в комплект до вашого HDD для 
кращої функціональності.

Zappiti задня панель

Зовнішній диск HDD

SATA накопичувач

SATA вхід
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Доступ до мережевих дисків та сховища Zappiti
Медіаплеєр Zappiti оснащений клієнтом Samba (SMB) для ознайомлення і відтворення ваших 
відео, зображень і музики, розташованих в локальній мережі (NAS, комп’ютери, тощо). Сервер 
SMB активується за замовчуванням. Ви можете отримати доступ до свого Zappiti, використовуючи 
наступну IP-адресу Zappiti: \\192.168.1.15 (наприклад). Щоб знайти IP-адресу вашого Zappiti, 
перейдіть до: НАЛАШТУВАННЯ (ЗЕЛЕНА кнопка на пульті ДК) / Конфігурація Ethernet.
Детальніше про SMB сервер, FTP і DLNA сервери тут: zappiti.uservoice.com/knowledgebase

Медіаплеєр Zappiti також має функцію під назвою Zappiti Share, засновану на технології
сервера Samba. Це дозволяє вам отримати доступ до ваших відео, зображень і музичного 
контенту, що розташовані на внутрішніх жорстких дисках (або локальному диску, підключеному 
до USB-носія) від іншого програвача Zappiti 4K або 4K HDR через вашу локальну мережу. Ви 
можете відтворювати відеоматеріали в 5 різних кімнатах, оснащених медіаплеєрами Zappiti, 
одночасно. Завдяки Zappiti Share, NAS-сервер або комп’ютер не повинні передавати медіа-
контент в різних кімнатах вашого будинку. Щоб використовувати Zappiti Share, виберіть Zappiti 
Share замість локального диска в налаштуваннях відеопапки Zappiti

Перенесення файлів за допомогою Zappiti Explorer

Функція слайд-шоу
Zappiti Explorer пропонує функцію слайд-шоу з 
монтажними переходами і ефектами перене-
сення. Щоб отримати доступ до налаштувань 
відображення слайд-шоу, включаючи час кадру, 
переходи та ефекти, натисніть кнопку МЕНЮ на 
пульті дистанційного керування (слайд-шоу ви-
мкнено). Щоб додати музику в слайд-шоу, просто 
помістіть аудіофайл в папку, яка містить ваші 
фотографії. Якщо кілька аудіофайлів знаходяться 
в тій же папці, що і фотографії, доріжки будуть 
програватись одна за одною і будуть відтворю-
ватися в алфавітно-цифровому порядку.

Властивості
Щоб переглянути повну технічну інформацію від-
твореного файлу, натисніть кнопку ІНФОРМАЦІЯ
на пульті дистанційного керування. Ви знайдете, 
зокрема, швидкість передачі даних, частоту 
кадрів, відео та аудіо кодеки і формати, розмір, 
роздільну здатність і багато іншого.

Як встановити новий 
додаток

Щоб встановити новий додаток, перейдіть в 
розділ «Мої додатки/AptoideTV». Ви знайдете
безліч додатків, призначених для медіаплеєрів, 
які можуть контролюватися пультом ДК. Ви 
також можете використовувати GooglePlay,
але деякі програми можуть бути несумісні з 
Zappiti. Якщо ви хочете встановити APK з USB-
накопичувача, використовуйте Zappiti Explorer 
або MediaBrowser.

Як додати ярлик додатку 
на домашню сторінку

Щоб додати ярлик улюбленого додатку на 
домашню сторінку, натисніть на значок і 
виберіть свою улюблену програму.

Zappiti Explorer - це не просто диспетчер файлів, 
але також завершений файловий менеджер з 
такими функціями, як: Копіювати, Вирізати, Вставити, 
Обрати, Вибрати все, Видалити та Перейменувати. 
Zappiti Explorer багатозадачний. Щоб отримати доступ 
до  функцій і відобразити диспетчер задач, натисніть 
кнопку МЕНЮ на пульті дистанційного керування 
Zappiti.

Функції аудіо та відео відтворення
МЕНЮ Zappiti Explorer також забезпечує доступ до 
різних параметрів відтворення відео і аудіо. На-
приклад, послідовність відтворення файлів, циклічне 
відтворення, тощо.

Copy

Cut

Paste

Rename

Delete
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Ethernet
Zappiti надає два способи підключення до мережі: через кабель Ethernet або через вбудований адаптер 
бездротової локальної мережі. Для найбільш швидкого і стабільного мережевого підключення ми рекомендуємо 
використовувати Ethernet-кабель, коли це можливо. Підключіть один кінець мережевого кабелю (прямий 
кабель Ethernet) до порту LAN на задній панелі Zappiti (категорія 5E або вище). Потім підключіть інший кінець 
мережного кабелю до порту LAN на широкосмуговому маршрутизаторі або модемі (або комутаторі, якщо ви 
використовуєте його).

Zappiti Music
На головній сторінці Zappiti ви знайдете Zappiti Music, додаток, присвячений відтворенню музики. 
Використовуйте кнопку ВЕРХ/ВНИЗ для перегляду ваших музичних папок. Використовуйте кнопку «ВПРАВО»
для доступу до додаткових параметрів. Натисніть ВВЕСТИ на кнопці УЛЮБЛЕНЕ, щоб відзначити поточний 
трек в якості обраного. Натисніть ВВЕСТИ 2 рази на кнопку «Обране», щоб відзначити поточний трек як 
«Виключена доріжка». Щоб створити ярлик папки, виберіть папку, натисніть МЕНЮ та натисніть ВВЕСТИ. 
Ярлик буде розміщений на домашній сторінці Zappiti Music. Натисніть       кнопкою ВВЕСТИ щоб відфільтрувати 
музику за назвою, ввівши ключове слово.

Керування Zappiti за допомогою планшету/смартфону 
Ви також можете керувати відтворенням музики і відео, використовуючи спеціальні програми під назвою 
Zappiti Video Control і Zappiti Music Control, доступні для iOS і Android. Щоб встановити їх, увімкніть планшет 
або смартфон, потім перейдіть в Play Store (Android) або в App Store і виконайте пошук за допомогою 
ключових слів у Zappiti Control. Потім запустіть програму та введіть дані облікового запису Zappiti. Ви будете 
отримувати доступ до відео і музичного вмісту і керувати музикою без використання телевізора. 
Більш детальна інформація за посиланням: zappiti.com

Короткий посібник користувача

Internet З’єднання

WAN 1    2  LAN3         4

Internet Кабель Ethernet

LAN

Роутер / Модем

Улюблене Виключено Довільно Послідовно Змішано
Додати до 
плейлиста

Zappiti
задня 
панель

Wi-Fi
Щоб встановити функцію бездрото-
вого зєднання, натисніть на значок 
«Налаштування», розташований у 
верхній частині домашньої сторінки, 
потім натисніть на налаштування Wi-
Fi. Ви зможете вибрати бездротову
мережу і ввести пароль безпеки.

Bluetooth
Плеєр Zappiti сумісний з пристроями, 
що використовують технологію 
Bluetooth. Щоб отримати доступ до 
списку пристроїв з підтримкою 
Bluetooth, відкрийте «Налаштування/
Bluetooth». Потім перемкніть опцію в
положення «Увімкнено».

Дзеркальне відтворення аудіо/відео

Для отримання додаткової інформації про створення дзеркал 
аудіо і відео, будь ласка, знайдіть «дзеркальне відтворення» 
за допомогою пошукової системи в базі знань:
zappiti.uservoice.com/knowledgebase

В алфавіт.
порядку Циклічно Нециклічно Плейлист
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Створення колекції фільмів у додатку Zappiti Video
Перед запуском необхідно створити папку з назвою ФІЛЬМИ на жорсткому диску. Потім помістіть 
всі ваші фільми всередині цієї папки. Якщо у вас є ТВ-шоу, помістіть їх у виділену папку з назвою 
СЕРІАЛИ або ТЕЛЕПЕРЕДАЧІ.

Фільми
1. На вашому диску NAS або HDD, створіть папку з назвою ФІЛЬМИ. Помістіть до неї всі ваші
відеофайли.
2.Ваші файли повинні бути названі відповідно до назви кожного фільму. Наприклад, файл фільму 
«Метрополіс» слід називати «Metropolis.mkv». Ви можете створювати папки в папці 
ФІЛЬМИ, якщо бажаєте.

Телепередачі / Серіали
1. На вашому диску NAS або HDD, створіть папки з назвами СЕРІАЛИ або ТЕЛЕПЕРЕДАЧІ.
2. Потім створіть підпапку для кожної Телепередачі/Серіалу. Ви можете створити підпапку для
кожного сезону, якщо бажаєте. Потім помістіть в неї все епізоди вашої телепередачі.
3. Ваші епізоди можуть мати назву “Назвасеріалу s01e01” (”Назвасеріалу 1x01” також
підтримується). Для спеціальних епізодів, назвіть, наприклад, ‘‘s00e01’’.

У вікні «Конфігурація папки» натисніть «Додати папку з фільмами (або Серіалами)». Якщо 
ваші файли знаходяться в локальному сховищі, натисніть «Локальні диски». Якщо ви хочете 
поділитися своїм відеоконтентом з іншими медіаплеєрами Zappiti в межах вашої локальної 
мережі, натисніть Zappiti Share. Потім натисність на назву сховища, перегляньте її і зайдіть в
папку «Фільми». Нарешті, коли ви знаходитесь в папці ФІЛЬМИ, натисніть кнопку OK.

УВАГА! Коли ви знаходитесь в папці із вашими фільмами або телешоу, НЕ ВИВЧАЙТЕ ВКЛАДЕНІ ПАПКИ
З ФІЛЬМАМИ! Просто натисніть кнопку OK. Інакше Zappiti проаналізує тільки один фільм, а не всі. Ви 
повинні додати свою папку «ФІЛЬМИ». Не додавайте папку, яка містить тільки один фільм.

Ваша папка буде додана в список папок ФІЛЬМИ (або ТЕЛЕПЕРЕДАЧІ). Ви можете перевірити 
створений шлях, розташований між кнопкою «ФІЛЬМИ» і кнопкою «Змінити». Ваш шлях повинен 
вести до папки «ФІЛЬМИ» (або «КІНОФІЛЬМИ»). Якщо ваш шлях хибний, ви можете змінити його, 
використовуючи кнопку «Змінити». Натисніть кнопку «Видалити», щоб видалити папку з Zappiti. 
(Не хвилюйтеся, ваші фільми не будуть видалені). Якщо ви хочете додати іншу папку, яка містить 
фільми або телепередачі, натисніть на виділену кнопку.

Готово! Тепер ви можете насолоджуватися своєю колекцією Zappiti! Щоб знову увійти в панель 
налаштувань, натисніть кнопку МЕНЮ на пульті ДК. На панелі налаштувань ви знайдете безліч 
опцій, таких як: мова (інтерфейс і ідентифікація), обкладинки фільму, батьківський контроль, іден-
тифікація при запуску і інші параметри, умови виключення, персональний номер і адміністрування 
іншого облікового запису.
Більш детальна інформація за посиланням: zappiti.uservoice.com/knowledgebase

Запустіть свій Zappiti. На головній 
сторінці натисніть першу кнопку з на-
звою ВІДЕО. Оберіть мову і введіть свої 
реєстраційні дані. Якщо у вас немає 
облікового запису Zappiti, поверніться 
на сторінку 11.

Потім натисніть кнопку «Підключення», 
яка розташована в нижній частині вікна.

Потім натисніть НАЗАД, якщо ви не 
хочете додавати іншу папку, яка містить 
фільми. Zappiti почне сканування ваших 
папок і аналіз вашого відеоконтенту. Ви 
можете побачити поточну задачу 
сканування на виділеній панелі. Щоб 
закрити панель задач, натисніть кнопку 
НАЗАД. Після закриття ви зможете знову 
відобразити її за допомогою кнопки 
МЕНЮ пульта ДК.

Connection

Collection 1

Zappiti Cloud

my.email@mailbox.comZappiti Accounts

Zappiti Servers

Collections

Connection

Folders
Files

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

Delete

Add a folder containing TV shows

Add a folder containing movies



Якщо у вас неправильний 
ідентифікатор сховища 
«00000000000», це озна-
чає, що Zappiti не може 
записувати на диск через 
дефектний сектор.
Відформатуйте його 
знову.

Для доступу до додаткових 
функцій натисніть кнопку МЕНЮ
вашого пульта ДК.

ВСЕ
У цьому розділі ви можете знайти весь вміст 
відеоконтенту, відібраний за алфавітом.

ФІЛЬМИ
В цьому розділі ви можете знайти Фільми.

ТЕЛЕПЕРЕДАЧІ
В цьому розділі ви можете знайти всі Телепередачі та Серіали.

НЕЩОДАВНО ДОДАНІ
У цьому розділі ви можете знайти найновіший відеоконтент.

КАТЕГОРІЇ
У цьому розділі ви можете знайти свій відеоконтент, підібраний за категоріями.

Додавання файлів з Фільмами
Коли ви додаєте файл фільму в папку «Фільми», Zappiti автоматично індексує його під час 
наступного перезапуску програми. Щоб примусово провести аналіз, використовуйте спеціальну 
опцію, розташовану в меню Zappiti. (Використовуйте кнопку МЕНЮ на пульті дистанційного 
керування).

Видалення файлів з Фільмами
Коли ви видаляєте файл фільму з папки «Фільми», Zappiti автоматично видаляє обкладинку і 
описову сторінку з вашої колекції Zappiti під час наступного аналізу. Ви можете вручну видалити 
фільм, використовуючи параметр «Видалити», розташований в меню Zappiti.

Визначення невідомого формату Фільмів та Серіалів
Навіть якщо ваші файли c фільмами (або телепередачами) мають невірну назву, Zappiti може його 
ідентифікувати, але тільки якщо користувачі Zappiti раніше ідентифікували його вручну. Файли рідко 
називаються правильно, якщо ви живете в країні, де Zappiti ще не користується популярністю, що 
часто траплялося з самого початку, і, в основному, якщо ви використовуєте Rapp Zappiti NAS. З часом 
Zappiti Db стане більш надійним, оскільки користувачі будуть вручну ідентифікувати файли фільмів і 
серіалів.

Натисніть МЕНЮ і виберіть X для ідентифікації. Ви побачите список файлів, які не ідентифіковано. Потім 
натисніть кнопку «Ідентифікувати». У вікні «Ідентифікація» введіть ще раз назву фільму.

Ви також можете ввести код IMDb, TMDb або TVDb ID, щоб визначити ваш фільм або телепередачу. 
TMDb, TVDb або IMDb код ідентифікатора знаходиться на URL-сторінці фільму. Наприклад, URL-адресу 
фільму «Метрополіс» буде «http://www.imdb.com/title/tt0017136/». Введіть ідентифікаційний номер 
«tt0017136» в поле замість назви. Потім натисніть кнопку «Пошук». Zappiti знайде відповідний фільм зі 
100% точністю. Якщо вашого фільму або телепередачі не існує на TMDb або TVDb, ви можете додати 
його, створивши обліковий запис.

Файли 3D, 4K та UHD форматів
Файли 3D BD ISO, UHD ISO і 4K ISO, а також папки BDMV для 3D і 4K UHD не ідентифікуються 
автоматично. Щоб ідентифікувати контейнер, додайте в нього такі ключові слова:

3D файли: “3D”. (Наприклад, “Metropolis.3D.iso”).
UHD файли: “UHD” або “ULTRAHD” або “ULTRA-HD”. (Наприклад, “Metropolis.UHD.iso”).
4K файли: “4K” або “4096” (Наприклад, “Metropolis.2160x4096.iso”).

16 Короткий посібник користувача

/storage/HDD/Films
Storage ID: 000000000000000
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Батьківський контроль

Щоб позначити фільм як «Дозволено для дітей», виберіть 
фільм (або групу фільмів), потім натисніть кнопку «МЕНЮ» на 
ДК і натисніть «Дозволено для дітей». Потім введіть 4-
символьний пароль.

Персональні категорії
За замовчуванням фільми і телепередачі автоматично пов’язані 
з категоріями. Але ви можете створити свої власні категорії і 
пов’язати вручну фільми. Щоб створити категорію, перейдіть 
в категорії, потім натисніть МЕНЮ та натисніть «Створити
категорію». Потім введіть ім’я та виберіть ярлик. Контекстне 
меню також дає доступ до додаткових параметрів, таким як: 
зміна положення категорій, редагування або видалення.

Автозапуск Zappiti 
Щоб активувати цю функцію, натисніть МЕНЮ, перейдіть до 
Налаштувань, натисніть на другу вкладку та увімкніть
параметр у списку.

Фільтрування та сортування
Щоб відсортувати фільми, натисніть МЕНЮ, потім перейдіть в 
розділ «Фільтр». Натисніть на перший елемент, потім виберіть 
тип сортування: від A до Я, від Я до A, дати випуску, 
тривалість, тощо. Щоб відфільтрувати фільми, клацніть наступні 
параметри: Переглянутий, Продовжити або Не переглянутий.

Функція субтитрів
Щоб змінити параметри відображення субтитрів, такі як колір, 
положення або синхронізація, натисніть кнопку МЕНЮ на 
пульті ДК під час відтворення відео, потім перейдіть до 
субтитрів і змініть бажаний параметр. Щоб змінити вертикальне 
положення субтитрів Blu-ray (PGS), перейдіть в розділ
ПРОСУВАННЯ, потім натисніть «Зміщення субтитрів PGS»
і зменшіть або збільшіть вертикальне положення субтитрів. 
Щоб додати зовнішні субтитри, використовуйте одне і те ж ім’я 
відеофайлу, як показано нижче: 
Metropolis.mkv/Metropolis-en.srt/Metropolis-es.srt

Підтримка коритсувачів та 
спільнота Zappiti Db
Для підтримки користувачів, будь ласка, зв’яжіться з нами за 

адресою: tickets@zappiti.uservoice.com

Щоб приєднатися до спільноти Zappiti Db, створювати обкладинки
фільмів і колажі для Zappiti, будь ласка, зверніться за адресою: 
contact@zappiti.com
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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

Керування з 
третьої сторони

Ви можете керувати своїм 
Zappiti за допомогою 
сторонніх пристроїв, таких 
як Control4, Crestron, 
ProControl, RTI, Logitech, 
Pronto, тощо

Детальна інформація:
zappiti.uservoice.com/
knowledgebase 

Заводські 
налаштування
Щоб скинути 
налаштування Zappiti, 
перейдіть в Мої додатки/
Заводські налаштування.

Auto launch Zappiti on start-up

Auto-start
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