MRP 4205
nástěnný přehrávač

Úvodem:
Řadu nástěnných přehrávačů Dexon zahrnuje i špičkový model MRP 4205. Skládá se základnové stanice, jež
je pevně instalována na stěnu a obsahuje napájení a zesilovače, a speciálního tabletu s potřebným rozhraním. Tablet
může fungovat také autonomně (bez posílání audia do základnové stanice) a obsahuje baterii.
Tento model je tak vlastně kombinací tabletu a 4 zesilovačů. Ano, výstup je tady ve formě 2 stereofonních zesilovačů o výkonu 4 x 20 W, takže ozvučit můžete dvě stereo zóny (se stejnou hudbou) a v každé si nastavíte patřičnou hlasitost. Jako jádro je použit systém Android a umožňuje instalace vlastních aplikací uživatelem. Zdroje
hudby i videa, jsou plně digitální s podporou síťové konektivity, internetu a datového úložiště - paměťové SD karty, USB a vnitřní paměti. Nezapomněli jsme samozřejmě na Aux vstup pro snadné napojení dalšího audio zařízení
a výstup na aktivní subwoofer nebo externí zesilovač.
Nabídka aplikací v systému multimediálního přehrávače je široká a především upravitelná uživatelem, který si
může doinstalovat vlastní Android aplikace. Obsluha je intuitivní díky grafice. Na základní ploše jsou k nalezení
ikonky pro spuštění multimediálního přehrávače hudby, obrázků i videí, procházení internetu, poslechu Aux vstupu
nebo zařízení připojeného přes Bluetooth.
Zajímavá je také podpora DLNA / UPnP a AirPlay, díky které můžete nejenom multimédia v síti procházet,
ale taktéž do zařízení hudbu a videa opačným směrem posílat. Vestavěný je také budík a kalendář.
Co se týká vzhledu, tak celé zařízení má kovové tělo, univerzální elegantní stříbrný design s lesklým povrchem a podsvětleným dotykovým kapacitním 7“ displejem. Rozměry jsou kompaktní a design nijak interiér neruší. Proto se instalace doporučuje poblíž vypínačů osvětlení – na snadně dostupném místě.
Přehrávač se zesilovačem MRP 4205 využijete spolu s podhledovými nebo nástěnnými reproduktory Dexon
např. pro ozvučení koupelny nebo terasy, jelikož je vlhkuodolný, ale také do „běžných“ míst jako jsou pokoje, kanceláře, malé prodejny, restaurace a wellness centra.
Firma DEXON Vám děkuje za projevený zájem o naše výrobky a pevně věříme, že s tímto modelem budete
plně spokojeni.

Technické parametry:
- vestavěné dva stereo zesilovače 2 x 2 x 20 W
- zatěžovací impedance 2 x 2 x 8 
- zesilovač ve třídě D s vysokou účinností 85 %
- 7" dotykový kapacitní displej s rozlišením 1024 x 600 obr. bodů o rozměru 155 x 98 mm
- skládá se základnové stanice, jež je pevně instalována na stěnu a obsahuje napájení a zesilovače, a speciálního tabletu s potřebným rozhraním. Tablet může fungovat také autonomně (bez posílání audia do základnové stanice) a obsahuje baterii.
- kovové tělo obou částí
- slot pro mikroSD kartu nacházející se na vnitřní spodní hraně přední části – samotného tabletu
- USB slot nacházející se na vnitřní spodní hraně přední části – samotného tabletu
- na bázi systému Android ver. 4.4.4, chování a ovládání je tedy stejné jako u tabletu
- otevřený systém, do kterého je možné instalovat další Android aplikace
- graficky orientované ovládaní snadné na obsluhu v češtině
- procesor RK3188 Quad-core CPU, 1 GB RAM, 16 GB ROM
- v základním pohledu zobrazení hlavních navigačních ikon (hodiny + budík, galerie, Explorer, Audio Player,
volba zdroje hudby, Cool market, Stahování, nastavení)
- digitální nastavení výstupní hlasitosti a další navigační tlačítka ve spodní liště obrazovky
- digitální přehrávač hudby, videa, obrázků a dalších multimediálních souborů (např. hudebních stop) z paměťové mikroSD karty, vnitřní paměti, USB slotu nebo prostřednictvím DLNA nebo AirPlay ze síťových
umístění
- bohaté nastavení přehrávače, volba opakování, třídění podle autorů, složek, žánrů, alb, stáhnutí bookletu alba, textu, převíjení, zobrazení názvu multimediálního souboru a stavu přehrávání
- podpora většiny hudebních formátů
- podpora většiny video formátů
- aplikace Galerie pro zobrazování obrázků, s bohatými možnostmi nastavení a řazení v albech
- internetový prohlížeč
- aplikace Explorer pro správu souborů v přehrávači (vnitřní paměť, SD karta, USB)
- aplikace ApkInstaller pro správu systémových a stažených aplikací
- vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné přehrávání z chytrého telefonu nebo tabletu
- indikace spárování s Bluetooth vysílacím zařízením
- dosah Bluetooth spojení cca 10 m
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- vestavěná WiFi konektivita, zařízení přihlásíte do domácí sítě bez nutnosti datového UTP kabelu
- vstup AUX pro připojení dalšího zdroje hudby (analogového)
- citlivost AUX vstupu 600 mV, impedance / 10 k
- výstup Line Out pro napojení aktivního subwooferu nebo dalšího zesilovače, úroveň 0 dB
- sériová linka RS 485 pro komunikaci se systémem inteligentní domácnosti (prozatím neveřejný protokol)
- výstup HDMI pro napojení projektoru, ext. displeje nebo televizoru
- podpora AirPlay (nainstalovaná aplikace AirPin Pro) s možnosti nastavení názvu zařízení. Z iOS Apple
chytrého telefonu, tabletu, počítače anebo televize tak můžete přímo prostřednictvím podporující aplikace
"poslat" stream, hudbu či video do tohoto přehrávače.
- podpora DLNA DMR / UPnP (nainstalovaná aplikace AirPin Pro) s možnosti nastavení názvu zařízení. Z
Android chytrého telefonu, tabletu, počítače anebo televize tak můžete prostřednictvím podporující aplikace
"poslat" stream, hudbu či video do tohoto přehrávače.
- podpora DLNA pro procházení serverů médií v síti
- kalendář s napojením na Google
- budík
- nastavení pozadí displeje, jeho kontrastu a času přechodu do standby zobrazení
- nastavení systémových a přehrávacích hlasitostí vč. typu zvuků
- standby režim šetřící el. energii
- datum a čas je automaticky synchronizován dle internetu
- neobsahuje přijímač GPS, a tudíž není možná lokalizace zařízení a funkce s tím spojené
- vypínač pro celkové vypnutí z napájení na spodní hraně předního rámečku
- tlačítko softwarového vypnutí na pravé hraně předního rámečku
- výstupní ochrany proti zkratu, nadměrnému zatížení nebo přehřátí
- frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / – 3 dB
- zkreslení THD < 0,03 %
- odstup S/N > 81 dB
- napájení přímo AC 230 V / 50 Hz přes šroubovací svorkovnici (pevný přívod v instalaci v příčce, nebo stěně)
- příkon 95 W při plném vybuzení
- vestavěná baterie
- elegantní provedení, univerzální stříbrná barva, moderní lesklý povrch
- vlhkuodolné provedení
- doporučujeme instalovat poblíž vypínačů osvětlení místnosti
- doporučujeme kombinovat s ozvučením pomocí podhledových reproduktorů Dexon RP xxx nebo nástěnných reproduktorů Dexon SP xxx v nízkoimpedančním režimu (ne se 100V transformátorem)
- vhodné pro ozvučení pokoje, koupelny, kanceláře, menší prodejny, wellness nebo restaurace
- nelze instalovat do běžných instalačních krabic
- balení obsahuje spec. instalační krabici s předseknutými otvory pro kabeláž
- veškeré napojení přes šroubovací svorkovnice
- potřebná kabeláž: napájení, 4x reproduktory, audio pro vstup, audio pro výstup, HDMI,
- snadná instalace pomocí šroubků, které jsou součástí balení
- vnější rozměry instalační krabice 175 x 107 x 88 mm
- rozměry čelního rámečku 178 x 136 mm
- zastavěná hloubka samotného přehrávače 52 mm
- celková hloubka 68 mm
- hmotnost 0,83 kg
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Bezpečnostní upozornění:
Před zprovozněním přístroje si pozorně prostudujte celý návod k použití a při instalaci postupujte podle
doporučených pokynů.
Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů.
Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj nemůže pracovat na přímém dešti atp. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde
je zajištěno proudění vzduchu. Přístroj instalujte na rovný a stabilní povrch, kde nehrozí pád přístroje a
potažmo zranění obsluhy a zničení přístroje. Na zařízení neumísťujte žádné cizí předměty, tekutiny
a hořlaviny.
Používejte pouze předepsaného napájení a zátěže. Nepřepínejte verzi napájecího napětí na přístroji, ponechejte ji, jak je nastaveno od výrobce (230 V AC) (je-li vestavěn přepínač). Není-li zařízení delší dobu
v provozu, vypněte jej hlavním vypínačem popř. vypněte jej ze zásuvky. Zasunujete-li hlavní napájecí
přívod do zásuvky, přístroj musí být na hlavním vypínači vypnutý. Je-li napájení přístroje připojeno třemi
vodiči, tzn., že je v napájecím kabelu použitý ochranný vodič, uživatel nesmí jakkoli tento vodič přerušit
či nezapojit do napájecí zásuvky s ochranným kolíkem, nebo do el. rozbočné krabice na příslušnou zemní
svorku. Má-li přístroj navíc vyvedenou zemnící svorku se symbolem uzemnění anebo označením GND, je
velice vhodné a bezpečné tuto svoru propojit se zemním potenciálem, např. na radiátory, jiný přístroj
anebo na jinou kovovou uzemněnou konstrukci. Pokud vyměňujete pojistku, vypněte přístroj z napájení.
K výměně musí být použita jedině pojistka předepsané hodnoty.
Je-li na přístroji ochranný kryt, který zakrývá připojovací terminál, musí být tento při provozu pevně nainstalovaný. Uživateli je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Nedotýkejte se otvorů a částí poblíž chladiče či ventilátoru - mohou mít vysokou teplotu. Ventilační otvory nezakrývejte.
Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejíž špatný technický stav může být příčinou zhoršené
reprodukce nebo příčinou zničení připojených komponentů. Připojená kabeláž, včetně hlavního napájecího přívodu, by neměla být mechanicky namáhána a vystavena vyšší teplotě, či jinak zhoršeným klimatickým podmínkám. Přístroj se může poškodit neopatrným ukostřením libovolného výstupního signálního
vodiče. Připojujte pouze doporučené periferie výrobcem.
V případě poškození krytu, pádu cizího předmětu dovnitř přístroje, zatečení přístroje, nebo v případě že
z přístroje vychází kouř nebo zápach, ihned zařízení vypněte, odpojte je od napájení a kontaktujte dodavatele zařízení.
Opravy zařízení a servisní činnost může provádět pouze výrobce systému - Dexon Czech s.r.o.
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Popis mechanické instalace:
Instalaci zařízení může provádět jen tzv. osoba znalá. Je nutné dodržovat bezpečnostní zásady!
Hrozí úraz elektrickým proudem!
Přehrávač MRP 4205 instalujeme pomocí instalační krabice, kterou naleznete v balení. Není možné používat
jiné instalační krabice a přístroj jakkoli do nich upravovat.
1. Připravte si otvor v příčce a danou kabeláž

2. Do otvoru zabudujte instalační krabici.
3. Nástěnný přehrávač rozložte vysunutím přední části (samotného tabletu) směrem nahoru. Tablet odložte a ponechte si zadní silovou část.
4. Připravenou kabeláž protáhněte otvory instalační krabice a připojte na konektory. Elektrické připojení
viz dále.
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5. Přišroubujte tělo zadní silové části k instalační krabici. Hlavní vypínač na hraně vpravo dole mějte
stále vypnutý (pozice vlevo).

6. Nasuňte přední (tabletovou) část a tablet na hlavním vypínači vpravo dole zapněte.

Popis připojovacích prvků:
Na části zesilovače nalezneme následující konektory.
- Terminál pro připojení hlavního napájení 230 V / 50 Hz. L = fáze, N = střední vodič, PE = ochranný vodič. Doporučujeme kabel CYSY nebo CYKY 2x1 mm2.
- 2 dvojice terminálů pro připojení reproduktorů. L+ = + levého kanálu, L- = - levého kanálu, R+ = + pravého kanálu, R- = - pravého kanálu. Pozor na dodržení polarity nejen na tomto terminálu, ale také u reproduktorů. Minimální zatěžovací impedance je 8 . Doporučujeme reproduktorovou dvoulinku 2x1,5
mm2. Terminály jsou dva, znamená to, že celkem můžeme zapojit 4 reproduktory, neboli, jinak řečeno, 2
stereofonní zóny. Jejich hlasitosti upravujeme v aplikaci Přehrávač.
- Výstup Audio - L, R, GND, pro napojení aktivního subwooferu nebo posilujícího zesilovače.
- Vstup AUX - L, R, GND, pro cizí hudební zdroj. Aktivuje se funkcí Line-In, viz dále.
- HDMI pro připojení dalšího zobrazovacího zařízení (TV, LCD displej, projektor)
- RS 485 – sériová linka pro připojení nadřazeného ovládajícího systému inteligentní domácnosti. Komunikační protokol bude teprve zveřejněn.
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Elektrické připojení:
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Popis prvků čelního panelu:
Nástěnný přehrávač se skládá z přední části samotného tabletu a zadní silové části se zesilovačem, jejíž připojení jsme již popsali dříve. Tabletová část se dá ze zesilovačové vysunout směrem nahoru.
Samotná tabletová část obsahuje tyto prvky:

-

Hlavní vypínač. Je-li v pozici OFF, zařízení je celkově odpojeno od napájení. Uložené nastavení zůstává
v paměti.
Tlačítko softwarového vypnutí. Stejně jako na klasickém tabletu nebo smartphonu, umožňuje vypnout
ukončit systémový software, zapnout tzv. režim v letadle nebo zapnout tzv. tichý režim s umlčeným zvukem. Pokud je tablet v nabíjecím režimu, dlouhým podržením tohoto tlačítka spustíme systém tabletu.
Dotykový displej
Slot pro paměťovou mikroSD kartu se nachází na spodní hraně tabletové části. Na mikroSD kartu doporučujeme ukládat multimediální obsah, který se dá v aplikacích procházet a přehrávat. Paměťovou kartu je
možné mít vloženou trvale.
USB slot, jež je opět na spodní hraně tabletové části, umožňuje připojení USB flash paměti. Zde doporučujeme ukládat pouze dočasný obsah, např. k přesunu na jiné zařízení, protože nasunutím tabletové části na
část zesilovače se tento slot znepřístupní.
Konektor pro komunikaci s zesilovačovou částí.

Zapnutí, vypnutí:

Zapnutí:
V pravém dolním rohu, zespodu čelního rámečku se nachází hlavní vypínač, kterým celkově přístroj zapneme
(připojíme k napájení). V pravém dolním rohu na pravé hraně je tl. softwarového vypnutí, jehož dlouhým podržením spustíme systém tabletu.
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Doporučujeme vždy nejprve sepnout hlavní posuvný vypínač a až poté sepnout samotný systém tlačítkem na
pravém boku. Je-li zapnutý pouze hlavní vypínač, dochází k dobíjení vnitřní baterie přístroje. Po nastartování systému, kdy se zobrazí okno hlavní nebo vedlejší plochy, doporučujeme posečkat cca další 2 minuty, kdy se na pozadí aktivuje další hardware vč. zesilovačů. A až po jeho plné aktivaci jsou viditelné výstupní zóny, viz dále.
Vypnutí:
Vypnutí provádíme postupem, kdy nejprve vypneme hlavní vypínač a až poté systém (tl. na pravém boku).
Vytažení ze základnové stanice:
Je-li samotný tablet vytažený (mimo) ze základnové stanice, je deaktivováno. Propojení s vnitřními zesilovači,
hudba se tak nepřenáší do reproduktorů (v přehrávači jsou skryty hlasitosti pro jednotlivé zóny), a taktéž je deaktivováno Bluetooth. Vytažení doporučujeme provádět ve zcela vypnutém stavu. Předejme tak problémům se zamrznutím aplikací třetích stran, které nelze tak předvídat.

Přechod do standby, automatické vypnutí:
Nedotýkáme-li se delší dobu displeje, přejde tento do standby režimu. Čas a spořič se dá samozřejmě nastavit.
V nastavení hodin také můžeme nastavit dobu, po které se zařízení softwarově vypne. Ze standby režimu se navrátíme krátkým stiskem tl. softwarového vypnutí. Z vypnutí se navrátíme jeho dlouhým podržením.

Nabíjení:
Je-li zapnut hlavní vypínač a současně je přítomno napájení, vnitřní baterie tabletu se automaticky dobíjí, i
když není spuštěn systém. Toto dobíjení lze ověřit krátkým stiskem tl. soft. vypnutí, kdy se následně zobrazí ikona
dobíjející se baterie.

Připojení k Bluetooth:
Abyste mohli z Bluetooth zařízení (jiného tabletu, smartphonu) na tento přehrávač MRPP 4205 přehrávat (vysílat), je potřeba obě zařízení tzv. spárovat. Na hlavní ploše v dolní části zvolte ikonku Bluetooth. Zařízení přehraje
hlášku „Bluetooth On, please pair“ Dále, např. na mobilním telefonu nebo tabletu, zvolte hledání Bluetooth zařízení. Poté naleznete zařízení "MRP 4205" (popř. jiný název). Zvolte připojit k tomuto zařízení. Jako ´heslo zadejte
„0000“ Zařízení se spárují. Nyní můžete na vzdáleném spárovaném zařízení spustit přehrávání.
Hlasitost konektivity Bluetooth můžeme uzpůsobit nastavením Outline Source na okně

,
viz dále.
Je-li tablet nezasunutý do základnové stanice, Bluetooth je deaktivováno.

Připojení k WiFi:
Je vhodné, aby zařízení bylo připojeno do internetu, potažmo do vnitřní sítě. Připojením získáte možnost streamovat přes AirPlay a DLNA, možnost procházet internet, stahovat a instalovat aplikace, automaticky stahovat
obrázky k multimediálnímu obsahu, např. obrázky alb a mnoho dalšího.
V nastavení (ikonka ozubeného kolečka na hlavní ploše) naleznete sekci WiFi, kde vyberete síť a nastavíte
potřebné údaje.
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Hlavní plocha:
Hlavní plocha se skládá z výroby ze dvou stránek a obsahuje dlaždice. Stránky automaticky přibývají, pokud
je dlaždic mnoho.
Na první stránce nalezneme dlaždice, které reprezentují samotné funkce tabletu a aplikace.
Vespod se nachází černá lišta, kde jsou (postupně zleva) tlačítka pro zvýšení hlasitosti, zpět (dvojklik obvykle
ukončuje aplikaci zcela), domů, zobrazení oken, a zvýšení hlasitosti.
Srolujeme-li dolů horní část displeje, zobrazíme ikonky s událostmi a spuštěnými aplikacemi. Vpravo nahoře
pak jsou běžné ikonky budíku, WiFi, času a baterie.

Nyní k jednotlivým funkcím (postupně zleva dolů). Krátkým klikem na ikonku se přepneme na danou funkci
či aplikaci. Dlouhým klikem můžete dlaždice mazat a přesouvat. Je-li zobrazena aplikace nebo nějaké okno nastavení, je doprovázeno opět onou spodní černou lištou.

Hodiny
Zobrazují aktuální čas, který je synchronizován z internetu. Ve spodní části dlaždice vidíme nejbližší budík.
Klikem na hodiny přecházíme do jejich detailního zobrazení, v režimu běžného času.
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V levém dolním rohu vidíte čas ve zvoleném městě. Tyto časy si můžete přidávat klikem na prostřední ikonku
polohy:

Vlevo dole je ikonka budíku. Můžete si zvolit několik budíků.

Vpravo dole je možno přejít do nastavení hodin:

V levém horním rohu zobrazení hodin si můžete zvolit ze tří možných režimů zobrazení času. Postupně zleva
to je časový odpočet, běžný čas a stopky:
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Galerie
Zobrazuje multimediální obsah v přehrávači ve vnitřní paměti, USB slotu a na SD kartě. Nalezený obsah zobrazí po složkách.

Prohlížeč
Jedná se o klasický prohlížeč internetu. Samozřejmě si můžete doinstalovat vlastní.

Explorer
je aplikace k procházení všech souborů v zařízení. Umožňuje vytvářet složky, mazat soubory atp.

Stránka č. 13

Video
je ve své podstatě video přehrávačem. Podporována je většina běžně známých formátů.

Prostřední velká dlaždice na hlavní ploše je vestavěný přehrávač hudby Audio Player.
Pod touto velkou dlaždicí, která umožňuje navigaci po skladbách a zobrazuje booklet alba, vidíme ikonky pro
výběr zdroje hudby. Zleva, je to Music (hudba uložená v přehrávači ve vnitřní paměti, USB nebo na SD kartě),
Bluetooth (do zařízení posíláme hudbu skrz Bluetooth konektivitu, popsáno dříve) a Line-in (posloucháme signál
přivedený na vstup Aux).

Zelená tečka indikuje, na který zdroj hudby máme přepnuto.
Klikem na horní dlaždici se dostáváme do detailu přehrávače. Zde vidíme nalezené skladby a možnosti navigace v nich.

Velice důležité jsou ikonky vpravo nahoře.
Ikonka domečku nás zavede do nastavení citlivosti Outline Source (skrývá v sobě citlivost Aux vstupu a hlasitost Bluetooth konektivity) a dále pak nastavení relativní hlasitosti dvou výstupních zón.
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Zde si tedy určíme relativní poměr hlasitosti v zónách. Hlasitost již pak globálně nastavujeme pomocí tlačítek
v dolní černé liště, jak bylo popsáno výše. Zóny je také možné celkově vypnout.
Pokud tabletová část není zasunuta do části zesilovačové, nastavení relativní hlasitosti zón není možné (zvuk
se nepřenáší do zesilovačů).

Ikonka trojtečky vede na okno volby zdroje signálu (totéž jako dříve). Vpravo nahoře se pak ještě dostáváme
k funkci Bind Device, která bude aktivní v systému inteligentní domácnosti.

Klikem na obrázek bookletu alba v dolní bílé liště se skladbou a navigačními tlačítky si maximalizujeme pohled přehrávače. Zde se můžeme (opět zleva) pomocí ikonek vrátit zpět na seznam, zvolit způsob opakování (jednou, dokola, náhodně), nastavit equalizér nebo přejít do okna volby zdroje hudby, popsaného výše.
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Nyní dále k aplikacím na hlavní ploše.
Aptoide / SlideMe / Cool market
Jelikož se Obchod Play (Google Play) v tomto zařízení již nepoužívá, bylo předinstalováno několik alternativ,
kde je možné získat a stáhnout další aplikace k instalaci.
Z vlastní praxe doporučujeme nejvíce aplikaci Aptoide, popř. SlideMe, Coolmarket již méně.
Není-li aplikace Aptoide nainstalována (záleží na výrobní sérii), lze si ji stáhnout z https://en.aptoide.com/
Není-li aplikace SlideMe nainstalována (záleží na výrobní sérii), lze si ji stáhnout z http://slideme.org/
Tyto alternativní aplikace mohou být umístěny na druhé stránce hlavní plochy.
Stahování
Je správcem souborů ke stažení nebo již stáhnutých.

Nastavení
Tato sekce obsahuje komplet parametry nastavení celého přehrávače. Toto nastavení je systémové Android, je
tedy shodné s jinými zařízeními. Je v češtině a jednotlivé parametry jsou přímo popsány v systému.
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To je z první stránky hlavní plochy vše.
Posunutím celé plochy prstem doleva se dostáváme na další stránku:

Ta obsahuje dlaždice dalších nainstalovaných aplikací, s tím, že některé jsou již obsaženy na první straně, proto jejich popis vynecháme.
AirPin (pro)
Je velice důležitá aplikace, která může být spuštěná na pozadí. Slouží k tomu, aby bylo možné na zařízení posílat multimediální stream (obrázky, hudbu, nebo video) prostřednictvím AirPlay ze zařízení se systémem iOs,
nebo prostřednictvím DLNA / UPnP ze zařízení se systémem Android nebo Windows.
Pokud je tedy tato služba spuštěna, vidíme přehrávač MRP 4205 v síti, a můžeme na něj odeslat multimediální
obsah. Ve Windows je to přímo funkce nad daným souborem „Přehrát do“ nebo „Vysílat na zařízení“. V mobilních
zařízeních, kupříkladu v aplikaci AirWire přímo vybereme zařízení, jak je nazváno v aplikaci AIrPin a hudební
obsah odvysíláme do MRP 4205.

Audio je možné streamovat pomocí různých aplikací, např., Air Wire, All Connect a dalších, nebo rovnou
prostřednictvím aplikací internetových služeb jako jsou např. Spotify nebo iTunes. Streamovat je možné obvykle i
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přímo z "továrních" přehrávačů smartphonů a tabletů. Všeobecnou podmínkou je, aby aplikace měly možnost vybírat UPnP zařízení v síti a streamovat přes DLNA nebo AirPlay.
Pokud si budete chtít vyzkoušet další aplikace na univerzální streamování hudby po síti, hledejte klíčová slova
"UPnP", "dlna", "airplay", "streaming".
To jakým protokolem budete hudbu vysílat je dáno systémem zařízení v síti. Pokud používáte iPhony, iPady,
tudíž zařízení z iOS, budete potřebovat aplikaci s podporou AirPlay.

Nevýhodou těchto zařízení je jejich uzavřenost, takže hudební obsah se řeší vesměs skrz iTunes. Taktéž je
otázkou, jaká bude dostupnost obsahu z místní sítě.
V případě zařízení se systémem Android, ale také i Blackberry nebo Windows je obvykle použito vysílání a
procházení hudebního obsahu pomocí DLNA.

Většina streamovacích aplikací podporuje oba protokoly.
Streamovat (hudbu, fotky i videa)¨je samozřejmě možné i z počítačů. Např. u těch se systémem MS Windows,
např. verze Win 7, provedeme v aplikaci Windows Media Player „zapnutí serveru médií“ a dále v jeho nastavení
naše zařízení povolíme. Ve Win 10 povolíme „Vysílání datového proudu médií“ v rozšířeném nastavení sdílení a
sítě. Pak již postačí nad daným mediálním souborem zvolit „Play To“ nebo „Přehrát do“ a media soubor se odvysílá do streamujícího zařízení. U verze Win 10 se to provádí podobně, nad daným mediálním souborem pak zvolíme
„Vysílat na zařízení“.
Apkinstaller
slouží ke správě instalovaných aplikací.
AudioPlayer
byl popsán dříve.
Kalendář
je aplikace ke správě událostí
Hodiny
byly popsány dříve.
Galerie
byla popsána dříve.
Hledat
je malou aplikací, která zavolá vyhledávání na Google.
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Obchod Play
Protože Obchod Play (Google Play) není již na MRP 4205 podporován, není tato aplikace již dostupná, stejně
jako její podpůrná aplikace Nastavení Google.

Instalace dalších aplikací:
Jak již bylo napsáno, pro instalace aplikací a jejich aktualizace používejte platformu Aptoide (nahrazuje Google Play)

Pro správu aplikací, jejich odinstalaci a „ruční“ instalaci z APK souborů, používejte aplikaci Apkinstaller.
Může se stát, že kýženou aplikaci na Aptoide nenaleznete, pak je potřeba uchýlit se k „ruční“ instalaci z APK
souboru.
Dobrým pomocníkem je web https://apkcombo.com/ , kde lze vyhledávat aplikace jakožto instalační APK
soubory. Konkrétně zde máme možnost dohledání instalačního souboru APK, který si stáhněte do počítače, následně MRP 4205 propojte s počítačem přes USB kabel a soubor uložte do složky Downloads v přehrávači MRP 4205.
Aplikaci pak nainstalujte pomocí aplikace ApkInstaller.

Aplikace pro přehrávání internetových rádií a videí:
Pro přehrávání internetových rádií, můžeme z vlastní zkušenosti doporučit aplikace Radio Box a iRadio –
Český rozhlas. Zajímavou platformou pro přehrávání videí z databáze YouTube je aplikace YouTube Vanced.

Údržba:
Údržbou rozumíme opatrné vyčištění systému od prachu a překontrolování kabeláže.

Likvidace, recyklace, schválení, bezpečnost:
Na základě zákona č. 7/2005 Sb. o odpadech z elektrických zařízení a zákonu č. 542/2020 Sb. o výrobcích
s ukončenou životností, je společnost Dexon Czech s.r.o. zapsána v seznamu MŽP ČR a je účastníkem kolektivního
systému Asekol pod klientským číslem 2005/10/10/92,BAT2005/10/10/92,DR-019488.
Ve smyslu zákona č. 297/2009 Sb. o odpadech, je společnost Dexon Czech s.r.o. registrována prostřednictvím
správce Asekol do systému Ecobat.
Na základě zákona č. 477/2001 Sb. o obalech dodavatel systému Dexon Czech s.r.o. má uzavřenou smlouvu
o sdruženém plnění se společnosti Ekokom a.s. pod klientským číslem EK-F06020790.
Na základě zákona č. 22/1997 Sb., je-li nařízením vlády stanoveno, výrobce ujišťuje, že bylo vydáno výrobcem prohlášení o shodě.
Výrobce prohlašuje, že nejsou v reprosoustavě použity nebezpečné látky (materiály) v rámci Směrnice
2011/65/ES Evropského parlamentu a Rady (RoHS2) o omezení používání určitých nebezpečných látek/materiálů
v elektrických a elektronických zařízeních.
Samotné zařízení není možné likvidovat vyhozením do komunálního odpadu. Vzhledem k použitým materiálům, je nutné zařízení odevzdat na příslušných sběrných místech (sběrných dvorech) tzv. kolektivního systému
(seznam na www.asekol.cz, www.env.cz), které likvidaci a recyklaci zajistí. Lze také odevzdat dodavateli, který
zařízení předá výrobci ke zpětnému využití. Zařízení obsahuje nebezpečné kovy a materiály.
Kartónový obal vyhoďte do nádob komunálního odpadu určených pro papír.
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Poznámka k verzi návodu:
Tento návod k použití je neustále aktualizován. Doporučujeme proto stáhnout si nejaktuálnější verzi návodu
ze stránek https://www.dexon.cz. Nejrychlejší způsob, jak aktuální návod k použití získat, je vyhledat daný model
výrobku na stránkách: https://www.dexon.cz/podrobne-vyhledavani.html Zde zadejte přesně modelové označení,
např. „MRP 4205“, pozor na mezeru. Rozkliknutím nalezené položky zobrazíte odkazy na návody atd.
V případě, že se již produkt nevyrábí, je možno získat návod k použití z archivu na adrese: https://www.dexon.cz/clanky/navody-k-pouziti
Tento návod k použití byl publikován 19.01.2022.

 DEXON CZECH s.r.o.
Zpracoval: Ing. Kamil Toman
E-mail: podpora@dexon.cz
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