Vítejte. Sledujete Apple TV.

Všechno, co se potřebujete dozvědět předtím, než
se uvelebíte na pohovce, naleznete v této příručce.
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Apple TV můžete použít ke sledování HD filmů a TV pořadů z iTunes Store
přímo na svém širokoúhlém televizoru. Přehrávejte obsah z Netfix, živě nebo
ze záznamu sledujte sportovní přenosy a zpravodajství, užívejte si podcasty,
YouTube, Vimeo a internetová rádia. Streamujte svou hudbu a fotografie
z iCloudu nebo bezdrátově přehrávejte svůj obsah v iTunes na Macu nebo PC.
Sledujte celoobrazovkové prezentace fotografií z pohodlí svého gauče. Pomocí
AirPlay na Apple TV bezdrátově přenášejte obrazovku svého iPhonu, iPadu
a iPodu touch nebo zrcadlete obrazovku svého iPhonu 4S či iPadu.
Poznámka: Dostupnost obsahu závisí na konkrétním regionu. AirPlay vyžaduje
kompatibilní iOS zařízení s kompatibilní verzí softwaru.
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Další témata

Kde hledat informace

Co potřebujete do začátku

„Co budete potřebovat“ na stránce 10

Nastavení Apple TV

„Nastavení Apple TV“ na stránce 11

Nastavení síťového připojení

„Nakonfigurování Apple TV“ na stránce 16

Použití ovladače Apple Remote

„Použití ovladače Apple Remote“ na stránce 20

Řešení potíží s Apple TV

„Řešení problémů“ na stránce 26

Bezpečnostní informace o Apple TV
a záruka

Viz přiložený Průvodce důležitými informacemi
o Apple TV

Obsah balení

Síťový napájecí kabel

Apple Remote

Poznámka: Váš napájecí kabel může vypadat jinak než ten, který je zde
vyobrazen.

Kapitola 1   Zapojte.
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Apple TV v kostce

Přijímač
infračerveného
signálu

Stavová kontrolka

Napájecí zdířka

£ HDMI port
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G Ethernetový port

d Micro USB port

Optické digitální
zvukové rozhraní

Přijímač infračerveného signálu
Umožňuje ovládat Apple TV přiloženým ovladačem Apple Remote.
Stavová kontrolka
Při zapínání Apple TV stavová kontrolka pomalu bliká. Po zapnutí svítí stavová
kontrolka trvale. Viz „Stavová kontrolka“ na stránce 27.

≤

Napájecí zdířka
K napájecí zdířce na Apple TV připojte přiložený síťový napájecí kabel.

£

HDMI port
Slouží pro připojení HDMI kabelu spojujícího Apple TV s HDMI portem vašeho
televizoru s vysokým rozlišením.

d

Micro USB port
Používá se pro servis a diagnostiku.
Optické digitální zvukové rozhraní
Slouží pro zasunutí optického digitálního zvukového kabelu (označuje se
také zkratkami S/PDIF nebo TOSLINK), kterým lze Apple TV připojit k receiveru
domácího kina vybavenému optickým digitálním zvukovým vstupem.

G

Ethernetový port
Pokud používáte síť typu Ethernet, připojte ethernetový kabel.

Z

Vestavěná Wi-Fi technologie 802.11n
Umožňuje připojit Apple TV k vaší bezdrátové síti.

Kapitola 1   Zapojte.
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Co budete potřebovat
Abyste mohli začít s používáním Apple TV, budete potřebovat:

HD televizor
HD televizor (HDTV) se zobrazovacím formátem 720p nebo 1080p

Propojovací kabely
ÂÂ HDMI kabel pro připojení Apple TV k vašemu televizoru
ÂÂ Optický zvukový kabel (volitelná výbava)

Síť
ÂÂ Bezdrátová Wi-Fi síť standardu 802.11a, b, g nebo n (pro bezdrátové

streamování videa je nutná síť 802.11a, g, nebo n) nebo ethernetová síť
standardu 10/100Base-T
ÂÂ Širokopásmové internetové připojení (DSL, kabel nebo LAN)
ÂÂ Název vaší bezdrátové sítě a heslo (pokud je používáte)

Software a účty
Pro přehrávání obsahu z Macu nebo PC na Apple TV budete potřebovat:
ÂÂ iTunes 10.5 nebo novější
ÂÂ Apple ID pro půjčování filmů a nákup televizních pořadů na iTunes Store a pro

streamování obsahu z Macu nebo PC prostřednictvím funkce Domácí sdílení
ÂÂ Účet Netflix pro streamování obsahu Je možné, že pro plný přístup k dalšímu

internetovému obsahu budete potřebovat další účty.
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Nastavení Apple TV
Apple TV se připojuje k televizoru přes HDMI port, který přenáší zvuk i obraz.
Než Apple TV nastavíte, prohlédněte si zdířky na zadní straně vašeho televizoru
a ujistěte se, že máte k dispozici správné kabely.
ÂÂ HDMI kabel: Apple TV můžete připojit k HDTV nebo k receiveru domácího kina

vybavenému HDMI portem pomocí HDMI kabelu přenášejícího zvuk i obraz.
ÂÂ Optický zvukový kabel (volitelná výbava): Tento kabel použijte pro připojení

Apple TV k receiveru nebo zvukovému systému.
Důležité: Než zapojíte Apple TV do elektrické zásuvky, pozorně si pročtěte tyto
pokyny pro instalaci a bezpečnostní informace v přiloženém Průvodci důležitými
informacemi o Apple TV.

Kapitola 1   Zapojte.
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1. krok: Zapojení kabelů
1 Jeden konec HDMI kabelu připojte zezadu k televizoru.
2 Druhý konec připojte k HDMI portu na zadní straně Apple TV.
3 Chcete-li zvuk přenášet optickým digitálním kabelem, zapojte jej jedním
koncem do zvukového vstupu na vašem receiveru nebo televizoru a druhým
koncem do optického digitálního zvukového rozhraní na zadní straně Apple TV.
HDMI port

HDMI port

Apple TV
Televizor
HDMI kabel

Poznámka: Vestavěná Wi-Fi technologie 802.11 propojí Apple TV s vaší
bezdrátovou sítí. V případě, že používáte síť typu Ethernet, připojte k ní Apple TV
ethernetovým kabelem.
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2. krok: Připojení napájecího kabelu
Jeden konec napájecího kabelu připojte k napájecí zdířce na zadní straně
Apple TV a druhý k elektrické zásuvce.
Napájecí zdířka

Důležité: Na Apple TV nepokládejte žádné předměty. Mohly by rušit příjem
bezdrátového signálu. Rovněž nepokládejte Apple TV na jiná elektronická
zařízení ve skříni s audiovizuální technikou.

3. krok: Zapnutí televizoru a výběr vstupu
Apple TV vám po prvním zapnutí pomůže s výběrem jazyka a sítě. Viz kapitola 2,
„Nastavte.“, na stránce 15.
Vidíte-li po prvním zapnutí Apple TV jen černou obrazovku, zkontrolujte,
zda jste na televizoru navolili tentýž vstup, přes který jste předtím připojili
kabely k televizoru nebo receiveru domácího kina. Viz též kapitola 4, „Problém?
Snadná pomoc.“, na stránce 25. Informace o vstupech vašeho televizoru najdete
v dokumentaci, kterou jste k němu obdrželi.

Kapitola 1   Zapojte.
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2
Nastavte.

www.apple.com/support/appletv

Apple TV vám pomůže s výběrem bezdrátové sítě, jejím nakonfigurováním
a s připojením k iTunes v počítači za účelem sledování a poslechu obsahu z vaší
knihovny iTunes.

Nakonfigurování Apple TV
Při nastavování Apple TV mějte po ruce název své sítě a heslo (pokud je používáte)
a také váš ovladač Apple Remote. Dbejte na to, aby mezi ovladačem a Apple TV
nebyly žádné překážky. Informace o používání dálkového ovladače viz kapitola 3,
„Dívejte se.“, na stránce 19.
Pokud k připojení použijete:
ÂÂ kabelovou síť Ethernet, Apple TV ji rozpozná automaticky.
ÂÂ bezdrátovou síť, Apple TV vám pomůže s výběrem a nastavením síťového připojení.

Připojení k vaší bezdrátové síti
Apple TV vám pomůže s připojením k vaší bezdrátové síti. Pokud pro přístup k síti
používáte jméno a heslo, mějte je po ruce.
Pomocí ovladače Apple Remote:
1 Vyberte síť ze seznamu. V případě, že je síť skrytá, zadejte její název.
2 Zadejte heslo sítě (pokud je používáte).
Pokud se nepřipojujete prostřednictvím protokolu DHCP, je možné, že budete
muset zadat IP adresu, masku podsítě, adresu směrovače a adresu DNS.
Při připojování k síti postupujte podle pokynů na obrazovce.
16
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Připojení k iTunes
Chcete-li z Apple TV přistupovat k obsahu své knihovny iTunes, musíte mít
v počítači nainstalovány iTunes 10.5 nebo novější. Seznam systémových
požadavků viz „Software a účty“ na stránce 10.

Aktualizace softwaru iTunes
Aktualizujte iTunes na nejnovější verzi:
ÂÂ Na Macu použijte k aktualizaci na nejnovější verzi iTunes funkci Aktualizace

softwaru. Chcete-li použít Aktualizaci softwaru, vyberte příkaz Apple () >
Aktualizace softwaru.
ÂÂ Na počítači s Windows můžete aktualizaci na nejnovější verzi iTunes provést

pomocí nápovědy pro iTunes. Otevřete iTunes a poté vyberte příkaz
Nápověda > Vyhledat aktualizace.

Nastavení Domácího sdílení
Po  nastavení síťového připojení je třeba nastavit iTunes a Apple TV tak, aby
spolu sdílely obsah vaší knihovny iTunes. Pomocí funkce Domácí sdílení v iTunes
a na Apple TV můžete sdílet knihovnu iTunes ve všech počítačích připojených
k místní síti, v nichž je Domácí sdílení nastaveno.

Kapitola 2   Nastavte.
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Nastavení Domácího sdílení v iTunes:
1 Otevřete iTunes v počítači.
2 Vyberte příkaz Pokročilé > Zapnout Domácí sdílení.
3 Zadejte své Apple ID a heslo a poté klikněte na Vytvořit domácí sdílení.
4 Kroky 1 až 3 zopakujte ve všech počítačích, které chcete pro domácí sdílení
používat.
Další informace o iTunes naleznete přímo v iTunes. Otevřete iTunes a použijte
příkaz Nápověda > Nápověda pro iTunes.
Nastavení Domácího sdílení na Apple TV:
1 Na Apple TV vyberte příkaz Settings > Computers.
2 Vyberte volbu Zapnout Domácí sdílení a poté zadejte kombinaci Apple ID
a hesla, kterou jste předtím zadali v počítači.
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3
Dívejte se.

www.apple.com/support/appletv

Chcete-li se dozvědět více o používání ovladače Apple Remote s Apple TV,
čtěte dále.

Použití ovladače Apple Remote
Ovladačem Apple Remote můžete ovládat nastavení Apple TV a procházet
svůj mediální obsah. Dbejte na to, aby mezi ovladačem a Apple TV nebyly
žádné překážky.
Nahoru

Vybrat

Doleva

Doprava

Dolů
MENU

Nabídka
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Přehrát/pozastavit

Základní funkce dálkového ovladače
Ovladač Apple Remote můžete použít k provedení následujících akcí:
Činnost

Provedete takto

Procházení volbami v nabídce

Použijte tlačítka Nahoru, Dolů, Doleva a Doprava.

Výběr volby z nabídky

Stiskněte tlačítko Vybrat.

Návrat do předchozí nabídky

Stiskněte tlačítko Nabídka.

Pozastavení a obnovení přehrávání

Stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit (’)

Návrat do hlavní nabídky

Podržte tlačítko Nabídka.

Resetování Apple TV

Přidržte současně stisknutá tlačítka Nabídka a
Dolů, dokud na Apple TV nezačne rychle blikat
stavová kontrolka.

Tlačítka Nahoru a Dolů na ovladači Apple Remote neovládají hlasitost na vašem
televizoru ani na receiveru. K nastavení hlasitosti použijte ovladač, který jste
obdrželi spolu s televizorem nebo receiverem.

Spárování Apple TV s dálkovým ovladačem
Ovladač Apple Remote pracuje s přijímačem infračerveného signálu, který
je zabudován v Apple TV. Chcete-li, aby Apple TV spolupracovala pouze
s přiloženým ovladačem, spárujte je.
Spárování Apple TV s přiloženým ovladačem:
1 Miřte ovladačem přímo na Apple TV.
2 Po 6 sekund přidržte současně stisknutá tlačítka Nabídka a Doprava.
Kapitola 3   Dívejte se.
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Případně:
1 V hlavní nabídce Apple TV vyberte Settings.
2 Použijte příkaz General > Remotes > Pair Apple Remote.
Po úspěšném spárování ovladače Apple Remote se na Apple TV zobrazí symbol
článku řetězu ( ) nad obrázkem dálkového ovladače. Apple TV bude nyní
reagovat pouze na spárovaný ovladač.

Zrušení párování Apple TV s dálkovým ovladačem
Jestliže ztratíte ovladač Apple Remote, s nímž jste Apple TV spárovali, můžete
párování Apple TV se ztraceným ovladačem zrušit pomocí jiného ovladače
Apple Remote.
Zrušení párování Apple TV se spárovaným ovladačem:
1 Miřte ovladačem přímo na Apple TV.
2 Po 6 sekund přidržte současně stisknutá tlačítka Nabídka a Doleva.
Případně:
1 V hlavní nabídce Apple TV vyberte Settings.
2 Použijte příkaz General > Remotes > Unpair Apple Remote.
Po úspěšném zrušení párování ztraceného ovladače se na Apple TV zobrazí
) nad obrázkem dálkového ovladače.
symbol přerušeného článku řetězu (
Nyní můžete Apple TV spárovat s jiným ovladačem.
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Výměna baterie v dálkovém ovladači
Při nízké úrovni nabití baterie v ovladači Apple Remote se na Apple TV objeví
obrázek dálkového ovladače a varovný symbol (·). Baterii vyměňte za novou
baterii typu CR2032.

Přihrádka
pro baterie

Výměna baterie:
1 Pomocí mince otevřete kryt přihrádky pro baterie.
2 Baterii vyjměte.
3 Vložte baterii CR2032 kladným pólem (∂) nahoru.
4 Zavřete kryt přihrádky pro baterie a zajistěte jej pomocí mince.
Důležité: Použitou baterii zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy na
ochranu životního prostředí.

Kapitola 3   Dívejte se.
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Půjčování filmů a nákup televizních pořadů
Přímo na Apple TV si můžete půjčovat filmy ve standardním i vysokém rozlišení a
nakupovat televizní pořady (tam, kde jsou k dispozici). Chcete-li zjistit, kdy končí
termín zápůjčky filmu, postupujte podle pokynů na obrazovce. Zakoupené
televizní pořady nejsou časově omezeny.
Když vyprší doba, na kterou jste si film půjčili, nebudete jej už moci přehrát.
Pokud se na něj budete chtít podívat znovu, musíte si jej v iTunes opět vypůjčit.

24
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4
Problém? Snadná pomoc.

www.apple.com/support/appletv

Většinu problémů s Apple TV vyřešíte snadno a rychle, budete-li se řídit radami
v této kapitole. Další tipy a informace o řešení potíží najdete na stránce podpory
Apple TV na adrese www.apple.com/support/appletv.

Řešení problémů
Pokud máte s Apple TV potíže, obvykle je lze snadno a rychle vyřešit.
První kroky
Pokud Apple TV nereaguje, nejprve zkontrolujte:
ÂÂ Zda jsou kabely spojující Apple TV s televizorem zasunuty až na doraz.
ÂÂ Zda jsou napájecí kabely Apple TV i televizoru řádně připojeny k funkčnímu

zdroji napájení.
ÂÂ Zda je televizor zapnutý a je na něm navolen správný vstup.
ÂÂ Zda je Apple TV připojena k síti. Použijte příkaz Settings > General > Network

a zjistěte, zda je Apple TV přidělena IP adresa.
ÂÂ Zda je síťové a internetové připojení zapnuté a zda správně funguje.

Máte-li stále potíže, zkuste zařízení restartovat – odpojte Apple TV, televizor,
bezdrátové síťové vybavení nebo základnu a směrovač od elektrické zásuvky.
Vyčkejte 30 sekund a pak vše opět připojte.
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Stavová kontrolka
Stavová kontrolka umístěná vpředu na Apple TV signalizuje, co se se zařízením
právě děje.
Stav Apple TV

Stavová kontrolka

Zapnuto

svítí

Vypnuto nebo pohotovostní režim

nesvítí

Zapínání

pomalu bliká

Příjem příkazu z dálkového ovladače

blikne jednou

Odmítnutí příkazu z dálkového ovladače
(pokud jste s Apple TV spárovali dálkový
ovladač, ale používáte jiný, nespárovaný)

blikne třikrát

Zjištěn problém

bliká rychle

Další kroky
V případě, že se vám Apple TV nepodařilo pomocí předchozích kroků oživit,
zkuste provést následující kroky.
Pokud není slyšet zvuk
ÂÂ Je-li Apple TV připojena k receiveru, zkontrolujte, zda je receiver zapnutý.
ÂÂ Ujistěte se, že nastavení vstupu, které jste vybrali na televizoru nebo receiveru,

odpovídá vstupu, k němuž jste připojili zvukový kabel. Další informace
najdete v dokumentaci dodané s vaším receiverem.
ÂÂ Ujistěte se, že je zvuk na televizoru nebo receiveru zesílený a že není vypnutý

tlačítkem Mute.
Kapitola 4   Problém? Snadná pomoc.
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ÂÂ Ujistěte se, že používáte správný zvukový kabel a že je tento kabel řádně

připojen k Apple TV i k vašemu televizoru nebo receiveru.
ÂÂ Pokud pro přenos zvuku používáte HDMI, ověřte, zda váš televizor podporuje

příjem zvuku přes HDMI port. HDMI porty na některých starších televizorech
podporují pouze video.
Pokud reproduktory televizoru vydávají nežádoucí hluk či šum
ÂÂ Jestliže váš televizor nebo reprosoustava podporují zvuk Dolby Digital,

zkontrolujte, zda je u nich správně nastaven výstup Dolby Digital. Na Apple TV
použijte příkaz Settings > Audio & Video > Dolby Digital a poté On nebo Off.
Máte-li potíže s přehráváním obsahu z iOS zařízení pomocí AirPlay
ÂÂ Na Apple TV použijte příkaz Settings > AirPlay a zkontrolujte, zda je volba

AirPlay zapnutá.
ÂÂ Ujistěte se, že jsou Apple TV a počítač připojeny ke stejné Wi-Fi síti.
ÂÂ Ujistěte se, že je v iOS zařízení nainstalován systém iOS nebo novější.
ÂÂ Pokud přenášíte obsah obrazovky svého iOS zařízení na Apple TV pomocí

funkce AirPlay Mirroring, zkontrolujte, zda vaše zařízení tuto funkci podporuje.
Pokud Apple TV nepřehrává vaše fotoalba či prezentace
ÂÂ Zkontrolujte, zda jsou ve vaší knihovně fotografií nebo ve složce v počítači
fotografie skutečně uloženy.
ÂÂ Ujistěte se, že jak Apple TV, tak i počítač, který používáte, jsou nastaveny pro

domácí sdílení. Viz „Připojení k iTunes“ na stránce 17.
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ÂÂ Zkontrolujte, zda jsou vybrány fotografie, které chcete sdílet. V iTunes použijte

příkaz Pokročilé > „Vyberte fotografie ke sdílení“ a poté vyberte fotografie,
které chcete sdílet.
ÂÂ Ujistěte se, že jsou Apple TV a počítač připojeny ke stejné lokální síti.
ÂÂ Ujistěte se, že Apple TV i počítač používají stejný účet Domácího sdílení.

Pokud na Apple TV v oddílu Computers nevidíte svou knihovnu iTunes:
ÂÂ Ujistěte se, že jsou Apple TV a počítač připojeny ke stejné lokální síti.
ÂÂ Ujistěte se, že Apple TV a iTunes používají stejný název účtu a heslo.

Pokud dálkový ovladač nefunguje
ÂÂ Miřte ovladačem přímo na Apple TV.
ÂÂ Pokud jste Apple TV spárovali s ovladačem Apple Remote, ujistěte se, že

používáte spárovaný ovladač.
ÂÂ Jestliže stavová kontrolka na Apple TV jednou blikne, když stisknete tlačítko

na spárovaném ovladači, znamená to, že problém není v ovladači. Viz „Když
vidíte správný obraz, ale Apple TV nereaguje“ na stránce 31.
ÂÂ Pokud používáte nespárovaný ovladač, blikne stavová kontrolka na Apple TV

třikrát.
ÂÂ Pokud jste Apple TV spárovali s ovladačem Apple Remote a nemůžete

spárovaný ovladač najít, nastavte Apple TV tak, aby opět spolupracovala
s libovolným ovladačem Apple Remote, stisknutím tlačítek Nabídka a Doleva
na jiném ovladači a podržením těchto tlačítek po dobu 6 sekund.
ÂÂ Ujistěte se, že přední strana Apple TV není zakrytá.
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ÂÂ Pokud se na Apple TV zobrazuje obrázek dálkového ovladače a varovný

symbol (·), je třeba vyměnit baterii v ovladači. Viz „Výměna baterie
v dálkovém ovladači“ na stránce 23.
Když Apple TV nemá přístup k síti
ÂÂ Zkontrolujte, zda není šíření signálu blokováno překážkami, a podle potřeby

přemístěte základnu nebo Apple TV.
ÂÂ Pokud je v síti povoleno zabezpečení, ujistěte se, že zadáváte správné heslo.
ÂÂ Je-li v síti povoleno zabezpečení, dočasně je na základně vypněte a zkuste se

znovu připojit.
ÂÂ Zkontrolujte IP adresu, kterou Apple TV používá. Pokud má tato adresa

tvar 169.x.x.x, směrovač nebo základna pravděpodobně nejsou správně
nakonfigurovány. Zkontrolujte, zda máte přístup ke službě DHCP, nebo
nastavte IP adresu na Apple TV ručně.
ÂÂ Apple TV se nemůže připojit k bezdrátovým sítím, jejichž názvy nebo hesla

obsahují znaky z horní poloviny (rozšířené) sady ASCII nebo dvoubajtové
znaky (Unicode), například japonské, korejské nebo čínské.
Když je obraz na obrazovce nezřetelný nebo je obrazovka černá
ÂÂ Ověřte si, zda váš HD televizor podporuje video ve formátu 720p nebo 1080p.
ÂÂ Ujistěte se, že používáte správný HDMI kabel a že je tento kabel řádně

připojen k Apple TV i k vašemu televizoru.
ÂÂ Zkontrolujte, zda nastavení vstupu na televizoru odpovídá vstupní zásuvce,

do níž je HDMI kabel zapojen. Informace najdete v dokumentaci dodané
s vaším televizorem.
30
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Když vidíte správný obraz, ale Apple TV nereaguje
ÂÂ Přidržením tlačítka Nabídka na ovladači Apple Remote se vraťte do hlavní
nabídky Apple TV.
ÂÂ Zkontrolujte, zda je televizor zapnutý a plně provozuschopný. Informace

najdete v dokumentaci dodané s vaším televizorem.
ÂÂ Pokud jste s Apple TV spárovali ovladač Apple Remote, ujistěte se, že

používáte spárovaný ovladač. Viz „Spárování Apple TV s dálkovým ovladačem“
na stránce 21.
ÂÂ Resetujte Apple TV některým z následujících postupů:
ÂÂ Držte současně tlačítka Nabídka a Dolů na ovladači Apple Remote,

dokud nezačne rychle blikat stavová kontrolka na Apple TV.
ÂÂ Odpojte Apple TV od elektrické zásuvky, počkejte asi pět sekund a

poté ji znovu připojte.

Reset všech nastavení Apple TV
Veškerá nastavení Apple TV můžete resetovat do výchozích nastavení.  
Důležité: Poté bude nutné znovu zadat veškeré síťové informace a údaje
o vašem účtu.
Chcete-li resetovat nastavení:
Použijte příkaz Settings > General > Reset > Reset All Settings.
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Obnova Apple TV
V případě, že Apple TV nereaguje na žádný z předchozích kroků, nebo chcete-li
Apple TV resetovat do výchozích nastavení, můžete obnovit její software.
Chcete-li obnovit Apple TV:
Použijte příkaz Settings > General > Reset a poté vyberte volbu Restore.
Resetování Apple TV může chvíli trvat, buďte proto trpěliví.
Pokud obnova nefunguje nebo pokud Apple TV stále nereaguje, můžete ji
obnovit pomocí iTunes.
Chcete-li obnovit Apple TV pomocí iTunes:
ÂÂ Odpojte napájecí a HDMI kabel a přemístěte Apple TV k počítači.
ÂÂ Připojte k Apple TV zezadu kabel Micro USB (prodává se zvlášť) a druhým

koncem jej zapojte do svého počítače.
ÂÂ Jeden konec napájecího kabelu připojte k napájecí zdířce na zadní straně

Apple TV a druhý k elektrické zásuvce.
ÂÂ Otevřete v počítači iTunes, v seznamu Zdroj vyberte Apple TV a poté

klikněte na Obnovit.
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Servis a podpora
Další informace o používání Apple TV jsou k dispozici v nápovědě pro iTunes a
na webu. Tato tabulka popisuje, kde naleznete informace o softwaru a službách.
Tématický okruh

Zdroj informací

Servis a podpora, diskuze, výukové
programy a software Apple ke stažení

Navštivte stránku  
www.apple.com/support/appletv

Použití aplikace iPhoto
(v systému Mac OS X)

Otevřete iTunes a vyberte Nápověda >
Nápověda pro iTunes. Výukový program pro
iTunes zobrazovaný na obrazovce (k dispozici
jen v některých oblastech) najdete na adrese  
www.apple.com/support/itunes

Použití aplikace iPhoto
(v systému Mac OS X)

Otevřete iPhoto a použijte příkaz iPhoto >
Nápověda pro iPhoto.

Informace o souladu s bezpečnostními
předpisy a normami

Viz přiložený Průvodce důležitými informacemi
o produktu pro Apple TV

Kapitola 4   Problém? Snadná pomoc.

33

Sériové číslo a číslo modelu
Sériové číslo je vytištěno na spodní straně Apple TV. Najdete je také v nabídce
Settings na Apple TV. Na Apple TV vyberte příkaz Settings > General > About.

Údržba a čištění
UPOZORNĚNÍ: Nedodržení těchto pokynů pro údržbu a čištění může vést
k poškození Apple TV nebo jiného majetku.

Použití konektorů a zdířek
Konektor nikdy nezasunujte do zdířky násilím. Zkontrolujte, zda do zdířky
nevniklo cizí těleso. Nelze-li konektor do zdířky zasunout bez námahy,
pravděpodobně není pro tuto zdířku určen. Ujistěte se, že konektor
odpovídá zdířce a že jsou ve správné vzájemné poloze.

Udržování Apple TV v přijatelném rozsahu teplot
Teplota v místě, kde Apple TV provozujete, se musí pohybovat v rozsahu
od 0 do 40 ºC.
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Čištění vnějšího povrchu Apple TV
Před čištěním od Apple TV odpojte napájecí kabel i všechny ostatní kabely. Poté
použijte měkkou textilii, z níž se neuvolňují vlákna. Zabraňte vniknutí vlhkosti
do otvorů. K čištění Apple TV nepoužívejte čističe oken, čisticí prostředky pro
domácnost, aerosolové spreje, rozpouštědla, alkohol, čpavek ani prostředky
s brusnou složkou.

Správná likvidace Apple TV
Informace o správné likvidaci Apple TV a další důležitá sdělení o shodě
s platnými předpisy najdete v Průvodci důležitými informacemi o Apple TV.
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