
NÁVOD K POUŽITÍ

Set-top box WIWA H.265
obj. č. 14580355

Set-top box WIWA H.265 Lite
obj. č. 14580356

Před používáním přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití a dodržujte všechny 
bezpečnostní pokyny v něm uvedené.
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Důležité bezpečnostní pokyny
1)  Přečtěte si pokyny k instalaci a používání set top boxu (přístroje). Uschovejte tyto pokyny pro pozdější 
  využití a respektujte všechna varování. Postupujte podle pokynů a respektujte všechna varování.
2)  Postupujte podle všech pokynů.
3)  Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
4)  Přístroj čistěte pouze suchým hadříkem.
5)  Neblokujte žádné větrací otvory, instalujte přístroj v souladu s instrukcemi.
6)  Přístroj neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, zdroje tepelného záření, kamna nebo 
  jiná zařízení  (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
7)  Dvoupólovou zástrčku síťové šňůry zapojujte pouze do zásuvky 230V, normalizované v České repu- 
 blice. Pokud zástrčka nelze zapojit do vaší zásuvky, požádejte o posouzení elektrikáře, který může 
  zásuvku vyměnit.
8)  Chraňte síťovou šňůru před namáháním, zabraňte šlapání po kabelu a vyhněte se ostrým ohybům, 
  zejména v místě, kde síťová šňůra vystupuje z přístroje a u vstupu šňůry do zástrčky.
9)  Používejte pouze příslušenství, které je určeno výrobcem.
10)  Odpojujte toto zařízení během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání od sítě 230V i od antén- 
 ního přívodu.
11)  Veškerý servis předejte kvalifikovanému servisnímu personálu. Údržba je nutná, pokud byl přístroj 
  jakýmkoli způsobem poškozen, například je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená, nebo pokud  
 došlo ke vniknutí kapaliny nebo drobných předmětů do přístroje, nebo pokud byl  přístroj  vystaven 
  dešti nebo vlhkosti, nebo pokud nepracuje normálně nebo pokud spadl (ze stolu apod.).
12)  Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení od sítě 230V, proto musí zůstat snadno přístupná. 
  Vypínač na čelním panelu přístroje, stejně jako vypínač na dálkovém ovládání, uvádí přístroj do poho- 
 tovostního stavu, ale neodpojuje ho od rozvodu 230V !
13)  Žádné předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd. by neměly bránit ventilaci zakrytím větracích 
  otvorů.
14)  Na zařízení by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
15)  Je třeba věnovat pozornost likvidaci baterií z dálkového ovládání a odevzdávat je na určená sběrná 
  místa a zabránit jejich vlivu na životní prostředí.
16)  Přístroj konstruován pro používání v mírném klimatickém prostředí.

VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti 
nebo vlhkosti.

VAROVÁNÍ: Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je prudké sluneční světlo, oheň nebo 
podobně.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Neotevírejte kryt přístroje!

Opravy svěřte kvalifikované osobě!

VAROVÁNÍ!

Symbol označuje, že v této jednotce je přítomno nebezpečná napětí představující riziko úrazu 
elektrickým proudem.

Symbol označuje, že v dokumentaci připojené k této jednotce jsou důležité pokyny  k obsluze         
a údržbě.

Tento symbol označuje, že tento produkt obsahuje dvojitou izolaci mezi nebezpečným síťovým 
napětím a částmi přístupnými uživateli. Při údržbě používejte pouze identické náhradní díly.

POZOR: Když byl přístroj vystaven vlivu elektrostatických výbojů (blízký úder blesku do vedení 230V nebo 
antény), může nastat porucha přístroje. Pokud přístroj nefunguje, nebo funguje nesprávně, může uživatel 
přístroj vypnout na 1 minutu vypnout ze zásuvky a pak znovu zapnout. Pokud ani pak přístroj nefunguje 
správně, může uživatel uvést přístroj do továrního nastavení (tak, jak jste ho koupili) a provést znovu prvotní 
instalaci. Pokud toto nelze provézt a přístroj nefunguje, je třeba přístroj předat k opravě kvalifikovanému 
opraváři.
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Hlavní vlastnosti
	●  Plně v souladu s DVB-T2 a H.264, AVC, H.265 / HEVC, MPEG4, MPEG2 Standard 
  Output Výstup HDMI ( až 1080P )
	●  Podpora současného / dalšího televizního programu EPGDisplay
	●  Podpora nastavení šířky TV kanálu 7MHz a 8Mhz
	●  PAL & NTSC Auto Switch
	●  Podpora teletextu VBI a OSD, titulků OSD, LCN
	●  1x konektor Scart 
	●  Podpora více jazyků
	●  Automatické / ruční skenování
	●  1 000 TV a R programů
	●  Rodičovská kontrola
	●  4-místný LED displej (verze přijímače WIWA Lite je bez displeje)
	●  EuP
    Funkce záznamu pořadů v reálném čase a možnost přehrávání se zpožděním  ( Timeshift )
	●  Podpora aktualizace SW / přehrávání médií & nahrávání 

Obsah balení
Před instalací produktu se ujistěte, že jste při koupi obdrželi  následující položky:
 ●		 DVB-T2 set-top box  x1
 ●		 Dálkové ovládání ( DO ) x1
 ●		 2 ks baterií 1,5V AAA
 ●		 Uživatelská příručka x1

Přední panel

2       2       13

1.  TLAČÍTKO NAPÁJENÍ: Používá se k zapnutí / vypnutí přístroje
2.  VOL + / VOL-: Zvýšení nebo snížení hlasitosti zvukového doprovodu
3.  Port USB 2.0: Vstup dat z paměťových zařízení USB.

Zadní panel

1               2                         3                                           4
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1.  RF IN: Do tohoto konektoru ( anténní zásuvka IEC )  připojte  vaší externí anténu.
2.  HDMI: Umožňuje zvukový a obrazový digitální výstup ve vysokém rozlišení. Do tohoto konektoru  
 připojte kabelem HDMI – HDMI vaši televizi, pokud tato televize také má konektor HDMI.
3. TV SCART: Konektor umožňuje výstup analogového zvuku a obrazu a můžete do něj připojit starší  
 televizi kabelem Scart – Scart.  
4.  LAN: Ethernetový port – umožňuje připojení k počítačové síti (Internetu) 

Dálkové ovládání 
POWER:  Tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje
TV CONTROL:  Skupina šesti tlačítek pro programování 
  a funkce MEMO CONTROL
MUTE: Vypnutí/zapnutí zvuku
AUDIO: Volba jazyku nebo režimu zvuku
SUBT.: Zobrazení titulků 
  (dostupnost závisí na kanálu)
TTX: Tlačítko teletextu
FORMAT: Změna formátu zobrazení (režim TV)
TV/RADIO: Přepínání mezi režimy TV a rádia
FAV: Zobrazení seznamu oblíbených kanálů. 
  Opětovným stisknutím tlačítka FAV získáte   
  přístup k dalším seznamům oblíbených
MENU: Zobrazení hlavní nabídky TV
EXIT: Pomocí tohoto tlačítka opustíte aktuální 
  nabídku
OK/LIST: Potvrzení vybraných funkcí
  Seznam programů ve funkci DVB-T
V+/V-: Procházení menu. Zvyšování/snižování hlasitosti
CH+/CH-: Procházení menu: Výběr dalšího/předchozího   
  kanálu
EPG: Zapnutí funkce Elektronický programový 
  průvodce 
INFO: Zobrazení informací o aktuálním kanálu
PVR: Přímý přístup do adresáře s nahraným 
  materiálem pomocí funkce „REC“
REC: Spuštění funkce nahrávání
►  :  Přehrávání/pozastavení. TIME SHIFT
■:	 	 Zastavení přehrávání nebo nahrávání 
◄◄: Rychlé přehrávání zpět 
►►: Rychlé přehrávání vpřed
0 ~ 9: Numerická tlačítka
USB: Přepnutí do režimu MULTIMEDIA
PLAN: Zapnutí nahrávání - funguje v režimu TV
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Instalace baterií do dálkového ovládání
Sejměte kryt baterie a vložte dovnitř 2ks baterií 1,5V velikosti AAA. Správný způsob vložení baterií ukazuje 
schéma nakreslené uvnitř prostoru pro baterie.

Používání dálkového ovladače
 ●		 Chcete-li použít dálkový ovladač, namiřte jej směrem k přednímu panelu přístroje.
 ●		 Dálkové ovládání má dosah až 7 metrů od přístroje  v úhlu až 60 stupňů od osy přístroje.
 ●		 Dálkové ovládání nebude fungovat, pokud je přímý směr infračerveného záření blokován překážkou.
 ●		 Sluneční světlo nebo velmi jasné umělé světlo dopadající na přední panel přístroje, sníží dosah dálko- 
  vého ovladače.

Připojení k televizi
Pro základní připojení z vašeho přístroje (set-top boxu) k televizoru použijte připojení přes konektor Scart  
(kompozitní připojení  stereo zvuk + video). Pro připojení nejvyšší kvality použijte připojení přes konektor 
HDMI. 

První instalace
Televizi i set-top box mějte odpojený od  sítě 230V. Připojte anténu k set top boxu a kabel HDMI – HDMI 
ke konektorům HDMI v set top boxu a v televizi, a následně zapněte televizor a set-top box do sítě 230V. 
Zapněte televizor i set-top box vypínači na dálkových ovládáních. Pokud používáte přijímač poprvé nebo 
jste obnovili výchozí tovární nastavení měla by se na obrazovce televizoru objevit hlavní nabídka MENU 
set top boxu. Pokud tomu tak není, musíte na televizi zvolit správný zdroj (Source) signálu např. HDMI 1,       
HDMI 2, podle toho, do kterého konektoru HDMI máte kabel připojen. 

1)  Vyberte [OSD Language] (Jazyk OSD) a stisknutím tlačítka VPRAVO / VLEVO vyberte jazyk komunikace 
   se set top boxem.
2)  Vyberte [Země] a stisknutím tlačítka VPRAVO / VLEVO vyberte zemi, ve které se nachází set top box.
3)  Vyberte [Vyhledávání kanálů] a zvolte stisknutím tlačítek VPRAVO nebo OK Automatické vyhledávání 
   kanálů. Set-top box začne vyhledávat a ukládat na předvolby nalezené programy.
4)  Po dokončení ladění kanálů můžete nyní sledovat televizi.
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Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


