WIWA H.265 a WIWA H.265 Lite
Návod k použití
Bezpečnostní pokyny
Hlavní napájení: Před uvedením do provozu, zkontrolujte provozní napětí jednotky. Zásadně
používejte zdroj se kterým jste přijímač zakoupili. Při použití jiného zdroje můžete přijímač
poškodit! Na zadní straně přijímače je uvedeno napájení 5V nebo 12V – toto musí souhlasit s
hodnotou na adapteru! Adapter je vhodný pro zapojení do sítě 230 V 50 Hz. Nepokoušejte se
nikdy adapter otevírat! Hrozí úraz elektrickým proudem.
Přetížení: Nepřetěžujte zásuvku, prodlužovací kabel nebo adaptér, ani nepoužívejte poškozený
napájecí kabel nebo nedotýkejte se mokrou rukou, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým
proudem.
Kapaliny: Přijímač nesmí být vystaven kapající a stříkající vodě, ani na přijímač pokládat objekty
naplněné vodou.
Větrání: Udržujte otvory na horní straně přijímače odhalené, aby byl dostatečný přísun vzduchu k
jednotce. Nepokládejte přijímač na měkký nábytek nebo koberec. Nevystavujte přijímač přímému
světlu nebo jej neumisťujte v blízkosti topení nebo ve vlhkém prostředí. Nepokládejte další
elektronické zařízení na horní stranu přijímače.
Čištění: Před čištěním odpojte přijímač ze zásuvky. Vyčistěte přijímač měkkým hadříkem nebo
jemným roztokem mycího prostředku (žádná rozpouštědla).
Připojení: Připojujte k elektrické síti až po připojení antény, HDMI kabelu, AV výstupu, apod. USB
zařízení nesmí překročit odběr 500mA!
Umístění: Používejte přijímač v interiérech, aby nedošlo k zahřátí, dešti nebo slunečnímu záření.
Rozbalení: Neodstraňujte kryt, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte
kvalifikovaný a licencovaný servisní personál na opravu přijímače nebo kontaktujte svého prodejce.
USB: Maximální odběr USB je 5V / max. 500mA, pokud není jinak uvedeno.
Ovladač - doporučená vzdálenost je 5m, max 7m - při kvalitních bateriích. Je nutno mířit na
přijímač, ne na televizi
Zařízení může využívat služby třetích stran, placené nebo bezplatné služby. Za funkčnost a stabilitu
těchto služeb neneseme odpovědnost. Zařízení přehrává obvyklé multimediální, video audio
soubory za
kompatibilitu s nestandardními formáty, kodeky, kontejnery neneseme zodpovědnost. Sledování
Vysílání prostřednictvím Webového rozhraní vyžaduje podporovaný internetový prohlížeč schopný
streamování dat a vybavený potřebnými kodeky.
Pomalé, nebo nestabilní připojení k internetu může vést k nestabilnímu příjmu streamu nebo k
úplné nemožnosti jejího užívání. Stabilita příjmu streamu může záviset na rozlišení, v němž jsou
jednotlivé programy poskytovány (SD a HD). Za tyto důsledky připojení nesplňující minimální
systémové požadavky nelze zařízení reklamovat.
Uživatel bere na vědomí, že užívání Služby prostřednictvím mobilního zařízení a mobilního
internetového připojení může mít za důsledek rychlé vyčerpání maximálního měsíčního limitu dat a
vznik povinnosti Uživatele hradit vyšší cenu za přenesená data. Poskytovatel neodpovídá za
jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v této souvislosti.

Základní zapojení

Přední strana
1: USB – Vložte USB pro využití nahrávání, přehrávání multimédií, případně vložte wifi anténku
2: LED displej
3: IR Čidlo – ovladač miřte tímto směrem
4: CH- přetáčení kanálů zpět
5: CH+ přetáčení kanálů dopředu
6: Vypnutí / Zapnutí

Zadní strana
1: RF IN – Anténní vstup 75 ohm – Zde zapojte anténu
2. HDMI – Pomocí kabelu slouží pro zapojení do televizi, signál audio / video
3. TV SCART – Pomocí kabelu slouží pro zapojení do televize. Analogový signál audio / video
4. LAN – slouží pro připojení k síti pomocí LAN kabelu
5. Napájení

Funkce dálkového ovládání
Šipky kolem tlačítka OK slouží kromě ovládání hlasitosti a přepínání kanálů i k navigaci v menu.
1. Prostor TV control – 6 tlačítek, které je možno
naprogramovat pro ovládání televize, funkce memo
control.
2. Zapnutí / Vypnutí
3. Ztlumit hlasitost
4. Výběr kanálů podle čísel
AUDIO: Výběr jazyka nebo režimů zvuku
SUBT: Titulky
TTX: Teletext
FORMAT: Nastavení formátu zobrazení
TV/RADIO – Přepínání mezi režimy TV a rádio
FAV: Seznam oblíbených
MENU: Zobrazení menu
EXIT: Ukončit / Zavřít
OK / LIST: Potvrzení, seznam programů ve funkci DVB-T2
V+ / V-: Ovládání hlasitosti
CH+ / CH- : Přepínání kanálů
EPG: Elektronický programový průvodce
INFO: Zobrazení informací o aktuálním programu
PVR: Vstup do složky nahraných souborů
REC: Spuštění nahrávání
►|| : Přehrávání a pozastavení, funkce timeshift
■: Zastavení přehrávání
◄◄: Rychlé přetáčení dozadu
►►: Rychlé přetáčení dopředu
USB: Přehrávání multimédií
PLAN: Zapnutí nahrávání, funguje v TV režimu
Programování tlačítek dálkového ovládání WIWA v části
TV CONTROL
1. Namiřte dálkový ovladač WIWA a dálkový ovladač, od kterého se
chceme naučit vybranou funkci diodami k sobě, do 3 cm.
2. Stiskněte a podržte tlačítko SET, dokud se nerozsvítí červená
kontrolka.
3. Stiskněte tlačítko, které chcete jednou naprogramovat (např.
Napájení) Červená kontrolka bude blikat.

4. Stiskněte jednou tlačítko na dálkovém ovladači, od kterého chcete zaznamenat funkce.
Kontrolka na dálkovém ovladači WIWA bude blikat. Tato funkce již byla přiřazena.
5. Nakonec stiskněte tlačítko „SET“. Světlo zhasne.
Chcete-li přiřadit další tlačítko, spusťte programování znovu. Pozor! Tlačítko „SET“ není programovatelné.

Základní nastavení
Automatické ladění

Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači a vyberte třetí položku „ladění programů“ a
klikněte na „automatické ladění“ - následně proběhne automatické ladění programů. Po ukončení
automatického ladění se menu zavře a můžete si vychutnávat sledování pořadů.
Ovládání přístroje probíhá pomocí dálkového ovladače, jehož funkce jsou popsány výše. Další
změny a možnosti nastavení jsou přehledně a intuitivně popsány v samotném menu.

Kompletní návod a nový firmware upgrade můžete stáhnout zde:
https://www.sapro.cz/ke-stazeni/category/51-wiwa

