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Szybka instrukcja obsługi - Wi.TV 
UWAGA 

 
Poniższa instrukcja obsługi pozwoli lepiej zrozumieć uzytkownikowi zasadę działania  Wi.TV. Aby otrzymać więcej 

informacji dot.specyfikacji i obslugi proszę skorzystać ze strony internetowej :  http://www.telesystem-

world.com/witv.download 

 

 
 

LED STATUS/kolor FUNKCJA 

Wł./Wył.(power) Off/Wyl. Wi.TV jest wyłączone 

Stale biały Wi.TV w fazie dostępu 

Migający biały  Wi.TV gotowe do użycia 

hotspot Stale niebieski  Wi.TV połączenie dostępne 

Migający niebieski Wi.TV brak połączenia 

zasilanie(power 

supply) 

Zielony Wi.TV ładowanie przez USB 

Stale czerwony  Wi.TV w fazie dostępu 

Migający czerwony  Błąd! 

wlan Stale pomarańczowy Wi.TV połączenie dostępne 

Migający pomarańczowy  Wi.TV brak połączenia 

 
UWAGA 

 
LED hotspot i wlan miga:urządzenie w stanie aktywacji lub aktualizacji oprogramowania 

 
PRZYCISKI: 

1. Power: aby uruchomić  Wi.TV,przytrzymaj przycisk aż  LEDy hotspot(niebieski) i  wlan (pomarańczowy ) 

zaczną migać;aby wyłączyć przytrzymaj dłuzej przycisk aż hotspot(niebieski) i wlan(pomaranczowy) zaczną 

szybko migać.  

2. Reset: naciśnij i przytrzymaj aż zacznie mrugać led power 

3. WPS: aby rozpocząć proces „parowania” pomiędzy Wi.TV a modem'em/routere'em naciśnij przycisk (oraz 

przycisk WPS  modemu/routera) ;dłuższe przytrzymanie przycisku a celu zmiany trybu operacyjnego (hotspot na 

WLAN i odwrotnie WLAN-hotspot)  
 

WEJŚCIA/WYJŚCIA: 

1. RF in: kabel antenowy  

2. RF out: po podłączeniu kabla antenowego do  RF in , użyj RF out aby podzielić sygnał antenowy z  innym 

urządzeniem (np. TV)  

3. USB: do podłaczenia urządzenia USB (kompatybilne z FAT32) /PVR ,nagrywanie 
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4. Ethernet/WLAN: podłączenie kabla ethernet do  modem'u/router'a;niekoniecznie wymagane ponieważ zawsze 

można użyć interfejsu WiFi urządzenia  Wi.TV. 

5. Power: do podłączenia kabla zasilania  

Instalacja Wi.TV  
Krok 1: Zasilanie 

Podłącz jednostkę zasilającą do gniazda  i kabel zasilajacy do portu microUSB na tylnim panelu Wi.TV. 

Krok 2: Antena 

Podłącz kabel antenowy do  Wi.TV (RF port). Aby podłaczyć do telewizora  należy użyć  kabla antenowego (z 

RF out do wyjścia antenowego TV). 

 
Krok 3: Włączenie Wi.TV 

Przytrzymaj przycisk power(a) aż  hotspot (niebieski) i wlan (pomarańczowy) zaczną migać. Zaczekaj aż 

instalacja się zakończy -LED hotspot zacznie świecić stale na kolor niebieski  

Krok 4: Instalacja oprogramowania(SW) na urządzeniu mobilnym 

 iOS: Znajdź Wi.TV . w sklepie APP i zainstaluj aplikację.UWAGA! Występują 2 różne aplikacje;dla iPhone'a i 

iPad'a ;upewnij się że wybraleś własciwą. 
 

 Android: Znajdź Wi.TV  w sklepie Google Play i zainstaluj aplikację.UWAGA! Występują 2 różne aplikacje ;1 

dla smartphona ,2  przeznaczona dla tablet'ów ;upewnij się ze wybrałeś odpowiednią. 
 

 Windows PC: SW do pobrania  ze strony producenta: http://www.telesystem-world.com/witv.download 

Krok 5: Połączenie z siecią wifi może być wykonane na 2 sposoby: 

 tryb HOTSPOT (hotspot LED świeci się na niebiesko ) 

Tryb domyślny przy pierwszym użytkowaniu . Wi.TV „tworzy” sieć przy użyciu   smartphone'a, tablet'u lub  PC. 

UWAGA 

 
Otwórz ustawienia WiFi Twojego urządzenia mobilnego  (iOS lub Android) i połącz się z siecią: WiTVxxxxxx, 

gdzie  xxxxxx to cyfry. 
 

 tryb WLAN (WLAN led świeci się -pomarańczowy )  

Wi.TV może polączyć się z Twoją siecią WiFi automatycznie przyc użyciu  WPS (jeśli  modem/router  obsluguje 

taką funkcję ) lub ręcznie wprowadzajac nazwę sieci i hasło WiFi:  

1. Konfiguracja automatyczna: jeśli modem/router obsługujeWPS, naciśnij szybko przycisk WPS na  Wi.TV 

i kolejno przycisk WPS  modem'u/router'a. Urządzenia wymienią się informacjami dot.szyfrowania i 

zabezpieczeń;jeśli czynność się powiedzie , led WLAN będzie swiecić na pomarańczowo ;można 

podłaczyć urządzenie mobilne do sieciWiFi i zainstalować aplikację jak w Kroku 4;zostanie odnalezione 

urządzenie Wi.TV i led zamiga na pomaranczowy kolor.   

2. Konfiguracja ręczna:  Wi.TV może zostać skonfigurowane z urządzenia mobilnego. Podłącz się do  

Wi.TV jak trybie HOTSPOT  (polączenie z siecią WiTVxxxxxx), pobierz aplikację jak opisano w kroku 4 
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i idź do Ustawień ->WLAN aplikacji aby wprowadzić sieć i hasło WiFi;jeśli czynność zakończu się 

sukcesem led WLAN zaświeci się na kolor pomarańczowy ;urzadzenie mobilne utraci połaczenie z 

Wi.TV i będzie konieczna zmiana ustawień wifi ;nalezy pobrać aplikację Wi.TV ,urzadzenie zostanie 

wykryte i zaświeci się led (kolor pomarańczowy)  

UWAGA 

 
Nazwa sieci i hasło zostaną zapisane w  Wi.TV. Przy każdej aktualizacji , Wi.TV będzie probowało 

połaczyć się z ta siecią  (tryb hotspot będzie wyłączony). 

Krok 6: uruchomienie aplikacji 

Przy pierwszym uruchomienu należy przeprowadić wyszukiwanie kanałów;należy wybrać DVB Europa(DVB 

Italy jako przykład poniżej) ;aby rozpocząc oglądanie TV należy wybrać z listy program . 

Aplikacja Wi.TV  

 
 

 

a. zakładka dot.listy programów 

b. zakladka dot. harmonogramu nagrywania 

c. zakładka dot.nagranych programów 

d. nowe wyszukiwanie programów 

e. EPG -obecny program 

f. ustawienia WLAN i hotspot 

g. szczegóły dot.SW,FW, USB i programów 

h. przycisk do Edycji  

i. poprzedni program 

j. następny program 

k. przycisk nagrywania (działa tylko gdy Usb jest 

podłączone do  Wi.TV(patrz pkt. o) 
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l. ustawienia napisów 

m. ustawienia audio 

n. tryb pelnoekranowy/lista programów 

o. USB pendrive podłączony i dostępny 

p. Jakość sygnału TV 

q. wybierz program aby oglądać TV 

EPG (Electroniczny przewodnik po programach ) 

Aby skorzystac z EPG należy wybrać ikonę  (stanie się czerwona);aby rozpocząć nagrywanie należy 

sformatować pendrive i podłaczyć do portu USB Wi.TV(format obsługiwany FAT32)  

 

Rozwiązywanie problemów 
Problem: “Połączenie nie powiodło się” lub “Nie znaleziono WiTV”. 

Rozwiązywanie 1: Sprawdź tryb pracy  Wi.TV poprzez diody LED: 

1. Hotspot LED niebieski : sprawdź połączenie z siecia wifi wygenerowana przez  Wi.TV,  WiTVxxxxxx, gdzie x to 

cyfry. 

2. WLAN LED pomarańczowy : sprawdź połączenie z siecią urzadzenia mobilnego   modem'u/router 'a do którego 

podłączone jest  Wi.TV  

Rozwiązywanie 2: Sprawdź czy urządzenie Wi.TV nie jest za bardzo oddalone  od urządzenia mobilnego (czy Wi.TV w 

trybie hotspot (blue niebieski)) lub od  modem'u/router'a (czy Wi.TV w trybie WLAN ( led pomarańczowy )). 
 

Problem: Po zakończeniu wyszukiwania kanałów brak informacji lub podane informacje są niepoprawne 

Rozwiązanie: Słaby sygnal z anteny ;należy sprawdzić połączenie kabla lub przestawić antenę (jeśli wewnętrzna)aby 

lepiej odbierać sygnał  
 

Problem: Nie można znaleźć sieci wygenerowanej przez  Wi.TV,  WiTVxxxxxx (gdzie  x to cyfry).  

Rozwiązanie : Wi.TV generuje własną sieć WiFi (WiTVxxxxxx) tylko w trybie hotspot(led niebieski świeci się).  Jeśli  

Wi.TV zostało 'sparowane' z WiFi modem'em/router'em (używając WPS lub ręcznie ), urządzenie zawsze będzie 

probowało połączyć się z tą siecia WiFi przy każdej aktualizacji.(led pomaranczowy),aby zmienić tryb naciśnij przycisk  

WPS  (led pomarańczowy wyłączy się a włączy led niebieski i na odwrót).  

Specyfikacje techniczne  
LED i przyciski 4 (power, hotspot, zasilanie, WLAN), 3 (power, reset, WPS) 

Ethernet 1 (10/100 Mbps, RJ-45) 

Wi-Fi Częstotliwość 2.4 GHz, Standard 802.11 b/g/n 

Tryb Wi-Fi Klient (tryb WLAN,LED pomarańczowy), Hotspot ( LED niebieski) 

Antena wewnętrzna 1 (1T1R) 

USB 2.0 port 1 (kompatybilne z FAT32) 

PVR Harmonogram nagrywania z  EPG, nagrywanie ręczne natychmiastowe , harmonogram 

Tuner VHF/UHF, pasmo 6/7/8 MHz , zakres częstotliwości: 47MHz - 900MHz  

Waga 200 g 
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Wymiary (WxDxH)  23.5 x 6.5 x 3 cm 

Temperatura Pracy: 0 - 40 °C 

Przechowywania:  -10 - 60 °C 

Zasilanie 1 A, 4.2 V 

Pobór mocy Max 3 W 

 

DYREKTYWY 

Produkt spełnia europejskie standardy zgodne z 1999/5/EC, w tym 

2004/108/EC (EMC - Electromagnetic Compatibility) i 2006/95/EC (LVD 

- Low Voltage Directive). 

. 

 

 


