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Instrukcje bezpieczeństwa
Lampa błyskowa z symbolem grotu strzałki w trójkącie równobocznym ma na celu
ostrzeżenie użytkownika o obecności nieizolowanego "niebezpiecznego napięcia"
w obudowie produktu, które może być wystarczająco duże, aby stanowić ryzyko 
porażenia prądem elektrycznym dla osób.

Wykrzyknik  w  trójkącie  równobocznym  ma  na  celu  ostrzeżenie  użytkownika  o
obecności  ważnych  instrukcji  obsługi  i  konserwacji  (serwisowania)  w  piśmie
dołączonym do urządzenia.

Instrukcja obsługi
• Przed rozpoczęciem eksploatacji produktu należy przeczytać całą instrukcję bezpieczeństwa i

obsługi.
• Zachowaj instrukcję - Instrukcje bezpieczeństwa i obsługi powinny być zachowane do

wykorzystania w przyszłości.
• Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń na produkcie i w instrukcji obsługi.
• Należy przestrzegać instrukcji obsługi i użytkowania.

Zasilacz
• Nigdy nie dotykaj wtyczki sieciowej mokrymi rękami.
• Jeśli chcesz wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego, zawsze pociągaj bezpośrednio za

wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za kabel, ponieważ może się urwać.
• Upewnij się, że zasilający nie jest wygięty, zaczepiony lub przejechany oraz, że nie wchodzi

w kontakt ze źródłami ciepła.
• Upewnij się, że kabel zasilający nie jest owinięty wokół urządzenia podczas pracy.
• Nigdy nie umieszczaj urządzenia na kablu zasilającym podczas użytkowania.
• Używaj wyłącznie przedłużaczy, które są przeznaczone do poziomu zużycia energii przez

maszynę.
• Obsługuj dekoder tylko wtedy, gdy napięcie elektryczne podane na tabliczce znamionowej pod

nim zgadza się z napięciem na gnieździe wtykowym. Niewłaściwe napięcie może zniszczyć
urządzenie .

• Nie otwieraj urządzenia.
• Wyciągnij wtyczkę sieciową, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
• Uważaj, aby nikt nie potknął się o kabel zasilający.
• Aby całkowicie odłączyć odbiornik od sieci, wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazda.

Działanie i położenie
• Nie podłączaj akcesoriów do odbiornika, które nie są zatwierdzone przez producenta.
• Nie umieszczaj tego produktu na niestabilnym wózku, stojaku, statywie, wsporniku lub stole.

Produkt może spaść, powodując poważne obrażenia u dziecka lub osoby dorosłej oraz
poważne uszkodzenie produktu.

• Urządzenie jest w stanie wyświetlać nieruchomy obraz na ekranie telewizora lub monitora przez
nieograniczony czas. Może to spowodować uszkodzenie ekranu. Dlatego zaleca się aktywację
wygaszacza ekranu. Wyłączaj odbiornik, jeśli urządzenie nie jest używane.

• Nie zwiększaj głośności, gdy odbiornik odtwarza tylko bardzo ciche sekcje. Nagła zmiana tonu
uszkadza głośnik, jeśli bardzo głośne przejścia zaczynają się nagle po cichej sekcji.

• Odłącz główną wtyczkę podczas burz.
• Szczeliny i otwory w urządzenia są przeznaczone do wentylacji i zapewnienia niezawodnego

działania produktu oraz ochrony przed przegrzaniem, otwory te nie mogą być zablokowane
ani zakryte.

• Otwory nigdy nie powinny być blokowane przez umieszczenie produktu na łóżku, sofie, dywanie
lub innej podobnej powierzchni.

• Nie stawiaj wazonów itp. na urządzeniu. Woda może przedostać się do urządzenia.
• Produkt ten nie powinien być umieszczany we wbudowanej instalacji, takiej jak regał lub
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Instrukcje bezpieczeństwa
stojak, chyba że zapewniona jest odpowiednia wentylacja lub przestrzegane są instrukcje 
producenta .

• Chronić urządzenie przed wpływami atmosferycznymi, wilgocią i wysoką temperaturą.
• Nigdy nie rozlewaj płynu jakiegokolwiek rodzaju na produkt.
• Nie wystawiaj urządzenia i pilota na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz .
• Ten produkt jest przeznaczony do stosowania w prywatnych gospodarstwach domowych.
• Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci.
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Instrukcje bezpieczeństwa
Baterie w pilocie 
• Wymieniaj stare baterie, ponieważ wyciek może uszkodzić pilota.
• W przypadku wycieku baterii użyj szmatki, aby usunąć płyn z akumulatora, uważaj, aby uniknąć

kontaktu ze skórą.
• W przypadku połknięcia zawartości baterii należy pić wodę, aby rozcieńczyć materiał baterii i

zwrócić się o pomoc lekarską.
• Jeśli oczy lub skóra wejdą w kontakt z tymi substancjami, natychmiast przepłukać wodą

i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską .
• Trzymaj baterie i pilota z dala od dzieci.

Serwis i naprawa
• Nigdy nie wykonuj napraw i instalacji samodzielnie.  Wszystkie czynności serwisowe należy

powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
• Skontaktuj się z serwisem naprawczym, jeśli wystąpią następujące błędy:
• a. Jeśli przewód zasilający lub zasilacz jest uszkodzony.
• b. Jeśli przedmioty wpadły do urządzenia.
• c. W przypadku kontaktu z wodą lub innymi cieczami.
• d. Jeśli nie działa normalnie, gdy postępujesz zgodnie z instrukcją obsługi.
• e. Jeśli urządzenie zostało upuszczone lub wykazuje duże wahania wydajności.
• Narażenie na dym tytoniowy może uszkodzić elektronikę urządzenia. Gwarancja nie

obejmuje uszkodzeń spowodowanych dymem tytoniowym.
• Używaj tylko oryginalnych części zamiennych. Nieprawidłowe lub wadliwe części zamienne

mogą spowodować uszkodzenie, nieprawidłowe funkcjonowanie lub całkowitą awarię, a
także wpłynąć na bezpieczeństwo.

Recykling urządzeń elektronicznych
Ten produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i 
komponentów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać. Symbol ten 
oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny, po zakończeniu ich eksploatacji, 
powinien być utylizowany oddzielnie od artykułów gospodarstwa domowego. Prosimy o
utylizację tego sprzętu w lokalnym centrum zbiórki/recyklingu odpadów. W Unii 
Europejskiej istnieją systemy selektywnej zbiórki zużytych produktów elektrycznych i 
elektronicznych.

Baterie
Symbol ten na baterii lub na opakowaniu wskazuje, że bateria 
dostarczona z tym produktem nie może być traktowana jako 
odpad z gospodarstw domowych. Na niektórych bateriach 
symbol ten może być używany w połączeniu z symbolem 
chemicznym. Symbol chemiczny dla ołowiu (Pb) dodaje się, jeśli
bateria zawiera więcej niż 0,004% ołowiu. Przekaż baterię do 
odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytych baterii.

Deklaracja WE
Niniejszym WWIO Elektronik GmbH oświadcza, że następujące Urządzenia:

• WWIO TRINITY T2 (odbiornik HD DVB-T2 )
• WWIO TRINITY T2 PRO (odbiornik HD DVB-T2 z USB PVR)

są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod 
następującym adresem internetowym: www.wwio.de/support
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Przegląd zawartości opakowania

Uwaga:
• Urządzenie powinno być używane tylko z oryginalnymi akcesoriami
• Jeśli brakuje któregokolwiek z tych elementów, skontaktuj się ze sprzedawcą tak szybko, jak to

możliwe. Przechowywać opakowanie na wypadek, gdyby urządzenie musiało zostać zwrócone
do sprzedawcy.

Zawartość opakowania
Dostarczane są następujące komponenty:

• Odbiornik WWIO
• Pilot
• Instrukcja obsługi

Przegląd

Pozycja Etyki
eta

Opis

1 Port USB 2.0
Obsługiwane  urządzenia:  Urządzenia  pamięci  masowej  USB
System plików: FAT32/NTFS (tylko partycje MBR)
Maksymalny rozmiar: 2 TB

2 7-segmentowy wyświetlacz LED
Wyświetla informacje o stanie i numer kanału. Wyświetlanie zegara
w trybie gotowości można włączyć w menu czasowym.

3 Przyciski urządzenia
Przyciski te służą do przełączania kanałów i włączania/wyłączania 
(tryb gotowości) odbiornika.

4 Dioda zasilania LED

Dioda czerwona: Tryb gotowości
Zielony: Włącz zasilanie
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Przegląd - Pilot

Pozycja Etyki
eta

Opis

5 WEJŚCIE RF Podłącz antenę do tego portu. Napięcie zasilania (+5V) dla 
aktywnej anteny można włączyć podczas pierwszej instalacji oraz 
w menu wyszukiwania kanałów.

6 SCART Port ten umożliwia podłączenie telewizorów z wejściem SCART.

7 S/PDIF COAX Port ten umożliwia podłączenie do urządzenia audio z cyfrowym 
wejściem audio. Format wyjściowy można wybrać w menu opcji.

8 HDMI Port ten umożliwia podłączenie telewizorów z wejściem HDMI. 
Rozdzielczość można wybrać w menu obrazów lub za pomocą 

przycisku V-FORMAT.
9 LAN Port Ethernet

Połączenie sieciowe należy nawiązać tylko wtedy, gdy chcesz 
korzystać z aplikacji zainstalowanych na odbiorniku. Aby po prostu
oglądać telewizję, połączenie sieciowe nie jest wymagane.

10 Kabel zasilający
Podłącz kabel zasilający do gniazda sieciowego po podłączeniu 
wszystkich innych połączeń kablowych.

Pilot
• Włóż baterie (AAA o rozmiarze 1,5 V) do komory z tyłu pilota. Włóż

baterie,  uważając,  aby  dopasować  polaryzację,  jak  wskazano  w
komorze baterii i na bateriach.

• Zamknij pokrywkę
• Jeśli odbiornik nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie z

pilota.

PVR Nagrywanie i przesunięcie w czasie są obsługiwane tylko przez WWIO TRINITY T2 PRO.

Guzik Opis

Przyciski funkcji uczenia się.

VOL-/+

SET

Włączanie/wyłączanie zasilania (tryb gotowości)

Wycisz. Wyłączanie/włączanie wyjścia audio

SUB-T Wybierz między dostępnymi napisami

AUDIO Wybieranie między dostępnymi ścieżkami audio

◄◄ ►► PVR, Przesunięcie w czasie i odtwarzanie plików multimedialnych: szybkie 
przewijanie do przodu/do tyłu
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Pilot

Guzik Opis

►|| PVR, Przesuniecie w czasie i odtwarzanie plików multimedialnych: Rozpocznij lub 
kontynuuj odtwarzanie

PVR, Przesunięcie w czasie odtwarzanie plików multimedialnych: Wstrzymaj 
odtwarzanie
Buforowanie przesunięcia w czasie rozpoczyna się po naciśnięciu tego 
przycisku podczas oglądania telewizji na żywo i podłączeniu urządzenia 
pamięci masowej USB

■ PVR, Przesunięcie w czasie, Odtwarzanie plików multimedialnych i Nagrywanie 
PVR: Zatrzymaj odtwarzanie lub nagraj.

● Nagrywanie PVR rozpocznie się, jeśli ten przycisk zostanie naciśnięty 
podczas oglądania telewizji na żywo i podłączone jest urządzenie pamięci 
masowej USB.

PVR/
CZERWONY

Lista nagrań PVR jest wyświetlana, jeśli ten przycisk zostanie naciśnięty podczas 
oglądania telewizji na żywo i podłączone jest urządzenie pamięci masowej USB z
nagraniami.

Czerwony przycisk funkcyjny w kilku menu.

V-FORMAT/
ZIELONY

Rozdzielczość HDMI zmienia się za każdym razem, gdy ten przycisk jest 
naciskany podczas oglądania telewizji na żywo.

Zielony przycisk funkcyjny w kilku menu.

ASPECT/
ŻÓŁTY

Format tv zmienia się za każdym razem, gdy ten przycisk jest naciskany podczas 
oglądania telewizji na żywo.

Żółty przycisk Funkcyjny w kilku menu.

TIMER/
NIEBIESKI

Lista timerów jest wyświetlana, jeśli ten przycisk zostanie naciśnięty podczas 
oglądania telewizji na żywo.

Niebieski przycisk funkcyjny w kilku menu.

MENU Otwiera menu główne, które umożliwia zmianę wszystkich ustawień odbiorników

WYJŚCIE Zamyka menu i inne komunikaty wyświetlane na ekranie

◄ ▲▼ ► Użyj tych przycisków, aby wybrać elementy i zmienić ustawienia w Menu, Listach i
EPG.
▲▼ może być również używany do przełączania się między kanałami.

LISTA OK Lista kanałów jest wyświetlana, jeśli ten przycisk zostanie naciśnięty podczas 
oglądania telewizji na żywo. Ten przycisk służy również do potwierdzania 
ustawień w Menu i innych komunikatach ekranowych.

i Po naciśnięciu tego przycisku wyświetlane są różne informacje. Rodzaj informacji 
różni się w zależności od trybu pracy odbiornika.

Ten przycisk przełącza się na poprzednio oglądany kanał telewizyjny (RECALL).

VOL +/- Użyj tego przycisku, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

Ten przycisk może nie działać, jeśli włączone jest wyjście RAW-Audio.

EPG Elektroniczny przewodnik po programach jest wyświetlany, jeśli ten przycisk 
zostanie naciśnięty podczas oglądania telewizji na żywo.
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Pilot

TXT Telegazeta jest wyświetlana, jeśli ten przycisk zostanie naciśnięty podczas 
oglądania telewizji na żywo.

0-9 Użyj przycisków numerycznych, aby wybrać Kanały, Strony teletekstu i numery 
wejściowe w menu ekranowym.

TV/Radio Naciśnij ten przycisk, aby przełączać się między listą kanałów telewizyjnych i 
radiowych.

FAV Ten przycisk otwiera menu Ulubiony kanał. Musisz zaznaczyć swoje ulubione 
kanały w menu edycji programu, aby wypełnić tę listę.
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Pilot
Funkcja uczenia się
Przyciski w sekcji STEROWANIE telewizorem (z wyjątkiem przycisku SET) mogą uczyć się funkcji
przycisków z pilotów. Oznacza to, że możesz skopiować ważne kluczowe funkcje z pilota telewizora
do pilota dekodera i potrzebujesz tylko jednego pilota do oglądania telewizji za pomocą odbiornika.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez około 3 sekundy, aż

czerwone światło stanie się jaśniejsze. Pilot wszedł w tryb
programowania .

2. Naciśnij przycisk funkcji, która ma być zaprogramowana,
kontrolka zacznie migać.

3. Weź pilota do telewizora i skieruj go na pilota dekodera w
odległości od 3 do 5 cm.

4. Naciśnij przycisk zaprogramowanej funkcji. Jeśli programowanie
nie powiodło się, lampka będzie migać 3 razy.

5. Powtórz programowanie dla wszystkich przycisków w sekcji
STEROWANIE telewizorem.

6. Naciśnij przycisk SET, aby zakończyć programowanie, czerwone
światło zgaśnie.
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Pierwsza instalacja

Uwaga:
• W niektórych krajach nie są dostępne kanały radiowe.
• LCN nie jest obsługiwany w niektórych krajach.
• Po przeniesieniu się do innego regionu musisz powtórzyć skanowanie kanałów.

• Podłącz odbiornik do telewizora i anteny.
• Podłącz odbiornik do gniazdka sieciowego
• Włącz telewizor i wybierz odpowiednie źródło sygnału (HDMI lub SCART) za pomocą pilota

telewizora. Zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora.
• Po włączeniu odbiornika proces rozruchu trwa 15-20

sekund.

Jeśli wszystko jest prawidłowo podłączone, na ekranie 
telewizora zobaczysz Przewodnik instalacji.

Użyj strzałek ▲/▼, aby poruszać się między elementami 
menu. Jeśli element menu jest podświetlony, możesz 
użyć ◄/► do wprowadzania zmian.

Język OSD
Ustaw język OSD.

Kraj
Wybierz kraj, w którym odbiornik ma być obsługiwany.

Moc anteny
W przypadku, gdy antena musi być zasilana (np. antena wewnętrzna ze wzmacniaczem, ale bez 
zasilacza) przez odbiornik, musisz aktywować tę funkcję w menu.

LCN
Ustaw LCN na Auto, jeśli chcesz użyć schematu numerowania kanałów zdefiniowanego przez 
kontroler DVB-T/T2. Ustaw LCN na Ręczny, jeśli chcesz użyć schematu numerowania 
zdefiniowanego przez operatora, ale chcesz samodzielnie rozwiązać konflikty numeracji. Ustaw LCN 
na wyłączony, jeśli chcesz mieć możliwość samodzielnego modyfikowania numeracji kanałów.

Możliwe jest wyłączenie LCN w Menu programu po 
pierwszej instalacji.

Wyszukiwanie kanałów
Zainicjuj skanowanie kanałów, naciskając przycisk OK.
Ukończenie skanowania może potrwać kilka minut.
W przypadku, gdy nie wszystkie kanały pojawiają się na
liście  po  skanowaniu,  należy  ponownie  wyregulować
antenę  lub  użyć  mocniejszej  anteny  i  powtórzyć  tryb
skanowania.
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Codzienna eksploatacja
Przełączanie kanałów
Możesz przełączać się między kanałami za pomocą CH▲/CH▼. Za pomocą numerycznych 0-9 
możesz przejść bezpośrednio do określonego kanału.

Lista kanałów
Otwórz listę kanałów, naciskając przycisk OK .

▲/▼ Wybierz kanał

OK Przełączanie na wybrany kanał

PAGE Przewijanie listy strona po stronie

◄/► Przełączanie między listą kanałów 
radiowych i telewizyjnych

EXIT Zamknij listę kanałów

TV/Radio
Aby przełączyć się z kanałów telewizyjnych na radiowe, naciśnij TV/RADIO .

Ulubione grupy
Jeśli określiłeś jakieś ulubione grupy, możesz uzyskać do nich dostęp, naciskając przycisk FAV.

◄/► Wybierz ulubioną grupę

▲/▼ Wybierz kanał

OK Przełączanie na wybrany kanał

EXIT Zamknij listę ulubionych grup

Wybierz ścieżkę dźwiękową i język napisów
Przyciski SUB-T i AUDIO mogą być używane do aktywacji i zmiany napisów i ścieżek audio innych 
niż standardowe.

Teletekst
Telegazeta jest aktywowana za pomocą klawisza TXT. Użyj klawiszy numerycznych 0-9, aby wejść 
na żądaną stronę teletekstu. Telegazetę można opuścić, naciskając przycisk EXIT.

Elektroniczny przewodnik po programach i timer
Naciśnij EPG , aby otworzyć przewodnik po programach.

▲/▼ Wybierz wydarzenie

◄/► Przełącz kanał

EXIT Zamknij EPG

OK Timer harmonogramu

INFO Wyświetl listę timerów
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Codzienna eksploatacja - PVR i Przesunięcie w czasie

Dostęp do listy timerów można również uzyskać za pomocą
NIEBIESKIEGO przycisku na pilocie.

• Zdecydowanie sugerujemy użycie dysku twardego USB z  min. 320 GB lub więcej miejsca.
Pamięć masowa oparta na pamięci flash ("Pamięci USB") nie jest zalecana.

• Nagrywanie i przesunięcie w czasie są obsługiwane tylko przez WWIO TRINITY T2 PRO.

Jeśli naciśniesz przycisk i podczas nagrywania, odbiornik wyświetli szczegółowe informacje o 
używanym miejscu na dysku.

Możesz użyć przycisków ◄◄ ►►, aby przejść do innej pozycji odtwarzania w buforze przesunięcia 
w czasie. Możesz nacisnąć ►|| , aby ponownie wstrzymać program.

Jeśli naciśniesz przycisk OK, aby zaplanować timer, data i
godzina zostaną automatycznie zaimportowane z EPG do
timera.  Sprawdź i  zmodyfikuj  w razie potrzeby.  Potwierdź
wybór przyciskiem OK.

 Wymagania wstępne PVR i przesunięcie w czasie:
• Podłącz obsługiwane urządzenie pamięci masowej

USB do odbiornika (patrz Omówienie rozdziału).
• Nagrania wymagają dużo miejsca na dysku.
• PVR Nagrywanie i przesunięcie w czasie potrzebują szybkiego i niezawodnego urządzenia pamięci

masowej .

Bezpośredni rekord
• Wybierz program telewizyjny, który chcesz nagrać.
• Naciśnij ●, aby rozpocząć nagrywanie.
• Naciśnij ■ i potwierdź przyciskiem OK , aby zatrzymać nagrywanie.

Przesunięcie w czasie
• Wybierz program telewizyjny
• Naciśnij ►||  , aby wstrzymać program i uruchomić buforowanie przesunięcia w czasie.
• Naciśnij ►||  , aby kontynuować program.
• Naciśnij przycisk ■, aby zatrzymać przesunięcie w czasie.

Lista PVR
Naciśnij przycisk PVR/CZEROWNY, aby otworzyć listę PVR.

Odtwarzania
• Wybierz przyciskami (▲/▼) nagranie, które chcesz odtworzyć.
• Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć odtwarzanie. CZEROWNY przycisk umożliwia przełączenie

w tryb pełnoekranowy .

Usuwanie
• Wybierz przyciskami (▲/▼) nagranie, które chcesz usunąć.
• Naciśnij ŻÓŁTY przycisk.
• Naciśnij przycisk OK i potwierdź usunięcie.

Zmiana nazwy
• Wybierz przyciskami (▲/▼) nagranie, którego nazwę chcesz zmienić
• Naciśnij ZIELONY przycisk.
• Użyj klawiatury ekranowej, aby wprowadzić nową nazwę.
Odtwarzanie musi zostać zatrzymane, zanim będzie można usunąć zmianę nazwy nagrania.
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Ustawienia (Programy)
Otwórz menu główne odbiornika, naciskając MENU .

Edycja programu
Dostęp do menu można uzyskać tylko poprzez 
wprowadzenie hasła. Domyślne hasło to 000000.

Jeśli nie pamiętasz hasła, użyj hasła głównego - 888888

Twoje ustawienia zostaną automatycznie zapisane po 
opuszczeniu menu.

Zmiana pozycji
• Użyj ▲/▼, aby wybrać kanał, który chcesz przenieść

na inny numer kanału.
• Naciśnij CZERWONY , aby oznaczyć kanał do przeniesienia.
• Użyj przycisków ▲/▼, aby wybrać nowy numer

kanału dla zaznaczonego kanału.
• Potwierdź akcję, naciskając przycisk OK, kanał

zostanie teraz przeniesiony do nowego numeru na
liście.

Usuwanie
• Użyj przycisków ▲/▼, aby wybrać kanał, który chcesz usunąć.
• Naciśnij NIEBIESKI przycisk, aby oznaczyć kanał do usunięcia. Zostanie wyświetlona prośba o

potwierdzenie .
• Potwierdź akcję, naciskając przycisk OK, wybrany kanał zostanie teraz usunięty.

Pomijanie
Odbiornik pominie zaznaczony kanał podczas przełączania między kanałami za pomocą CH+/CH-.

• Użyj przyciskó▲/▼, aby wyróżnić kanał, który chcesz zablokować.
• Naciśnij ZIELONY przycisk, aby oznaczyć kanał jako pominięty.
• Naciśnij  ponownie GREEN, aby usunąć znacznik.

Blokowanie/odblokowywanie
Odbiornik zapyta o hasło przed wyświetleniem zablokowanego kanału.

• Użyj przycisków ▲/▼, aby wyróżnić kanał, który chcesz zablokować .
• Naciśnij ŻÓŁTY przycisk, aby oznaczyć kanał jako zablokowany
• Naciśnij ponownie ŻÓŁTY przycisk, aby odblokować kanał.
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Ustawienia (Programy/Obraz)

Można wybrać kilka ulubionych grup. Opcja Wyłącz spowoduje wyczyszczenie przypisania do 
wszystkich grup.

Ulubione grupy
Odbiornik ma 4 ulubione grupy. Możesz przypisać dowolny kanał do dowolnej grupy. Kanał można 
przypisać do kilku grup.

• Użyj przycisków ▲/▼, aby wybrać kanał, który chcesz dodać do ulubionej grupy .
• Otwórz menu ulubionych grup, naciskając przycisk FAV.
• Użyj przycisków ▲/▼, aby wyróżnić grupę, do której chcesz przypisać kanał .
• Po naciśnięciu klawisza OK przed odpowiednią ulubioną grupą pojawia się jej symbol.

Zmień nazwę kanału
Użyj klawiszy ▲/▼, aby podświetlić kanał, którego nazwę chcesz zmienić, i naciśnij przycisk RECALL. 
Pojawi się klawiatura ekranowa. Użyj przycisków ◄/►/▲/▼, aby podświetlić właściwe litery i 
potwierdzić wybór, naciskając przycisk OK. Po zakończeniu zmiany nazwy przejdź do pola OK i naciśnij 
przycisk OK. Nowa nazwa została teraz przypisana do kanału.

Sortuj
Dzięki tej opcji możesz sortować kanały według różnych parametrów (LCN, ONID, nazwa itp.) na 
liście. 
Początkowe sortowanie zostanie zastąpione w procesie.

LCN (numeracja kanałów logicznych)
Patrz "LCN" na stronie 8.

Proporcje
To ustawienie określa, jaki współczynnik proporcji jest 
używany w telewizorze. Treści o różnych proporcjach 
zostaną dostosowane przez odbiornik i odpowiednio 
wyświetlone na ekranie telewizora.

4:3 Pan & Scan Treści o różnych proporcjach będą wyświetlane na pełnym ekranie, bez 
zniekształceń, ale z degradacją.

4:3 Skrzynka na
listy

Zawartość o różnych proporcjach będzie wyświetlana bez zniekształceń, ale 
może być wyświetlana z czarnymi paskami.

16:9 Pillar box Zawartość o różnych proporcjach będzie wyświetlana bez zniekształceń, ale 
może być wyświetlana z czarnymi paskami.

16:9 Pan & Scan Transmisje 16/9 będą wyświetlane na pełnym ekranie, bez zniekształceń. 
Transmisje 4/3 będą wyświetlane w powiększeniu bez zniekształceń. To 
ustawienie ma szczególne zastosowanie w przypadku transmisji 4/3 
„Letterbox”, aby uniknąć czarnych pasów na ekranie.

Automatycznie Tylko w przypadku telewizorów podłączonych przez SCART, które mogą 
wykryć współczynnik proporcji, sprawdzając poziom napięcia PIN8

Rozdzielczość
Tutaj możesz ustawić wyjście rozdzielczości przez port HDMI (dostępne rozdzielczości: 576i (PAL) / 
480i (NTSC) / 576p (PAL) / 480p (NTSC) / 720p / 1080i / 1080p).

Sprawdź instrukcję obsługi telewizora, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat optymalnej 
rozdzielczości.
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Ustawienia (Wyszukiwanie obrazu/kanału/godzina)
Format TV 
Określa system kolorów dla wyjścia SCART (PAL lub NTSC) i liczbę klatek na sekundę dla wyjścia 
HDMI (50 Hz lub 60 Hz).

Limit czasu informacji
To ustawienie określa, jak długo wyświetlacz informacji (nazwa kanału, numer itp.) pozostaje 
widoczny po przełączeniu na inny kanał.

Przejrzystość OSD
To ustawienie zmienia wygląd wyświetlacza ekranowego, dodając do niego przezroczystość.

Automatyczne wyszukiwanie
Po włączeniu tej funkcji natychmiast rozpoczyna się nowe 
automatyczne skanowanie kanałów (patrz Rozdział 
Pierwsza instalacja).

Wyszukiwanie ręczne
Możesz ręcznie wyszukać określone stacje telewizyjne. W tym 
celu musisz znać pewne parametry techniczne (takie jak 
częstotliwość lub kanał stacji). Wyświetlacz paska na dolna 
część ekranu wskazuje, czy możliwe jest odebranie sygnału o 
ustawionych parametrach. Możesz także użyć paska 
wyświetlacza do kierowania anteną.

Moc anteny
W przypadku, gdy twoja antena musi być zasilana (np. antena wewnętrzna ze wzmacniaczem, ale 
bez zasilacza) przez twój odbiornik, musisz aktywować tę funkcję w menu. Po włączeniu funkcji może
być konieczne powtórzenie trybu skanowania.

Kraj
Wybierz kraj, w którym odbiornik ma być obsługiwany.

Filtrowanie zakodowanych kanałów
W przypadku aktywacji tej funkcji odbiornik nie zapisze 
żadnych zakodowanych stacji podczas wykonywania trybu 
skanowania. Odbiornik nie może przesyłać żadnych 
zakodowanych kanałów.

Przesunięcie w czasie
Odbiornik ustawia swój wewnętrzny zegar automatycznie, gdy tylko otrzyma kanał, który przesyła 
bieżący czas. Aby odbiorca mógł poprawnie ustawić czas, konieczne jest określenie prawidłowej 
strefy czasowej.

Automatycznie Odbiornik automatycznie określa strefę czasową

Ręcznie Strefę czasową można określić indywidualnie

Automatyczny tryb gotowości
Oszczędność energii zgodnie z dyrektywą UE (EuP). Odbiornik przełączy się w tryb gotowości po 
upływie wstępnie zdefiniowanego czasu, jeśli nie wykryto żadnej aktywności użytkownika.

Zegar
Jeśli to ustawienie jest włączone, odbiornik pokaże bieżący czas na wyświetlaczu LED w trybie gotowości.
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Ustawienia (Opcje/System)

• Jeśli telewizor nie ma wyjścia dźwiękowego, aktywuj ustawienie PCM.
• Użyj przycisku AUDIO , aby wybrać wielokanałową ścieżkę dźwiękową programu telewizyjnego,

jeśli jest dostępna.
• W przypadku korzystania z wyjścia HDMI lub S/PDIF jako interfejsu bit stream raw dla formatów

dźwięku przestrzennego głośności nie można kontrolować za pomocą pilota odbiornika .

Jeśli zapomnisz hasła, musisz wprowadzić hasło główne, aby zdefiniować nowe hasło. Hasło główne: 
888888

Język OSD
Ustaw język dla wszystkich menu ekranowych.

Język napisów
Ustaw preferowany język napisów.

Język audio
Ustaw preferowany język ścieżek audio.

Dźwięk cyfrowy
Za pomocą tej opcji można określić format sygnału wyjściowego audio przez wyjście HDMI i S/PDIF:

PCM Cyfrowy dźwięk stereo

RAW Jeśli program telewizyjny ma wielokanałową ścieżkę audio, ten format audio będzie 
dystrybuowany przez wyjście HDMI

Ściemniacz LED
To ustawienie steruje jasnością wyświetlacza LED.

Poradnictwo rodzicielskie
Jeśli chcesz zablokować programy z klasyfikacją wiekową, 
aktywuj kontrolę rodzicielską i ustaw opcję limitu wieku na 
żądany wiek. Spowoduje to ochronę hasłem całej 
zawartości z klasyfikacjąwiekową, aby tylko p leżało po 
wprowadzeniu właściwego hasła.

W niektórych krajach nie są przekazywane żadne informacje dotyczące klasyfikacji wiekowej 
nadawanych programów.

Ustaw hasło
Po  aktywacji  tej  opcji  musisz  wprowadzić  stare  hasło.  Domyślne  hasło  to  000000.  Kursor
automatycznie  przejdzie  do  następnego pola  wprowadzania  po wprowadzeniu  hasła.  Wprowadź
nowe sześciocyfrowe hasło numeryczne. Musisz potwierdzić swoje nowy hasło, powtarzając je.

Przywracanie ustawień fabrycznych
Masz możliwość zresetowania wszystkich ustawień i zmian wprowadzonych przez załadowanie ustawień 
fabrycznych. Aby aktywować to ustawienie, musisz wprowadzić hasło i potwierdzić przyciskiem OK.

Wszystkie ustawienia zostaną ustawione na oryginalne ustawienia fabryczne. Wszystkie kanały zostaną 
usunięte z listy kanałów.

Informacja
Za pomocą tej opcji można uzyskać dostęp do informacji dotyczących oprogramowania i sprzętu.
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Ustawienia (System/USB)

Ustawienia te będą zmieniane wyłącznie przez zaawansowanych użytkowników. Czy użytkownicy nie 
muszą zmieniać tych ustawień, ponieważ odbiornik automatycznie ustawi adresy IP w większości 
przypadków. Nieprawidłowe ustawienia mogą również uszkodzić inne urządzenia w tej samej sieci.

• GMC nie jest obsługiwany
• Współczynnik proporcji: 4/3, 16/9

Aktualizacja oprogramowania
W razie potrzeby nowe oprogramowanie układowe oraz instrukcja instalacji będą dostępne na stronie 
www.wwio.de

Nie instaluj oprogramowania z innych źródeł lub stron internetowych.

Ustawienia sieciowe
To menu pozwala na ręczne ustawianie adresów IP.

Multimedia
Ten element menu otwiera odtwarzacz multimedialny USB. 
Zapoznaj się z Omówieniem rozdziału dotyczącym 
obsługiwanych urządzeń USB. Postępuj zgodnie z 
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i rozdziałem o pilocie, 
aby korzystać z odtwarzacza multimedialnego.

Obsługiwane jest odtwarzanie następujących plików wideo:

Kodek wideo Rozdzielczość Profil Kontener

MPEG1
MPEG2

1080P@30fps MP@HL MPEG, MPG, TS

MP4 1080P@30fps Prosty profil, Zaawansowany prosty profil
@Level5

AVI, MKV

Xvid 1080P@30fps AVI

H.264 1080P@30fps Profil główny, Profil wysoki @Level 4.2 AVI, MKV, MP4, TS

HEVC H.265 1080P@60fps Profil Main10, Wysoki poziom @Level4.1 TS, MKV

Obsługiwany format pliku audio MP3

Obsługiwany format pliku zdjęcia JPEG, BMP, PNG (zalecana rozdzielczość: 1920x1080 pikseli)

Konfiguracja zdjęć
Czas wyświetlania slajdu
To ustawienie określa, jak długo obraz jest wyświetlany, zanim następne zdjęcie będzie 
wyświetlone automatycznie. 

Tryb slajdu
To ustawienie pozwala wybrać rodzaj animacji, która będzie używana podczas przejścia do 
następnego obrazu.

Proporcje
To ustawienie określa, czy obrazy mają być rozciągnięte do pełnego ekranu, czy proporcje mają być 
zachowane.
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Ustawienia (USB)

To ustawienie dotyczy tylko niektórych napisów w trybie odtwarzacza multimedialnego. Nie ma to 
wpływu na napisy z kanałów telewizyjnych.

To menu jest dostępne tylko dla WWIO TRINITY T2 PRO.

Ostrzeżenie: Wszystkie dane zostaną usunięte podczas formatowania.

Aplikacje wymagają działającego połączenia z Internetem.

Konfiguracja filmu
W tym menu możesz zmienić wygląd (Rozmiar/Kolor) napisów.

Konfiguracja PVR

Urządzenie nagrywające
To  menu  zawiera  kilka  informacji  o  podłączonym  urządzeniu  pamięci  masowej  USB.  Jeśli
urządzenie pamięci masowej USB ma więcej niż jedną partycję, możesz wybrać tę, której chcesz
użyć dla PVR i przesunięcia w czasie.

Możliwe jest również zmniejszenie rozmiaru bufora przesunięcia w czasie. Jednak zmniejszenie
rozmiaru ograniczy czas, w którym można wstrzymać programy telewizyjne za pomocą tej funkcji.

Format
To menu umożliwia formatowanie urządzeń pamięci masowej USB:

1. Wybierz system plików, którego chcesz użyć.
2. Wybierz partycję, którą chcesz sformatować.
3. Naciśnij przycisk OK , aby potwierdzić.

Aplikacje
Odbiornik jest dostarczany z preinstalowanymi aplikacjami. Postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie, aby korzystać z aplikacji. Nie można zainstalować dodatkowych 
aplikacji.
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