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WiTV – rychlý průvodce instalací 

O produktu 

WiTV je malý samostatný TV přijímač, kterým je možné 

přijímat digitální TV vysílání (DVB-T/ISDB-T, standard MPEG-2) 

po celém světě. TV signál přenáší bezdrátově do mobilních 

zařízení s operačním systémem iOS, MacOS nebo Android. 

Obsah balení 

Wi-Fi TV přijímač 

Anténa 

USB kabel 

Připojení 

Připojte DVB-T anténu do konektoru označeného ANT. 

 

Zapněte WiTV přepínačem na straně do polohy ON. Stavová 

LED dioda se rozsvítí modře. 
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Nastavení 

Na svém telefonu nebo tabletu otevřete Google Play, příp. 

Apple AppStore, vyhledejte a pak stáhněte aplikaci s názvem 

SianoTV. Tato aplikace je k dispozici zdarma. 

 

 

Poté vyhledejte Wi-Fi síť s názvem začínajícím Meron_.  

Heslo do této sítě je Meron (s velkým počátečním M). 

  

 

Nyní by již měla být aplikace SianoTV stažena. Najděte ji ve 

svém zařízení a otevřete. 
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Zvolte Settings > Scan channels a 

vyberte zemi, ve které se nacházíte 

(např. Czech Republic). Pak klikněte 

na tlačítko Scan. WiTV začne 

automaticky vyhledávat TV a 

rozhlasové digitální stanice 

v lokalitě, ve které se právě nachází. 

Pro lepší příjem doporučujeme 

umístit WiTV co nejblíže k oknu. 

 

 

 

 

Po ukončení vyhledávání klikněte 2x na tlačítko Back. Pro 

sledování naladěných stanic zvolte Live TV a vyberte 

požadovanou stanici. 
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WiTV a aplikace SianoTV podporují také elektronického 

programového průvodce (EPG).  

 

Pomocí modrého puntíku posunutím doleva můžete sledovat 

živý přenos se zpožděním. Můžete si tak zopakovat důležité 

momenty. 

  

Jednotlivé programy můžete přepínat rychlým tahem prstu 

po displeji doleva (předcházející stanice) nebo doprava 

(následující stanice).  

Kliknutím na červený puntík spustíte nahrávání právě 

vysílaného programu. Nahraný video soubor bude uložen do 

paměti vašeho zařízení nebo na paměťovou kartu. 

Pro přehrání uloženého videa klikněte v menu na položku 

Recordings a vyberte požadovanou nahrávku. U každé 

nahrávky je název a popis, který je získán z EPG (pokud to 

stanice podporuje). 
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Upozornění 

K WiTV může být v jednu chvíli připojeno pouze jedno 

zařízení. 

Za příjem digitální TV a rádia nejsou účtovány žádné poplatky. 

Připojení k internetu není vyžadováno. 

Kvalita příjmu signálu závisí na prostředí a poloze, ve které se 

zařízení nachází. Tzn. na volném prostranství je signál 

kvalitnější než v zástavbě nebo uvnitř budov. Některé budovy 

nemusí díky své konstrukci umožnit příjem signálu. Pro lepší 

příjem je třeba dostatečně vysunout teleskopickou anténu a 

nasměrovat ji. 

Toto zařízení není vodě odolné. Chraňte jej před vlhkostí. 

Aplikace se může v některých položkách lišit od návodu, z 

důvodu různých verzí. Výrobce aplikace neustále pracuje na 

jejím vylepšení. 

Aplikace SianoTV je dostupná v následujících jazycích: 

Angličtina, Francouzština, Portugalština, Japonština a 

Hebrejština. Čeština mezi podporovanými jazyky není. 
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Prohlášení o shodě 

Dovozce do Evropské Unie, společnost C.P.A CZECH s.r.o., 

tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními 

požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 

1999/5/ES.  

Plné znění Prohlášení o shodě je volně přístupné na 

internetové adrese: 

http://www.cpa.cz/Files/shoda_WiTV.pdf 

 

 

Tento návod je k dispozici také v elektronické podobě 

na adrese: www.cpa.cz/Files/Navod_WiTV_CZ.pdf 


