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Jak přístroj funguje:
1

Nainstalujte si aplikaci
Hledejte v App Store „tivizen“ nebo v Google Play „tivizen DVB-T
Wi-Fi“ a stáhněte si aplikaci do svého zařízení Apple nebo Android

DE
2

Připojte tivizen a spusťte aplikaci
Zapněte tivizen a počkejte, dokud se diody stavu a Wi-Fi nerosvítí zeleně
Pomocí Wi-Fi připojte tivizen ke svému zařízení
Spusťte aplikaci
Zvolte svou zemi a vyhledejte dostupné kanály

3

Užívejte si živé televize
Vyberte si program, používejte EPG nebo si nahrajte svůj oblíbený televizní pořad

Pohled na váš tivizen

Anténa na příjem vysílacího signálu
Vypínač
pro vypnutí přístroje tivizen stiskněte
tlačítko na více než 3 sekundy
Tlačítko RESET
pokud se váš tivizen normálně nevypíná,
tak stiskněte zde na přibližně 3 sekundy
USB port mini-B
pro nabití baterie svého přístroje tivizen
sem připojte nabíjecí kabel USB
LED dioda stavu baterie

	
  

Ukazatel stavu
Ukazatel Wi-Fi

Více informací najdete na: www.tivizen.com

Bezpečnostní informace
Pozor!
Nebezpečí výbuchu, pokud je baterie vyměněna za nesprávný typ. Použité baterie
likvidujte podle příslušných pokynů k nim. Baterie nezkratujte, nerozebírejte a
nevystavujte ohni nebo vodě. Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.
Informace o likvidaci a recyklaci
Když dosáhne tento výrobek konce své životnosti, tak ho prosím zlikvidujte podle
místních zákoných předpisů a směrnic na ochranu životního prostředí.
Informace o likvidaci v Evropské unii
Tento symbol znamená, že dle místních zákonných předpisů a
nařízení musí být tento výrobek zlikvidován odděleně od
domovního odpadu. Když tento výrobek dosáhne konce své
životnosti, vezměte jej do sběrného místa určeného místními
úřady. Některá sběrná místa přijímají výrobky zdarma. Oddělený
sběr a recyklace vašeho výrobku v době likvidace pomůže chránit
přírodní zdroje a zajistí, aby byl výrobek recyklován způsobem,
který chrání lidské zdraví i životní prostředí.
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