Instrukcja obsługi
MeeVu Box

Spis treści
1

Składniki zestawu MeeVu Box

str. 3

2

Opis urządzenia

str. 3

3

Zanim zaczniesz

str. 6

4

Logowanie (opcjonalnie)

str. 9

5

Parowanie pilota bluetooth z dekoderem

str. 9

6

Ekran startowy

str. 10

7

Ekran „Wszystkie kanały”

str. 11

8

Menu główne

str. 11

9

Pasek stanu

str. 12

10

Tryb podstawowy

str. 12

11

Tryb rozszerzony

str. 13

12

Tryb menu audycji

str. 14

13

Przewijanie audycji

str. 14

14

Odtwarzanie od poczatku – Restart TV

str. 15

15

Nagrywanie

str. 15

16

Odtwarzanie nagrań

str. 15

17

Odtwarzanie zakończonych audycji

str. 16

18

Ulubione

str. 17

19

Profile użytkownika

str. 17

20

Główny PIN

str. 18

21

Dodawanie profilu

str. 19

22

Kontrola rodzicielska

str. 20

23

Blokada rodzicielska PIN

str. 20

24

Urządzenia

str. 21

25

O usłudze

str. 21

2/22

Składniki zestawu MeeVu Box
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dekoder MeeVu Box
MeeVu Pilot – pilot bluetooth
Zasilacz
Przewód HDMI
Baterie do pilota
Opakowanie

Opis urządzenia
2.1 Front urządzenia
1

2

POWER

LAN

1

POWER – dioda sygnalizująca status pracy urządzenia, kolor zielony – urządzenie
w trybie pracy, kolor czerwony – tryb czuwania

2

LAN – dioda sygnalizująca podłączenie urządzenia do Internetu (zarówno dla
połączenia kablowego i Wi-Fi), kolor zielony – podłączono, kolor czerwony –
urządzenie odłączone
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2.2 Tył urządzenia
1

POWER

2

3

LAN

4

5

6

HDMI

S/PDIF

AV

rysunek 2

1

POWER – włącznik/wyłącznik urządzenia

2

12V 1A – gniazdo podłączenia zasilacza

3

LAN – gniazdo podłączenia kablowego przy użyciu kabla Ethernet RJ-45

4

HDMI – gniazdo podłączenia dla przewodu HDMI łączącego urządzenie z telewizorem

5

S/PDIF – gniazdo do podłączenia urządzenia z amplitunerem poprzez przewód
optyczny

6

AV – gniazdo do podłączenia odbiornika tv niewyposażonego w wejście HDMI
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2.3 MeeVu Pilot

2

1

3

4

5

7

6
8

1

WŁĄCZ/WYŁĄCZ
włączenie/wyłączenie urządzenia

5

WSTECZ
cofanie się w nawigacji

2

WYCISZ
wyłącz/włącz dźwięk

6

DOM
wywoływanie ekranu START

3

STRZAŁKI GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO
do korzystania w menu lub przy korzystaniu z poszczególnych opcji

7

APLIKACJE
wywoływanie menu z dodatkowymi
aplikacjami

4

OK
potwierdzanie wyboru lub wywoływanie funkcji dodatkowych

8

GŁOŚNOŚĆ GÓRA/DÓŁ
zwiększanie/zmniejszanie głośności

Dostarczony do zestawu pilot posiada opcję bluetooth – opis parowania z dekoderem
znajduje się w dziale “Parowanie pilota bluetooth z dekoderem”.
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Zanim zaczniesz
1. Umieść baterie w pilocie MeeVu Pilot zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
2. Wyłącz telewizor.
3. Podłącz dekoder MeeVu Box do telewizora za pośrednictwem znajdującego
się w zestawie przewodu HDMI.
4. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego 230V, a następnie końcówkę
od zasilacza do dekodera pod gniazdo oznaczone jako „12V 1A”.
5. Włącz telewizor, wybierz odpowiednie źródło sygnału zgodnie z gniazdem,
do którego podłączyłeś przewód HDMI.
6. Włącz dekoder przy użyciu włącznika z tyłu urządzenia – przycisk „POWER”.

3.1 Podłączenie dekodera do Internetu
Zachęcamy do skorzystania z podłączenia kablowego, które gwarantuje stabilność
i odporność na zakłócenia w sieci bezprzewodowej.

POWER

LAN
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Jeśli nie ma możliwości podłączenia urządzenia poprzez połączenie kablowe, to możliwa
jest konfiguracja po Wi-Fi.

POWER

LAN

Jeśli jest to pierwsze uruchomienie urządzenia, to po jego starcie pojawi się ekran
zachęcający do podłączenia do sieci. W przypadku podłączenia kablowego nie ma
konieczności konfiguracji połączenia Wi-Fi, dekoder automatycznie przejdzie do ekranu
logowania się do usługi.
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Wybieramy opcję „Network settings”, po chwili pojawi się ekran z listą dostępnych sieci.
Z listy należy wybrać sieć Wi-Fi.

Po wybraniu sieci pojawi się żądanie wprowadzenia hasła, na klawiaturze ekranowej
przy użyciu „strzałek” na pilocie należy wprowadzić hasło do sieci Wi-Fi. Proces kończymy,
wybierając przycisk „DONE” i potwierdzamy klawiszem „OK”. Urządzenie może wykonać
aktualizację ustawień, co potrwa kilka sekund.
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Logowanie (opcjonalnie)
Przy pierwszym podłączeniu urządzenia do sieci może pojawić się żądanie wprowadzenia
loginu i hasła.

W polach należy wprowadzić nazwę użytkownika przekazaną przez dostawcę usługi
oraz hasło. Wprowadzanie danych dla każdego pola kończymy, wybierając przycisk
„DONE” na klawiaturze ekranowej, korzystając z przycisków „strzałek”.

WAŻNE: Parowanie pilota bluetooth z dekoderem
Załączony do zestawu MeeVu Pilot powinien zostać sparowany z dekoderem poprzez
bluetooth. Niesparowanie go może spowodować utrudnienia w korzystaniu z urządzenia.
1. Pilot, który znajduje się w zestawie, posiada opcję bluetooth, w tej konfiguracji
korzystanie z pilota stanie się bardziej komfortowe.
2. Aby połączyć pilot z MeeVu Box, należy z menu głównego lub na pilocie wybrać
przycisk „DOM” .
3. Następnie z panelu „Ustawień” i z listy należy wybrać „Piloty i akcesoria”.
4. Następnie należy wybrać „Dodaj akcesoria”.
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5. Dekoder przechodzi w tryb wyszukiwania pilota, w tym samym momencie
na pilocie należy nacisnąć równocześnie klawisze „Głośność w dół” i „OK” tak
długo, aż dioda sygnalizacyjna na pilocie zacznie mrugać.
6. Po chwili dekoder powinien dodać pilot do akcesoriów. Jeśli proces się nie uda,
należy go powtórzyć.

Ekran startowy
Po poprawnym zalogowaniu albo po ponownym uruchomieniu MeeVu Box ujrzymy „Ekran
startowy”. Z poziomu tego ekranu możemy skorzystać z podstawowych funkcji związanych
z użytkowaniem usługi: dostęp do wszystkich programów („Wszystkie kanały”),
„Przewodnik TV” i „Ulubione” jeśli zostały wcześniej skonfigurowane.

Po ponownym uruchomieniu MeeVu Box dodatkowo pojawia się skrót do wywołania
ostatnio oglądanego programu.
Wywołanie ekranu startowego możliwe jest poprzez naciśnięcie przycisku „DOM”
na pilocie zdalnego sterowania lub z „Menu głównego” po lewej stronie.

10/22

7 Ekran „Wszystkie kanały”
Dzięki tej funkcjonalności otrzymujemy przejrzysty dostęp do widoku, w którym możemy
przeglądać kanały tv wg kategorii: „Ulubione”, „Kolejne” oraz „Wieczorem” czyli widok
następnych pozycji programowych lub dostępnych wieczorem zgodnie z kanałami
ulubionymi.

Po przesunięciu ekranu w dół możemy przeglądać kanały najczęściej oglądane oraz kanały
wg podziału tematycznego.

8 Menu główne
Aby wejść do menu, należy nacisnąć kilkukrotnie przycisk „wstecz” na pilocie zdalnego
sterowania, aż do momentu, gdy po lewej stronie wysunie się oczekiwane menu.
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9 Pasek stanu

Pasek info składa się z istotnych informacji i z jego poziomu oprócz zmiany kanałów można
realizować dodatkowe opcje. Pasek info wywołuje się automatycznie podczas
przełączania programów albo w trakcie oglądania poprzez naciśnięcie przycisku „OK” na
pilocie.
Pasek informuje również o statusie kanału: SD/HD/4K i tytule obecnie odtwarzanej audycji
i czasie jej trwania.

10 Tryb podstawowy

W trybie podstawowym możliwe są: zmiana kanałów (na pilocie strzałki „w górę” i „w dół”).
Podwójne naciśnięcie przycisku „OK” na pilocie umożliwi skorzystanie z ekranu „Info”
z informacjami o audycji oraz z dodatkowym menu, które umożliwia ponadto skorzystanie
z dodatkowych opcji takich jak „Odtwórz od początku”, „Przewodnik TV”, ustawienie ścieżki
dźwiękowej oraz dodanie kanału do ulubionych.
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11 Tryb rozszerzony

Aby skorzystać z tego trybu, podczas oglądania programu na pilocie należy nacisnąć
„OK” oraz „strzałkę w górę”. W tym trybie możliwe jest zatrzymanie odtwarzania audycji
oraz przewijanie audycji przy użyciu „strzałki w lewo” – do tyłu lub „strzałki w prawo”
– do przodu, obserwując postęp na osi czasu. Dodatkowo dostępny jest podgląd,
który powinien ułatwić przeglądanie.

Przeglądanie audycji minionych oraz audycji, których emisja odbędzie się w przyszłości,
można realizować przy użyciu na pilocie przycisku „strzałka w lewo” i „strzałka w prawo”.
Przy wyborze konkretnej audycji i naciśnięciu przycisku „OK” podobnie jak powyżej wywoła
się ekran „Info” z informacjami o audycji oraz z dodatkowym menu, które umożliwi
„Odtwarzanie od początku” dla audycji w przeszłości, a dla audycji w przyszłości możliwość
ich nagrania poprzez opcję „NAGRAJ”.
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12 Tryb menu audycji

Aby przejść do menu audycji/programu podczas oglądania audycji należy nacisnąć
na pilocie „OK”, a potem dwa razy „strzałka do góry”. Z tej pozycji można skorzystać z takich
opcji: „Dodaj lub usuń program z ulubionych”, „Przewodnik TV”, zmiana ścieżki dźwiękowej,
„Zacznij od początku” oraz opcji „Info”.
Opcje do wyboru mogą różnić się w zależności od kanału oraz wybranej audycji.
Interesującą opcję można wybrać przy użyciu „strzałka w lewo” i „strzałka w prawo”.

13 Przewijanie audycji
MeeVu Box oprócz oglądania bieżącej audycji, umożliwia również jej przewijanie. Dla
audycji w przeszłości możliwe jest przewijanie do tyłu i do przodu.
Aby uruchomić tryb przewijania, należy wywołać pasek stanu w trybie rozszerzonym
podczas oglądania programu. Należy wybrać na pilocie „OK” oraz „strzałkę w górę”.
W zależności od audycji przy użyciu przycisku „strzałka w lewo” i „strzałka w prawo” możliwe
jest przewijanie. Aby wstrzymać odtwarzanie, należy nacisnąć „OK”, aby wznowić
ponownie „OK”.
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14 Odtwarzanie od początku – Restart TV
Funkcja Restart TV pozwala na odtwarzanie trwającej audycji. Aby uruchomić Restart TV,
należy wywołać „tryb menu audycji” – podczas oglądania programu należy nacisnąć „OK”
oraz dwa razy „strzałka w górę”. Na tym ekranie używając strzałek, należy wybrać opcję
„Odtwórz od początku”.

15 Nagrywanie
Funkcja daje możliwość zlecenia nagrania wybranej audycji w momencie jej trwania
oraz zaplanowania nagrania w przyszłości z poziomu EPG. Przestrzeń na nagrania
jest zdefiniowana poprzez czas nagrań oraz okres, w którym będą one przechowywane.
Nagranie wybranej audycji można zrealizować na dwa sposoby: z poziomu „Przewodnika
TV” lub „Tryb menu audycji”. W obu przypadkach należy korzystać z opcji „NAGRAJ”.

16 Odtwarzanie nagrań
Aby zweryfikować listę nagrań zaplanowanych, ale też nagrania już nagrane z „menu
głównego”, należy wybrać opcję „Nagrania”.
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Aby odtworzyć wybraną audycję, należy wybrać i nacisnąć „OK”. Na ekranie pojawi się
opcja „INFO”, z menu należy wybrać opcję „ODTWÓRZ OD POCZĄTKU”.

Aby usunąć nagranie, należy skorzystać z opcji „USUŃ NAGRANIE”.

17 Odtwarzanie zakończonych audycji
Korzystanie z tej opcji możliwe jest z poziomu „Przewodnika TV” lub poprzez podstawowy
pasek stanu. Z „Przewodnika” należy wybrać audycję. Przy okazji można zapoznać
się z jej opisem. Następnie należy nacisnąć „OK” na pilocie oraz wybrać opcję „Odtwórz
od początku”.
W przypadku drugiej opcji – z poziomu podstawowego paska stanu - podczas oglądania
audycji należy nacisnąć „OK”, używając „strzałki w lewo” i wybrać oczekiwaną audycję
przyciskiem „OK”. W kolejnym kroku należy wybrać opcję „Odtwórz od początku”.
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18 Ulubione
Lista ulubionych pozwala na szybki dostęp do interesujących i ulubionych kanałów. Dzięki
niej można również korzystać z łatwego dostępu do obecnych i najbliższych audycji
na ekranie „Wszystkie programy”.
Aby dodać kanał do ulubionych lub go usunąć z tej listy, należy wywołać ekran „INFO”
(np. podczas oglądania) oraz dwukrotnie nacisnąć przycisk „OK” i z dostępnego menu
wybrać „Dodaj do ulubionych”.
Przeglądanie listy kanałów ulubionych:
Opcja nr 1 - podczas oglądania programu należy nacisnąć „OK”, a następnie „strzałka w dół”.
Używając „strzałka w lewo” lub „strzałka w prawo” należy wybrać kanał.
Opcja nr 2 - podczas oglądania programu należy nacisnąć „OK”, a następnie dwa razy
„strzałka w dół”. Na ekranie wyświetli się lista audycji, które zaczną się po tych obecnie
trwających. Używając „strzałka w lewo” lub „strzałka w prawo” należy wybrać kanał.
Opcja nr 3 - podczas oglądania programu należy nacisnąć „OK”, a następnie trzy razy
„strzałka w dół”. Na ekranie wyświetli się lista audycji, które zostaną nadane wieczorem .
Opcja nr 4 - z poziomu ekranu „Wszystkie kanały” należy użyć strzałek na pilocie i
swobodnie nawigować w prawo lub w dół, aby przeglądać listę kanałów również z
podziałem na kategorie.

19 Profile użytkownika
Standardowo w usłudze MeeVu instalowany jest domyślny użytkownik - profil. W ramach
profilu można konfigurować listę kanałów ulubionych, sortować listę kanałów, ograniczać
też dostęp do wybranych programów lub wymusić konieczność podania PIN przy próbie
skorzystania z profilu. Tylko domyślny użytkownik może zarządzać profilami (dodawać,
zmieniać ich ustawienia oraz usuwać profile).

17/22

20 Główny PIN
To PIN głównego użytkownika, ale też PIN służący do dokonywania zakupów. Aby zmienić
„Główny PIN” z menu głównego, należy wybrać opcję „Start” lub nacisnąć przycisk „DOM”
- na pilocie zdalnego sterowania, po jego załadowaniu przyciskiem „strzałka w dół” przejść do
sekcji „Ustawienia” i wybrać „Główny PIN”.

Po wyświetleniu powyższego ekranu należy wprowadzić obecny PIN (użyj ekranowej
klawiatury numerycznej), następnie uzupełnić obecny PIN, a zmianę potwierdzić
wybierając pole „OK”, operację należy powtórzyć w polu poniżej, podaj nowy PIN, po
wpisaniu wybierz pole „OK”.

Domyślny kod PIN to 1234. Należy go zmienić w menu Ustawienia > Kontrola rodzicielska.
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21 Dodawanie profilu

Aby dodać profil użytkownika, należy wybrać opcję „Utwórz profil użytkownika”.
W kolejnych polach wprowadzić oczekiwaną nazwę, profil wiekowy oraz język interfejsu
użytkownika.
Na kolejnym ekranie należy wprowadzić PIN, który umożliwi później skorzystanie z tego
profilu.
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22 Kontrola rodzicielska
W tym widoku możliwe jest zdefiniowanie kanałów, które mają być dostępne w wybranym
profilu. Po lewej stronie należy wybrać najpierw profil, który chcemy edytować, następnie
w prawym oknie należy wyłączyć lub włączyć dostępność kanałów.

Edycję profilu należy zakończyć poprzez przycisk „wstecz” na pilocie, wówczas zmiana
zostanie zapisana.

23 Blokada rodzicielska PIN
Blokada rodzicielska odblokowuje kanały, dla których dostawca usługi ustawił opcję
„dla dorosłych”. Opcja dostępna jest w sekcji „Ustawienia”. Podobnie jak przy zmianie PINu
głównego, należy wprowadzić aktualny PIN oraz nowy PIN.
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24 Urządzenia
Opcja pozwala na sprawdzenie listy urządzeń powiązanych z danym kontem użytkownika
usługi. Dodatkowo możliwa jest edycja ilości urządzeń podłączonych do konta, np. poprzez
usunięcie urządzeń, z których użytkownik nie korzysta. Menu dostępne jest w sekcji
„Ustawienia”.
Aby edytować listę urządzeń, należy wybrać pozycję do usunięcia i nacisnąć klawisz „OK”.
Operację należy potwierdzić w komunikacie.

25 O usłudze
Opcja pozwala na sprawdzenie kwestii identyfikujących urządzenie. Menu może być
niezbędne podczas rozmowy z konsultantem technicznym operatora. Dostęp do tej opcji
możliwy jest poprzez menu główne, „Start” albo poprzez naciśnięcie przycisku „DOM” na pilocie, a następnie sekcję „Ustawienia”.
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Odzyskaj
kontrolę nad
Twoją ulubioną
rozrywką.

