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Přehled

Předek/Vršek – Stav LED diody
• Zelené světlo – set-top box je v provozu.
• Dioda blikající zeleně a červeně – set-top box 

potvrzuje kliknutí na ovladač nebo klávesnici.

• Červené světlo – set-top box je v režimu 
spánku.

Zadní/Spodní strana
1  Vypínací/zapínací tlačítko
2  Čtečka SD karty
3  AV výstup pro zvuk/video
4  Vstup pro napájecí adaptér
5  Vstup pro Ethernet/Internet

6  HDMI – Vstup do televize (Vysoké a standardní 
rozlišení digitálního obrazu a digitálního zvuku) 

7  USB – Pro připojení externího zařízení
8  Zavěšení na zeď

Umístění

• Nikdy neumísťujte set-top box nad nebo poblíž 
zdroje tepla jako například k jinému elektronic-
kému zařízení. Při nedodržení těchto pokynů 
může dojít k poškození nebo nefunkčnosti. 
Prosím pamatujte, že okolní teplota nesmí 
přesáhnout +40°C. 

• Set-top box můžeme umístit buď horizontálně 
nebo namontovat na zeď za pomocí úchytu 
na spodní straně. Prostřední úchytový otvor 
je určen pro 6mm šroub. Dva postranní otvory 
jsou určeny pro zavěšení na zdi pomocí 5mm 
šroubů.

• Umístěte set-top box tak, aby bylo dostupné 
vypínaci tlačítko, které je umístěno v zadní části 
spodní strany. Prosím umístěte set-top box tak, 
aby bylo umožneno správné odvětrávání. 

• IR příjmač je umístěn na horní straně v přední 
části. Přímá viditelnost na přední část set-top 
boxu zaručuje správnou funkčnost pro 
ovládání.

POZOR ! Moderní ploché obrazovky a nízkoenergetické lampy vydávají světlo, které v některých přípa-
dech může rušit IR snímač určený pro ovládání zařízení. Jestliže ovládání zařízení nefunguje správně, 
zkuste změnit vzájemnou pozici zařízení.
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Zavěšení na zdi
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Instalace

Připojení k internetu
Připojte ethernetový kabel mezi set-top box a router / switch / modem, nebo do ethernetové přípojky, 
podle doporučení od Vašeho poskytovatele internetu.

Připojení do TV (RCA)
Jestliže Vaše televize nemá HDMI, můžete využít audio/video kabel 3,5mm na 3 RCA konektory k pro-
pojení A/V výstupu na set-top boxu do video vstupu a L+R zvukového vstupu na Vaší TV.

Připojení zvuku do Domácího kina nebo HiFi soustavy.

1. Digitální zvukové zařízení s HDMI vstupem: 
Namísto použití výše uvedeného návodu na 
připojení HDMI do TV, připojte HDMI kabel 
ze set-top boxu do Domácího kina, a z HDMI 
výstupu Domácího kina veďte kabel do HDMI 
vstupu TV.  

2. Digitální zvukové zařízení bez HDMI vstupu: 
Využijte výše uvedený návod pro připojení přes 
HDMI kabel do TV a pak připojte buď optický 
toslink kabel nebo jiný elektrický S/PDIF kabel, 
v závislosti na možnosti vašeho zařízení, z tele-
vizního digitálního zvukového výstupu na vstup 
do vašeho digitálního zvukového zařízení.

3. Analogové zvukové zařízení:  
Připojte A/V kabel 3,5mm Jackem do A/V 
výstupu set-top boxu a druhý konec připojte 
červeným a bílým (L+R) RCA konektorem do 
Vašeho zvukového zařízení.

POZOR! Pro zobrazení obrazu ze set-top boxu musí být Vaše TV přepnuta na správný externí zdroj. 
Ten zvolíte buď manuálně na dálkovém ovladači k TV, nebo si toto Vaše TV nastaví automaticky. 
Pro bližší informace si prostudujte manuál k Vaší TV.

Připojení do TV (HDMI)
Připojte HDMI kabel mezi set top box a HDMI vstup na TV. Toto je preferovaná metoda a není zapotřebí 
jiného připojení, pokud je HDMI použito.

VIDEO L R

TV

TV
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Připojení do elektřiny

Připojte adaptér do 6V DC vstupu na set-top 
boxu a do elektrické sítě. Set-top box se buď 
spustí automaticky nebo se na přední straně 

rozsvítí červená LED dioda. V tomto případě 
je zapotřebí spustit zařízení přes Ovladač.

POZOR! Nepoužívejte jiný napájecí adaptér než ten, který je součástí obsahu balení zařízení; 
ARRIS P/N 589990-002-00. Může dojít k vážnému poškození set-top boxu.

Vložení micro SD karty

Služba Telly nepodporuje funkci čtečky micro SD karty.

Popis funkcí dálkového ovládání ARRIS VIP 1113

Zobrazení seznamu skupin 
oblíbených kanálů

Zvýšení/Snížení hlasitosti

Zapnutí/Vypnutí audio stopy

Zobrazení hlavního menu zařízení

NAHRANÉ POŘADY – seznam nahraných pořadů 
SKUPINY STANIC – správa oblíbených kanálů  
NAJDĚTE SI POŘAD – vyhledávání v aktuálním 
vysílání i v archivu 
NASTAVENÍ – základní nastavení zařízení

Informace o právě vysílaném programu/ 
Potvrzení výběru položky v menu

Spuštění právě sledovaného programu 
od začátku

Spuštění právě sledovaného programu 
od začátku

Nahrávání právě sledovaného programu

Pozastavení a opětovné spuštění 
sledovaného programu

Zastavení přehrávání programu 
z archivu

Zapnutí/Vypnutí přístroje

Volba pozice kanálu / Vkládání textu 
v některých položkách menu

Zobrazení informací o programu 
s volbou dalších možností

Pozastavit, nahrát, přehrát od začátku…

Zobrazení seznamu kanálů 
s možností výběru programů z archivu

Nápovědu k ovládání v rámci této položky 
najdete ve spodní části obrazovky

Přepínání kanálů

Zobrazení seznamu kanálů 
s možností výběru programů z archivu

Nápovědu k ovládání v rámci této položky 
najdete ve spodní části obrazovky

Navigace v rámci 
jednotlivých menu/Přepínání kanálů

zobrazení aktuálního vysílání - < 
zobrazení programu sledovaného kanálu - >  

posun po časové ose při sledování programu 
z archivu - < >

Vyhledávání v archivu a v živém vysílání

Pozastavení právě 
sledovaného programu

Vyhledávání v archivu a v živém vysílání

Nahrávání právě sledovaného programu

Seznam vašich nahraných programů

Posun v archivu v rámci 
zvoleného pořadu

Posun v archivu daného kanálu 
na předchozí / další pořad

Zapnutí/Vypnutí teletextu

Pokud je pro daný kanál k dispozici

Krok zpět
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Bezpečnostní opatření

Dodržujte všeobecné zásady bezpečnosti práce 
s elektrickými zařízeními.

Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost:
• Přečtěte si tyto instrukce a dodržujte je.
• Dbejte všech varování.
• Přístroj nerozebírejte a neotvírejte. Servis 

svěřte autorizované opravně. Je-li pronajat od 
poskytovatele, kontaktujte zákaznické cent-
rum poskytovatele.

• Nepoužívejte přístroj blízko vody a ve vlhku.
• Přístroj čistěte jen suchou látkou.
• Nepokládejte žádné předměty na horní část 

set-top boxu, pro správné větrání přístroje 
ponechte nad set-top boxem prostor alespoň 
20 cm.

• Neblokujte přístup vzduchu nutného pro 
chlazení přístroje. Instalujte přístroj v souladu 
s tímto návodem.

• Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, 
např. radiátory, vařiče, trouby či výkonná el. 
zařízení (zesilovače apod.), jež vyzařují teplo.

• Baterie v ovladači nevystavujte horku,  
např. přímému slunečnímu záření, ohni apod.

• Používejte správnou elektrickou přípojku. 
Pokud elektrická přípojka neodpovídá zásuvce 
přístroje, prokonzultujte problém s elektriká-
řem. Nepokoušejte se o amatérské úpravy 
napájení.

• Prostor okolo napájecího zdroje udržujte volný, 
aby byla umožněna ventilace.

• Udržujte napájecí zdroj v dostatečné vzdále-
nosti od otevřeného ohně, svíček apod.

• Udržujte napájecí zdroj v dostatečné vzdále-
nosti od vody (např. vázy s vodou, květináče 
apod.).

• Chraňte napájecí kabel před mechanickým 
poškozením (zlomení, přiskřípnutí apod.).

• Používejte pouze zařízení a příslušenství dopo-
ručené výrobcem.

• Odpojujte přístroj od elektrické sítě během 
bouřek a v případě delší nečinnosti (dovolená 
atd.). Šetříte tím zároveň elektrickou energii.

• Servis svěřte autorizované opravně. Servisní 
zásah je třeba, pokud přístroj nefunguje nebo 
je jakkoliv poškozen (poškozený napájecí 
kabel, průnik vody, pád na zem atd.). V takovém 
případě přístroj ihned odpojte od elektrické 
sítě a nepoužívejte jej.


