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WinFast® Walkie TV
Připojení zařízení

Systémové požadavky
Minimum

CPU: Pentium III 800 MHz nebo vyšší
RAM: 256MB nebo doporučujeme vyšší
Operační systém Microsoft Windows XP/Windows 2000 SP4
USB 2.0 port
100 MB volného místa na HDD pro instalaci, další místo je vyžadováno pro nahrávání nebo
odložené nahrávání
VGA karta/chipset s plnou podporou DirectX 8.1
Nainstalovaný DirectX 9.0 nebo vyšší

Obsah balení
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

WinFast Walkie TV
Úzkoprofilové dálkové ovládání
WinFast Software CD
Rychlý instalační průvodce
9-pin Mini-Din AV kabel
USB 2.0 kabel
DC adaptér
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WinFast® DTV Dongle
Připojení zařízení

Poznámka:
Pro příjem signálu z dálkového ovládání
Jestliže je DVB-T anténa umístěna tak jako na obrázku výše, vyskytují se problémy při pokusu o příjem signálu
z dálkového ovládání. Pro odstranění tohoto problému:
1) Pro usnadnění příjmu infračerveného signálu z dálkového ovládání umístěte k zadní straně antény překážku
(jako deska, kniha apod.).

2) Nebo připojte DVB-T
přemístit anténu na
ovládání. Pamatujte
umístěna před, nikoli

anténu do USB 2.0 prodlužovacího kabelu, který je součástí balení. Nyní můžete
pravou stranu PC pro usnadnění příjmu infračerveného signálu z dálkového
si, že přístupový bod antény musí směřovat k uživateli a anténa musí být
za PC.

Jestliže se vám příjem signálu nezdá dobrý, prosím přizpůsobte pozici antény. Obecně platí, že čím
blíže je anténa umístěna k oknu, tím silnější je příjem signálu. Jestliže toto stále nepomáhá,
doporučujeme vyměnit anténu za jinou, se silnějším příjmem signálu.
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Systémové požadavky
Minimum
CPU: Pentium 4 nebo AMD Athlon 2.0 GHz nebo vyšší, Centrino 1.3GHz nebo vyšší
System RAM: 256MB nebo vyšší, doporučeno 512MB
Microsoft Windows XP SP2
100MB volného místa na HDD pro instalaci software, další místo je vyžadováno pro nahrávání
VGA karta/chipset podporující DirectX 8.1
Nainstalovaný DirectX 9.0c
Zvuková karta/chipset pro přehrávání zvuku
Volný USB 2.0 port
CD-ROM mechaniku pro instalaci software

Obsah balení
WinFast DTV Dongle x 1
Úzkoprofilové dálkové ovládání x 1
WinFast software CD x 1
Rychlý instalační průvodce x 1
Uživatelský manuál x 1
USB 2.0 rozšiřující kabel x 1
Konektor pro TV vstup x 1
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Instalace Ovladačů & Aplikací
Hardwarové DivX MPEG-4 kódování pro WinFast Walkie TV
Hardwarové kódovací zařízení DivX MPEG-4 může nastavit velikost zobrazení, formáty
a frekvence zvuku a zaznamenat obraz ve vynikající obrazové kvalitě s mnohem menšími
hardwarovými požadavky.
Před instalací WinFast DTV prosím navštivte www.divx.com pro stažení volně stažitelných
kodeků.

Krok 1:
Zapněte PC a spusťte Windows.
Krok 2:
Krátce po spuštění Windows uvidíte dialogové okno
Průvodce nově nalezeným hardware, který se zobrazí
v prvním okně vpravo.
Pro pokračování stiskněte Cancel.

Krok 3:
Vložte Multimedia Software CD do CD-ROM mechaniky.
Proběhne automatické spuštění a vpravo se zobrazí okno
s nabídkou. Stiskněte tlačítko označené WinFast TV USB
Box na virtuálním dálkovém ovládání.

Krok 4:
Pro zahájení instalace ovladačů a aplikací stiskněte Next.
Ovladače a aplikace budou nainstalovány najednou.
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FAQ
Pro WinFast TV USB Series
Otázka 1: Jestliže přepnete USB zařízení z jednoho USB portu do jiného, systém vás požádá o novou
instalaci ovladačů.
Odpověď 1: Prosím nainstalujte znovu ovladače z WinFast Software Pack CD.

Otázka 2: Jestliže je v BIOSu systému zakázána funkce USB 2.0, zobrazí se místo TV programů černé
okno.
Odpověď 2: Pro správné zobrazení TV programů nezapomeňte v BIOSu systému povolit funkci USB 2.0.

Pro WinFast DTV Dongle
Otázka 1: Proč mé dálkové nespolupracuje s DTV Dongle? Dříve to fungovalo.
Odpověď 1: Pravděpodobně jste přepnuli váš DTV Dongle do jiného USB portu. Aby dálkový ovladač
pracoval správně, přeinstalujte Ovladače Infrared WinFast DTV Dongle manuálně. Prosím
zvolte Tento počítač -> Vlastnosti -> Hardware -> Správa zařízení pro kontrolu, jestli je
infračervený ovladač WinFast DTV Dongle nainstalován či nikoliv.

Otázka 2: Hlavní tlačítko na dálkovém ovládání může být použito pro skrytí WinFast DTV aplikace, nikoliv
pro vyvolání aplikace.
Odpověď 2: Pro vyvolání aplikace klikněte dvakrát na Průvodce WinFast v pravém dolním rohu obrazovky.
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Informace o recyklaci
Děkujeme, že jste si vybrali produkt Leadtek.
Toto elektronické zařízení může obsahovat nebezpečné materiály/součásti, které je nutno po ukončení
životnosti výrobku řádně zlikvidovat. Nebezpečí můžete předcházet nevhazováním elektronického zařízení
do odpadkového koše. Elektrická a elektronická zařízení jsou označena symbolem přeškrtnutého
odpadkového koše, což znamená, že tyto produkty by neměly být vyhazovány společně s domácím
odpadem. Elektrická a elektronická zařízení mohou mít vážný vliv na životní prostředí i lidské zdraví nejen
kvůli potenciálně nebezpečným materiálům.
Na základě ElektroG poskytuje Leadtek jednoduchý a vhodný způsob recyklace elektrického
a elektronického zařízení. Po vyřazení elektrických a elektronických zařízení z provozu je prosím ukládejte
na vaše místní sběrné stanice, které jsou určeny speciálně pro tento druh odpadu. Tato likvidace je pro
vás zdarma. Společně se správou místní sběrné stanice bude poté Leadtek pečovat o vhodnou recyklaci a
zpracování elektrického a elektronického odpadu.
Více informací o způsobu zpětného odběru elektroodpadu najdete na http://www.remasystem.cz
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Technická podpora
Jestliže se vám nepodařilo vyřešit problém vlastními silami, prosím kontaktujte svého prodejce nebo
zašlete E-mail v angličtině na pracovníky naší technické podpory na adresu: service@leadtek.com.tw a
informujte je ve vaší zprávě o: názvu produktu, verzi softwarových ovladačů, výrobci základní
desky, verzi BIOSu a chipsetu, typu a rychlosti počítače, modelu a výrobci monitoru a
detailně popište váš problém.
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Telefon: +1 510 490 8076 Fax: +1 510 490 7759
http://www.leadtek.com
Leadtek Research Europe B.V.
Sloterweg 305, 1171 VC Badhoevedorp, The Netherlands
Telefon: +31- (0) 20-4.109.100 Fax: +31- (0) 20-4.109.111
http://www.leadtek.nl
Copyright © 2005 by Leadtek Research Inc. Všechna práva vyhrazena.
Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována nebo napodobována v jakékoliv formě a významu
bez předchozího písemného povolení společnosti Leadtek Research Inc.
Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez upozornění. Leadtek si vyhrazuje právo na revize
této publikace bez povinnosti upozornit kohokoliv nebo cokoliv o jakýchkoliv změnách.

WinFast ® je registrovaná obchodní známka Leadtek Research Inc. Obchodní známky nebo značky
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