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1 SZYBKI START
W punkcie tym podano informacje umożliwiające rozpoczęcie używania serwera TV. W pozostałych punktach znajdziesz
dodatkowe informacje.

1.1 MOŻLIWOŚCI
Serwer TV po podłączeniu do anteny umożliwia oglądanie telewizji naziemnej DVB-T:
• na komputerze, tablecie, smartfonie, a także na telewizorze lub monitorze z wejściem HDMI używając smart TV box
• na urządzeniach oddalonych od anteny dzięki sieci komputerowej
• na kilku urządzeniach na raz:
o na 1, 2 lub 3 urządzeniach - dowolne kanały telewizyjne
o na 4 i więcej1 urządzeniach - dowolne kanały telewizyjne z 3 wybranych multipleksów/częstotliwości

1.2 WYMAGANIA
•
•

•
•

odpowiednio silny sygnał telewizji naziemnej DVB-T z indywidualnej lub zbiorczej anteny TV
dostęp do sieci komputerowej o prędkości:
o dla Serwera TV: wysyłania minimum 6Mb/s * planowana liczba urządzeń odbiorczych (dla transmisji HD)
o dla urządzenia odbiorczego: pobierania minimum 6Mb/s (dla transmisji HD)
urządzenie odbiorcze (komputer, tablet, smartfon lub smart TV box) wystarczająco silne lub z odpowiednimi
sterownikami do dekodowania wideo H.264 HD
podstawowa znajomość języka angielskiego do początkowego skonfigurowania Serwera TV

1.3 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Opakowanie zawiera:
• serwer TV
• zasilacz
• przejście umożliwiające podłączenie kabla antenowego zakończonego wtykiem IEC do serwera TV
• przewód sieciowy Ethernet
• instrukcję obsługi
• kartkę z hasłami dostępu
• adapter karty micro SD (może być potrzebny w przyszłości przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów)
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dokładna maksymalna liczba urządzeń nie została jeszcze sprawdzona (nie jest większa niż 20 dla transmisji HD)
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1.4 KONFIGURACJA SERWERA TV
1.4.1 Podłączenie kabli
Podłącz Serwer TV do:
1. anteny telewizyjnej kablem antenowym możesz użyć dołączonego przejścia złącza
nakręcanego F na gniazdo antenowe IEC,
2. routera używając dostarczonego kabla
Ethernet,
3. kabla zasilacza, a następnie podłącz
zasilacz do prądu.
Serwer TV uruchomi się w ciągu kilkudziesięciu
sekund.
1.4.2

Ustawienie częstotliwości nadajników
telewizyjnych
1. Dowiedz się na jakich częstotliwościach
nadawana jest telewizja naziemna w Twojej
okolicy. Możesz użyć strony www.satcharts.eu/lokalizator.php (zaznacz swoją
lokalizację na mapie, a następnie naciśnij
przycisk Pokaż co mogę odebrać) lub
programu DVB-T finder na Androidzie.
Na przykład w Poznaniu telewizja naziemna
nadawana
jest
na
następujących
częstotliwościach: MUX-1 - 490 MHz, MUX-2
- 618 MHz, MUX-3 - 522 MHz i MUX-8 191.5 MHz.
2. Otwórz przeglądarkę internetową na
komputerze podłączonym do tego samego
routera co Serwer TV. Wpisz w niej adres
http://raspberrypi:9981 oraz podaj nazwę
użytkownika tvadmin i hasło zapisane na
kartce dołączonej do zestawu.
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3. Przejdź do zakładki Configuration > DVB
Inputs > Muxes.
4. Dla każdej częstotliwości którą chcesz
odbierać:
• naciśnij przycisk Add,
• w polu Network wybierz MyNet,
• w polu Frequency podaj tą
częstotliwość w hercach (czyli po
pomnożeniu przez milion),
• w polu Bandwidth wybierz 8MHz dla
MUX-1, MUX-2 i MUX-3 oraz 7MHz dla
MUX-8,
• naciśnij przycisk Create.
Serwer
TV
przeskanuje
podaną
częstotliwość. Scan status zmieni się z
PEND na ACTIVE, a następnie w ciągu
kilkunastu sekund na IDLE. Jeśli Scan
result jest OK, a # Services > 0, oznacza to
że
sygnał
został
odpowiednio
rozpoznany. Scan result = FAIL oznacza za
słaby sygnał w antenie telewizyjnej lub
niepoprawnie podaną częstotliwość.
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1.4.3 Ustawienie kanałów TV
1. Przejdź do zakładki
Configuration > DVB
Inputs > Services.
2. Naciśnij Map All, a
następnie w oknie
Map services naciśnij
Map.
W kolumnie Channel
pojawią
się
nazwy
kanałów i zostaną one
dodane
do
zakładki
Channel/EPG.
3. Zamknij okno Service
Mapper Status, a
następnie przejdź do
zakładki Channel/EPG.

4. Ustaw
kolejność
kanałów zmieniając
liczby w kolumnie
Number
naciskając
przyciski Number Up i
Number Down. Zapisz
ustawienia naciskając
przycisk Save.
5. Wyloguj się naciskając
link (logout) na górze
strony.
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1.5 OGLĄDANIE TELEWIZJI
1. Wpisz w przeglądarce internetowej
adres http://raspberrypi:9981 oraz
podaj nazwę użytkownika tvuser1 i
hasło zapisane na kartce dołączonej
do zestawu. Pokaże się lista
programów.
2. Jeśli w kolumnie Progress jest
wyświetlony pasek postępu, to
znaczy że dany program jest
nadawany na kanale w tej chwili i
można go oglądać.
3. Jeśli chcesz to w polu Filter
channel... możesz wybrać kanał jaki
chcesz oglądać aby zawęzić listę
programów.
4. Kliknij w kolumnie Details na ikonę
programu nadawanego w tej chwili.
5. Kliknij przycisk Play program i
otwórz strumień video w dowolnym
odtwarzaczu wideo (np. w VLC).

Jeśli używasz VLC to zaznacz w jego menu pozycję: Video > Deinterlace > Automatic aby usuwać przeplot. W VLC możesz:
• zmienić ścieżkę dźwiękową w menu Audio > Audio Track,
• wyświetlić napisy w menu Subtitle > Sub Track.
W ostatnim punkcie możesz dowiedzieć się jak oglądać telewizję innymi sposobami. Najwygodniej telewizję ogląda się
w programie Kodi.
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1.6 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W UŻYWANIU SERWERA
•

•
•
•
•
•

•
•

Tak samo jak w zwykłym komputerze staraj się nie odłączać Serwera od prądu bez zamknięcia systemu operacyjnego.
Przed odłączeniem od prądu najlepiej podłączyć się do systemu operacyjnego używając zdalnego pulpitu, a następnie
z Menu start wybrać Shutdown ... > Shutdown. W instrukcji obsługi dowiesz się jak podłączyć się używając zdalnego
pulpitu. Częste niestosowanie się do tej zasady może skutkować potrzebą reinstalacji systemu operacyjnego
urządzenia.
Serwer można włączać jedynie wewnątrz pomieszczeń.
Umieść Serwer w takim miejscu aby mieć pewność że przypadkowo nie spadnie.
Chroń Serwer przed wodą między innymi nie umieszczając go na parapecie okna.
Nie zastawiaj otworów wentylacyjnych Serwera.
Serwer podobnie jak telewizor podłączony do anteny TV może być narażony na przepięcia wywołane uderzeniem
pioruna. Możesz się lepiej chronić wpinając odpowiednie zabezpieczenie przeciwprzepięciowe między Serwer i kabel
antenowy.
Nie umieszczaj Serwera w pobliżu urządzeń grzewczych ani nie narażaj go na bezpośrednie promieniowanie
słoneczne.
Nie umieszczaj Serwera w pobliżu łatwopalnych przedmiotów.

1.7 UTYLIZACJA URZĄDZENIA
Nie można wyrzucać Serwera ani zasilacza do śmieci domowych. Należy poddać je oddzielnej utylizacji oddając do
odpowiedniego punktu zbierającego sprzęt elektroniczny. W zakładzie komunalnym należy zasięgnąć informacji na temat
możliwości utylizacji zgodnej z przepisami.
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2 KONFIGURACJA SERWERA TV
Zapoznaj się z informacjami zawartymi w punkcie Szybki start. W dalszej części podane są informacje uzupełniające.

2.1 PODŁĄCZENIE SERWERA
•
•

•

Należy używać zasilacza o napięciu wyjściowym 5.1V i maksymalnym prądzie przynajmniej 2.5A.
Serwer TV może być opcjonalnie podłączony do sieci komputerowej przez Wi-Fi. W budynkach o dużej liczbie sieci
Wi-Fi zalecane jest podłączenie urządzenia do sieci komputerowej przez kabel aby poprawić jakość połączenia
sieciowego tego urządzenia jak i okolicznych urządzeń. W przeciwnym przypadku sąsiednie sieci Wi-Fi mogą zakłócać
działanie lokalnej sieci Wi-Fi i może pojawić się problem z płynnym odtwarzaniem telewizji. W przypadku podłączenia
przez Wi-Fi zalecane jest aby nie przebywać stale w odległości mniejszej niż 1 metr od Serwera TV.
Jeśli w sieci komputerowej w której znajduje się Serwer TV lub w sieci komputerowej w której znajduje się urządzenie
odbiorcze używana jest sieć Torrent lub inny program wysyłający dużą ilość danych do Internetu rozważ
wprowadzenie zarządzania ruchem na komputerach z takim oprogramowaniem. Możesz na przykład ograniczyć
prędkość wysyłania i całkowita liczbę połączeń w programie μTorrent. W przeciwnym przypadku może pojawić się
problem z płynnym odtwarzaniem telewizji.

2.2 DOSTĘP DO SERWERA TV SPOZA LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ
Jeśli chcesz mieć możliwość oglądania telewizji i/lub konfigurowania Serwera będąc podłączonym do innej sieci niż ta w
której znajduje się Serwer TV należy poinformować router by żądania dostępu do Serwera TV pochodzące z sieci
zewnętrznej przekierowywał do Serwera TV. Poniżej podano kroki jakie powinno się wykonać dla dowolnego routera, a
także zdjęcia konfiguracji routera TP-Link TL-WR841N.
1. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera.
2. Odczytaj adres MAC Serwera TV oraz jego aktualny adres IP w sieci lokalnej. Server TV rozpoznasz po tym że obok
będzie wyświetlona nazwa raspberrypi, a adres MAC będzie zaczynał się na B8-27-EB.
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3. Zarezerwuj stały adres IP w lokalnej sieci dla Serwera TV podając odczytany przed chwilą adres MAC oraz adres IP,
może być także ten odczytany przed chwilą. Bez tego router zmieniałby adres Serwera TV w lokalnej sieci co pewien
czas.

4. Przekieruj następujące porty routera na takie same porty Serwera TV o zarezerwowanym przed chwilą adresie IP w
lokalnej sieci komputerowej:
Port
Funkcja portu
3389 (TCP) Zdalny pulpit (RDP) - konfiguracja Serwera TV
9981 (TCP) Tvheadend konfiguracja
9982 (TCP) Tvheadend oglądanie telewizji

Od teraz będziesz mógł łączyć się z Serwerem TV z zewnątrz podając zewnętrzny adres routera zamiast adresu raspberrypi.
Jeśli Twój router ma zmienny adres IP to ciągłe zmiany adresu byłyby kłopotliwe. W takim przypadku użyj usługi
www.noip.com lub podobnej.
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2.3 DOSTĘP DO SYSTEMU OPERACYJNEGO SERWERA
1. Uruchom klienta pulpitu zdalnego w Windowsie.
Podaj raspberrypi jako adres komputera, nazwę
użytkownika pi i naciśnij Podłącz.

2. Podaj hasło zapisane na kartce
dołączonej do zestawu i naciśnij OK.

3. Zostaniesz zalogowany do interfejsu graficznego Serwera:

Możesz tu między innymi:
• kontrolować sposób podłączenia do sieci komputerowej (przez kabel lub Wi-Fi),
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•
•
•
•

sprawdzić obciążenie Serwera np. w programie konsolowym htop (w celu uruchomienia programu naciśnij ikonkę
wiersza poleceń, wpisz htop i naciśnij Enter),
wyświetlić zawartość systemu plików np. w programie konsolowym mc,
sprawdzać przebieg automatycznej aktualizacji oprogramowania Serwera w katalogu
/var/log/unattended-upgrades/,
wyłączyć Serwer TV w Menu Start > Shutdown ... > Shutdown. Jest to zalecane przed odłączeniem Serwera od prądu.
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2.4 KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA TVHEADEND
Tvheadend to oprogramowanie zainstalowane na Serwerze TV służące do przesyłania sygnału telewizyjnego do sieci
komputerowej.
W przeglądarce internetowej wpisz adres http://raspberrypi:9981 oraz podaj nazwę użytkownika tvadmin i hasło
zapisane na kartce dołączonej do zestawu.
Trzy zakładki są najbardziej interesujące:
• Configuration
- umożliwia konfigurację Tvheadend,
• Status
- umożliwia obserwowanie działania Serwera TV,
• Electronic Program Guide - umożliwia oglądanie telewizji uruchamiając ją w przeglądarce internetowej - omówiona
w ulotce Szybki start.

2.5 ZAKŁADKA CONFIGURATION
2.5.1 Definicja użytkowników w podzakładce Access Entries
Podzakładka Access Entries umożliwia dodawanie nowych lub zmianę parametrów istniejących użytkowników.

Enabled
Username
Password
Network prefix

Web Interface
Admin
HTSP Streaming
Limit Connections

yes - użytkownik ma dostęp
nazwa użytkownika
hasło użytkownika
Umożliwia ograniczenie dostępu do wybranych adresów IP:
• 0.0.0.0/0,::/0 - dostęp z komputera o dowolnym adresie IP (domyślne)
• 192.168.1.1/24 - dostęp ze wszystkich komputerów w sieci lokalnej o adresach IP
192.168.1.*
• a.b.c.d/32
- dostęp jedynie z jednego komputera o adresie IP a.b.c.d gdzie a-d to liczby
od 0 do 255
Umożliwia wyświetlenie zakładek Electronic Program Guide i About
Umożliwia wyświetlenie wszystkich zakładek
Umożliwia oglądanie telewizji w programie Kodi
Ograniczenie liczby użytkowników jednocześnie używających wybranej nazwy. Licząc że potrzeba
6Mb/s pasma upload na jednego użytkownika określ maksymalną liczbę jednoczesnych
użytkowników używających podanej nazwy. Ustaw ją w Tvheadend - w przeciwnym wypadku jeśli
do Serwera TV podłączy się więcej użytkowników to może pojawić się problem z płynnym
odtwarzaniem telewizji.
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2.5.2 Przeglądanie konfiguracji tunerów DVB-T w podzakładce DVB Inputs > TV adapters
Znajduje się tu konfiguracja 3 tunerów DVB-T podłączonych do serwera kablami USB - nie zmieniaj tu nic, chyba że wiesz
co robisz.

2.5.3 Pozostałe podzakładki
Pozostałe istotne podzakładki to: DVB Inputs > Muxes, DVB Inputs > Services i Channel/EPG. Zostały one omówione w
punkcie Szybki start.
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2.6 ZAKŁADKA STATUS
2.6.1

Podzakładka Stream

Aktualnie odbierane strumienie multipleksowe z tunerów (tyle strumieni ile multipleksów jest aktualnie oglądanych);
informacja o szerokości strumienia (w kb/s), liczbie błędów oraz jakości (SNR) i sile (Signal Strength) sygnału z anteny
telewizyjnej
2.6.2

Podzakładka Subscriptions

Użytkownicy aktualnie oglądający program, informacja o: adresie IP i nazwie użytkownika, programie (np. Kodi),
oglądanym kanale oraz wykorzystywanym paśmie (w kb/s) i ewentualnych błędach od początku subskrypcji
Do poprawnego wyświetlania programu na urządzeniu odbiorczym potrzebne są między innymi:
• Odpowiedniej jakości sygnał telewizyjny w kablu antenowym podpiętym do Serwera TV. SNR powinien być ≥ 78%.
Signal Strength jest mniej istotny i może być nawet tak mały jak 5%. Jeśli SNR będzie za słaby to w Tvheadend w
podzakładce Stream wartości w kolumnach Uncorrected Blocks, Transport Errors i Continuity Errors będą szybko
wzrastać i telewizja nie będzie odtwarzana płynnie.
• Odpowiednia przepustowość sieci komputerowej - 6Mb/s na użytkownika dla kanałów HD (TVP1, TVP2 i TVP Info)
oraz 3-4Mb/s dla pozostałych kanałów. Przy niedostatecznej przepustowości w Tvheadend w podzakładce
Subscriptions wartości w kolumnach Input i Output w tym samym wierszu będą się różnić a telewizja nie będzie
odtwarzana płynnie.

14

3 OGLĄDANIE TELEWIZJI
Telewizję można oglądać na komputerze, tablecie, smartfonie, a także na telewizorze z wejściem HDMI używając smart TV
box. Najwygodniej jest oglądać telewizję w programie Kodi. Oprócz tego można także:
• uruchomić telewizję z przeglądarki internetowej,
• na smartfonach i tabletach uruchomić telewizję z programów dodatkowych. Może być to przydatne na smartfonach,
bo obsługa pełnego przewodnika EPG programu Kodi na małym ekranie może niektórym osobom sprawiać problem.
Wymagania
•
•
•

adres serwera TV oraz nazwa i hasło użytkownika podane przez administratora serwera TV
Internet o prędkości minimum 6Mb/s dla kanałów HD (TVP1, TVP2 i TVP Info) oraz 4Mb/s dla pozostałych kanałów
komputer, tablet, smartfon lub smart TV box wystarczająco silny lub z odpowiednimi sterownikami do
dekodowania wideo H.264 HD
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3.1 OGLĄDANIE TELEWIZJI W PROGRAMIE KODI
3.1.1 Wymagania dodatkowe
System operacyjny:
• Windows 7 lub nowszy
• Linux
• Mac OS X 10.8 lub nowszy
• Android 4 lub nowszy
• inne - patrz kodi.tv/download/
3.1.2 Instalacja Kodi z wtyczką TV
Windows
Ze strony kodi.tv/download/ pobierz aktualną wersję instalatora Kodi dla Windows (teraz jest to wersja 17), a następnie
zainstaluj Kodi wybierając pełną instalację (type of install: Full).
Linux
sudo add-apt-repository ppa:team-xbmc/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install kodi kodi-bin kodi-pvr-hts
Android 5 lub nowszy
Na smartfonie lub tablecie zainstaluj Kodi 17 lub nowszy z Google Play.
Na smart TV box z Androidem nie używaj Kodi 17, bo będziesz mieć problemy z wydajnością objawiające się
przeskakiwaniem klatek i/lub pikselizacją. Zamiast tego zainstaluj Kodi 16.1 - w tańszych smart boxach z Androidem Kodi
16 działa lepiej niż Kodi 17 (patrz punkt Android 4 poniżej), lub najlepiej zainstaluj LibreELEC z Kodi 17 (patrz punkt
Oglądanie telewizji na telewizorze używając smart TV box).
Android 4
W Androidzie 4.0 i 4.1 należy zainstalować Kodi 14.1, a w Androidzie 4.2, 4.3 i 4.4 – Kodi 16.1. W tym celu kliknij na jednym
z powyższych linków lub znajdź odpowiedni plik APK dla architektury arm na stronie www.apkmirror.com/apk/xbmcfoundation/kodi/, a następnie pobierz instalator. W menedżerze plików kliknij na ściągniętym pliku i zainstaluj Kodi.
Kodi 16 obsługuje się inaczej niż Kodi 17, więc przeczytaj dodatkowo punkt Kodi 16.
3.1.3 Konfiguracja Kodi
Uwaga: Kodi uruchamia się za pierwszym razem w
trybie pełnoekranowym. Aby po uruchomieniu Kodi
wrócić do tego dokumentu naciśnij klawisz backslash
(‘\’) lub kombinację klawiszy Alt+Tab.
Firewall w Windows
Uruchom Kodi. Podczas pierwszego uruchomienia
firewall może poprosić Ciebie o zgodę na komunikację
Kodi z siecią. Pozwól na pełną komunikację.
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Główne menu
Główne menu Kodi wygląda następująco:

Można stąd uruchomić jego komponenty na przykład telewizję, radio, odtwarzacz wideo, audio i zdjęć, skonfigurować
dodatki (ang. add-ons), a także zmienić ogólne ustawienia naciskając przycisk ⚙ znajdujący się w górnej części okna.
Język
Możesz zmienić język interfejsu użytkownika wybierając w głównym menu Kodi:
Language (⚙ > Ustawienia interfejsu > Regionalne > Język).
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⚙

> Interface settings > Regional >

Połączenie z serwerem telewizji
W głównym menu Kodi wybierz Dodatki > Moje dodatki > Klienty telewizji > Tvheadend HTSP Client:

Następnie naciśnij Konfiguruj i w wyświetlonym oknie w sekcji Ustawienia połączenia ustaw odpowiedni adres serwera TV
oraz nazwę i hasło użytkownika podane przez administratora serwera TV:

Naciśnij OK a następnie w nadrzędnym oknie naciśnij Aktywuj. W przypadku błędów połączenia przeczytaj punkt
Rozwiązywanie problemów.
Pozostałe ustawienia
Aby ułatwić korzystanie z telewizji w głównym menu Kodi naciśnij przycisk ⚙ a następnie ustaw:
Ustawienia interfejsu > Inne > Ekran początkowy
= Przewodnik
Ustawienia telewizji > Przewodnik > Domyślna akcja po wybraniu = Przełącz na kanał

18

3.1.4 Używanie
Uruchom na nowo Kodi. Pojawi się ekran przewodnika po programach EPG. Przewodnik EPG możesz także wyświetlić
wybierając Telewizja > Przewodnik w menu głównym Kodi.

Wybierz kanał, a następnie naciśnij klawisz Enter aby go oglądać:

Jeśli podczas oglądania wybranego kanału TV chcemy zmienić ścieżkę dźwiękową, to można to zrobić naciskając ⚙ w
prawym dolnym rogu ekranu Kodi a następnie przechodząc do Ustawienia dźwięku i napisów > Ścieżka dźwiękowa. Na
przykład dla TVP1 i TVP2 domyślnie jest odtwarzana ścieżka dźwiękowa w języku oryginalnym. W wyżej wymienionym
miejscu można zmienić język ścieżki na polski zmieniając ścieżkę z Unknown - 5.1 na Polish - MP2 Stereo. Ustawienie
zostanie zapamiętane.
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Sterowanie
Klawisz
klawiatury
Esc

Przycisk pilota
lub smartfona
wstecz ↶

+i\
O

odpowiedniki
brak
brak

Działanie
Jednokrotne naciśnięcie pokazuje przewodnik po programach EPG, ponowne
naciśnięcie pokazuje główne menu Kodi.
Zmiana wewnętrznej głośności programu Kodi.
Przełącza między trybem pełnoekranowym i zwykłym.
Pokazuje techniczne informacje o kanale TV oraz o Kodi. W części O telewizji
wyświetlane są między innymi informacje o: sile sygnału, stosunku poziomu sygnału do
szumu (SNR) oraz częstotliwości multipleksu DVB-T.

Używając przycisków wyświetlanych w prawym dolnym rogu ekranu podczas oglądania dowolnego kanału TV można
między innymi:
• podejrzeć informacje o programie który będzie nadawany jako kolejny,
• wyświetlać napisy w rożnych językach jeśli są dostępne,
• zmieniać język ścieżki dźwiękowej jeśli jest ich kilka.
3.1.5 Rozwiązywanie problemów
Problem: Występuje problem z podłączeniem do serwera TV (tzw. Tvheadend)
Rozwiązanie:
Komunikat
Tvheadend HTSP Client:
Serwer jest niedostępny

Tvheadend HTSP Client:
Odmowa dostępu

Tvheadend HTSP Client:
Brak sygnału
Tvheadend HTSP Client:
Brak wolnych
adapterów

Powód
Zły adres serwera:
- komputer o takim adresie jest
niedostępny lub
- oprogramowanie TV na serwerze
nie odpowiada na wymaganym
porcie
Zła nazwa użytkownika lub hasło, lub
Dostęp został zablokowany przez
administratora serwera TV lub
Przekroczono limit połączeń
dostępnych dla użytkownika
Sygnał TV nie dochodzi do serwera
TV lub jest on za słaby
Nie można jednocześnie oglądać
kanałów telewizyjnych na 4 różnych
multipleksach/częstotliwościach

Kroki
- sprawdź adres serwera, czy przed adresem nie ma
spacji?
- czy Internet jest dostępny?
- czy można pingować serwer o tym adresie?
- czy firewall nie blokuje komunikacji?
- skontaktuj się z administratorem serwera TV
- sprawdź nazwę użytkownika i hasło, czy przed ani
po nazwie użytkownika nie ma spacji?, czy hasło
zostało dobrze wprowadzone?
- skontaktuj się z administratorem serwera TV
skontaktuj się z administratorem serwera TV
- wybierz kanał telewizyjny na innym multipleksie/
częstotliwości lub poczekaj aż dany multipleks/
częstotliwość będzie dostępny,
- poproś administratora serwera TV o ograniczenie
liczby urządzeń odbiorczych do 3 lub usunięcie
najrzadziej używanego multipleksu/częstotliwości

Problem: Podczas oglądania telewizji widoczne są poziome pasy w szybko poruszających się elementach obrazu.
Rozwiązanie: Wszystkie polskie kanały DVB-T nadawane są z tak zwanym przeplotem 1080i 50fps (kanały HD) lub 576i
(kanały SD). Takie kanały powinny być pozbawione przeplotu przed wyświetleniem, w przeciwnym wypadku będzie
występował wyżej wymieniony problem.
Podczas oglądania dowolnego kanału TV w ⚙ > Ustawienia obrazu > Metoda usuwania przeplotu powinna być wybrana
metoda usuwania przeplotu: na przykład „DXVA” w Windowsie lub „Czasowo” w Linuksie. Jeśli żadna metoda nie jest
ustawiona to ustaw ją dla wybranego kanału, a następnie naciśnij Ustaw jako domyślne dla wszystkich mediów aby ustawić
ją dla pozostałych kanałów DVB-T.
Domyślnie Kodi ma ustawione wyżej wymienione opcje.
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Problem: Telewizja nie jest odtwarzana płynnie
Powód Za słaby sygnał TV w kablu antenowym
Objawy Pikselizacja, buforowanie, zrywanie strumienia
Test Podczas oglądania telewizji naciśnij klawisz ‘o’. W zakładce O telewizji SNR musi być ciągle ≥78%.
Kroki • Na stronie emi.emitel.pl/EMITEL/przeglad_serwisowan.aspx sprawdź czy nadajnik telewizji nie jest aktualnie
serwisowany. W polu Rodzaj emisji wybierz DVB oraz wypełnij pole Obiekt nadawczy lub Podregion.
• Skontaktuj się z administratorem serwera TV. Administrator może: sprawdzić poprawność założenia złącza
antenowego, wymienić antenę, zastosować wzmacniacz antenowy lub zmienić lokalizację anteny.
Powód Problem z wydajnością sieci komputerowej
Objawy Przeskakiwanie klatek, pikselizacja,
buforowanie, zrywanie strumienia
Test Podczas oglądania telewizji sprawdź pingi. W Windows otwórz wiersz poleceń, wykonaj polecenie ping -n 30
adres_serwera_TV, podając adres serwera TV który dostałeś od administratora i odczytaj średni czas. Średnio
nie powinny one przekraczać 60 ms.
Kroki • Jeśli Serwer TV i komputer z Kodi są w innych sieciach lokalnych to zainstaluj wtyczkę Tvheadend route
latencies2 przechodząc do Dodatki > Zainstaluj z repozytorium > Programy > Tvheadend route latencies, a
następnie naciskając Zainstaluj. Następnie podczas oglądania telewizji uruchom wtyczkę wybierając ją w
Dodatki > Programy > Tvheadend route latencies. Po 30 sekundach otrzymasz wynik podobny do tego:

Jeśli pingi w 1 kroku są > 20 ms oznacza to że problem jest w sieci lokalnej urządzenia odbiorczego.
Jeśli pingi w 1 kroku są poprawne, a pingi w 2 kroku są > 60 ms oznacza to że problem jest w podłączeniu
urządzenia odbiorczego do Internetu.
Jeśli pingi w poprzednich krokach są poprawne, a pingi w 3 kroku są > 60 ms oznacza to że problem jest w
podłączeniu serwera TV do Internetu.
Jeśli pingi w poprzednich krokach są poprawne, a pingi w 4 kroku są > 60 ms oznacza to że problem jest w
sieci lokalnej serwera TV.
Analogicznie straty pakietów > 5% w dowolnym kroku są niepoprawne.
Jeśli problem dotyczy sieci urządzenia odbiorczego to rozwiąż go samemu, jeśli dotyczy sieci serwera TV to
skontaktuj się z jego administratorem. W obu przypadkach zalecane są poniższe kroki.
• Czy problemem nie jest sieć Wi-Fi3? Jeśli po podłączeniu urządzenia do routera kablem lub przysunięciu go
blisko routera problemy znikają to problemem jest sieć Wi-Fi. W takim przypadku: podłącz urządzenie do
routera kablem na stałe, zmień pasmo Wi-Fi z 2.4GHz na 5GHz, zmień kanał Wi-Fi na nieużywany przez
sąsiednie sieci Wi-Fi lub użyj silniejszej karty sieciowej.
• Czy problemem nie jest przesyłanie zbyt dużej liczby torrentów? Jeśli tak to na każdym kliencie Torrenta w
sieci lokalnej ogranicz prędkość wysyłania i całkowitą liczbę połączeń. Czy problemem nie jest inny program
lub komputer nadmiernie używający dostępu do sieci komputerowej? Jeśli tak to ogranicz pasmo dostępne
dla niego.
• Przetestuj prędkość sieci na stronie speedtest.net. Podczas tego testu telewizja powinna być WYŁĄCZONA.
Czy prędkość sieci jest ≥ 6Mb/s?

2
3

Więcej informacji o wtyczce znajdziesz na stronie github.com/iwis/script.service.tvheadend-route-latencies.
Problemy z siecią Wi-Fi występują częściej w godzinach wieczornych niż w pozostałych porach dnia.
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Powód Problem z wydajnością urządzenia odbiorczego Objawy Przeskakiwanie klatek, pikselizacja
Test Podczas oglądania telewizji naciśnij klawisz ‘o’. W zakładce Właściwości odtwarzania użycie każdego z rdzeni
procesora nie powinno zbyt często przekraczać 70%, a w punkcie Dekoder wideo powinno być napisane HW.
Kroki

Obciążenie procesora możesz też sprawdzić w: ⚙ > O systemie > Użycie procesora.
• Czy nie masz uruchomionych zbyt dużo programów? Sprawdź w menedżerze zadań czy inny program nie
używa zbyt dużo procesora. Zrestartuj urządzenie.
• Czy w Kodi jest włączone sprzętowe dekodowanie wideo? Naciśnij klawisz ‘o’, w zakładce Właściwości
odtwarzania w punkcie Dekoder wideo powinno być napisane HW, nie SW. W⚙ > Ustawienia odtwarzacza
> Wideo > Przetwarzanie pozycja Zezwalaj na sprzętową akcelerację (…)4 powinna być włączona. Jeśli jest
wyłączona to spróbuj ją włączyć i uruchom kanał TV na nowo.
• Czy w innym programie np. VLC na tym urządzeniu można odtwarzać pliki wideo H.264 1080p? Jeśli nie to
spróbuj uaktualnić sterowniki wideo.
Jeśli to nie pomoże, oznacza to, że urządzenie odbiorcze nie dekoduje sprzętowo strumienia telewizyjnego5 i
jest za słabe.

Problem: Obraz jest ściśnięty (np. na Androidzie)
Rozwiązanie: Podczas oglądania kanału TV którego obraz jest ściśnięty w ⚙ > Ustawienia obrazu > Tryb wyświetlania
ustaw Proporcje 16:9. Możesz nacisnąć Ustaw jako domyślne dla wszystkich mediów aby zmienić to ustawienie dla
wszystkich kanałów.
3.1.6 Kodi 16
Kodi 16 posiada inny interfejs użytkownika niż Kodi 17 - jego konfiguracja i używanie zostaną przedstawione w tym
punkcie.
Konfiguracja
• Ustaw System > Settings > Appearance > International > Language = Polish
• W System > Ustawienia > Dodatki > Moje dodatki > Klienty telewizji > Tvheadend HTSP Client naciśnij Konfiguruj, ustaw
adres serwera, nazwę użytkownika i hasło, a następnie naciśnij Aktywuj
• Ustaw System > Ustawienia > Telewizja > Ogólne > Aktywne = Tak
• Ustaw System > Ustawienia > Wygląd > Skóra > Ekran początkowy = Telewizja
Używanie
Aby oglądać telewizję przejdź w menu do pozycji Telewizja, a następnie wybierz kanał. Pozostała obsługa jest analogiczna
do Kodi 17. W Kodi 16 nie jest dostępna wtyczka Tvheadend route latencies.

4

Aby ją zobaczyć musisz pokazać dodatkowe ustawienia Kodi. Przejdź do ⚙ > Ustawienia odtwarzacza, a następnie naciskając

pozycję menu „⚙ Standardowy” przełącz ją na „⚙ Zaawansowany”.
5
W Polsce telewizja jest kodowana w H.264, najbardziej wymagające pod względem mocy obliczeniowej podczas dekodowania oraz
przepustowości sieci komputerowej są kanały HD: TVP1, TVP2 i TVP Info i to one najczęściej mogą sprawiać problemy.

22

3.2 OGLĄDANIE TELEWIZJI NA TELEWIZORZE UŻYWAJĄC SMART TV BOX
Telewizję można oglądać na telewizorze lub monitorze komputerowym z wejściem HDMI. Dodatkowo będzie potrzebny
smart TV box, najlepiej z chipsetem Amlogic S905X z doinstalowanym systemem operacyjnym LibreELEC i programem
Kodi. Oglądanie telewizji przetestowano na następujących smart boxach z chipsetem Amlogic S905X:
Ozn.

X96
M+
B1
B2

Smart box
X96
MXQ Pro+
Beelink MiniMXIII II 1GB/8GB
Beelink MiniMXIII II 2GB/16-32GB

Wi-Fi
2.4 GHz
2.4 i 5 GHz
2.4 GHz
2.4 i 5 GHz

Cena
160 zł
240 zł
180 zł
240 zł

Sklep
Allegro
Allegro
gearbest.com (Chiny)
amazon.de (Niemcy), gearbest.com (Chiny)

Jeśli chcesz aby telewizor znajdujący się w domu wielorodzinnym (np. w bloku) był podłączony do sieci komputerowej
bezprzewodowo to wybierz smart box posiadający Wi-Fi 2.4 i 5 GHz.
Kodi 17 działa poprawnie tylko na nielicznych smart boxach z systemem Android. Dlatego najlepiej zainstalować na nich
LibreELEC z Kodi 17. Ewentualnie możesz zainstalować starszą wersję Kodi 16 nie zmieniając systemu operacyjnego – patrz
punkt Oglądanie telewizji w programie Kodi. Poniżej opisano instalację i używanie LibreELEC - symbolami X96 M+ B1 B2
oznaczono informacje dotyczące tylko danego smart boxa.
Jeśli kupiłeś smart boxa od producenta serwera TV to ma on zainstalowany LibreELEC i możesz pominąć punkty 3.2.1 i
3.2.2.
3.2.1 Instalacja LibreELEC na karcie pamięci microSD (opcjonalna)
1. Podłącz smart boxa do telewizora według dołączonej do niego instrukcji.
2. Przygotuj kartę pamięci microSD 4-64 GB (4 GB wystarczy) przynajmniej klasy 10, adapter karty microSD do karty SD
oraz:
X96 M+ patyczek do uszu z watą zdjętą z jednej strony
B1 B2 wykałaczkę dodatkowo zwężoną z jednej strony ostrym nożem.
3. Ściągnij obraz systemu LibreELEC-S905.arm-8.0-8.0.1j.img.gz lub nowszy - link znajduje się w pierwszym poście wątku
forum.libreelec.tv/thread-2156.html (naciśnij przycisk Older builds aby zobaczyć wszystkie wersje obrazu). Nie musisz
ściągać pliku „device tree” bo smart box posiada chipset Amlogic S905X.
4. Zapisz obraz na karcie microSD programem podanym w poście forum.libreelec.tv/thread-5556.html.
5. Odłącz smart boxa od prądu.
6. Włóż kartę SD do smart boxa (dla smart boxa M+ użyj adaptera kart microSD).
7. Delikatnie włóż:
X96 M+ patyczek do uszu do gniazda oznaczonego AV
B1 B2 wykałaczkę do otworu w spodzie obudowy
i naciśnij przycisk reset znajdujący się na jego końcu. Usłyszysz kliknięcie.
8. Podłącz smart boxa do prądu trzymając ciągle wciśnięty przycisk reset.
9. Poczekaj około 10 sekund aż pojawi się logo LibreELEC i zwolnij przycisk.
10. Poczekaj aż uruchomi się Kodi z konfiguratorem LibreELEC.
W przypadku problemów przeczytaj post forum.libreelec.tv/thread-5556.html.
3.2.2 Początkowa konfiguracja LibreELEC i Kodi (opcjonalna)
1. Po pojawieniu się okna Welcome to LibreELEC przejdź dalej naciskając na pilocie przycisk OK, a następnie w kolejnych
punktach wykonuj następujące akcje:
Punkt
Akcja
Interface
naciśnij przycisk Next
Networking
Podłącz kabel sieci komputerowej lub wybierz sieć Wi-Fi i połącz
się z nią. Naciśnij przycisk Next.
Sharing and Remote Access
naciśnij przycisk Next
Thank you
naciśnij przycisk Next
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2. Zainstaluj wtyczkę Tvheadend HTSP Client. Aby to zrobić przejdź do Add-ons > Install from repository > LibreELEC Addons > PVR clients, wybierz Tvheadend HTSP Client i naciśnij przycisk Install. Przejdź do głównego menu Kodi naciskając
na pilocie przycisk Dom ⌂.
3. Przejdź do ⚙ > PVR & Live TV Settings, a następnie naciskając pozycje menu „⚙ Standard” przełącz ją na „⚙ Expert”.
Pokaże to dodatkowe ustawienia. Następnie ustaw:
• ⚙ > PVR & Live TV Settings > Playback > Show signal quality = tak, by móc wyświetlać informacje o sygnale
antenowym,
• ⚙ > LibreELEC > Network > Wait for network before starting Kodi = tak, by podczas uruchamiania smart box
poczekał do kilku sekund na podłączenie do sieci komputerowej.
Podczas następnego uruchomienia smart boxa nie trzeba już przytrzymywać przycisku reset patyczkiem/wykałaczką: jeśli
karta SD będzie włożona uruchomi się LibreELEC, jeśli nie będzie karty SD - uruchomi się Android TV.
Przetestowano że LibreELEC 8.0.1j można przegrać z karty SD do wewnętrznej pamięci testowego egzemplarza każdego z
powyższych smart boxów i tym samym można ją będzie z nich wyjąć. Wadą jest to że prawdopodobnie utraci się
gwarancję. Na podanych stronach www jest napisane że operacja taka w ogólności wiąże się z ryzykiem uszkodzenia smart
boxa, chociaż dzięki testowi wydaje się że dla wersji LibreELEC 8.0.1j jest w miarę bezpieczna. Jeśli chcesz przegrać
LibreELEC do wewnętrznej pamięci to wcześniej wykonaj punkt 3.2.3 i upewnij się że telewizja działa poprawnie. Na
podanych wyżej stronach www opisano instrukcję przegrywania.
3.2.3 Konfiguracja LibreELEC i Kodi – ustawienia indywidualne
1. Podłącz smart boxa do telewizora według dołączonej do niego instrukcji.
2. W:
• ⚙ > Interface settings > Regional > Language zmień język interfejsu użytkownika na Polish,
• ⚙ > Ustawienia interfejsu > Regionalne > Kraj strefy czasowej ustaw kraj w którym się znajdujesz, by w
Przewodniku pokazywał się czas lokalny,

• ⚙ > LibreELEC > Połączenia podłącz się do sieci Wi-Fi lub podłącz kabel sieci komputerowej do smart boxa,
• ⚙ > Ustawienia systemu > Wyświetlacz > Kalibracja ekranu... ustaw wielkość ekranu poruszając strzałkami i
naciskając klawisz OK, tak aby były widoczne znaczniki w jego rogach; naciśnij przycisk Dom ⌂; jeśli ustawienia
nie zostały zapisane ustaw je jeszcze raz,

• ⚙ > Ustawienia systemu > Zasilanie > Funkcja zamykania ustaw Uśpij, by smart box szybciej się włączał (opcja).
3. Skonfiguruj Kodi w sposób opisany w punkcie Oglądanie telewizji w programie Kodi.
Od teraz możesz oglądać telewizję na smart boksie tak jak na innych urządzeniach.
3.2.4 Informacje dodatkowe
• Jeśli masz problem z siłą sygnału Wi-Fi możesz podłączyć smart boxa do routera kablem lub podłączyć do USB
zewnętrzny adapter Wi-Fi 5 GHz.
Ze smart boxami bardzo dobrze współpracuje adapter D-Link DWA-172. Jednak używając tego adaptera należy

⚙ > Ustawienia systemu > Zasilanie > Funkcja zamykania ustawić na Zamknij system. Spowoduje to nieco wolniejsze
uruchamianie się smart boxa – jeśli będzie to przeszkadzać to można nie wyłączać smart boxa a jedynie telewizor.
Pozostawienie ustawienia Uśpij spowoduje problemy z podłączeniem do sieci komputerowej po wybudzeniu z
uśpienia.
• Wyświetlenie informacji o sygnale antenowym jest utrudnione, gdyż na pilocie nie ma klawisza ‘o’ który normalnie
je wyświetla. Możesz te informacje wyświetlić w Kodi na komputerze. Możesz też podłączyć do smart boxa klawiaturę.
Inną możliwością jest zainstalowanie dodatku Keymap Editor w którym ustawimy by wybrany przycisk na pilocie
pokazywał te informacje. Aby to zrobić:
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o w głównym menu Kodi wybierz Dodatki > Zainstaluj z repozytorium > Kodi Add-on repository > Programy > Keymap
Editor i naciśnij przycisk Zainstaluj,
o w głównym menu Kodi wybierz Dodatki > Keymap Editor,
o w kolejnych oknach wykonuj następujące akcje:
Okno
Akcja
Keymap Editor
naciśnij Edit
Select Window to manage shortcuts
wybierz Global
Select action category
wybierz Other
Select the action to assign a key
wybierz Show codec info
Keymap Editor
naciśnij Edit key
o w ciągu 5 sekund naciśnij na pilocie wybrany przycisk na przykład „0”,
o trzykrotnie naciśnij przycisk wstecz ↶,
o w oknie Keymap Editor naciśnij Save.
Uruchom telewizję i naciśnij przycisk „0” na pilocie. Powinny wyświetlić się informacje o sygnale antenowym.
• Niektóre smart boxy posiadają piloty z przyciskami do sterowania telewizorami. Przyciski te przed użyciem należy
zaprogramować w następujący sposób:
o na pilocie smart boxa naciśnij przycisk „Włącz” (smart box M+) lub Learn (smart box B1 B2) i przytrzymaj do czasu
aż czerwona dioda zacznie się świecić ciągłym światłem,
o zbliż przody pilota smart boxa i pilota telewizora,
o na pilocie smart boxa naciśnij przycisk który chcesz zaprogramować,
o na pilocie telewizora naciśnij przycisk odpowiadający wyżej wymienionemu,
o możesz powtórzyć dwa poprzednie kroki dla innych przycisków,
o poczekaj do czasu aż czerwona dioda przestanie się świecić.
• Przeplot usuwany jest automatycznie - nie trzeba ustawiać tego w ustawieniach.
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3.3 OGLĄDANIE TELEWIZJI Z PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ
1. Wpisz w przeglądarce internetowej
adres http://ADRESSERWERA:9981
podając adres serwera TV oraz
nazwę i hasło użytkownika które
dostałeś od administratora serwera
TV. Pokaże się lista programów.
2. Jeśli w kolumnie Progress jest
wyświetlony pasek postępu, to
znaczy że dany program jest
nadawany na kanale w tej chwili i
można go oglądać.
3. Jeśli chcesz to w polu Filter
channel... możesz wybrać kanał jaki
chcesz oglądać aby zawęzić listę
programów.
4. Kliknij w kolumnie Details na ikonę
programu nadawanego w tej chwili.
5. Kliknij przycisk Play program i
otwórz strumień video w dowolnym
odtwarzaczu wideo (np. w VLC).

Jeśli używasz VLC to zaznacz w jego menu pozycję: Video > Deinterlace > Automatic aby usuwać przeplot. W VLC możesz:
• zmienić ścieżkę dźwiękową w menu Audio > Audio Track,
• wyświetlić napisy w menu Subtitle > Sub Track.
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3.4 OGLĄDANIE TELEWIZJI NA SMARTFONIE/TABLECIE Z SYSTEMEM ANDROID UŻYWAJĄC TVHGUIDE
W systemie Android najlepiej oglądać telewizję używając programu Kodi (patrz punkt Oglądanie telewizji w programie
Kodi). Jeśli ekran smartfonu jest dla Ciebie za mały by wygodnie obsługiwać interfejs Kodi, możesz użyć programu
dodatkowego – TVHGuide aby wybierać kanał który chcesz oglądać.
Przetestowane na Android 4.2.2 oraz 7.0
Uwaga: Smartfon/tablet powinien być podłączony do Serwera TV łączem o odpowiedniej przepustowości.
3.4.1 Instalacja i konfiguracja TVHGuide
1. Znajdź w Sklepie Play program
TVHGuide, zainstaluj, a następnie
uruchom naciskając przycisk Otwórz.

2. Wyświetl menu programu
naciskając odpowiedni przycisk
funkcyjny urządzenia, a następnie
przejdź do ustawień naciskając
Settings.

3. W polach Hostname, Username i
Password podaj odpowiednio adres
serwera TV oraz nazwę i hasło
użytkownika które dostałeś od
administratora serwera TV.

Jeśli konfiguracja jest poprawna to wyświetli się lista kanałów. W przypadku błędów zostanie wyświetlony jeden z
poniższych komunikatów - w takim przypadku rozwiąż problem:
sendto failed: EPIPE (Broken pipe)
Can't connect to server lub samo Connection timeout
Access denied
Server went down

brak dostępu do Internetu
zły adres serwera TV
zła nazwa użytkownika lub hasło, lub dostęp został
zablokowany przez administratora serwera TV
przekroczono limit połączeń dostępnych dla użytkownika

Dodatkowo po wymienionych komunikatach może wyświetlić się komunikat Connection timeout.
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3.4.2 Używanie
Naciśnij nazwę kanału który chcesz
oglądać, a następnie naciśnij przycisk
Play.

TVHGuide odtwarza telewizję w
osobnym programie do odtwarzania
wideo. Jeśli odpowiedni program jest
zainstalowany to wybrany kanał TV
zostanie w nim odtworzony. Jeśli nie
masz odpowiedniego odtwarzacza
video to zainstaluj na przykład:
• Kodi (Android 5 lub nowszy),
• VLC for Android od Videolabs
(przetestowana wersja 2.0.6) - nie
usuwa przeplotu, więc nie nadaje
się do ekranów większych niż
smartfon.
a następnie ponownie naciśnij Play w
TVHGuide.
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