
AX LION 5-M

INSTRUKCJA OBSŁUGI



KWESTIE BEZPIECZENSTWA 

Przed ui:yciem nalei:y dokladnie zapoznac si� z tresciq instrukcji obslugi 
oraz zachowac jq w celu p6i:niejszego wykorzystania. Producent nie ponosi 
odpowiedzialnosci za nieprawidlowe ui:ycie produktu. 

CAUTION 

RISK OF ELECTRIC SHOCK 

DO NOT OPEN A 
Symbol blyskawicy zakonczonej strzalkq w obr�bie tr6jkqla 
r6wnobocznego ma na celu ostrzegac uzytkownika o obecnosci 
nieizolowanego "niebezpiecznego napi�cia" urzqdzenia, o 
wartosci, kt6ra moze stwarzac ryzyko porazenia prqdem 
elektrycznym os6b. 

Symbol wykrzyknika w obr�bie tr6jkqla r6wnobocznego 
wskazuje obecnosc w dolqczonej literaturze waznych instrukcji 
dotyczqcych obslugi i konserwacji (serwisowania) tego 
urzqdzenia. 

Przed podlqczeniem urzqdzenia, nalei:y sprawdzic zgodnosc napi�cia prqdu 

gniazda sieciowego i urzqdzenia. 
Urzqdzenie nalei:y umiescic na plaskiej, suchej i stabilnej powierzchni. 
Urzqdzenie nalei:y chronic przed wilgociq, wodq oraz innymi plynami. Nie 
nalei:y ui:ywac ani przechowywac urzqdzenia w zbyt wysokich temperaturach. 
Urzqdzenie nalei:y chronic przed bezposrednim naslonecznieniem oraz 
i:r6dlami ciepla. 
Urzqdzenie wylqcznie do ui:ytku wewnqtrz pomieszczen. 
Jesli urzqdzenie nie jest ui:ywane przez dlui:szy czas, nalei:y odlqczyc je od 
i:r6dla zasilania. 
Nalei:y chronic kabel zasilajqcy przed ostrymi kraw�dziami i innymi czynnikami, 

kt6re moglyby doprowadzic do jego uszkodzenia. 

Odlqczajqc urzqdzenie od zr6dla zasilania, nalezy chwycic i pociqgnqc za 
wtyczk�. nigdy za kabel/sznur. 

Urzqdzenie nalezy umiescic w miejscu z prawidlowq cyrkulacjq powietrza. 
Nie nalezy zakrywac otwor6w wentylacyjnych urzqdzenia. 
Nie nalezy umieszczac na urzqdzeniu ci�zkich przedmiot6w. 



Nie nalezy uzywae urzqdzenia, jesli zostalo uszkodzone lub nie dziala poprawnie. 
Zabrania si� wlasnor�cznej naprawy sprz�tu. W wypadku uszkodzenia, nalezy 
skontaktowae si� z autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia/ 
naprawy. 
Niniejszy sprz�t moze bye uzytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez 
osoby o obnizonych mozliwosciach fizycznych, czuciowych lub umyslowych, a 
takze le, kt6re nie posiadajq doswiadczenia i nie Sq zaznajomione ze sprz�tem, jezeli 
zapewniony zostanie nadz6r lub instruktaz odnosnie uzytkowania sprz�tu w 
bezpieczny spos6b, tak aby zwiqzane z tym zagrozenia byly zrozumiale. Nalezy 
poinstruowae dzieci, aby nie traktowaly urzqdzenia jako zabawki. Dzieci nie powinny 
wykonywae czyszczenia i konserwacji sprz�tu bez nadzoru. Przew6d zasilajqcy 
nieodlqczalny moze bye wymieniany wylqcznie w autoryzowanym punkcie 
serwisowym. 
Nalezy ZAWSZE odlqczye urzqdzenie od zr6dla zasilania przed czyszczeniem. 
Urzqdzenie nalezy czyscie jedynie za pomocq mi�kkiej, lekko wilgotnej 
sciereczki. Nie nalezy uzywae srodk6w chemicznych lub detergent6w do 
czyszczenia !ego urzqdzenia. 

PIERWSZE URUCHOMIENIE ODBIORNIKA
Po uruchomieniu odbiornika pojawi się plansza umożliwiająca wybranie 
żądanego języka. Po podświetleniu wybranego języka należy wybór 
potwierdzić przyciskiem OK.

WSKAZÓWKA: zawsze możesz zmienić język wchodząc w menu główne: 
Ustawienia - Ustawienia systemowe - Język menu



Odbiornik LION 5M
1.1 Ogólne cechy

• Zgodny z DVB-T2 (MPEG-II / MPEG-IV / H.264 / H.265)
• Konwersja PAL / NTSC
• Obsługiwanych jest 8 ulubionych grup i blokada rodzicielska
• Obsługiwane menu wielojęzyczne
• Obsługiwany dźwięk w wielu językach
• Wielojęzyczne wyjście napisów DVB
• 7-dniowy elektroniczny przewodnik po programach (EPG)
• Wyjście telegazety za pośrednictwem VBI i OSD
• Interfejs USB 2.0

2. Odbiornik
2.1 Panel przedni

1. POWER: wskaźnik zasilania.
2. SIGNAL: wskaźnik sygnału.
3. WYŚWIETLACZ: wyświetla informacje o kanale. 

W trybie gotowości wyświetla czas lokalny.
4. PRZYCISK ZASILANIA: przełączanie między trybem pracy,

 a trybem gotowości.
5. PRZYCISKI ▲ / ▼: zmiana kanałów podczas oglądania, 

w menu opcja góra/dół.



2.2 Tylny panel 

1. ANT IN: Podłącz kabel DVB-T2.
2. USB2.0: USB 2.0 Host Port.
3. COAXIAL: Cyfrowe wyjście audio.
4. HDMI: Podłącz do telewizora za pomocą kabla HDMI.
5. TV SCART: Podłącz do telewizora za pomocą kabla 

SCART.
6. DC == 5V: Podłącz do zasilania.

2.3 Pilot zdalnego sterowania
Możesz kontrolować ten odbiornik za pomocą tego pilota z 
pełną funkcją.

1. Power: Przełączaj między trybem pracy a trybem gotowości.
2. MUTE: Wycisz dźwięk.
3. ►II: Odtwórz - Pauza / Idź do funkcji Timeshift.
4. ■：Zatrzymaj nagrywanie i odtwarzanie (stop).
5. ●: Funkcja nagrywania.
6.  USB: Wejdź do menu USB.
7. AUDIO: Wyświetl listę audio.
8.  TXT: Wyświetl teletekst.
9.  INFO: Wyświetl informacje o programie.
10. SUBTITLE: Wyświetl listę języków napisów.
11. FAV: Wyświetl listę ulubionych kanałów.
12. RECALL: Pokaż listę poprzednio oglądanych kanałów 
lub przejdź do poprzednio oglądanych kanałów.
13. ◄/►: Zmień głośność w trybie przeglądania, przesuń 
w lewo i prawo w menu.
14. ▲/▼: Zmień program, poruszaj się w górę i w dół w 
menu.



15. OK: Aktywuj podświetlone podmenu w trybie menu i aktywuj listę kanałów 
w trybie przeglądania.
16. MENU: Aktywuj menu główne.
17. EXIT: Wyjdź z bieżącego menu krok po kroku.
18. I: Poprzedni. I: Kolejny.
19. PAGE-/PAGE+: Strona w górę / w dół w menu lub liście kanałów.
20. : Szybkie przewijanie do tyłu  : Szybkie przewijanie do przodu.
21. NUMERIC KEY (0~9): Wprowadź numer kanału telewizyjnego / 
radiowego lub numer opcji menu.
22. EPG: Elektroniczny przewodnik po programach.
23. TV/RADIO: Przełączaj między TV / RADIO.

          

3. Instalacja
3.1 Wyszukiwanie ręczne
Menu-> Instalacja-> 
Wyszukiwanie ręczne 
Podświetl wybrany kanał i naciśnij OK. 
Naciśnij czerwony przycisk, aby 
rozpocząć wyszukiwanie.
Wskazówka: Możesz wybrać kilka kanałów 
do wyszukiwania w tym samym czasie, 
możesz wykonywać funkcje dodawania, 
edycji i usuwania zgodnie z informacjami 
pomocy.
3.2 Wyszukiwanie automatyczne
Menu-> Instalacja-> Automatyczne wyszukiwanie
Wyszukaj automatycznie i zapisz znalezione kanały.

3.3 Ustawienie mocy anteny
Menu-> Instalacja-> Ustawienia zasilania anteny
Możesz ustawić zasilanie anteny na wyłączone lub włączone.

3.4 Ustawienia fabryczne
Menu-> Instalacja-> Ustawienia fabryczne
Możesz przywrócić produkt do domyślnych ustawień fabrycznych (powrót do 
ustawień fabrycznych kasuje wszystkie dane i ustawienia użytkownika).



4. Edit Channel

4.1 TV Channels 
Menu-> Edytuj kanał-> Kanały 
telewizyjne
Opcja Kanały telewizyjne 
umożliwia wygodne przenoszenie, 
usuwanie, blokowanie, 
odblokowywanie, zmianę nazwy i 
zamianę kanałów na liście kanałów. 
Wskazówka: obsługa kanałów 
radiowych jest podobna do obsługi 
kanałów telewizyjnych.

4.2 TV Ulubione 

Menu-> Edytuj kanał -> Ulubione TV
5.2.1 W tym menu możesz dodać 
ulubione kanały takie jak Film/Sport/ 
Aktualności/Muzyka/Dzieci/Edukacja/
 Pogoda /Kultura.
5.2.2 Naciśnij odpowiedni kolorowy
przycisk, aby oznaczyć kanał jako 
wybrany - ulubiona grupa.
5.2.3 Naciśnij przycisk EXIT, aby 
wyjść z menu i zapisz zmiany.
Wskazówka: obsługa ulubionych kanałów radia 
odbywa się podobnie jak w przypadku ulubionych TV.
4.3 Sortuj kanały
Menu-> Edytuj kanał -> Sortuj kanały
Możesz sortować listę kanałów.

Podświetl wybraną opcję i naciśnij przycisk OK, aby posortować listę kanałów. 
Możesz sortować wg LCN, Alfabetu, Transpondera, Domyślnie, wg Ulubionych, 
FTAToCAS + Alfabet, dostawcy i identyfikatora usługi.



4.4 Lista kanałów użytkownika 
Menu-> Edytuj kanał -> Lista kanałów użytkownika
Lista kanałów użytkownika pozwala zapisać lub załadować wszystkie dane 
i ustawienia. 
1. Menu-> Edytuj kanał -> Lista kanałów użytkownika-> Zapisz dane użytk.
2. Menu-> Edytuj kanał -> Lista kanałów użytkownika -> Załaduj dane użytk.

5. Ustawienia
5.1 Ustawienia systemowe
Menu-> Ustawienia-> Ustawienia systemowe 
Wskazówka: Naciskając przycisk ◄ / ►
możesz dokonać wszystkich ustawień.

1. Język menu: ustaw język menu
2. Audio1: Ustaw preferowany język 
audio
3. Audio2: Ustaw drugi język audio
4. Język napisów: Ustaw język 
napisów.

5. Kontrola napisów: Jeżeli włączysz 
tę funkcję, automatycznie załadują się napisy.
6. Język EPG: Ustaw język EPG.
7. Język TEKSTU: Ustaw język TEKSTU.
8. LCN: Możesz włączyć lub wyłączyć LCN (sortowanie wg listy operatora), 
Jeśli wybierzesz WŁ., wyszukiwane programy zostaną posortowane w 
kolejności, w jakiej zostały ustawione; jeśli wybierzesz opcję WYŁ., 
programy zostaną posortowane automatycznie.
9. Cyfrowe audio: Jeśli kanał ma jednocześnie język audio RAW i PCM, 
po wybraniu RAW język audio AC3 zostanie ustawiony jako domyślny.
Po wybraniu PCM język audio PCM zostanie ustawiony jako domyślny.
10. Automatyczny wybór kanału: Jeśli wybierzesz WŁ.- podświetlony kanał
będzie odtwarzany automatycznie. Jeśli wybierzesz WYŁ., aby odtworzyć 
dany kanał, należy go podświetlić i nacisnąć OK.
11. Automatyczne wyjście z listy kanałów: Jeśli wybierzesz WŁ. - lista 
kanałów zniknie po naciśnięciu OK na wyróżnionym kanale. Jeśli wybierzesz 
WYŁ., lista kanałów zniknie po naciśnięciu OK na odtwarzanym kanale.



12. Lista przywracania: możesz włączyć lub wyłączyć funkcję przywracania 
ostatnio oglądanych kanałów. Jeśli ustawisz WŁ., po naciśnięciu przycisku 
Recall uzyskasz listę oglądanych kanałów. Jeśli wybierzesz WYŁ., po 
naciśnięciu przycisku Recall wrócisz do ostatnio wybranego programu.
13. Niski pobór mocy w trybie gotowości: można włączyć lub wyłączyć tę 
opcję. Po włączeniu urządzenie przejdzie w tryb gotowości.
14. Światło na panelu przednim: ustaw jasność diody LED.

5.2 Ustawienia OSD 
Menu-> Ustawienia-> 
Konfiguracja OSD

1.  Przezroczystość menu: ustaw 
przezroczystość wszystkich menu.
2.  Przejrzystość TXT: ustaw
przezroczystość telegazety.
3.  Tryb wyświetlania: ustaw format HD
pomiędzy 1080p, 1080i, 720p, 576i lub
576p.
4. Typ TV: ustaw typ TV:
PAL / NTSC / Auto.
5.  Tryb ekranu: Ustaw wyświetlanie
format zgodnie z proporcjami ekranu.
Wybierz tryb ekranu telewizora 4: 3 lub
16: 9 w zależności od typu telewizora.
6.  Limit czasu OSD: Ustaw czas 
wyświetlania informacji o programie.

5.3 Kontrola rodzicielska
Menu-> Ustawienia -> Kontrola rodzicielska
Kontrola rodzicielska pozwala ustawić limity dla każdego programu lub zmienić 
poprzednie hasło. Możesz także zablokować zmiany dokonane za pomocą 
blokady instalacji, edycji blokady kanału i blokady ustawień. I możesz zmienić 
hasło.

5.4 Ustawienia kolorów
Ustawienia kolorów mogą ustawić jasność, kontrast, nasycenie, ostrość i 
odcień.



6. Czas - ustawienie
6.1 Ustawienia czasu
Ustawienia czasu ustawią tryb czasu, przesunięcie czasu i czas letni. 
6.2 Timer zdarzeń
Program automatycznie nagra lub 
odtworzy program zgodnie z ustawioną 
listą zdarzeń timera.
1)  Naciśnij czerwony przycisk, aby 
ustawić zegar, a następnie naciśnij 
przycisk OK, aby zapisać zegar po 
zakończeniu konfiguracji.
2)  W menu Timer zdarzeń podświetl 
jedno zdarzenie, naciśnij Żółty 
przycisk, aby anulować zegar, naciśnij 
Zielony przycisk, aby przejść do edycji 
tego zegara.

6.3 Timer wyłączenia (Uśpienie)
Umożliwia ustawienie czasu wyłączenia odbiornika.
6.4 Zegar w stanie czuwania
W tym podmenu można ustawić wyświetlanie czasu na panelu przednim w trybie 
gotowości.

6.5 Automatyczne wyłączenie zasilania
Czas wyłączenia ustawiony jest domyślnie na 3 godz. Po upływie tego czasu 
odbiornik wyłączy się automatycznie.

7. Dodatki (Rozszerzenie)
7.1 USB 
Menu-> Rozszerzenie -> USB lub naciśnij bezpośrednio przycisk USB, aby 
wejść do menu USB. 
Menu USB może odtwarzać wiele rodzajów plików multimedialnych, można 
nagrywać programy i odtwarzać je, a także wykonywać różne operacje podczas 
korzystania z dysku twardego USB lub dysku USB.



8. O odbiorniku

Można tu uzyskać informacje o odbiorniku, takie jak nazwa produktu, wersja 
oprogramowania, data oprogramowania i numer seryjny i tak dalej. Gdy 
potrzebujesz pomocy ze strony sprzedawcy, musisz przesłać te informacje, aby 
uzyskać poprawną i szybką obsługę posprzedażną.

9. Podstawowe operacje
Przycisk Audio: Możesz wybrać preferowany język w Audio, jeśli bieżący 
program jest dostępny w wielu językach audio.
Przycisk EPG: Możesz nacisnąć przycisk EPG, aby wyświetlić informacje EPG 
o wszystkich kanałach w kolejności czasu i daty. W menu EPG Naciśnij 
ZIELONY przycisk, aby przełączyć tryb EPG między EPG tygodniowy i dzienny 
EPG.
Przycisk SUBTITLE: Możesz nacisnąć Subtitle, aby wybrać język napisów
(napisy są dostępne wówczas jeśli program zawiera informacje o napisach). 
Przycisk TXT: Możesz nacisnąć przycisk TXT, aby wyświetlić informacje o 
telegazecie tego programu.
Przycisk INFO: Możesz wyświetlić informacje o programie, naciskając INFO 
podczas oglądania programu.Dwukrotne naciśnięcie przycisku INFO wyświetli 
szczegółowe informacje o oglądanym programie.
Przycisk OK: Naciskając OK otwierasz menu "Wszystkie Kanały", w którym 
naciskając CZERWONY przycisk, możesz posortować kanały. Naciskając 
ŻÓŁTY przycisk, możesz szybko znaleźć kanał według pierwszej litery nazwy. 
Naciskając ZIELONY przycisk, możesz wyświetlić informacje TP programu. 
NIEBIESKI przycisk pomoże Ci znaleźć kanał według nazwy. 
Przycisk FAV: Wybierz przycisk FAV, aby przejść do listy ulubionych. Na liście 
ulubionych naciśnij przycisk ◄ / ►, aby zmienić na inną listę ulubionych. 
Uwaga: Jeśli wybrałeś listę, naciśnij przycisk CH + / CH-, aby zmienić tylko 
kanały z tej listy ulubionych, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić 
tylko kanały z tej listy ulubionych.



Nagrywanie: 
1. Rozpocznij nagrywanie
1)  Możesz nacisnąć przycisk nagrywania na pilocie (●), aby rozpocząć 
nagrywanie podczas oglądania programu.
2)  Jeśli ustawiłeś timer i włączyłeś Time Record, nagrywanie rozpocznie się 
automatyczne - zgodnie z czasem zaprogramowania timera.

2. Zatrzymaj nagrywanie

1) Możesz nacisnąć przycisk stop (■), aby zatrzymać nagrywanie. 
2) Po ustawieniu timera, nagrywanie zostanie automatycznie zatrzymane 
zgodnie z czasem zaprogramowania timera.
3) Jeśli ilość wolnego miejsca na dysku twardym USB lub dysku USB jest 
niewystarczająca, nagrywanie zostanie zatrzymane.

3. Inne operacje podczas nagrywania
Gdy kanał rejestrujący jest kanałem bieżącym, naciśnij przycisk INFO, aby 
wyświetlić czas nagrywania. Naciśnij dwukrotnie przycisk INFO, aby wyświetlić 
szczegółowe informacje o nagraniu. Naciśnięcie na pilocie przycisku "odtwórz" 
spowoduje przejście do trybu odtwarzania. Naciśnij dłużej przycisk 
"nagrywanie", aby ustawić czas nagrywania.  Naciśnij przycisk "pauza", aby 
wstrzymać nagrywanie na żądany przez siebie czas. Ponownie naciśnij 
"pauza", aby kontynuować nagrywanie. Naciśnięcie    umożliwia to szybkie 
przewijanie do tyłu lub do przodu w trybie odtwarzania.

Timeshift :
Timeshifte pozwala wstrzymać transmisję na żywo, powrócić do niej później 
i kontynuować od miejsca, w którym ją przerwałeś.
Naciśnij przycisk "pauza", aby rozpocząć przesunięcie czasowe. W trybie 
przesunięcia czasowego naciśnij przycisk "play", aby odtworzyć program. 
Naciśnij przycisk INFO, aby wyświetlić informacje o nagraniu. 
Naciśnij przycisk "pauza", aby wstrzymać lub odtworzyć program. 
Naciśnij przycisk                , aby przewinąć do tyłu lub do przodu. 
Naciśnij przycisk stop ■, aby zatrzymać przesunięcie czasowe.



10. Rozwiązywanie problemów
Brak komunikatu na wyświetlaczu przednim. 
• Sprawdź główny kabel zasilający i upewnij się, że jest podłączony do 
odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
• Sprawdź, czy zasilanie sieciowe jest włączone.

Brak obrazu 
• Upewnij się, że odbiornik jest włączony i działa w trybie operacyjnym
• Sprawdź, czy kabel AV / HDMI jest dobrze podłączony do telewizora oraz 
czy kabel antenowy jest prawidłowo podłączony do urządzenia.

Niska jakość obrazu / dźwięku 
• Upewnij się, że w pobliżu produktu nie ma telefonu komórkowego ani kuchenki
mikrofalowej.
• Sprawdź poziomy sygnału i dostosuj kierunek anteny, aby uzyskać lepszy obraz.

Brak dźwięku lub słaby dźwięk 
• Sprawdź, czy kabel AV / HDMI jest prawidłowo podłączony lub czy telewizor nie 
jest wyciszony.

Nie działa pilot zdalnego sterowania
•  Pilot zdalnego sterowania powinien być skierowany bezpośrednio w stronę 
odbiornika. Upewnij się, że baterie zamontowane w pilocie nie wymagają 
wymiany na nowe.

The EMC Directive 2014/30/EU 

EN 55032: 2015, EN 55035: 2017 
EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013 

Deklaracja zgodności:



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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