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Cl Środki bezpieczeństwa

Ten odbiornik został zaprojektowany i wyprodukowany w celu spełnienia międzynarodowych norm 
bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem odbiornika należy uważnie przeczytać poniższe środki 
ostrożności.

l!!I Główne źródło: 
Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy napięcie robocze urządzenia wynosi 90-250 V AC 
50/60 Hz.

l!!I Przeciążenie: 
Nie przeciążaj gniazdka ściennego, przedłużacza ani zasilacza ani nie używaj uszkodzonego 
przewodu zasilającego lub nie dotykaj go mokrą ręką, ponieważ może to spowodować porażenie 
prądem.

l!!I Ciecze i płyny: 
Odbiornik nie powinien być narażony na kapanie lub rozpryskiwanie wody, ani na jakiekolwiek  
przedmioty wypełnione cieczami, ustawionymi np. na urządzeniu etc.

II Wentylacja: 
Nie zakrywaj szczelin na górze odbiornika, aby zapewnić wystarczający przepływ powietrza do 
urządzenia. Nie umieszczaj odbiornika na miękkich meblach lub dywanach. Nie wystawiaj odbiornika 
na bezpośrednie światło lub nie umieszczaj go w pobliżu grzejnika lub w warunkach dużej wilgotności. 
Nie umieszczaj innych urządzeń elektronicznych na odbiorniku.

I Czyszczenie: 
Przed czyszczeniem odłącz odbiornik od gniazda ściennego. Wyczyść odbiornik miękką ściereczką, 
możesz użyć łagodnego roztworu np. płynu do mycia naczyń (bez rozpuszczalników).

I Podłączenie: 
Odłącz odbiornik od sieci po podłączeniu go do konwertera satelitarnego lub odłącz go od LNB. 
Awaria może spowodować uszkodzenie LNB.

l!!I Lokalizacja: 
Umieść odbiornik w pomieszczeniu, aby uniknąć uderzenia pioruna, deszczu lub światła słonecznego.

I Nie otwierać: 
Nie zdejmuj pokrywy, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem. Skontaktować się z 
wykwalifikowanym i licencjonowanym personelem serwisowym w celu naprawy odbiornika lub 
skontaktować się ze sprzedawcą.



1. Informacje

1.1 Cechy główne:
• Obsługa DVB-T/ DVB-C

• MPEG2 SD, MPEG2 HD, H.264/AVC SD, H.264/AVC HD,MP4 

• Automatyczna konwersja PAL / NTSC

• Programowalne 3000 kanałów telewizyjnych i radiowych

•  8 różnych ulubionych grup

• wielojęzyczne menu ekranowe m.in.: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, 

portugalski, rosyjski, polski, czeski, słowacki itp.)

• 5 - dniowy Elektroniczny Przewodnik po Programach (EPG)

• Różne funkcje edycji kanałów (ulubione, przenoszenie, blokowanie, zmiana 

nazwy, usuwanie i sortowanie)

• Kontrola rodzicielska dla kanałów

• Łatwość korzystania z systemu menu

• Aktualizacja oprogramowania, obsługa aktualizacji przez USB

• 8 rezerwacji nagrań
•  Obsługa napisów obsługuje DVB EN300743 i EBU

• Obsługa teletekstu DVB ETS300472 przez VBI i OSD

• Automatyczne zapisywanie ostatniego kanału
• Wsparcie FAT16 / FAT32 / FAT12 

• Lista plików JPEG / BMP / TS / MPG / DAT / AVI / MKV

• 480i / p, 576i / p, 720p, 1080i i 1080p

• Gry (Othello, Sudoku) 



2. Wygląd produktu
2.1 Tylny panel

Przedni panel



2.2 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 

0-9 

TV/RADIO 

FAY 

TXT 
FIND 

INFO 
MENU 

t; 

OK,LIST 

PR+, PR-

EXIT 

EPG 

a:]� 
e RECORD 

Funkcje

Włączenie / wyłączenie odbiornika

V-FORMAT Zmiana aspektu ekranu 

� . 

SHIFT 

PAUSE 

Naciśnij, aby szybko przewinąć do przodu lub do tyłu

Odtwórz i zatrzymaj program

Przycisk funkcyjny Timeshift

Naciśnij raz, aby wstrzymać obraz ekranu, naciśnij 
ponownie, aby przejść do trybu normalnego

Wyciszenie dźwięku

Klawiatura numeryczne,np. numer kanału

Przełącza pomiędzy trybem TV i Radio 
Przełącza z powrotem na poprzedni kanał 
Wyświetla listę ulubionych grup
Przełącz na tryb telegazety lub napisów     

Wyświetl okno Znajdź kanał
Pokaż informacje o bieżącym kanale
Uruchomienie Menu

Idź w górę / w dół

Zatwierdza wybraną pozycję na ekranie menu lub 
wykonuje żądaną operację 

Zmień kanał w góę /dół

Głośniej / ciszej

Powróć do poprzedniego menu na 
ekranie menu lub wyjdź z menu
EPG (elektroniczny przewodnik po programach)

Wyświetl okno Audio 

Nagrywanie programów na dysku zewn.



3. Menu Główne [Main Menu]
Upewnij się, że poprawnie zainstalowałeś i podłączyłeś kable odbiornika. Jeśli odbiornik ma 
status fabryczny lub nie ma listy programów, po włączeniu na ekranie zostanie wyświetlone okno 
Main Menu. Podczas normalnego trybu TV / Radio naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby wejść 
do okna Menu głównego.

• Edytuj kanał 

- Instalacja

· Ustawienia Systemu

-Narzędzia 
-Gra
-USB 
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Podczas instalacji przycisk OK potwierdza wybór . Możesz także użyć przycisków numerycznych na 
pilocie, aby wprowadzić wartość liczbową.

Użyj klawiszy PR +/ PR-, aby poruszać się w górę i w dół.  Użyj przycisków ...:.:::i rst , aby przejść 
od lewej do prawej strony lub odwrotnie.

Natychmiastowe wyjście z wybranego menu - przycisk EXIT lub MENU na pilocie.

UWAGA: Jeśli nie ma zeskanowanych programów, nie można wyjść z okna głównego menu 
naciskając przycisk MENU lub EXIT - wyświetla się informacja Brak Kanału!

To menu składa się z 6 głównych menu głównych, jak następuje:



3.1  Edytuj kanał
Naciśnij przyciski PR + / PR-, aby przesunąć kursor w górę lub w dół. 

3.1.1 Lista kanałów TV
1. naciśnij przyciski ...:.:::i rst , aby wybrać 
satelitę.

2. Naciskaj przyciski PR- / PR +, aby wybrać 
program, który chcesz odtworzyć, a 
następnie naciśnij przycisk OK, aby 
wyświetlić go w małym oknie. Jeśli przesuniesz 
żółty pasek wyboru w górę lub w dół, zobaczysz 
szarą linię, która wskazuje dany program w 
małym oknie.

3. Naciśnij przycisk FAV, aby wyświetlić 
dostępne grupy FAV. Wybierz grupę (Fav1, Fav2 
itd.) i naciśnij przycisk OK, abyś mógł dodawać 
kanały do wybranej listy. Poruszaj się po liście 
dostępnych kanałów, a chcąc dodać wybrany 
kanał do listy Fav - użyj OK. Zostanie on 
oznaczony ikoną. Ponowne użycie OK na tym 
samym kanale likwiduje znak ikony. Aby wyjść z 
trybu FAV, ponownie użyj tego przycisku, a 
wrócisz do okna Listy kanałów TV. Chcąc wrócić 
do głównego menu, naciśnij EXIT. Wówczas 
będziesz mógł zapisać wprowadzone  zmiany 
bądź anulować wykonane operacje.

4.  Będąc w menu Lista kanałów TV naciśnij 
Czerwony przycisk, aby uaktywnić funkcję Blokuj. 
Wybierz program i naciśnij przycisk OK, aby 
oznaczyć ten program ikoną blokady. Możesz 
anulować ten znak, naciskając ponownie OK. 
Naciśnij czerwony przycisk ponownie, aby wyjść z 
trybu blokady. Chcąc wrócić do głównego menu, 
naciśnij EXIT.
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UWAGA: Chcąc zablokować / odblokować program, musisz wpisać hasło dostępu. 
Domyślne hasło dla tego odbiornika to: "0000"
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5. Naciśnij Zielony przycisk, aby uaktywnić 
funkcję pominięcia. Wybierz program i 
naciśnij przycisk OK, aby został oznaczony 
ikoną pominięcia. Możesz anulować ten znak, 
naciskając ponownie OK. Naciśnij zielony 
przycisk, aby opuścić tryb pomijania. Chcąc 
wrócić do głównego menu, naciśnij EXIT. 

6. Naciśnij żółty przycisk, uaktywnić funkcję 
przesunięcia. Wybierz program i naciśnij 
przycisk OK, pojawi się ikona. Naciśnij PR+/
PR-, aby przesunąć program do wybranej 
pozycji i zatwierdź przyciskiem OK. Chcąc wyjść 
z trybu Przesuń, ponownie naciśnij żółty 
przycisk. Powrót do głównego menu - EXIT.

7. Naciśnij Niebieski przycisk, aby wejść do 
okna Edytuj kanał.

1. Sortuj (przycisk czerwony) 
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Sortowanie wg nazwy (A-Z)
Programy ułożone są alfabetycznie począwszy 
od litery A.

Sortowanie wg nazwy (Z-A)
Programy ułożone są alfabetycznie "od końca" 
począwszy od litery Z.

Ogólnodostępne / kodowane
Wszystkie programy ogólnodostępne są 
wymienione na początku listy, natomiast 
wszystkie programy kodowane są na końcu listy.

Sortowanie wg blokady
Wszystkie zablokowane programy 
są wymienione na końcu
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2) Edycja (zielony przycisk) 

Naciśnij , aby uaktywnić fukcję Edycja. Wybierz 
program i naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić okno 
Zmień nazwę. W oknie Zmień nazwę naciśnij 
Czerwony przycisk [CAPS], aby przełączać duże i 
małe litery.
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,

Naciśnij Zielony  [DEL], aby usunąć znak z kursora. 
Naciśnij...:.:::i rst, aby przesuwać kursor w lewo lub w prawo. 

Użyj przycisków numerycznych(0-9), aby wprowadzić preferowany znak, zgodnie z tabelą poniżej. 
Naciśnij Żółty przycisk [OK], aby zapisać zmiany i wyjść, lub naciśnij niebieski przycisk 
[CANCEL], aby anulować zmiany i wyjść.

Klawisze numeryczne Naciśnij kilkakrotnie przycisk numeryczny  

1 .,*?!@1 
2 ABC2 

3 DEF3 

4 GHl4 
5 JKLS 

6 MN06 

7 PQRS7 

8 TUV8 

9 WXYZ9 

0 [space] -0 

Jeśli nazwa jest pusta, system wyświetli okno dialogowe z informacją "Nazwa" po naciśnięciu przycisku 
koloru żółtego. Naciśnij przycisk OK, aby zamknąć to okno dialogowe.

3) Usuń (niebieski przycisk)
W oknie Edytuj kanał naciśnij niebieski przycisk, aby 
aktywować funkcję Usuń. Wybierz program i naciśnij 
przycisk OK, aby oznaczyć ten program znacznikiem 
usuwania. Możesz anulować ten znak, naciskając 
ponownie przycisk OK. Naciśnij przycisk EXIT, aby 
otworzyć okno dialogowe "Czy na pewno chcesz 
zapisać?". Wybierz przycisk Tak i naciśnij przycisk 
OK, aby zapisać, lub wybierz przycisk NIE i naciśnij 
przycisk OK, aby wyjść bez zapisywania.
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3.1.2 Lista kanałów radiowych
Postępujemy tak samo jak w przypadku  Listy kanałów telewizyjnych (rozdział 3.1)



3.1.3 Kasuj wszystko 

Przesuń kursor na pozycję Usuń wszystko i naciśnij 
przycisk OK, a wyświetli komunikat:
Uwaga: Czy na pewno chcesz usunąć wszystkie 
kanały? 
Naciśnij EXIT, aby anululować operację lub naciśnij 
..:.::i ISt.. ,aby wybrać TAK lub NIE.

3.2 Instalacja TV naziemnej

- ' -
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Menu instalacji służy do ustawiania parametrów instalacji anteny i wyszukiwania kanałów z sygnału 
naziemnego. 

3.2.1 Skanowanie ręczne [Manual Scan] 
Są dwa sposoby manualnego skanowania. 
Skanowanie wg częstotliwości kanału oraz 
skanowanie wg pasma [UHF/ VHF].

3.2.2 Automatyczne skanowanie [Auto Scan] 
W tym menu można znaleźć kanał automatycznie 
- odbiornik wyszukuje tylko częstotliwość zgodnie 
z zapisaną listą DVB-T.
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3.2.3 LCN [Logical Channel Number]
Po przejściu do LCN wybierz pomiędzy Włącz i Wyłącz. "Wył." wyłączy numer LCN na kanale. Jeśli 
wybierzesz "WŁ.", kanał wyświetli numer LCN.



1. Skanowanie wg kanału 

Automatyczne skanowanie [Auto Search] 
W tym menu można znaleźć kanały 
automatycznie - odbiornik wyszukuje 
tylko częstotliwości zgodnie ze 
standardowymi parametrami sieci kablowej -  
(niektórzy Operatorzy mogą stosować własne 
parametry).

LCN [Logical Channel Number]
Po przejściu do LCN wybierz pomiędzy Włącz i Wyłącz. "Wył." wyłączy układanie kanałów wg porządku 
Operatora. Jeśli wybierzesz "WŁ.", kanały powinny ułożyć się zgodnie z porządkiem Operatora. Menu - 
Instalacja - LCN.

2. Skanowanie wg Częstotliwości

Używając strzałek w lewo/ prawo i góra/dół możemy 
wybrać Kraj: "Polska" oraz ustawić "Operatora 
Uniwersalnego" o typowych parametrach dla wielu 
sieci kablowych.

INSTALACJA TV KABLOWEJ

Szybkie skanowanie  [Quick Search] 

 Są dwa sposoby ręcznego skanowania.

     12



3.3 Ustawienia Systemu 

3.3.1 Język
1. Naciśnij przycisk OK, aby przejść do okna 
Język. Naciśnij ..:.::::i r::::t_ [prawo, lewo], aby 
wybrać język, naciśnij klawisze PR + / PR-, 
aby przesunąć kursor w górę lub w dół i 
wybrać język.
2. Naciśnij przycisk MENU lub klawisz EXIT, 
aby zapisać i wyjść.
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3.3.2 System TV
Naciśnij przycisk PR +/ PR-, aby przesunąć 
kursor w górę lub w dół, a następnie naciśnij 
...:.:::i t::::t. , aby zmienić ustawienia.
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480p, 

1. Rozdzielczość ekranu: wybierz opcję 480i,
576i, 576p, 720P_50, 720P_60, 1080i_50 , 
1080i_60, 1080p_50 and 1080p_60. 
2. Proporcje ekranu: wybierz spośród :
Auto, 4: 3PS, 4: 3LB i 16: 9.
3. Wyjście wideo: Wybierz pomiędzy YUV i RGB. 
4. Cyfrowe wyjście audio: Wybierz pomiędzy BS Out i LPCM 

Out.

3.3.3 Ustawienia wyświetlania
1. Jasność:
Naciśnij..:.:::i r::::t_ , aby wybrać od 0-100. 
2. Kontrast:
Naciśnij.:.::i r::::t_ , aby wybrać od 0-100. 
3. Nasycenie: 
Naciśnij .:.::i rst , aby wybrać od 0-100. 
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3.3.4 Ustawienia Czasu Lokalnego
1. Czas letni [GMT wg użytkownika]:
Wybierz pomiędzy Włącz i Wyłącz. 
"Wył." ustawia aktualny czas. Jeśli wybierzesz 
Włącz, czas doda jedną godzinę.

�, .. .,,� 
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2. GMT: Gdy wybierzesz GMT Regionalne 
system automatycznie pobierze informacje 
o dacie i godzinie. 

3. Data, czas: Po wybraniu opcji "WYŁ." w GMT, Data i Czas są aktywne (podświetlone 
zostają na biało). Używając klawiszy numerycznych, możesz wprowadzić żądaną wartość. 
Po ustawieniu naciśnij przycisk MENU lub przycisk EXIT, aby zakończyć i zapisać. Jeśli 
wartość jest nieprawidłowa, naciśnij przycisk OK na komunikacie Tak, aby kontynuować 
modyfikację, lub naciśnij przycisk OK na komunikacie Nie, aby zakończyć bez zapisywania. 

3.3.5 Ustawienia  Timera

Jeśli nie ma wyszukanych programów, 
nie możesz wejść do tego menu. 
Istnieje 8 timerów, które można ustawić. 
Wybierz opcję Ustawienia Timera. 
Następnie wybierz pozycję od 1 do 8 i naciśnij 
przycisk OK, aby przejść do okna ustawień.

1. Tryb timera: tryb domyślny jest 
wyłączony. Możesz ustawić licznik raz i
codziennie.
2. Usługa Timera: Wybierz pomiędzy Kanał 
lub Nagrywanie. Jeśli wybrano Kanał, Kanał 
Pobudki wyświetla się w danej pozycji. Jeśli 
wybrano Nagraj, komunikat budzenia jest 
wyświetlany w danej pozycji - Czas trwania 
podświetli się na szaro.
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3.3.6 Zabezpieczenie Przed Dziećmi:
Przed wejściem do okna blokady rodzicielskiej 
musisz wprowadzić poprawne hasło. Domyślne 
hasło to "0000". 

1. Zablokuj menu : użyj przycisków ..=::::i i::::;;t. , 
aby Włączyć / Wyłączyć blokadę menu.
2. Zablokowanie Kanału: użyj ..:.:::i r:::t_ , aby Wyłączyć / Włączyć blokadę kanału.
Po zastosowaniu blokady kanału, nie możesz wyświetlić zablokowanego zestawu kanałów w 
oknie Edycja listy kanałów, dopóki nie wprowadzisz poprawnego hasła.
3. Ukryte kanały: wybierz pomiędzy Wł. i Wył.
4. Wiek minimalnego użytkownika: wybierz od 10 -18.
5. Nowe hasło: użyj klawiszy numerycznych (0-9), aby wprowadzić nowe hasło.
6. Potwierdź hasło: po wprowadzeniu nowego hasła automatycznie przejdziesz do 
pozycji Potwierdź Hasło. Jeżeli wprowadzone hasło będzie zgodne z nowym hasłem 
wyświetli się komunikat "Hasło zmienione".

3.3.7 Ustawienia OSD
1. OSD Timeout: użyj przycisków ��, aby 
wybrać od 1-10 sek. Wartość domyślna to 5 sek.
2. Przeźroczystość OSD: użyj� � , aby 
ustawić przejrzystość OSD. Opcje: wyłącz, 
10%, 20%, 30%, 40%. Naciśnij przycisk MENU 
lub EXIT, aby zapisać i wyjść.

3.3.8 Ulubione
W tym oknie znajduje się 8 ulubionych grup. 
Naciśnij przyciski PR- / PR +, aby je wybrać i 
naciśnij przycisk OK, aby przejść do okna 
Zmień nazwę. 
Przycisk czerwony [DEL] - kasowanie
Przycisk żółty [CAPS] - duże / małe litery
Przycisk niebieski [OK] - zapisanie nazwy i 
powrót do grup ulubionych.
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3.3.9  Inne

Antenna Power (Moc anteny): Włącz / Wyłącz
Typ Odtwarzanego Kanału
Wybierz spośród dostępnych opcji: wszystkie, 
ogólnodostępne, zakodowane.
Beeper (piszczyk): Włącz / Wyłącz

,. 

-·� "" .. 

- . 

·- .... ,, '" 

Clod ,......,. on 

,_,,_ � 

3.4.2 Ustawienia Fabryczne
Naciśnij przycisk OK, aby wejść do okna 
ustawień fabrycznych. Wybierz przycisk Tak i 
naciśnij przycisk OK, aby powrócić do ustawień 
fabrycznych. Wszystkie wyszukane kanały i 
ustawione informacje zostaną usunięte. Wybierz 
przycisk Nie i naciśnij przycisk OK, aby 
anulować tę operację, lub naciśnij przycisk 
MENU lub EXIT, aby anulować i wyjść.
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Automatyczne wyłączanie
Wybierz pomiędzy Wyłącz/ Włącz. Po wybraniu Włącz uaktywnia się na pasku 
poniżej wybór czasu wyłączenia: 15M/30M/1H/1,5H/2H/2,5H/3H/OFF.

Podświetlenie - przedni panel odbiornika [Front Panel Light]
Możemy wybrać poziom podświetlenia przedniego panela odbiornika. Poziom 
regulacji od 1 do 5.

3.4 Narzędzia
To menu umożliwia m.in.uzyskanie informacji o zainstalowanym oprogramowaniu, 
przywrócenie ustawień fabrycznych, aktualizację przez USB etc.

3.4.1 Informacja
Naciśnij przycisk OK na pasku informacji.



1. Tryb aktualizacji. Wybierz spośród:

AllCode / Maincode / Dump.

Tryb aktualizacji 

All Code 

OTAParam 

Dump 

Plik
Plik o nazwie "bs" Plik o 
nazwie "*.abs"      Plik o 
nazwie "*.abs" 

... 

-

_...,_, " 

-
""""°''· �"'� ....... ,,. .... 

3.5 Gry
3.5.1 Sudoku / Otello 
Wybierz grę, w którą chcesz zagrać, i naciśnij przycisk OK, aby ją uruchomić.
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 3.4.3 Aktualizacja przez USB

2. Plik aktualizacji.
Podłącz urządzenie USB. Wyświetl 
plik aktualizacji.

3. Wybierz tryb uaktualnienia i plik 
aktualizacji.
Naciśnij przycisk OK na pasku start, aby 
rozpocząć odbiór danych z urządzenia USB.
UWAGA: Gdy urządzenie USB nie jest 
podłączone, menu Upgrade przez USB jest 
nieaktywne. 



3.6 USB
Opcja podłączenia zewnętrznej pamięci USB umożliwia odtwarzanie wielu rodzajów 
plików multimedialnych oraz daje możliwość nagrywania i odtwarzania wybranych 
programów telewizyjnych i radiowych.
Uwaga: Menu USB staje się aktywne dopiero po podłączeniu urządzenia USB. 
Tuner obsługuje dyski USB w formacie FAT, FAT32 i NTFS lub USB HDD.

3.6.1 Media Player 
UWAGA: Menu Media Player jest widoczne 
dopiero po podłączeniu urządzenia USB. 
Będąc w tym menu masz możliwość 
przeglądania  i wykonywania różnych operacji 
na plikach zawartych na swoim dysku USB. 

3.6.2 PVR Informacje - Informacje o 
przechowywaniu.
Naciśnij żółty przycisk na pilocie, aby 
sformatować dysk.

3.6.3 PVR Ustawienia
W tym menu wykonasz wszystkie operacje 
dotyczące przesunięcia czasowego (TimeShift)

3.6.4 Usuń bezpiecznie urządzenie USB 
Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć okno 
dialogowe: "Usuń <Dysk USB A - 14 GB>", a 
następnie naciśnij TAK lub Anuluj.
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4. Podstawowe operacje
4.1 Dźwięk
Możesz wybrać preferowany język w Audio, jeśli aktualny program jest dostępny w wielu 
językach audio.

1. Naciśnij przycisk           , aby wejść w menu dźwięk.
2. Wybierz preferowany język audio i naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić wybór .
3. Wybierz kierunek dźwięku (Prawy,Lewy, Mono, Stereo), 
4. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć okno dźwięk.

4.2 EPG 
Możesz przeglądać informacje EPG wszystkich kanałów w kolejności czasu i daty. 

1. Naciśnij przycisk EPG na pilocie, aby otworzyć okno EPG.

4.3 Napisy
Możesz wybrać język podtytułu, jeśli program dostarcza informacji o napisach. 

1. Naciśnij przycisk TXT.
2. Wybierz żądany język napisów i naciśnij przycisk OK. Napisy w wybranym języku

zostanie wyświetlony u dołu ekranu. 

4.4 Teletext 
Możesz wyświetlić informacje telegazety tego programu.

1. Naciśnij przycisk TXT.
2. Naciśnij przycisk PR- / PR +, aby wyświetlić stronę w górę lub stronę w dół.
3. Naciśnij przycisk NUMERYCZNY (0-9), aby przejść bezpośrednio do 

wybranej strony.
4. Naciśnij przycisk oznaczony kolorem, aby powrócić do poprzedniej strony. 
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5. Rozwiązywanie problemów
Przed skontaktowaniem się z lokalnym centrum serwisowym uważnie przeczytaj poniższe 
wskazówki. Jeśli problem nadal występuje po wykonaniu poniższej procedury, skontaktuj się z 
lokalnym dystrybutorem produktów lub centrum serwisowym, aby uzyskać dalsze instrukcje.
1. Brak komunikatu na wyświetlaczu przednim. (Produkt nie zostanie włączony.) 
•  Sprawdź główny kabel zasilający i upewnij się, że jest on podłączony do odpowiedniego 
gniazdka elektrycznego.
•  Sprawdź, czy zasilanie sieciowe jest włączone.
•  Podłącz kabel zasilający do innego gniazdka elektrycznego.
•  Sprawdź, czy włącznik zasilania jest włączony z tyłu urządzenia. (w stosownych przypadkach)
2. Brak obrazu

• Upewnij się, że produkt jest włączony i działa. (Wciśnij przycisk STANDBY) 
•  Upewnij się, że kabel AV / HDMI / YUV jest prawidłowo podłączony do telewizora.
•  Upewnij się, że kabel antenowy jest nieprawidłowo podłączony do produktu.
•  Upewnij się, że aktywujesz wyszukiwanie kanałów.
•  Sprawdź poziom jasności telewizora.
•  Sprawdź, czy kanał jest aktualnie dostępny. Skontaktuj się z nadawcą, aby upewnić się, że

dany kanał jest aktualnie nadawany.
3. Słaba jakość obrazu / dźwięku 

•  Upewnij się, że w pobliżu urządzenia nie ma telefonu komórkowego, kuchenki 
mikrofalowej lub innego urządzenia mogącego powodować zakłócenia.

• [Satelita] Sprawdź, czy ustawienie talerza jest prawidłowe.
• [Satelita] Zmień antenę satelitarną na większą, ponieważ zwiększy to sygnał nadawczo 

- odbiorczy. 
• [Satelita] Wymień LNB na niższy współczynnik szumu w przypadkach, gdzie współczynnik 

szumu jest za wysoki.
•  [Satelita] Wymień LNB na nowy, jeżeli jest uszkodzony lub nie działa.
•  [Satelita] Sprawdź poziomy sygnału i ustaw antenę, jeśli poziom jest za niski.
UWAGA: Na poziom sygnału mogą mieć wpływ warunki pogodowe. 

• [Naziemne] Dostosuj kierunek anteny, aby uzyskać lepszy obraz.
• [Naziemne] Ustaw menu zasilania anteny na Włączone, jeśli używasz aktywnej anteny , aby 

poprawić odbiór (w stosownych przypadkach).
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4. Brak dźwięku lub dźwięk jest bardzo słaby.
• Sprawdź, czy kabel AV / HDMI jest prawidłowo podłączony.
• Sprawdź poziomy głośności swojego telewizora i produktu.
• Sprawdź, czy urządzenie  lub telewizor jest wyłączone.
• Sprawdź typ audio lub opcję ścieżki dźwiękowej (w stosownych przypadkach). 

5. Pilot zdalnego sterowania nie działa.

• Aby kontrolować odbiornik, górny koniec pilota zdalnego sterowania powinien wskazywać bezpośrednio w 
kierunku odbiorczej części produktu. 
• Wyjmij i włóż ponownie baterie do pilota.
• Wymień baterie w pilocie na nowy zestaw. 
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