




Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Informuje on o zakazie umieszczania zużytego 

sprzętu wraz z innymi odpadami domowymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podlega 

odrębnemu systemowi zbiórki odpadów. Zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego nie należy 

usuwać do pojemników przeznaczonych na odpady, lecz zgodnie z ustawą o odpadach przeznaczony 

jest on do ponownego przetworzenia -recyklingu. Po wprowadzeniu przepisów unijnych dotyczących 

gospodarki odpadami gospodarstwa domowe mogą bezpłatnie zwracać zużyty sprzęt elektroniczny i 

elektryczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów, lub w przypadku zakupu tego samego 

rodzaju sprzętu do punktów sprzedaży detalicznej. W celu otrzymania dokładnych informacji na ten 

temat należy skontaktować się z lokalnymi władzami. W przypadku wyposażenia sprzętu w baterie, 

należy w myśl przepisów baterie usunąć oddzielnie zgodnie z wymogami lokalnych przepisów. 

Właściwe usuniecie odpadów elektrycznych i elektronicznych zapewnia ich prawidłowy odzysk, 

przetworzenie i poddanie recyklingowi.  Niewłaściwe przetworzenie odpadów elektronicznych i 

elektrycznych ma szkodliwy wpływ na środowisko naturalne  

Informacje dla firm w krajach Unii Europejskiej. W przypadku konieczności usunięcia produktu 

przeznaczonego do celów handlowych, należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania 

informacji o sposobie, ewentualnych kosztach zwrotu i recyklingu produktów. W razie konieczności 

zwrotu produktu niewielkich rozmiarów i ilości można udać się do lokalnych punktów zbiórki 

odpadów. Informacje dla firm w krajach spoza Unii Europejskiej. 

Ochrona środowiska 





Cyfrowe wyjście audio



Przycisk Funkcja 

POWER Przełącza  pomiędzy trybami gotowości I pracy. 

MUTE Wycisza i przywraca dźwięk. 

BACK Powrót do poprzedniego programu.

TV/RADIO Przełączanie między TV/RADIO. 

MEDIA Wyświetla zawartość informacyjną mediów 

1,2,3….0 
Wpisuje numer kanału TV/RADIO lub funkcje w menu. 

EPG Wyświetla przewodnik po programach.

USB Wyświetla Menu USB. 

MENU 
Wyświetla główne MENU na ekranie, wraca do poprzedniego Menu .

EXIT 
Wychodzi z obecnego menu oraz wraca z Menu głównego do trybu 
oglądania. 

▲ /▼ Za pomocą kursora zmienia program/kanał, do poruszania się w 
głównym MENU 

◄/► Ruch kursora w lewo i prawo dostosowuje poziom głośności , do 
poruszania się w Menu. 

OK
Wyświetla Listę Kanałów TV lub radiowych. Wybór 
pozycji w Menu głównym.

FAV 
Wyświetla aktualne listy ulubionych kanałów, jeśli je wcześniej 
użytkownik zdefiniował.

AUDIO Ustawienia audio, wybór ścieżki dżwiękowej. 

INFO Wyświetla informacje o programie. 

SUBTITLE Wyświetla listę dostępnych napisów. 

TXT Wyświetla teletext  

Funkcje multimedialne (Timeshift, odtwarzanie, nagrywania). 

RED, GREEN,YELLOW, BLUE Przyciski kolorowe –działają zgodnie z opisem ekranowym. 

REC  ROZPOCZĘCIE NAGRYWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA



Podłączenie zestawu HIFI





Dostęp do Elektronicznego Przewodnika Programów (EPG)
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Gry 

Urzc4dzenie posiada wbudowane gry, aby uruchomi6 gr�: 

G) Nacisnij przycisk"MENU" aby przejs6 do menu gtownego.
@ Za pomocq przycisk ow "Gora"/ "D ot" podswietl ,,Game" a

nast�pnie nacisnij przycisk ,,Prawy" aby przejs6 do menu. 

® Za pomocq przycisk6w "Gora"/ "D6t" podswietl zc4danc4 gr�, a 
nast�pnie nacisnij przycisk ,,OK" aby rozpoczc46 gr�. 

@ Nacisnij przycisk "EXIT" aby wyjs6 z menu. 
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NAGRYWANIE 

Ustawienia PVR 

G) Nacisnij przycisk ,,MENU", aby wejsc do menu urzqdzenia.
@ Za pomocq przycisk6w "G6ra" / "D6t" podswietl opcj� ,,REC" a

nast�pnie nacisnij przycisk ,, Prawy" aby przejsc do menu 
nagrywania. 

@ Za pomocq przycisk6w "G6ra" / "D6t" podswietl zqdanq opcj� a 
nast�pnie nacisnij przycisk ,,OK" aby przejsc do podmenu. 

@ Nacisnij przycisk "EXIT" aby wyjsc. 

Media Player 

Funkcja ta pozwala na odtwarzanie plików z portu USB. 
1 - W zakładce "REC", wybierz "Media Player", kliknij przycisk "OK", aby 
wejść do menu Media Player. 
2 - Najpierw wprowadź okno odtwarzacza, wybór jest w USB / HDD. 
Naciśnij przycisk "Down - Dół", aby przenieść wyróżnienie do pliku i 
pola katalogu. 
3 - Naciśnij "1 ", można przełączać się między muzyka / obraz / wideo I 
nagrywanie. 
4 - Naciśnij "UP-Góra" lub "DOWN-Dół", wybierz daną opcję, a 
następnie naciśnij przycisk "OK", aby odtworzyć wybrane pliki. 
5 - Naciśnij przycisk "EXIT", aby wyjść.

Muzyka: 

"Czerwony" przycisk: Naciśnij, aby wy wietlić listę utwor6w. 
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"Zielony" przycisk: Przesuń kursor na plik, kt6ry chcesz dodać do listy odtwarzania, a następnie naciśnij 
pr

z

ycisk "Zielony", aby dodać .  
"Zolty" przycisk: naciśnij " ż6łty" przycisk, aby dodać wszystkie pliki w bieżącym katalogu do listy 

odtwarzania. Naciśnij ponownie, aby usunąć wszystkie pliki z bieżącej listy odtwarzania. 
"Niebieski" przycisk: naciśnij przycisk "niebieski", aby wejść do edycji w podmenu. 
Przycisk "2": Naciśnij "2", aby otworzyć okno zarządzania. Można sortować według nazwy /czas/ 
rozmiar / ulubione. 
"Czerwony" pr

z

ycisk: naciśnij "INFO", aby ustawić tryb powtarzania. Opcja: Powtarzaj wybrane- Repeat 
Folder/ Losowo - Folder Random/Powtarzaj jeden - Repeat One.

Przycisk "EXIT": Powr6t do katalogu nadrzędnego. 

Obraz:

"Czerwony" przycisk: Naciśnij "Czerwony", aby wyświetlić listy utwor6w. 
"Zielony" przycisk: Przesuń kursor na plik, kt6ry chcesz dodać do listy odtwarzania, a następnie naciśnij z

prycisk "Zielony", aby dodać wybrany plik . 
"Zolty" przycisk: naciśnij " ż6łty" przycisk, aby dodać wszystkie pliki w bieżącym katalogu do listy 
odtwarzania. Naciśnij ponownie, aby usunąć wszystkie pliki z bieżącej listy odtwarzania. 
"Niebieski" przycisk: naciśnij przycisk "niebieski", aby wejść do edycji w podmenu. 
Przycisk "2": Naciśnij "2", aby otworzyć okno zarządzania. Można sortować według nazwy /Czasu/ 
Rozmiaru/Ulubionych. 
"INFO" przycisk: naciśnij "INFO", aby otworzyć ustawienia obrazu. 
"3" przycisk: naciśnij "3", aby wyświetlić obraz w trybie wyświetlania. 
Przycisk "EXIT": Powr6t do katalogu nadrzędnego. 
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IIJ§''+fct+W Podczas przeglądania obraz6w 

wciśnięcie przycisku '"CZERWONY" lub 

"ZIELONY" umożliwia oglądanie obraz6w 3D. 



Video: 
"Niebieski" przycisk: naciśnij przycisk "niebieski", aby wejść do edycji w podmenu.
Przycisk "2": Naciśnij "2", aby otworzyć styl. Można sortować według nazwy / czasu /

rozmiaru. 

Przycisk "EXIT": Powr6t do katalogu. 

Nagrywanie: 
Przycisk "Czerwony": Naciśnij , aby otworzyć okno zmian nazwy.
"Zielony" przycisk: Przesuń kursor na program, kt6ry chcesz zablokować . Po
naciśnięcie przycisku pojawi się monit o podanie hasła. Domyślne hasło to "0000". Po
wprowadzeniu prawidłowego hasła, program zostanie zablokowany. Aby odblokować 
program, naciśnij "zielony" przycisk.
"Zolty" przycisk: naciśnij przycisk, aby zaznaczyć program, kt6ry chcesz usunąć.
"Exit" przycisk: Powr6t do katalogu nadrzędnego.
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Formatowanie Ustawienia DVR 

lnformacje o HDD 

To menu wyświetla niekt6re parametry dysku wymiennego.

1 - W zakładce "REC - Nagrywanie", wybierz opcję "HOD Info" i 
naciśnij "OK", aby otworzyć okno informacji na dysku.
2 - Naciśnij przycisk "EXIT", aby wyjść.

Format: FAT/ NTFS 
Naciśnij ŻÓŁTY przycisk, aby otworzyć menu Format. Naciśnij
"Lewy" lub "Prawy" przycisk kursora, aby zmienić tryb dysku. 
Wybierz "OK", aby zatwierdzić. Wybierz "Anuluj", aby anulować.

DVR Zestaw: REC i TMS / Record / Timeshift 
Naciśnij NIEBIESKI przycisk, aby otworzyć menu DVR Set. Naciśnij 
"Lewy" lub "Prawy" przycisk kursora, aby zmienić typ
rejestratora. Wybierz "OK", aby potwierdzić . Wybierz opcję "Anuluj", 
aby wyjść.

Ustawienia PVR 

To menu pozwala na konfigurację PVR.

Naciśnij "G6ra" lub "D6ł ", aby wybrać daną pozycję, naciśnij klawisz 
"Lewy" i "Prawy", aby zmienić ustawienie.

TimeShift: AUTO/ Pause/ Wyłącz
Timeshift nagrywanie : Włącz/ Wyłącz
Nagrywanie PS: Włącz/ Wyłącz
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ZATRZYMYWANIE PROGRAMU/NAGRYWANIE 

Podfqczenie pamiQci masowej poprzez port USB daje moi:liwosc zatrzymywania w czasie / nagrywania 
oglqdanych program6w. Urzqdzenie umoi:liwia: 

• Zatrzymywanie oglqdanych program6w i kontynuacj� ich oglqdania p6zniej (Timeshift).
• Nagrywanie oglqdanych program6w.
• Gdy na pamiQci masowej zabraknie miejsca, nagrywanie zostanie zatrzymane. 

Ui:yta pami�c masowa powinna bye w standardzie USB 2.0. Do nagrywania / zatrzymywania 
program6w najlepiej nadajq siQ pamiQci o dui:ej pojemnosci (wiQkszej nii: 2GB). 

Zatrzymywanie program6w 

Zatrzymywanie 

• Aby zatrzymac oglqdanie programu nalei:y w trybie oglqdania
nacisnqc przycisk ,,Pauza".

• Za pomocq przycisk6w ,,Lewy"/"Prawy" wybierz moment, od
kt6rego chcesz rozpoczqc oglqdanie i potwierdz wyb6r
przyciskiem ,,OK".

Odtwarzanie 

Paun 00:00:02 

II 

Podczas odtwarzania wideo moi:na wykonac nastQpujqce czynnosci: 
• Nacisnij przycisk "Pauza" aby zatrzymac odtwarzanie.
• Nacisnij przycisk "Do przodu" aby przewinqc odtwarzanie do przodu.
• Nacisnij przycisk "Do tyfu" aby przewinqc odtwarzanie do tyfu.

Wyfqczenie odtwarzania 

Nacisnij przycisk "STOP" aby zatrzymac odtwarzanie. 

Nagrywanie 

Nagrywanie 

00:00:44 

433 0 188 TS 

• W trybie nagrywania nacisnij przycisk ,,REC" aby rozpoczqc nagrywanie oglqdanego programu.

• Aby ustalic czas nagrywania nacisnij 2x klawisz "REC" i wpisz czas po kt6rym nagrywanie ma zostac 
zakor'lczone

• Aby zatrzymac nagrywanie nacisnij przycisk "STOP", wyswietlone zostanie okno potwierdzenia. 
Nacisnij ,,Tak", aby zatrzymac nagrywanie lub ,,Nie", aby kontynuowac. 

Moi:liwe jest zaprogramowanie nagrar'l przez opcj� "Timer" lub wyb6r audycji przez EPG (patrz 
odpowiedni rozdziaf instrukcji).

Aby zakor'lczyc nagrywanie programu nacisnij klawisz "STOP" i potwierdź zakończenie nagrywania. 

UWAGA: 

Do nagrywania wideo nalei:y ui:ywac pamiQci USB dobrej jakosci. Podfqczone urzqdzenie gorszej 
jakosci moi:e nie zostac wykryte i zapis na nim nie bQdzie moi:liwy. 
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Deklaracja zgodności 

Producent deklaruje zgodność z następującymi dyrektywami i standardami: 
Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2014/35/EU
EN 60065:2014
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/EU
EN 55013:2013
EN 55020:2007 
EN 61000-3-2：2014
EN 61000-3-3：2013
Dyrektywa RoHS 2011/65/EU



SPECYFIKACJA 

OG6LNE 

DEKODER 

• Dekoder wideo

• Dekoder audio

• PR�DKOSC WEJSCIOWA
• FORMATY WIDEO
• WYJSCIA WIDEO
• MODULACJA

POtACZENIA 

• KABEL ZASILAJ,I\CY
• TUNER
• SCART
• HDMI
• PORT DANYCH
• SPDIF
• ANALOGOWE WY JSCIE AUDIO

ZASILANIE

• NAPl�CIE WEJSCIOWE
• POB6R ENERGII

• WEJSCIE RF x1
(IEC-TYPE, IEC169-2, ZENSKIE)

• WYJSCIE RF x1
(IEC-TYPE, IEC169-2, M�SKIE (LOOPTHROUGH))

• ZAKRES CZ�STOTLIWOSCI:
113MHz-858MHz

• POZIOM SYGNAtU:
40dBuV-95dBuV(64QAM)

MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 
MPEG-4 ASP SUPPORTED 
MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1 .0 
ICE958 SPDIF 
MAX. 48MbiUs 
4:3,16:9 
HDMI, SCART 
QPSK, 16QAM,64QA,M6QAM 

MOCOWANY NA STAtE 
WEJSCIE SYGNAtU, WY JSCIE Sygnatu 

TVx1 
WY JSCIE HDMI x1 
USB slot x1 
COAXIALx1 
Down Mix Wyjscie Stereo (Lewo, Prawo) x1 

220-240V- 50/60Hz
MAX. 6W

lfiiJ.jefij Wyglqd i dane techniczne urzqdzenia mogq ulec zmianie. 
Wyglqd i opis Menu, funkcji i zdj�c w Menu maze r6zni6 si� od tego ,kt6ry jest w odbiorniku. 
Producent zastrzega sobie prawa do bt�d6w drukarskich i druku. 
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