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SPIS TREŚCI

1.1 Bezpieczeństwo
Urządzenie jest zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.

Warunki otoczenia: Chronić urządzenie przed wilgocią i gorącem oraz nie wystawiać na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych. Na urządzeniu nie wolno umieszczać otwartych źródeł ognia, takich jak palące się świece. 
Unikaj umieszczania odbiornika w miejscach o słabej wentylacji. Zachowaj wolną przestrzeń co najmniej 10 cm 
powyżej i co najmniej 5 cm od boku urządzenia, tak aby powstające ciepło mogło zostać rozproszone bez 
przeszkód. Nie umieszczaj na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, jak np. wazony. Nie narażaj 
urządzenia na kapiącą lub pryskającą wodę. Zasilanie: Podłącz odbiornik do źródła zasilania dopiero po 
całkowitym podłączeniu go do TV etc. Unikaj przeciążania gniazdka elektrycznego, linii zasilających lub zasilacza, 
gdyż może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Podczas dłuższej nieobecności  lub gdy urządzenie 
moze być nieużywane przez dłuższy czas (święta, urlop)odłącz urządzenie całkowicie od sieci elektrycznej.
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Instrukcja bezpieczeństwa
Utylizacja
Ekologia
Zarządzenie dotyczące baterii
Panel przedni / Panel tylny / Podłączenia      
Pilot zdalnego sterowania 
Pierwsza instalacja
Ustawienia anteny / wyszukiwanie programów 
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• Przed uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa i przechowywać ją w łatwo 
dostępnym miejscu.

• Przestrzegaj ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu i zawartych w instrukcji obsługI.
• Nigdy nie pozwalaj dzieciom używać urządzenia bez nadzoru.

Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi: Aby chronić odbiornik, wyłącz go podczas burzy z piorunami 
i odłącz wtyczkę zasilania oraz kabel antenowy. Chroni to twój odbiornik przed uszkodzeniem przez przepięcie. 
Podłączanie urządzeń peryferyjnych: Odłącz urządzenie od zasilania przed podłączeniem lub odłączeniem kabli 
od anten, telewizorów i innych urządzeń. 
Montaż: Gumowe nóżki mogą powodować zmiany koloru w połączeniu z powierzchniami mebli. W razie 
potrzeby umieść urządzenie na odpowiedniej powierzchni.
Baterie: Wyciekające baterie mogą uszkodzić pilota. Jeśli odbiornik nie był używany przez dłuższy czas, wyjmij 
baterie z pilota. Należy zwrócić szczególna  uwagę na dzieci, które mogą baterie wziąć do ust i połknąć.
Używaj tylko oryginalnych części i akcesoriów: Używaj tylko oryginalnych części lub oryginalnych akcesoriów od 
sprzedawcy, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia lub obrażeniom ciała. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia 
spowoduje utratę gwarancji na urządzenie. Każda interwencja i każda naprawa może być przeprowadzona tylko 
przez wykwalifikowanego specjalistę!
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Przeznaczenie: Odbiornik cyfrowy służy do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych lub radiowych w 
sektorze prywatnym. Jest przeznaczony wyłącznie do podanego celu i może być używany tylko w tym celu. 
Obejmuje to przestrzeganie wszystkich informacji zawartych w tej instrukcji, a zwłaszcza wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może prowadzić do 
uszkodzenia mienia, a nawet obrażeń ciała. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub 
obrażenia. Oznacza to również, że każda osoba, która montuje, podłącza, obsługuje, czyści lub użytkuje ten 
odbiornik, zapoznała się z pełną instrukcją obsługi urządzenia w celu jego prawidłowego użytkowania. 

1.2 UTYLIZACJA
Informacje dotyczące utylizacji urządzenia przez użytkownika (użytek prywatny) w Unii Europejskiej: 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować oddzielnie, aby zapewnić recykling zgodny z 
zasadami ochrony środowiska. Produkty te należy zwrócić do wyznaczonych punktów odbioru. Utylizacja jest 
bezpłatna dla użytkownika końcowego! Jeśli Twój produkt jest wyposażony w baterie, musisz je wyjąć przed 
wydaniem produktu i wyrzucić oddzielnie.

Urządzenia elektroniczne nie są odpadami komunalnymi, lecz należy je właściwie utylizować zgodnie z 
dyrektywą 2002/96 / WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 r. 
W sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).     
 Zutylizuj to urządzenie po zakończeniu użytkowania i wyrzuć 
w wyznaczonych publicznych punktach zbiórki.

1.3 EKOLOGIA
Opakowania i materiały pomocnicze, które nie są już potrzebne, nadają się do recyklingu i zawsze powinny 
być poddane recyklingowi. Zużytych baterii nie wolno wyrzucać do śmieci domowych. Muszą być 
przekazane w punkcie odbioru. Informacje o punktach zbiórki można uzyskać w lokalnej               
gminie.
1.4 ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE BATERII
Ustawodawcy wyraźnie uregulowali utylizację baterii. Akumulatory muszą być  zwracane bezpłatnie przez 
sprzedawcę lub miejskie punkty zbiórki w normalnych ilościach domowych. Baterii nie można już wyrzucać 
wraz z odpadami  domowymi. Skorzystaj z opcji bezpłatnego zwrotu! Chroń swoje środowisko. Zwróć 
zużyte baterie.
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PODSTAWOWE PODŁĄCZENIE

SCHEMATY POŁĄCZEŃ

Podłącz kabel antenowy z instalacji 
satelitarnej do wejścia antenowego w odbiorniku 
oznaczonego jako LNB IN (nr 1).

Następnie podłącz Coaxial (audio - nr 2) oraz 
sygnał video: możesz użyć kabla HDMI (nr 3)  
albo kabla SCART (nr 4) do podłączenia z 
telewizorem. 

Na końcu podłącz 12V zewnętrzny zasilacz 
prądu (nr 5) do wejścia zasilania w odbiorniku 
oznaczonego jako 12V.

    1  2 3   4    5



1. ZASILANIE
2. WYŚWIETLACZ
3. IR
4. ▲ / ▼
5. PRZYCISK

WŁĄCZ/WYŁĄCZ

Wskaźnik zasilania (LED)
Wyświetlacz VFD dla nazwy programu i zegara
Dioda podczerwieni do zdalnego sterowania
Przełączanie programów w dół i w górę

Przełączanie między trybem pracy / czuwaniem

1 65432

*) Ta funkcja jest aktywna tylko na urządzeniach 
obsługujących PVR

1. LNB IN
2. USB2.0

3. COAXIAL
4. HDMI
5. TV SCART
6. DC 12V

Wejście kabla antenowego (z anteny satelitarnej)
USB2.0 do odtwarzania multimediów lub funkcji 
nagrywania * programów telewizyjnych na 
pamięć USB lub zewnętrzny dysk twardy
Cyfrowe wyjście audio
Cyfrowe wyjście wideo / złącze HDMI
Wyjście wideo / złącze Scart
Zasilanie zewnętrzne (12 V DC)

2.1 PRZEDNI PANEL / TYLNY PANEL

1 2 543

5
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POWER ON / STANDBY (STB)

TV CONTROL

POWER : Włącz/Wyłącz (TV)

Przełączanie TV & AV (TV)

Dźwięk ciszej (TV)

Dźwięk głośniej (TV)

Przycisk program (do ustawienia)

Wstecz (plik/utwór)

Do przodu (ścieżka/plik)

Przewijanie wstecz 

Przewijanie do przodu 

Pauza / Odtwórz / Timeshift *

Stop / nagrywanie na USB (PVRS)

Start nagrywanie na USB*

Powiększ obraz (1-16 razy)

Ustaw dźwięk

Ustaw język napisów

Videotext włącz/wyłącz

Informacje o programie

Menu główne/powrót do poprzedniego menu

Wyjdź z bieżącego menu

Elektroniczny przewodnik po programach EPG

Wyświetl listę ulubionych

AV/TV

VOL-

VOL+

SET

/USB

REC

ZOOM

INFO

TXT

SUB

AUDIO

FAV

EPG

EXIT

MENU

3.1 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA - PRZYCISKI

*) Ta funkcja jest aktywna tylko na urządzeniach 
obsługujących PVR
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▲ / ▼
CH+ / CH-

◄ / ►
V- / V+

PAGE

OKOK

DISPLAY

DTV

TV/RADIO

FIND

RECALL

Sterowanie menu w górę / w dół 
Program w górę / w dół

Sterowanie menu w lewo / w prawo 
Regulacja głośności ciszej / głośniej

Przycisk zatwierdzający daną operację /
Pokaż listę programów

Wycisz dźwięk

Ustawianie rozdzielczości

Znajdź funkcję programu

Przełączanie między ostatnim
i aktualnym program

PAGE +:
Strona do przodu w menu

PAGE -:
Powrót do strony w menu

Klawiatura numeryczna (10-klawiszowa) 
do zmiany programu (bezpośredni wybór 
programu) lub wprowadzania 
numerycznego w menu (wprowadzanie 
parametrów, częstotliwości, ...)

Wyświetla listę satelitów

Przełączanie między programem 
telewizyjnym / radiowym

30°
30°

O
dbiornik

max. 7m

Zawsze kierowuj 
pilota w stronę 
odbiornika - NIE w 
telewizor !!!

(GS-RCU-005)

3.1 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA - PRZYCISKI
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4.1 PIERWSZA INSTALACJA
PIERWSZA INSTALACJA rozpoczyna się po pierwszym podłączeniu/uruchomieniu 
urządzenia.

Tutaj wybierasz język menu. Aby wybrać żądany język (np. polski) użyj przycisków 
▲ / ▼ i potwierdź wybór przyciskiem OK (domyślnie jest to 2 DEUTSCH).

Po potwierdzeniu języka menu odbiornik wczytuje listę programów 
zainstalowaną fabrycznie przez producenta.

5.1 INSTALACJA (USTAWIENIA ANTENY / WYSZUKIWANIE
PROGRAMÓW)

Aby skonfigurować odbiornik (prawidłowe ustawienia anteny) i rozpocząć 
wyszukiwanie programu, naciśnij przycisk MENU na pilocie i za pomocą 
przycisków ▲ / ▼ przejdź do pozycji menu Instalacja.

Potwierdź pozycję menu, naciskając przycisk OK. Teraz nawiguj za pomocą
przycisków ▲ / ▼ do pozycji menu Ustawienia anteny. Potwierdź pozycję
menu, naciskając przycisk OK.

Możesz teraz za pomocą przycisków ▲ / ▼ przewijać w górę i w dół w
następującym menu:
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Satelita
Transponder

LNB Type

LNB Power

22 KHz

DiSEqC1.0

DiSEqC1.1

Motor

Scan Mode

Start 
Wyszukaj

Używając przycisków ◄ / ► wybierz satelitę
Używając przycisków ◄ / ► wybierz transponder, na 
którym mają być wyszukiwane kanały
Wybierz typ LNB: Universal, 9750/10750, 5150/5750, 
5750/5150, Unicable A-D, SCD2 A-H, 05150-11475,         
User Single,  User Dual, dLNB = DiSEqC 2.0
Za pomocą ◄ / ► wybierz moc LNB:13V/18V , 13V, 18V, 0V 
Za pomocą ◄ / ► ustaw tryb 22 KHz:
Auto, On, Off
Za pomocą ◄ / ► wybierz ustawienia DiSEqC jeśli używasz 
wielu konwerterów LNB i przełącznika DiSEqC 1.0:
Brak, LNB1-4, Burst A/B, Autom.
Wybierz za pomocą ◄ / ► ustawienia DiSEqC, jeśli 
używasz wielu konwerterów LNB i przełącznika DiSEqC 1.1: 
Brak, LNB1-16. 
Jeśli używasz zewnętrznego motoru satelitarnego, wybierz 
ustawienia: DiSEqC 1.2, USALS, Brak
Za pomocą ◄ / ►  wybierz tryb wyszukiwania kanałów. 
Jakie programy chcesz przeszukiwać: wszystkie kanały, 
kanały FTA, kanały szyfrowane, kanały HD, kanały 
telewizyjne, kanały radiowe, kanały telewizyjne FTA 
Wybierz za pomocą przycisków  ◄ / ►  jaki tryb 
wyszukiwania chcesz uruchomić: wyszukiwanie satelitarne, 
wyszukiwanie Multi-SAT, Blind Scan, wyszukiwanie po TP, 
wyszukiwanie Multi-TP

Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć wyszukiwanie 
programów.
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Aktualny
kanał TV

Aktualny i 
kolejny program

Aktualny czasSiła sygnału

6.1 USTAWIENIA FABRYCZNE / KOD PIN
Aby zresetować odbiornik do ustawień fabrycznych, naciśnij przycisk MENU na 
pilocie i użyj przycisków ▲ / ▼, aby przejść do punktu menu Instalacja. 
Potwierdź pozycję menu, naciskając przycisk OK. Teraz nawiguj za pomocą 
przycisków ▲ / ▼ do pozycji menu Ustawienia fabryczne. Potwierdź pozycję 
menu, naciskając przycisk OK. Za pomocą klawiatury numerycznej pilota 
wprowadź hasło (hasło domyślne: 0000) i potwierdź to przyciskiem OK. Hasło 
można zmienić w dowolnym momencie w punkcie menu Kontrola rodzicielska.

UWAGA:
Wybierając powrót do Ustawień Fabrycznych  tracisz wszystkie ustawienia 
satelity oraz ustawione wcześniej programy.
Urządzenie uruchamia się ponownie i uruchamia się od PIERWSZEJ 
INSTALACJI.

7.1 OSD - WYŚWIETLACZ NA EKRANIE
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8.1 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli masz jakiekolwiek problemy z tym urządzeniem lub z instalacją, 
zapoznaj się z odpowiednią sekcją w INSTRUKCJI i przeczytaj sugerowane 
rozwiązania w tabeli poniżej.

Problem Możliwa przyczyna Sugerowane rozwiązanie

Urządzenie nie działa Urządzenie nie jest podłączone do zasilania Sprawdź przewód zasilający i podłączenie do zasilania

Urządzenie nie jest włączone Naciśnij przełącznik POWER na urządzeniu

"Sygnał jest słaby!" Kabel antenowy nie jest podłączony lub jest uszkodzony
Sprawdź połączenie kablowe z gniazda antenowego 
lub zestawu satelitarnego do urządzenia

Niewłaściwe ustawienie (błędne parametry wyszukiwania) Ustaw prawidłowe parametry wyszukiwania

Brak dźwięku
Kabel audio nie jest prawidłowo podłączony lub jest
uszkodzony Sprawdź połączenie i podłączony kabel

Dźwięk jest wyciszony
Naciśnij przycisk MUTE na pilocie lub kontynuuj 
zwiększanie głośności

Niewłaściwe ustawienie dźwięku
Wybierz właściwy kanał audio za pomocą przycisku 
AUDIO na pilocie

Jest dźwięk, ale bez obrazu Kabel scart nie jest prawidłowo podłączony Sprawdź kabel scart i podłącz go całkowicie

Wybrałeś kanał radiowy
Użyj przycisku TV / Radio, aby wrócić do programu 
telewizyjnego

Nie pojawia się wybrany kanał
Kanał jest zakodowany. Na liście stacji zostanie 
wyświetlony zakodowany program ze znakiem $.

To urządzenie jest urządzeniem FTA i odbiera TYLKO 
programy niekodowane. Wymień urządzenie

Kod PIN nie jest akceptowany Podałeś nieprawidłowy KOD PIN Użyj MASTER-PIN: 9876

Funkcje na pilocie są "nieaktywne" Odbiornik jest wyłączony lub bez zasilania Włącz odbiornik,podłącz zasilanie

Pilot nie jest ustawiony w jednej linii z czujnikiem w 
odbiorniku

Skieruj pilota na odbiornik - nie 
na telewizor

Baterie są wyczerpane lub nieprawidłowo włożone
Sprawdź, czy baterie są włożone do pilota we 
właściwą stronę.

Obraz zatrzymuje się lub widzisz 
małe kwadraty, pixele

Sygnał jest za słaby
W razie potrzeby wzmocnij sygnał za pomocą 
wzmacniacza

Kabel antenowy nie jest wystarczająco ekranowany
Wymień kabel antenowy na ekranowany kabel 
antenowy

Brak kanałów na liście 
programów

Czasami zdarza się, że częstotliwości  
programów mogą się zmienić

Rozpocznij nowe wyszukiwanie transpondera, jeśli 
znasz nową częstotliwość. W przeciwnym razie 
rozpocznij nowe wyszukiwanie



9.1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent, 
AX TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp.k. ; ul. Szczecińska 1W; 72-003 Dobra, Polska 
oświadcza, że niniejszy Produkt jest zgodny z normami 2014/53 / UE i / lub 
innymi dokumentami normatywnymi.

10.1 CE MARK

Znakiem CE producent oświadcza, że wyrób spełnia podstawowe wymagania 
i wytyczne, które regulują Przepisy Europejskie.

11.1 INFORMACJE SERWISOWE

Drogi Kliencie,
Naszym celem jest zaoferowanie Państwu dobrego i wysokiej jakości 
produktu. Twoja satysfakcja jest dla nas bardzo ważna. W przypadku 
problemów z urządzeniem z naszego doświadczenia wynika, że wiele 
problemów można rozwiązać za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku 
problemów z urządzeniem prosimy o kontakt z naszym serwisem. 

UWAGA: W przypadku zerwania plomby gwarancyjnej gwarancja na 
zakuoine urządzenie wygasa.

Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od zdjęć zawartych w instrukcji i na 
opakowaniu. 
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