
Instrukcja obsługi



UWAGA:  
Symbol błyskawicy wpisanej w trójkąt równoboczny, jest stosowany w celu ostrzegania 
użytkownika przed niebezpiecznym napięciem i ma zapobiegać ryzyku porażenia 
elektrycznego. 

 
Wykrzyknik wpisany w trójkąt równoboczny, jest stosowany w celu ostrzegania 
użytkownika o ważnych działaniach i konserwacji. 
 

Ostrzeżenie:  
Dla uniknięcia ryzyka porażenia elektrycznego, poleca się nie otwierać obudowy 
urządzenia. Serwisowanie urządzenia powinno się zlecać tylko 
wykwalifikowanemu personelowi. 

Ostrzeżenie:  
Dla uniknięcia ryzyka porażenia elektrycznego, poleca się nie otwierać obudowy urządzenia. 
Serwisowanie urządzenia powinno się zlecać tylko wykwalifikowanemu personelowi.  
Notatka: Aby upewnić się w kwestii poprawnego użytkowania produktu, należy zaznajomić się dokładnie 
z treścią tej instrukcji obsługi i zachować ją w celu odniesienia się do niej w przyszłości.  
Ostrzeżenie: Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie możliwe jest narażenie go na kontakt  
lub zanurzenie w wodzie. Unikaj instalacji blisko np. wazonów, umywalek, zlewozmywaków, pralek, 
basenów itp.  
Ostrzeżenie: Nie umieszczaj świec lub lamp na obudowie urządzenia, ponieważ istnieje zagrożenie 
wzniecenia ognia.  
Ostrzeżenie: Urządzenie powinno być podłączane do zasilającej sieci elektrycznej o tylko takich 
parametrach, jakie wyszczególnione są w instrukcji użytkowania. Jeśli nie jesteś pewien, jakie parametry 
zasilania występują w użytkowanej sieci (np. napięcie 120V lub 230V), skontaktuj się z dostawcą  
lub firmą energetyczną.  
Ostrzeżenie: Nie otwieraj obudowy i nie dotykaj żadnej części we wnętrzu urządzenia. Jeśli występuje 
potrzeba otworzenia urządzenia, skontaktuj się z dostawcą urządzenia lub serwisem technicznym. 
Ochrona środowiska 
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. 
W przypadku konieczności usunięcia produktu należy skontaktować się  
z władzami lokalnymi w celu zasięgnięcia informacji na temat sposobu prawidłowego recyklingu. 
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Główne cechy tunera

Główne cechy tunera:

- System Android 4.4.2
- Chipset Hi3796MDMO1A
- Procesor: Cortex A7 4 core ARM 1.5GHz 
- RAM: 4 GB
- SDRAM: 256M*16  NT5CC256M16DP-DI
                 Capacity 1GB(4Gbit*2)
- Odbiór kanałów wysokiej rozdzielczości (High Definition)
- DVB-S/S2,MPEG4/H.264 HD/SD
- Moduł dostępu warunkowego CA (Conax)
- Ethernet supported, LAN 10/100 Mbps Ethernet
- Moduł WiFi
- Czytnik kart TFT (micro SD)
- Universal, Single, Single S & C Band Wideband LNB,
- HDMI 1.3 supported
- Rozdzielczość sygnału wideo: 1080p, 1080i, 720p,720i
- Aktualizacja oprogramowania przez port USB
- 6000 programowanych kanałów
- DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3(USALS) 
- Obsługa Unicable
- Obsługa wyszukiwania Blind Scan, Fast Scan 
- True Full Color (32 bits) na ekranie (OSD)
- 8 grup ulubionych programów, Kontrola Rodzicielska 
- Wielojęzyczne menu 
- Obsługa wielu ścieżek audio 
- Wielojęzykowa obsługa napisów -DVB 
- 7-dniowy Przewodnik po Kanałach (EPG)
- Wyjście Telegazety przez VBI i OSD
- Obsługa wielu funkcji internetowych
- Multimedia: Film, Muzyka, Zdjęcia
- PVR, Timer, Telegazeta
- HDMI, SCART, USB x 2, COAXIAL, AV

2



Opis tunera

Panel przedni

1）Power LED：wskaźnik zasilania..

2）Signal LED：wskaźnik sygnału.

3）Włącznik：Przełączanie pomiędzy trybami pracy i czuwania.

4）Przycisk MENU：Aktywuj główne menu w trybie przeglądania.

5）Przycisk OK：Wejdź w podświetlone podmenu w menu i aktywuj listę kanałów w trybie wyświetlania.

6）CH+/-：Zmień kanał w trybie przeglądania przesuwając kursor w górę / w dół w trybie menu.

7）VOL+/-：Zmniejszenie / zwiększenie głośności w trybie przeglądania i zmiany ustawień w trybie menu.

8 ) Wyświetlacz：Wyświetla informacje o kanale. W trybie czuwania wyświetla czas lokalny.

Panel tylni

1）TUNER1/2：Podłącz kabel anteny satelitarnej

2）COAXIAL: Cyfrowe wyjście audio (optyczne).

3）AV：Podłączanie do telewizora za pomocą kabla RCA.

4）CA：Połącz się z komputerem za pomocą linii szeregowej.

5）HDMI：Podłączanie do telewizora za pomocą kabla HDMI.

6）LAN：Połącz się z Internetem za pomocą kabla Ethernet.

7）USB2.0/ USB3.0/ Micro SD：Podłącz do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej.

8）DC 12V：Podłączyć do zasilacza 12V.
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Opis pilota

Power: Włącz lub wyłącz tuner/TV
Mute: Wyłącz dźwięk
TV/R: Przełącz pomiędzy TV i RADIO
1 ..... 0: Numeryczny wybór kanałów
FAV: Wyświetla listę ulubionych kanałów
SAT: Wyświetla listę przeskanowanych satelitów.
PAGE+/PAGE-: Zmieniaj strony
VOL+/VOL- : Regulacja głośności dźwięku
TIMER: Ustawienia Timera
SUB: Wyświetla listę języków napisów
DISPLAY: Zmień tryb HDMI
RECALL: Wyświetla poprzednio oglądany kanał 
        lub przełącza na kanał oglądany ostatnim razem
MODE: Ustaw tryb ekranu
MENU: Uaktywnij menu główne
EXIT: Cofnij bieżące menu krok po kroku
◄/►: Zmiana głośności w trybie przeglądania

▲/▼: Zmień program
OK: Potwierdź
BACK: Cofnij do poprzedniego menu/programu
HELP: Skrót do menu aplikacji 
AUDIO: Wyświetl opcję ścieżki dźwiękowej
PAUSE: Zatrzymaj obraz
ZOOM: Powiększ obraz
INFO: Wyświetl informację o programie
SLEEP: Kursor myszy
EPG: Wyświetl przewodnik po programach
        : Podgląd programów
FIND: Wyszukiwanie kanałów po nazwie
F1/F2: Przyciski funkcyjne
TXT : Wyświetl telegazetę.
◄◄ : Szybkie przewijanie do tyłu
► : Uruchom
►►: Szybkie przewijanie do przodu..
I◄◄: Poprzedni.
I I: Zatrzymaj/Time shift.
►►I: Następny

■: Zatrzymaj nagrywanie i odtwarzanie.
USB: Wejść do interfejsu urządzenia USB.

●: Nagrywaj
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Menu - Instalacja

Wskazówka: Domyślne hasło to 0000. Jeśli zapomniałeś hasła, proszę skontaktować się 
z lokalnym dystrybutorem produktu. 

1. Podłącz przewód zasilający urządzenia do gniazdka sieci.
2. Upewnij się, że przełącznik ON / OFF z tyłu urządzenia jest ustawiony na ON.
3. Aby włączyć naciśnij przycisk POWER na tunerze lub pilocie.
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Ustawienia anteny

Menu-> Instalacja-> Ustawienia anteny

Satelita: Naciśnij przycisk OK by wyświetlić listę satelitów, następnie za pomocą 
     przycisków kierunkowych w górę / w dół wybierz satelitę, którego chcesz użyć, 
     w celu wyszukania kanałów, na koniec naciśnij przycisk OK, aby wybrać satelitę.
Transponder: Naciśnij przycisk Lewo/Prawo by zmienić transponder lub naciśnij 
przycisk OK by wyświetlić listę transponderów.
Częstotliwość LNB: Naciśnij przycisk Lewo/Prawo /OK by zmienić częstotliwość LNB.
Zasilanie LNB: Naciśnij przycisk Lewo/Prawo /OK by wybrać odpowiednie 
                          zasilanie LNB.
DiSEqC 1.0: Naciśnij przycisk Lewo/Prawo /OK aby wybrać odpowiednie  
                     wejście DiSEqC1.0.
DiSEqC 1.1: Naciśnij przycisk Lewo/Prawo /OK aby wybrać odpowiednie  
                     wejście DiSEqC1.1.
22kHz: Naciśnij przycisk Lewo/Prawo /OK by wybrać jedną z trzech opcji: 
      Włączony, Wyłączony lub Automatyczny.
Wyszukiwanie sieci: Możesz wdrożyć wyszukiwanie sieci jeśli ustawisz TAK.
Tylko FTA: Zezwól tylko na darmowe kanały przez ustawienie na TAK.

: Szukanie satelitów.
: Szukaj TP.

Szukanie Blind.
: Silnik.

Czerwony przycisk
Zielony przycisk
Żółty przycisk: 
Niebieski przycisk

6



Wybór satelity

Zaznacz satelitę, naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić listę satelitów. 
Możesz wybrać spośród opcji: Usuń,  Dodaj,  Zmień nazwę, Przesuń satelitę.
(Można użyć przycisku F1, aby wybrać więcej satelitów w tym samym czasie, 
a następnie za pomocą przycisku SAT przeszukaj kilka satelitów jednocześnie )

Wybór transpondera satelity

Podświetl Transponder, naciśnij przycisk OK aby wyświetlić listę transponderów. 
Możesz wybrać spośród opcji: Usuń,  Dodaj,  Edytuj, Usuń wszystkie.
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Ręczne wyszukiwanie

Menu->  Instalacja-> Ręczne wyszukiwanie

Satelita: Naciśnij przycisk Prawo/Lewo 
by przełączyć satelitę lub naciśnij OK.
Częstotliwość: Wpisz częstotliwość, 
której chcesz użyć.
Polaryzacja: Naciśnij LEWO/PRAWO 
aby wybrać pomiędzy polaryzacją V i H
Symbol Rate: Wprowadź symbol rate, 
którego chcesz użyć.
Wyszukiwanie sieci: Możesz wdrożyć 
wyszukiwanie sieci jeśli ustawisz TAK
Tylko FTA: Wyszukaj tylko darmowych 
kanałów, ustawiając TAK.
Czerwony przycisk: Szukanie transponderów.
Zielony przycisk: Instalacja satelitarna.
Żółty przycisk: Edycja PID.

Fast Scan

Menu-> Instalacja-> Szybkie skanowanie

Możesz wyszukać niektóre kanały od wybranego dostawcy.

Dostawca: Naciśnij Lewo/Prawo/OK 
aby wybrać dostawcę.
Satelita: Wybierz satelitów odpowiadające 
dostawcy.
Transponder: Wybierz transponder satelity 
danego dostawcy.
Czerwony przycisk:  Rozpocznij 
wyszukiwanie
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Silnik

Menu-> Instalacja-> Silnik

Satelita: Wybierz satelitę, którego chcesz 
skonfigurować.
Transponder: Wybierz jeden transponder, 
który ma sygnał..
Rodzaj silnika: DiSEqC 1.2: 
Ogólny silnik anteny DiSEqC 1.USALS: 
Silnik anteny korzystający z USALS.
Główna pozycja: Może pomieścić 
do 64 pozycji.
Pozycja auto: Naciśnij przycisk lewo/prawo , 
pozycjoner będzie szukał do momentu 
znalezienia sygnału
Przesuń: Pozycjoner może się poruszać 
tylko wtedy, gdy przytrzymasz przycisk Lewo/Prawo.
Kroki: Ustaw kroki.
Przeskocz kroki: Naciśnij przycisk lewo/prawo, pozycjoner będzie pokonywać kilka kroków 
zgodnie z wytycznymi z rubryki Kroki.
Limit ustawień: Można ustawić limit maksymalny pozycjonera zarówno dla Wschodu i Zachodu,
aby nie dopuścić do uszkodzenia anteny. 
Po ustawieniu Wyłącz ustawienie limitu pozycjonera zostanie wyłączone.
Zapisz pozycję: Zapisz obecną pozycję pozycjonera.
Idź do pozycji: Poprowadź pozycjoner do pozycji, którą wcześniej zapisałeś..
Idź do odniesienia: Poprowadź pozycjoner do punktu zero.
Go to X.X: poprowadź pozycjoner do w zależności od konfiguracji USALS.
Czerwony przycisk:  Wejście do menu Ustawienia USALS.

USALS

Menu -> Instalacja-> USALS

Kąt długości geograficznej(0~180.0): ustaw kąt długości geograficznej USALS. 
Kierunek obrotu w poziomie: wybierz kierunek obrotu w poziomie USALS.
Kąt szerokości geograficznej(0~90.0): Ustaw kąt szerokości geograficznej USALS. 
Kierunek obrotu w pionie: Ustaw kierunek obrotu w pionie USALS. 
Prędkość obrotów: ustawienie prędkości obrotowej USALS.
Prędkość obrotów: Ustawianie prędkości obrotowej USALS.
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Edycja kanałów

Menu-> Kanał->Edycja kanałów

Edycja kanałów pozwala Zablokować, 
Usunąć, Przesunąć, Zmienić nazwę, 
Zmienić i Sortować kanały na liście kanałów 
w wygodny sposób. 
Zaznaczyć kanał, do edycji, a następnie 
wybierz funkcję i naciśnij przycisk OK.
Czerwony kanał: Odtwórz
Podpowiedź: Z kanałami radiowymi, 
postępuj podobnie jak z telewizyjnymi.

Edycja ulubionych

Menu -> Kanał-> Edycja ulubionych

Zaznacz kanały, które chcesz dodać 
lub usunąć z ulubionych kanałów.
Naciśnij przycisk Lewo / Prawo 
aby zmienić grupę ulubionych 
i naciśnij przycisk OK, aby dodać 
kanał do odpowiedniej grupy ulubionych.
Naciśnij przycisk EXIT aby wyjść z menu
i zapisać zmiany.
Naciśnij Czerwony aby włączyć kanał.
Naciśnij Zielony aby usunąć grupę 
ulubionych.
Naciśnij Żółty aby dodać grupę ulubionych.
Naciśnij Niebieski aby zmienić nazwę grupy ulubionych.

Lista kanałów użytkownika

Menu-> Kanał-> Lista kanałów użytkownika

Menu-> Kanał-> Lista kanałów użytkownika 
-> Zapisz dane użytkownika
Menu-> Kanał-> Lista kanałów użytkownika 
-> Wczytaj dane użytkownika
Menu-> Kanał-> Lista kanałów użytkownika 
-> Usuń domyślną 
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Menu -> Ustawienia - STB

Ustawienia języka

Język Menu: Ustaw język menu.
Język audio: Wybierz preferowany 
                       język audio.
Język EPG: Wybierz preferowany 
                     język EPG.
Język napisów: Wybierz preferowany
                            język napisów.

Czas: Możesz ustawić czas system.

Strefa czasowa: Wybierz strefę 
czasową, odpowiednią dla twojego 
kraju.
Źródło synchronizacji czasu: jeśli 
ustawisz 
TDT, czas systemowy zostanie 
dostosowany 
do czasu strumienia, jeśli wybierzesz 
Sieć, 
czas systemowy będzie pobierany 
z sieci.

Ustawienie OSD

Przejrzystość OSD: 
Ustaw przezroczystość wszystkich menu.
Przejrzystość telegazety: 
Ustaw przezroczystość telegazety.
Informacje Pokaż czas: Ustaw czas 
wyświetlania informacji o programie.
Rozmiar czcionki: Ustaw rozmiar 
czcionki OSD.
Animacja OSD: Włącz lub wyłącz 
animację OSD. 
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Ustawienia wyjściowe

System TV: Ustaw tryb systemowy TV. 
Tryb HDMI: Ustaw tryb wyjścia HDMI. 
Proporcje obrazu: Ustawianie proporcji 
ekranu telewizora.
Format ekranu: Ustawienie formatu 
wyświetlania w zależności od proporcji 
ekranu.
Typ audio: Ustaw tryb rodzaju audio.

Ustawienie strefy

W lewo : Można ustawić lewą 
granicę obszaru OSD.
W górę : Można ustawić górną 
granicę obszaru OSD.
W prawo: Można ustawić prawą 
granicę obszaru OSD.
W dół : Można ustawić dolną granicę 
obszaru OSD.
Zielony przycisk: Oddalanie
Żółty przycisk: Reset

Ustawienie nagrywania

Wyświetlacz opcji nagrywania: 
Ustaw odstęp czasu wyświetlania się 
ikony nagrywania.
Wyczyść domyślną ścieżkę nagrywania: 
Jeśli wybrałeś domyślną ścieżkę, tutaj 
możesz ją usunąć.
Tryb nagrywania: Ustawianie nagrywania 
programów lub wszystkich programów 
nagrywania TP.

Inne ustawienia

Automatyczny wybór kanału: 
Jeśli ustawisz TAK, na liście kanałów, 
po zaznaczeniu kanału, będzie 
on odtwarzany automatycznie. 
Jeśli ustawisz NIE na liście kanałów, 
po zaznaczeniu kanału, należy 
nacisnąć przycisk OK, aby odtworzyć kanał.
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Lista ostatnio wyświetlanych:
 
Jeśli ustawisz TAK, po naciśnięciu 
przycisku RECALL, wyświetli się
lista kanałów, które oglądałeś
poprzednio. Jeśli ustawisz NIE, 
po naciśnięciu przycisku RECALL, 
tuner powróci bezpośrednio 
z powrotem do kanału, który 
był oglądany ostatnim razem.

Głośność kanału: Jeśli ustawisz TAK, można ustawić różne głośności dla każdego kanału. 
Jeśli ustawisz NIE, wszystkie kanały mogą mieć tylko jedną głośność.

Opcja zmiany kanału: W przypadku wybrania opcji Zamrożony, podczas przełączania 
kanałów, wyświetli ostatnią klatkę z poprzedniego kanału. W przypadku wybrania opcji 
Puste, podczas przełączania kanałów będzie wyświetlany pusty ekran.

Auto Standby: Czas automatycznego przejścia w tryb standby.  
Można ustawić zamknij / 1/ 2 / 3 /5 /7 /9 godziny, po wskazanym odstępie czasu STB 
przejdzie automatycznie w tryb standby

CEC Standby: Jeśli ustawione na TAK umożliwia użytkownikom przełączanie wielu 
urządzeń w trybie czuwania przez naciśnięcie jednego przycisku

Wygaszacz ekranu: Możesz ustawić wygaszacz ekranu,  STB będzie go wyświetlać 
jeśli tuner będzie pozostawał w bezczynności.

NDS XTMS: Można ustawić czas NDS XTMS od stanu wyłączenia do 5s.

PT- Update: Można ustawić częstotliwość aktualizacji 
G-Net z Nigdy / 1 godzina / 2 godziny / 5 godzin i 1 dzień.

Kontrola rodzicielska

Kontrola rodzicielska pozwala na ustawienie
 limitów dla każdego programu lub zmianę 
swojego poprzedniego hasła. Można również 
zablokować zmiany dokonane przy użyciu 
usługi Blokada usługi, Blokada instalacji, 
blokada kanału, System blokady i zmiany 
kodu PIN.

Ustawienia fabryczne

Można przywrócić produkt do ustawień fabrycznych lub przeprowadzić ponowną
 instalację przy pomocy kreatora. 
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O urządzeniu

W tym menu można uzyskać informacje na temat dekodera, takie jak model ID, 
wersja oprogramowania. 
Proszę podać te informacje, jeśli potrzebujesz pomocy, aby uzyskać prawidłową 
i szybką pomoc.

Sieć

Menu-> Ustawienia -> Sieć

Tuner jest wyposażony w bezprzewodową kartę wi-fi.

Menu->Sieć -> Bezprzewodowy

Jeśli sieć internetowa jest podłączona, tuner powinien uzyskać prawidłowy adres IP 
i wyświetlać "Połączony".

3G

Można połączyć się z siecią 3G po podłączeniu karty internetowej 3G.

VPN

Można odwiedzić konkretną stronę internetową za pośrednictwem sieci VPN
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Statyczne tapety

Możesz wybrać tapetę z listy tapet lub dodać własną.

Czerwony przycisk: 
Idź do żywa tapeta

Żywa tapeta

Czerwony przycisk: Idź do statyczne 
tapety.
Zielony przycisk: Zamknij dostęp 
do tapet.

Aktualizacja poprzez USB

Możesz aktualizować  Oprogramowanie, Baza danych, APK, Animacja  za pośrednictwem 
swojego urządzenia USB.
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Menu ->  APP

Możesz surfować po Internecie 
za pośrednictwem kabla Ethernet 
lub WiFi, moduł 3G. 
Można klasyfikować aplikacje 
po Media / Gry / Narzędzia 
i Przewodnik po aplikacjach.

Przeglądarka: Możesz poruszać się 
po stronach internetowych, 
gdy sieć jest podłączona.

App Market: W tej aplikacji, można 
pobrać i zainstalować oprogramowanie, 
którego potrzebujesz, oczywiście jeśli 
łączysz się z Internetem. Można również 
odinstalować wcześniej zainstalowaną 
aplikację.
Czerwony przycisk: Można zainstalować 
aplikacje i sprawdzić działające aplikacje 
w Menu Menadżera.
Zielony przycisk: Możesz dodać aplikację do mediów.
Żółty przycisk: Możesz dodać aplikację do gier.
Niebieski przycisk: Możesz dodać aplikację do narzędzi.

File Manager: W tej aplikacji, można wybrać plik USB i edytować go. Można również 
klasyfikować według nazwy pliku / czasu / modyfikowanie rozmiaru pliku i przełączenie 
widoku listy do widoku siatki.

APP GUIDE:  Poradnik dla ekranu G-Multi i DLNA. Tutaj można dowiedzieć się, 
jak korzystać z tych aplikacji.

16



Menu ->  Media

Można odtwarzać wiele rodzajów 
plików multimedialnych.

Wideo

Tuner odtwarza pliki filmowe w formatach: 
*.mkv, *.avi, *.mp4, *.vob, *.ts, *.mt2s, *.flv,
 *.mpg, *.3gp, *mov. 
Plik zostanie uruchomiony w trybie pełnego 
ekranu kilka sekund bo wybraniu go.

Muzyka

Tuner odtwarza pliki muzyczne w formatach: *.mp3, *.mp2, *.aac, *. 
Może automatycznie pobrać tekst, jeśli tuner jest podłączony do sieci.

Zdjęcia

Tuner odtwarza obrazy w formatach *.jpg, *.png, *.mp4, *.bmp, *.jpeg, *.gif, *.

Menu ->  Inne

Menu CA
Menu-> Inne-> Menu CA

Informacje o warunkowym module dostępu.
Odłącz urządzenie
Menu-> Inne-> Odłącz urządzenie

Można wyjąć bezpiecznie kartę SD lub urządzenie USB.

Podstawowe działania

AUDIO: Pozwala wybrać preferowany język audio jeśli aktualny program jest dostępny w wielu wersjach 
językowych. 

RECALL: Wyświetla poprzednią listę oglądanych kanałów lub przełącza na kanał ostatnio oglądany kanał. 

ZOOM: Powiększ wyświetlany obraz. 

INFO: Pozwala zasięgnąć informacji o programie poprzez naciśnięcie przycisku INFO podczas oglądania 
programu. 
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Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z lokalnym punktem serwisowym, należy zapoznać się z poniższymi 
wskazówkami. Jeśli problem nie zostanie wyeliminowany po wykonaniu poniższej procedury, należy 
skontaktować się z lokalnym dystrybutorem produktu lub z punktem serwisowym, w celu uzyskania 
dalszych instrukcji. 

1. Wyświetlacz. (Produkt nie włącza się). 

• Sprawdź, czy główny kabel zasilania jest podłączony do odpowiedniego gniazdka. 

• Sprawdź, czy zasilanie jest włączone. 

• Podłącz kabel zasilający do innego gniazdka. 

• Sprawdź, czy przełącznik zasilania jest w ustawiony na ON na tylnej części urządzenia. (O ile dotyczy) 

2. Brak obrazu 

• Należy upewnić się, że produkt jest włączony i działa w trybie roboczym. (Naciśnij przycisk zasilania) 

• Upewnij się, że kabel / HDMI / YUV AV jest prawidłowo podłączony do telewizora. 

• Upewnij się, że kabel jest prawidłowo podłączony do urządzenia. 

• Pamiętaj, aby włączyć wyszukiwanie kanałów. 

• Sprawdzić poziom jasności telewizora. 

• Sprawdź, czy kanał jest obecnie nadawany. Skontaktuj się z nadawcą aby upewnić się, że kanał jest 
uruchomiony. 

3. Słaba jakość obrazu / jakość dźwięku 

• Upewnij się, że w pobliżu tunera nie ma telefonu komórkowego lub mikrofalówki. 

4. Brak dźwięku lub słaba jakoś dźwięku. 

• Sprawdź, czy kabel HDMI / AV jest podłączony prawidłowo. 

• Sprawdź poziom głośności telewizora i produktu. 

• Sprawdź, czy produkt lub telewizor jest wyciszony. Jeśli tak wyłącz wyciszenie. 

• Sprawdź typ audio lub opcję ścieżki dźwiękowej. (O ile dotyczy) 

5. Pilot nie działa 

• Aby pilot działał poprawnie, górny koniec pilota powinien być skierowany bezpośrednio w kierunku 
odbiornika. 

• Wyjmij i włóż baterie w pilocie. 

• Wymień baterie w pilocie. 

6. Nie można połączyć z siecią . 

• Upewnij się, że twoja sieć działa prawidłowo. 

• Upewnij się, że kabel Ethernet jest prawidłowo włożony do routera LAN. 

• Sprawdź, czy Wi-Fi działa na innym urządzeniu. 

• Wprowadź hasło Wifi ponownie. 

• Pobierz Auto IP ponownie. 

• Ponownie uruchom odbiornik. 

 

EPG: Pozwala wyświetlać informacje EPG dla wszystkich kanałów. Kolejność wyświetlania 
zdeterminowana przez czas i datę emisji programów. 

SUB: Pozwala wybrać język napisów program, jeśli program umożliwia wyświetlanie napisów. 

TXT: Pozwala wyświetlić telegazetę, jeśli program umożliwia wyświetlanie telegazety. 

SLEEP: Uruchom kursor. 

FAV: Wyświetla wcześniej ustawioną listę ulubionych kanałów 

TIMER: Pozwala ustawić nieograniczoną liczbę zdarzeń timera, gdy pamięć nie jest pełna. Tuner będzie 
nagrywać i odtwarzać program automatycznie według listy zdarzeń timera, które możesz ustawić. 
USB: Pozwala wykonywać różne operacje na plikach z podłączonego nośnika USB lub dysku HDD. 
Pozwala także zainstalować oprogramowanie i plik aktualizacji takiego np. W formacie .bin. 
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Dane techniczne

Processor and Memory Tuner & Channel

Chipset Hi3796MDMO1A Input impedance: 75Ω

basic frequency 4 core  1.5GHz input frequency:950~2150MHz

CPU

Four core ARM Cortex A7 1.5GHz 
supported NEON independent I-

Cache、D-Cache、L2 Cache

Symbol rate:  QPSK 1~45Mbauds; 8PSK 2~30Mbauds

GPU

4-Core Mali450
 OpenGL ES 2.0/1.1/1.0 OpenVG 

1.1，EGL

Tuner :TH011R2VA

NAND
THGBMBG5D1KBAIL

Capacity ：4GB（extendable）
Demodulation: QPSK.8PSK,16APSK,32APSK

SDRAM
256M*16  NT5CC256M16DP-DI

Capacity：1GB(4Gbit*2)

Working power consumption ：Less than 10W ；stand-by power consumption： less than 0.5W

Audio

Front panel &Touch panel

Rear connnector

 Standard：JPG,PNG 

 Power light(RED)  + LED  + Beep&7 Touch Keys+7Leds

Tuner  in,earphone AV connector (left /right audio channel , compositive video), Coaxial, 1 HDMI HD output connector, 1 RJ45 ethernet , 1 USB 
2.0, 1 USB 3.0 ,1 TF card connector , 1 DC power input connector

Operating temperature ：0 ～ 40℃ 

Size：215*157*25mm

MPEG L1/L2；DRA decode；Dolby Digital/Dolby Digital Plus Decoder-Converter；Dolby True HD Decode；DTS/DTS HD Core 

Decode；Dolby Digital/ DTS Bypass；AAC-LC、HE AAC V1/V2 Decode；APE/FLAC/Ogg/AMR-NB/WB Decode；G.711(u/a) 

Decode；downmix

 Sample frequency : 32KHz、44.1KHz、48KHz

Audio frequency domain: 20Hz～20KHz

Picture

Zasilanie

Others

Power dissipation：10Wmax

Input voltage ：AC100～240V, 50/60Hz

LNB Polarisation:13V/18V/OFF, Imax = 300mA

Universal, Single, Single S & C Band Wideband LNB

Compatible Code Rates: 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10

FEC :1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10 and Automatic

Symbol Rate: 2.0~45 MS/s

Demodulation: QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK

DVB-S2

DVB-S / DVB-S2 Satellite Compliant (MPEG-II/ MPEG-IV/ H.264)

SCPC & MCPC receivable from Ku and C band satellites

Input Frequency: 950~2150MHz

Input Level: -65~ -25dBm

Input Impedance: 75Ω

Producent deklaruje zgodność z następującymi 
dyrektywami i standardami:

EMC Directive 2014/35/EU (EMC)
EN 55013:2013
EN 55020:2012
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Norma bezpieczeństwa
EN 60065:2015

Deklaracja zgodności
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