


ZASADY BEZPIECZENSTWA 

ABY Z MNIEJSZY C RYZYKO POZARU LUB PO RAZE NIA PR,I\DEM, 
NIE NARAZAJ URZ,I\DZENIA NAZALANIE W OD,I\ LUB WI LGOC. 

IA�• Al 
UWAGA :Aby zmniejszy6ryzykopotarulubporateniaprqdam 

-•-- nie zdejmuj obudowy urzqdzania. Praca serwisowa mote wykonywa6 wylqcznie 
1111111- wykwalifikowany personal. 

Blyskawica z symbolem strzatki, W9Wflillrz tr6jlatta r6wnobocznego ma ne celu zwr6cenie uwagi utytkownika na 
obecnolK: nle lzolowanego •nlebezplecznego naplvcla" w obudowle produktu, ktOre moie stanowlC zagrotenle poraienla 
prqdem elektrycznym. 

Wykrzyknik wewnqtrz Wjl<E(ta rownobocznego ma na celu zwr6cenie uwagi ufytkownika na wazne operacje i instrukcje w 
dot.tczonej do ul'Z<ldzenla dokumentacjl. 

UWAGA: MN ZMNIEJSZVC RYZVKO POlARU LUB PORA2:ENIAPR/\DE M ,  NIE NARA2AJ URZI\DZENIANAZALANIE WO!JA LUB 
WILGOC. 
Ur:utdzenle nle powlnno by{: naraZOne na zalanle, nle nalefy stawlaC na urzqdzenlu poJemnlkOw z plynaml (wazony, kubkl llp.). Baterle nle 
pc,winny by{: nara!one na dzialanie wysokich temperatur lub bezpo&rednie i dlugotrwale padanie promieni stonecznych. 

UWAGA: 
Przy wymlanle baterll na nowe zawsze nalety utywaC tego samego typu baterll. 
wtyk sieciowy sluty jako glowny wt1:1,cznik/wyhtcznik zasilania. wtyk ten musi bye zawsze latwo dosb;lpny. 

$RODKI BEZPIECZENSTWA 

Szczeg6InQ uwag9 przy projektowaniu po6wi9cono standardom jako�ci UrzQdzenia, gdzie najwa:tniejszym ich czynnikiem jest zapewnienie 
bezpleczer'istwa ufytkowanla. Jednak za bezpleczel'lstwo Jest odpowledzlalny r6wnle! u:eytkownik urzqdzenla. Nlnlejsza lnstrukcja obslugl 
zawlera zbl0r waznych lnfonnacjl dlatego nalezy doldednle JI:!. przeczytal: przed podll:l,czenlem I uruchomlenlem Ul'Zl:j_dzenle. 

lnstalacja 

1. Przeczytaj dok-ladnle nlnlelmt lnstrukcjQ obalugl I stosuj slQ do zalecer'i w nlej zawartych. 

2. lnstrukcj, obslugi nalezy zachowal: w celu p6zniejszego wykorzystania. 

3. Nalety przestrzegat: wszystklch ostrze!er'i zawartych w lnslrukcjl obslugl I na urzqdzenlu. 

4. Niekt6re urzrtdzenia wyposatone 5" we wtyk sieciowy z uziemieniem. Jezeli wlyk nie pasuje do gniazdka nalet.y zwr6cil: si, do elektryka 
w celu wymlany przestarzatego gnlazdka na nowe. Aby zmnlejszye ryzyko poraieniem prqdem, nle nalety uiywa6 gnlazdek lub 
przedhaaczy uszkodzonych lub mamej Jakoaci. Okresowo naleiy sprawdzaC przewody I JeAll lch wygll:j_d wskazuJe na uszkodzenle trzeba 
wymienil: je na nowe. Jezeli istnieje koniecznosl: uzycia przedlu!acza, u;eyj przedhaacza z uziemieniem. 

5. Nalety utywaC zr6dla zasllanla zgodnego ze specyfikacJl:I. urzqdzenla. Je!ell nle JesteA pewlen Jaklego rodzaju zr6dlo zasllania 
posladasz w swolm domu, skontakluj sl9 z elektryklem. W przypadku produkt6w korzystaJ!tCYch z bateril lub lnnych :2':rOdel zasllanla, 
sprawdt ich rodzaj w dolitczonej instrukcji obslugi. 

6. Przecll:j_tenle gnlazda sleclowego lub przedluzacza poprzez podll:l,czenle zbyt wlelu u121:1.ctzer'i m� doprowadzlC do poiaru lub 
pofamnla p111dem. 

7. Przewody zasilajQC& powinny byl: poprowadzone w ten spos0b, aby nie byly nara2:one na zgniecenia, nadepniecia lub inne uszkodzenia. 
Szczeg0ln1:1. uwa99 nalety zwrOclC na wlykl, gnlazda I mlejsca wyjacla przewodOw z urzqdzenla. 

8. Otwory w urzrtdzeniu sh.lb( do jego wentylacji, aby zapewnil: prawidlowe dzialanie produklu, chroniitc go przed przegrzaniem. Nie nalezy 
zakrywac lub blokowac tych otwor6w. Umieszczenie urzqdzenia w miejSCU gdzie nie blitdzie mia/o zapewnionej wentylacji [w zabudowanym 
regale, na sofie lub w poblizu ZrOdla ciepla) mOZB doprowadzil: do jego przegrzania i uszkodzenia. 



9. Utywanie akcesori6w i dodatk6w nie d�czonych do urzcJ.dzenia (lub nie zalecanych przez producenta), mo.ze spowodowac': 
uszkodzenie Ul"Z<\dzenia lub inne zniszczenia. 

10. Nie ui:ywaj um-1.dzenia w miejscach gdzie moi:e byC narai:one na zalanie (kuchnia, lazienka w poblii:u zbiomik6w z wodc1.) lub 
miejscach o dui:ej wilgotnOSCi powietrza. Wszystkie podlcJ.czone urzcJ.dzenia i akcesoria powinny posiadac': certyfikat bezpieczer'lstwa, 
pomo.te to unikncJ.c': potencjalnego zagro.tenia porai:eniem p�dem lub po.tarem. JeSli masz wi:tlpliwoSci, skontaktuj si� z wykwalifikowanym 
seiwisem. 

11. Nie naleiy umieszczac': urzcJ.dzenia na niestabilnym pod/oiu, Ul"Z<\dzenie mo.i:e spaSc': i si� uszkodzic':. Naleiy ufywac': stojak6w, 
uchwyt6w, itp. specjalnie przeznaczonych do tego celu. Przy manta.tu stojaka lub uchwytu nale.ty post�powac': zgodnie z instrukcjcJ. do 
niego dolc:jczonc1.. 

11 a. Wszelkie zmiany poloi:enia urzc1.dzenia nale.ty wykonywac': z ostro.tnOScicJ.. U1ycie zbyt du.tej sily lub nieuwa.tne zachowanie mo.te 
doprowadzic': do upadku Ul"Z<\dzenia i w efekcie jego zniszczenia. 

12. Je.i:eli do urzc1.dzenie jest podlc1.czone do zewn�trznej anteny lub telewizji kablowej, upewnij si�, ze antena lub telewizja kablowa SE!. 
prawid/owo uziemione tak aby zapewnic': ochron� przed przepi�ciami i wytadowaniami -ladunk6w elektrostatycznych. 

13. Zewn�trzny system antenowy nie powinien byC zlokalizowany w SEtSiedztwie napowietrznych linii energetycznych lub innych obwod6w 
zasilania. Podczas instalacji zewn�trznego systemu antenowego, naleZ.y zachowac': szczeg6lncJ. ostro.tnOSC, aby nie dotkncJ.6 linii 
energetycznych. Kontakt z nimi moze doprowadziC do pora.tenia i bye': Smiertelny. lnstalacja anteny zewn�trznej mo.te byC niebezpieczna i 
powinna byC pozostawiona profesjonalnemu instalatorowi. 

Ui:ytkowanie 

14. Przed przyslqpieniem do czyszczenia nalefy odtqczyC urzc1.dzenie od i:r6dla zasilania. Do czyszczenia nalefy ufyC wilgotnej Sciereczki 
(nie nalei:y ufywaC chemicznych substancji czyszczc1.cych). 

15. Nie nale.ty wktadaC obiekt6w w gniazda urzc1.dzenia lub poprzez otwory wentylacyjne. Mo.ta to doprowadzic': do pora1enia prqdem i 
poi:aru. 

16. Podczas burzy oraz w okresie gdy Ul"Z<\dzenie nie �dzie u1ytkowane przez d/u.tszy czas nale1y go odlc:jczyC od .tr6d/a zasilania i 
anteny zewn�trznej. Pozwoli to zabezpieczyC Ul"Z<\dzenie przed przepi�ciami i wyladowaniami atmosferycznymi. 

Serwis 

17. Nie nale.ty samodzielnie pr6bowa6 naprawiac': I serwisowac': urzc1.dzenia. Wszelkie prace tego typu nale.ty powierzyc': 
wykwalifikowanemu seiwisowi. 

18. UrZcJ.dzenie wymaga serwisowania w przypadku: 
A. wtyczka lub przew6d zasilajqcy sc1 uszkodzone. 
B. COS dostalo si� do urzqdzenia np. wpadlo poprzez otwory wentylacyjne. 
C. Na urzcJ.dzenie zosta/ wylany plyn lub padat na nie deszcz. 
D. Ul"Z<\dzenie nie dzia/a poprawnie. 
Jei:eli urzqdzenie nie dziala prawid/owo nalei:y zmieniaC tylko le ustawienia, kt6re SE!. okraslone w instrukcji obs/ugi. NiewlaSciwa zmiana 
innych ustawieri mo.i:e spowodowaC uszkodzenie i cz�to wymaga dui:ego nakladu pracy wykwalifikowanego technika, aby przywr6ciC 
urzcJ.dzenie do normalnej pracy. 
E. JeSli produkt zostal upuszczony lub obudowa zosta/a uszkodzona. 
F. Gdy produkt wykazuje wyrai:ne zmiany w dzialaniu, co wskazuje na potrzeb� naprawy. 

19. W przypadku, gdy potrzebne SE!. cz�Sci zamienne, upewni si�, Ze sq one zgodne ze specylikacjq oryginalu. U1ycie innych �Sci 
zamiennych mo.ta doprowadziC do uszkodzenia urzqdzenia, po1aru lub pora.tenia elektrycznego. 

20. Po zakor'lczeniu prac serwisowych, poproS serwisanta o sprawdzenie Ul"Z<\dzenia pod k.:i_tem poprawnoSci dzialania. 

21. Produkt powinien byC zamontowany na Scianie lub suficie tylko zgodnie z zaleceniami producenta. 

22. Prociuk! nie powinien byC umieszczany w poblii:u Zr6det ciepla. 



SPIS TRESCI 

ZASADY BEZPIECZENSTWA 

WPROWADZENIE 
Panel przedni 
Panel tylni 
Pilot zdalnego sterowania 



Usuwanie odpad6w 

-

Urzqdzenia elektroniczne nie sq odpadami komunalnymi, lecz nalezy je 
wlasciwie utylizowae zgodnie z dyrektywq 2002/96 / WE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 r. W sprawie zuzytego sprzl;ltu 
elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zutylizuj to urzqdzenie po zakor'lczeniu 
uzytkowania i wyrzue w wyznaczonych publicznych punktach zbi6rki. 

Ochronna srodowiska 

0 
Opakowania i materialy pomocnicze, kt6re nie sq juz potrzebne, nadajq sil;l do 
recyklingu i zawsze powinny bye poddane recyklingowi. Zuzytych baterii nie 
wolno wyrzucae do smieci domowych. Muszq bye przekazane w punkcie 
odbioru. lnformacje o punktach zbi6rki mozna uzyskae w lokalnej gminie. 

Uwaga dotyczc1ca baterii 

)i 
Pb 

Cd 

Hg 

Ustawodawcy wyraznie uregulowali utylizacjl;l baterii. Akumulatory muszq bye 
zwracane bezplatnie przez sprzedawcl;l lub miejskie punkty zbi6rki w 
normalnych ilosciach domowych. Baterii nie mozna juz wyrzucae wraz z 
odpadami domowymi. Skorzystaj z opcji bezplatnego zwrotu! Chror'I swoje 
srodowisko. Zwr6e zuzyte baterie. 

Pb = bateria zawiera ol6w 
Cd = bateria zawiera kadm 
Hg = bateria zawiera rtl;le 



1.PORT  MICRO USB 2.0: za pomocą dołączonego kabla micro USB do podłączenia pamięci 
USB i zasilania odbiornika. Zasilacz 5 V  nie jest dołączony. Do zasilania można również użyć 
wejścia USB w telewizorze.

2.ANT IN: Złącze do podłączenia anteny.
3.HDMI: Podłącz do telewizora do złącza HDMI.
4.IR: złącze Mini USB do podłączenia dołączonego czujnika pilota na podczerwień. 
5.Kabel przedłużający HDMI - do podłączenia sticka do złącza HDMI w TV. 

 Stosuje się tam, gdzie np. ściana jest za blisko TV i uniemożliwia bezpośrednie podłączenie.
6.Kabel micro USB do podłączenia pamięci i zasilania odbiornika. 
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Przycisk Funkcja 

l!) Przetqcza pomi�dzy trybami gotowoSci I pracy. 

� Wycisza i przywraca dZwi�k . 

., Powr6t do poprzedniego programu. 

lV/RADIO Przet,czanie mi�dzylV/RADIO. 

V-FORMAT Wyb6r formatu obrazu 

ASPECT Wyb6r proporcji ekranu 

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

EPG WySwietla przewodnik po programach 

PVR Wy.Swietla Menu USB 

TIMER Lista Timer6w 

MENU 
Wy.Swietla gt6wne MENU na ekranie , wraca do 
poprzedniego Menu. 

EXIT 
Wychodzi z obecnego menu oraz wraca z Menu 
gt6wnego do trybu ogl,dania. 

CH+/- '"'"' 
Za pomocc:1 kursora zmienia program/kanat, 
do poruszania si� w gt6wnym MENU . 

VOL+/- ◄/► 
Ruch kursora w lewo i prawo dostosowuje 
poziom gtoSnoSci , do poruszania si� w Menu. 

OK/LIST 
WySwietla listE: Kanat6w TV lub radiowych. 
Wyb6r pozycji w Menu gt6wnym. 

FAV 
WySwietla aktualne listy ulubionych kanat6w, 
jeSli je wczeSniej ui:ytkownik zdefiniowat. 

PAGE+/- Strona w g6r� w d6t np. w TXT 

AUDIO Ustawienia audio, wyb6r Scieiki di.wi�kowej. 

INFO WySwietla informacje o programie. 

SUB-T WySwietla list� dost�pnych napis6w. 

TXT WySwietla teletext 

.... , ... ,""'1,■,• Funkcje multimedialne (Timeshift, odtwarzanie, 
nagrywanie). 

Czerwony, Zielony, Przyciski kolorowe - dziatajq zgodnie z opisem 
Niebieski, Z6!ty ekranowym. 

2 



TV



POU\CZENIA 

Og61ne 

lstnieje wiele r6i:nych rodzaj6w TV i innych urzc1dzer'I, kt6re moi:na podlqczyC do omawianego tunera 
telewizji. Ponil':ej przedstawiono przyktadowy spos6b podtc1czenia. 

Podlqczenie telewizora 

HDMITV 

0 

Kabel HDMI 

Kabel RF 

4 



PIERWSZE PODŁĄCZENIE ODBIORNIKA
1. W pierwszej kolejności podłączamy kabel video:

HDMI lub SCART. Prosimy przedtem wyłączyć telewizor.
2. Teraz podłączamy kabel antenowy do dekodera.
3. Na końcu - podłączamy zasilanie dekodera do gniazda elektrycznego.

Zmiana źródła sygnału AV w TV

Po podłączeniu dekodera do telewizora należy w TV za pomocą pilota 
od telewizora wybrać odpowiednie źródło sygnału aby oglądać programy 

z dekodera. Najczęściej służą do tego przyciski:

Jeżeli na telewizorze widzą Państwo komunikat : "BRAK SYGNAŁU" 
- oznacza to, że ŹRÓDŁO

SYGNAŁU nie zostało wybrane lub zostało wybrane nieprawidłowo.
Przy podłączeniu kablem HDMI - wybieramy ŹRÓDŁO sygnału: HDMI.

Przy podłączeniu kablem SCART - wybieramy ŹRÓDŁO sygnału: SCART.
W niektórych telewizorach mamy więcej złączy HDMI np. HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3.

Tu wybierając ŹRÓDŁO HDMI musimy wskazać właściwe HDMI 
np. HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3.



URUCHOMIENIE URZJ\DZENIA 

Pierwsze uruchomienie 

W przypadku pierwszego uruchomienia urz1=1dzenia na ekranie 
pojawi si� ekran powitalny. UZ.ywajeic przycisk6w <I I> mo.i:emy 
tu wybraC kraj i preferowany j�zyk. 

"" 
Las,lanieAnt<>ny 

�-----------------------1 lylko�IA 

lnstalacja 

G) NaciSnij przycisk "MENU" aby wejSC do menu. ::.Oaoo,,oooma,u,lno 

@ Za pomoc<1 przycisk6w "G6RA" lub "D6t" podSwietl Nlnstallation" a "'°"""'.,..'""-'""" 
nast�pnie naciSnij przycisk "PRAWY" aby wejSC do menu instalacji. J.> 

"" 

@ Za pomocc1 przycisk6w "GORA" lub "D6t" podSwietl Zqdanq opcjl;_l a ,, 

nast�pnie naciSnij przycisk "PRAWY" aby wejSC do podmenu. 

1: @ NaciSnij przycisk "EXlr aby wyjSC z menu. 

A!.!t2mat�□e s�□owa□ie 

CD Wybierz "Auto Scan" i naciSnij "OK" aby przejSC do automatycznego 
''" Pc<tu� skanowania. T>lk< 

@ Ustaw "Tylko niekodowane" a nastQpnie podSwietl "Szukaj" i naciSnij J. " .,..,,�,� "" 

"'""'" "" "'" 

przycisk "OKN aby rozpoCZcIC skanowanie. � -

.. 

g 

Skanowanie kanalu 

G) Wybierz "Skanowanie kanalu" a nastQpnie naciSnij przycisk "OK" aby 
przejSC do skanowania kanalu. ,,. ___ ---

@ Za pomoeq pilota moZ:emy ustawiC nastQpujqce wartoSci: tryb ... 

skanowania, rodzaj pasma, numer kanalu, cz�stotliwoSC oraz J. 
"'" 11TT"°'-' 

pas mo. Aby rozpoCZcIC skanowanie, podSwietl .,Szukaj" i naciSnij 
przycisk .OK". 

.. 
�- "" 

Tryby skanow
:�] 

""" 

Kana� g loten<yw"•"••Lyi,r, 

Cz�stotliwoSC 

LCN 

Jei:eli funkcja LCN (Numer kana�u logicznego) jest w-lqczona, to nie moZna zmieniC oryginalnego kanffiu 
poprzez skanowanie. 
Funkcj� moZ:na wlqczyC / wylqczyC w menu "LCN Mode". 
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OPERACJE 

Wyb6r kana!6w 

Wyb6r kanalu moi:liwy jest na 3 r6Zne sposoby: przechodzc1.c po kanalach po kolei, za pomocct 
przycisku numerycznego oraz wyb6r z listy kanal6w. 

CD Przechodzenie po kanalacb po kolei· 
UZ.yj strzalek "G6ra" I ,,D61" na pilocie aby przejSC do nast�pnego / poprzedniego kanatu. 

® Wvb6r za pomoca przycisku numerycznego· 
Za pomocc1 przycisk6w numerycznych na pilocie wybierz numer kanatu i potwiercli: wyb6r 
naciskajc1c przycisk ,,OK". 

® Wyb6r za pomoca listy kanal6w: 
Wyb6r kanalu jest r6wniei: moZliwy za pomoccl listy kanal6w. DostQp do listy kanal6w 

realizowany jest poprzez naciSniQcie klawisza "OK'' Zmiana grup list ulubionych k:lawiszami 
''VOL+"/ ''VOL-", zmiana kanal6w na liScie klawiszami "CH+"/"CH-" wyb6r kanalu klawiszem 
"OK", ponowne naciSniQcie "OK" spowoduje wyjScie z listy kana�6w. 

Dosl'IP do Eleklronicznego Przewodnika Program6w (EPG) 

Uruchomienie przewodnika program6w EPG· 

1) NaciSnij przycisk .EPG" aby uruchomiC Elektroniczny 
Przewodnik Program6w 
2) NaciskajQc przyciski nawigacji, prze/<1.czaj kursor miedzy 
kanalami oraz aktualnymi i przyszlymi pozycjami programowymi. 
3) NaciSnij przycisk .ZIELONY" w celu ustawienia Timera na programie. 
NaciSnij przycisk ,,CZERWONY" aby wySwie1Ii6 menu .Paska Tim era" 

6 



EDYCJA KANAtOW 

Edycja kanalu 

CD NaciSnij przycisk "MENU" aby przejSC do menu gt6wnego. 

@ Za pomocq przycisk6w "G6ra" / "D61" podSwietl .Edit Channel" a 
nast�pnie naciSnij przycisk .Prawo" aby wejSC do ustawier'l. 

@ Za pomocc1 przycisk6w "G6ra" / "D61" podSwietl i:ctdane ustawienia 
i naciSnij przycisk ,,OK" aby przejSC do podmenu. 

@ NaciSnij przycisk "EXIT" aby wyjSC. 

Lista kana/6w TV 

G) W menu edycji kanatu wybierz .Lista kanat6wTV" i naciSnij .OK". 

@ Za pomocq przycisk6w "G6ra" / "D6t" podSwietl kanat a nast�pnie 
za pomocct_ przycisku ,,OK" wybierz zaznaczony kanal. 

Za pomocEJ, tego menu mo.i:na zablokowaC, przejSC, przenieSC, 
sortowaC, usuwaC i zmieniaC nazwy kanal6w. 

• NaciSnij przycisk "FAV" aby zmieniC ustawienia funkcji 
ulubionych kanal6w. 

• NaciSnij przycisk odpowiedniego koloru aby zmieniC 
odpowiadajE1,ce mu ustawienia. 

Lista kanal6w radiowych 

G) W menu edycji kanalu wybierz 
"
Lista kanal6w radiowych" i naciSnij 

"
OK". 

-

1111 

® Za pomocc:1 przycisk6w "G6ra" / "D61 R podSwietl kanal a nast�pnie za pomocct przycisku .oK· 
wybierz zaznaczony kanal. 

Generalnie lista kana/6w radiowych i telewizyjnych jest podobna, jedyna 
jest taka, Ze na liScie kanal6w radiowych nie jest wySwietlana informacja 

m kanale ·ak ma to mie·sce ch. 

Usunil)cie wszystkich kana/6w 

CD W menu edycji kanal6w wybierz J<asuj wszystko" i naciSnij przycisk ,,OK". 
Zostaniesz poproszony o podanie hasta (domySlnie "0000R). 

@ Na ekranie wySwietlone zostanie ostrze.i:enie. 
Wybierz RTAK" i naciSnij "OK" aby usunc:16 wszystkie kanaly. 
Wybierz "NIE" i naciSnij "OK" aby anulowaC usuni�cie kanal6w. 
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USTAWI EN IA SYSTEM OWE 

Menu ustawieri systemowych 

Menu ustawieri systemowych pozwala na zmianey ustawier'I: jE;lzyka, 
systemu TV, czasu lokalnego, alarmu, kontroli rodzicielskiej, OSD, 
ulubionych kanat6w, Ustawienia Audiodeskrypcji, Ustawienia wySwieUania. 
G) NaciSnij przycisk "MENU" aby wejSC do menu. 
® Wybierz Ustawienia Systemowe. 

@ Za pomocq przycisk6w "G6ra" / "D6t" podSwietl Zqdane ustawienia 
i naciSnij przycisk �OK" aby przejS6 do podmenu. 

© NaciSni' rz cisk "EXIT" ab w ·sc z menu. 

To menu pozwala na ustawienie jQzyka dla: 
jQzyk menu, 
pierwszy dZWieyk, 
jQzyk napis6w, 
teletekst. 

System TV 

To menu pozwala na ustawienie rozdzielczoSci wideo, formatu 
obrazu, wyjScia wideo oraz cyfrowego wyjScia audio. 
RozdzielczoSC wideo: By Source/By Native/480i/480p/576i/576p/ 

Format obrazu: 
WyjScie wideo: 
Cyfrowe wyjScie audio· 

720p@50HZ/720p@60HZ/1080i@50HZ/ 
1080i@60HZ/1080p@50HZ/1080p@60HZ 
Auto/4:3PS/4:3LB/16:9 
SCART CVBS+HDMI/SCART RGB 
WyjScie LPCM / wyjScie BS 

Ustawienia czasu lokalnego 

To menu pozwala na ustawienie lokalnego czasu i regionu. 
8egjon;_ Pozwala na ustawienie regionu. 
QMI;_ Pozwala na ufycie czasu GMT. 

Funkcja umoi:liwia wylc1czenie I wlqczenie czasu GMT. 
GMT Offset: Funkcja dost�pna wylclcznie w przypadku ustawienia 

Muser define" w ustawieniach ,,GMT Usage" . 
Offset GMT wynosi "-11 :30 - +12:00" zwil;_lkszany co p6t 
godziny. 
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Menu "Data" i "Czas" s1:1 dostl;_lpne w przypadku wylijczenia (Off) funkcji GMT. 
Ufyj przycisk6w numerycznych aby ustawiC czas. 

Ustawienia limera 

To menu pozwala na ustawienie alarmu. 
Moi:liwe jest ustawienie do 8 timer6w. 

:� 1.1. .... •- _-J• 
Tryb alarmu: Wylc1czony/Jednorazowy/Codzienny/Tygodniowo/MiesiQcznie J. 
Tryb w-l<tczenia: Kanal/Nagranie 
Wyb6r kanalu Umo.i:liwia ustawienie .i:ijdanego kanalu 
Data alarmu: UZyj przycisk6w numerycznych aby ustawiC dat� nagrania. 
Czas alarmu: UZ.yj przycisk6w numerycznych aby ustawiC czas nagrania. 
Czas trwania: UZ.yj przycisk6w numerycznych aby ustawiC czas trwanianagrania. 
PodSwietl "Zapisz" i naciSnij "OK.", aby potwierdziC ustawienia lub "Anuluj", .i:eby zrezygnowaC. 
BezpoSredni dostl�p do ustawier'l timera - wybierz klawisz "TIMER" na pilocie lub przez wejScie w EPG i 
wvbranie ooc·i ze□ar - zielonv klawisz. 
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Kontrola rodzicielska 

To menu pozwala nam na ustawienie kontroli rodzicielskiej. 

G) W ustawieniach systemowych wybierz "Parental Lock" i naciSnij 
przycisk .oK· a naste,pnie wprowadZ hafilo (domySlne haslo to .0000' A 

@ Po wprowadzeniu poprawnego hasta wySwietlone zostanie menu 
kontroli rodzicielskiej. 

Blokada menu· Funkcja umo.£:liwia zablokowanie doste,pu do menu 
urzc1dzenia. Po ustawieniu blokady, wejScie do menu 
urzc1dzenia be,dzie chronione hastem. 

g 

Blokada kana�u: Wylc1czona/wiek4/wiek 5/wiek 6/wiek 7/wiek 8/wiek 9/wiek 10/wiek 11/wiek 12/wiek 13/ 
wiek 14/wiek 15/wiek 16/wiek 17/wiek 18 

� Umo:2:.liwia zmiane, has/a. 
PotwierdZ nowe haslo: Potwierdza nowe haslo. 

Ustawienia OSD 

To menu pozwala na zmiami[! ustawier'l OSD. 

Limit czasu OSD: 1-10 

PrzezroczystoSC OSD: Umoi':liwia ustawienie przezroczystoSci OSD: 
PrzezroczystOSC W)41:1czonal10%120%130%140% 

Ulubione grupy kanal6w 

To menu pozwala na zmian� nazw ulubionych grup kana/6w. 
CD W menu kanalu wybierz "FavoriteR i naciSnij przycisk ROK" aby 

przejSC do menu ulubionych kanal6w. 
@ Wybierz ZE1,dan1:1 grup� ulubionych kanal6w i naciSnij przycisk ,,OKM . 

Na ekranie wySwietlona zostanie klawiatura za pomoc1:1 kt6rej 
nalei:y wprowadziC nazw� grupy. Po wprowadzeniu wszystkich 
znak6w podSwietl przycisk ,,OK" aby zatwierdziC wprowadzomt 
nazwl;_l. 

@ NaciSnij przycisk "EXIT" aby wyjSC z menu. 

Ustawienie audiodeskrypcji 7 
To menu pozwala na skonfigurowanie uslugi AD, ui':ywaC AD jako 
domySlne i Korekta g/oSnoSci AD: 

Us/ugi AD: On/Off 
Ui':ywaC AD jako domySlne: OnlOff 
Korekta gloSnoSci AD: -3-3 
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lnformacje 

Funkcja ta odpowiada za wySwietlenie informacji a urzc1dzeniu i 
jego ustawieniach. 

G) W menu narz�dzi wybierz "lnformacja" i naciSnij przycisk 
"OK" aby wySwietliC informacje o urzc1dzeniu. 

® NaciSnij przycisk "EXIT" aby wyjSC. 

Przywracanie ustawieri fabrycznych 
Funkcja ta pozwala na przywr6cenie ustawieli fabrycznych urzc1dzenia. 
CD W menu narz�dzi wybierz "Przywracanie ustawier'I fabrycznych" 

i naciSnij przycisk "OK". Funkcja ta jest zabezpieczona hastem 
(domySlne haste to ,,0000") 

@ WySwietlone zostanie okno, w kt6rym naleZ.y potwierdziC wyb6r. 
Wybierz "TAK" aby przywr6ciC ustawienia fabryczne. 
Wybierz "NIE" aby anulowaC. 

@ NaciSnij "EXIT" aby wyjSC. 

Aktualizacja oprogramowania 

Funkcja umoZliwia aktualizacj� oprogramowania urzc1dzenia. 

CD W menu "Narz�dzia" wybierz opcj� "Aktualizacja przez 
USB" (Upgrade by USB) i potwierdi. przyciskiem OK. 

@ Tryb aktualizacji ustawiamy na "Allcode". Z noSnika USB wskai: 
plik aktualizacji, podSwietl "start", a nastQpnie naciSnij klawisz "ok.", 
aby rozpoczc\.C aktualizacjQ. 

@ Pojawi siQ komunikat z potwierdzeniem zmiany oprogramowania, naciSnij "Tak" je.Zeli chcesz zmieniC 
oprogramowanie lub "Nie", je:2:.eli zmiana ma zostaC anulowana 

Watne! 
Wy�<lczenie dekodera przed ukor'lczeniem aktualizacji grozi uszkodzeniem odbiornika i nie jest objQte 
napraw<l gwarancyjncl! 

@ Po zaladowaniu oprogramowania dekoder wylq,czy siQ i ponownie uruchomi z planSZc\. powitalncl, 

Uwaga! Niedozwolone jest stosowanie oprogramowania modyfikowanygo lub przeznaczonego do innch 
modeli. Uszkodzenie dekodera spowodowane zfym wykonaniem aktualizacji nie podlega naprawie 
gwarancyjnej! 

Bezpieczne odlqczanie urzqdzenia U_S_B��------------� 
W menu "Narz�dzia" wybierz "Bezpieczne Odhtczenie USB". 
NaciSnij przycisk "OK" aby potwierdziC. 
Nast�pnie zostanie wySwietlone okno potwierdzaj1:1;ce. 
NaciSnij ponownie "OKM. 
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NAGRYWANIE 

Ustawienia PVR 

1. NaciSnij przycisk MENU, aby wySwietliC g/6wne menu odbiornika. 
2. Z gtownego menu wybierz Ustawienia Systemu, a nasteypnie 

PVR Setting (Ustawienia PVR) i naciSnij przycisk OK. 
Uzyskasz dosteyp do nastQpujc1pych opcji: 
- wlijczenie lub wy�ct_czenia funkcji Timeshift. 
- ustawienie przewijania Timeshift np. 30 sek./ 1 min. etc. 
- opcja nagrania Timeshift. 

Media Player 

Funkcja ta pozwala na odtwarzanie plik6w z portu USB. 

1. Podlctcz zwwnl;[!trzny dysk twardy, z kt6rego chcesz odtworzyC 
swoje nagrania (filmy, muzyka, zdj�ia etc.). 

2. NaciSnij przycisk MENU, aby wejSC do g/6wnego menu 
odbiomika. 

3. Wybierz opcjey "PVR" i naciSnij przycisk OK. 
4. WySwietlona zostanie zawartoSC podn:tczonego dysku USB. 

Wskaz6wka: powyi:szq operacjf moiesz tei: wykonaC 
naciskajqc na pilocie czerwony przycisk PVR. 

Muzyka: 

Aby wyswietliC pliki muzyczne znajdujc1ce si� na podlc1czonym dysku zewn�trznym, wybierz opcj� 
"Muzyka" - naciSkaj na pilocie przycisk numeryczny 5, kt6ry przeFclcza mi�zy Zctdanymi przez 
uzytkownika plikami. 

Po wybraniu opcji Muzyka naciSnij przycisk OK, a Twoje pliki muzyczne zostan& wySwietlone. 
Z tego poziomu mo.i:esz zarzc1dzaC swoimi plikami muzycznymi, m. in.: 
- tworzyC swoj& Play List� - za pomoCc} przycisku numerycznego 2 (FAV - dodaj&c kolejno wybrane 
utwory) lub przycisku numerycznego 3 (FAV ALL - dodaj&c wszystkie utwory). 

Naciskajijc na wybranym utworze przycisk nr 4 (EDYCJA), masz mo.i:liwosl:: 
1. Zmiany nazwy utworu - przycisk czerwony 
2. Skopiowania utworu - (przycisk zielony) 
3. Usuni�cia wybranego utworu - Zolty przycisk 
4. Utworzenia nowego folderu - przycisk niebieski 

Zdjtcia 

Po wybraniu opcji Zdj�cia naciSnij przycisk OK, a Twoje obrazy zostanq wysW"ietlone. 
Z tego poziomu mo.i:esz zarzijdzaC swoimi zdj�ciami, m. in.tworzyC swojq Play List� - za pomoCc} 
przycisku numerycznego 2 (FAV - dodajqc kolejno wybrane zdj�cia) lub przycisku numerycznego 3 
(FAV ALL - dodajqc wszystkie obrazy). 
Naciskajqc na wybranym utworze przycisk nr 4 (EDYCJA), masz mo.i:liwoSC zmiany nazwy (przycisk 
czerwony), skopiowania (przycisk zielony), usuni�cia wybranego zdj�cia (.i:6tty przycisk) 
oraz utworzenia nowego folderu (przycisk niebieski). 
Mo.i:esz tei:. sortowaC swoje zdj�cia np. wg nazwy (przycisk nr 6 Sortuj), mo.i:esz ustawiC pokaz slajd6w 
np. co 2, 3, 4 sek., lub wFclczyC ciqgle wySwietlanie wybranych obraz6w (przycisk nr 7 Ustawienia 
Naciskajqc przycisk nr 8 (MultiView) wySwiatlasz kolejne zdjecia w uk/adzie 3:3. 
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Video 

Po wybraniu opcji Video naciSnij przycisk OK, a Twoje filmy zostami wySwietlone. 
Z tego poziomu mo.i:esz zarzetdzaC swoimi nagraniami video. 

Naciskajetc na wybranym filmie przycisk nr 4 (EDYCJA), masz mo.i:liwoSC zmiany nazwy filmu - przycisk 
czerwony, skopiowania filmu - (przycisk zielony), usuni�cia wybranego utworu - .i:6/ty przycisk oraz 
utworzenia nowego folderu - przycisk niebieski. Mo.i:esz taki:e sortowaC filmy wg np. czasu (przycisk nr 6). 

Nagrania (PVR) 

Po wybraniu opcji PVR naciSnij przycisk OK, a Twoje nagrania z kanal6w TV zostanet wySwietlone. 
Z tego poziomu mo.i:esz zarzetdzaC swoimi nagraniami: 

1. Mo.i:esz zmieniC nazw(l danego nagrania (przycisk nr 1 - Zmier'l) 
2. Mo.i:esz zablokowaC dane nagranie (przycisk nr 2 - Blokuj). W tym przypadku zostaniesz poproszony o 

podanie hasla (hasto domySlne to: 0000). Po podaniu prawid/owego hasta przy wybranym nagraniu 
pojawi Sil;.l ikona kl6dki. Aby odblokowaC wybrane nagranie, nale.i:y ponownie nacisnetC przycisk Blokuj i 
ponownie podaC hasto (ikona klodki zniknie). 

3. Naciskajetc przycisk nr 3 Usur'l, zaznaczasc nagrania do usuni(lcia. Wyb6r akceptujesz naciskajetc EXIT. 

lnfonnacje o HDD 

W menu gl6wnym Ustawienia systemu w zakladce PVR Storage Information {informacje o dysku/ 
pami�ci zewn�trznej USB) uzyskasz niezb�dne informacie o podFc}czonym do odbiornika dysku. 

1. lnformacja o calkowitym rozmiarze podlijczonego dysku 
2. lnformacja o wolnym miejscu na podtijczonym dysku. 
3. lnformacja o wolnym miejscu do nagrywania. 
4. lnformacja o wolnym miejscu do Timeshiftu. 
5. lnformacja o systemie plik6w {NTFS / FAT). 

Ustawienia PVR 

PVR Setting (ustawienia PVR) - to menu pozwala na 

konfiguracj(;'.l funkcji Timeshift. 

Dost(;'.lpne opcje to: 

TimeShift - Cofnij: WFc}cz / WyFctcz 
Timeshift - Skok: 30 sek./ 1 min./ 5 min./10 min./ 30 min. 
Timeshift nagranie: Wl9cz I Wytcicz 
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ZATRZYMYWANIE PROGRAMU/NAGRYWANIE 

Podh:1czenie pami�ci masowej poprzez port USB daje moZ.liwoSC zatrzymywania w czasie / nagrywania 
oglqdanych program6w. Urzqdzenie umo.i:liwia: 

• Zatrzymywanie oglQdanych program6w i kontynuacj� ich oglct_dania p6Zniej (limeshift) 
• Nagrywanie oglijdanych program6w. 
• Gdy na pami�ci masowej zabraknie miejsca, nagrywanie zostanie zatrzymane. 

UZyta pamltt masowa powlnna byt w alandardzle USB 2.0. Do nagrywanla / zalrzymywanla 
programow naJlepleJ nedaJq sit pamltcl o duiej poJemno6d (wltkszeJ nli 2GB). 

Zatrzymywanie program6w 

Zatrzymywanie 

• Aby zatrzymaC ogl&danie programu nale.i:y w trybie ogl&dania 
nacisnfl6 przycisk �Pauza". 

• Za pomoCEI przycisk6w �Lewy"/"Prawy" wybierz moment, ad 
kt6rego chcesz rozpocZQC oglqdanie i potwierdZ wyb6r 
przyciskiem 

"
OK". 

Odtwarzanie 

Podczas odtwarzania wideo moi:na wykonaC nast�pujqce czynnoSci: 
• NaciSnij przycisk "Pauza" aby zatrzymaC odtwarzanie. 
• NaciSnij przycisk "Do przodu" aby przewinct.C odtwarzanie do przodu. 
• NaciSnij przycisk "Do tytu" aby przewinqC odtwarzanie do tytu. 

Wylaczenie odtwarzania 

NaciSnij przycisk "STOP" aby zatrzymaC odtwarzanie. 

Nagrywanie 

Nagrywanie 

• W trybie nagrywania naciSnij przycisk 
"
REC" aby rozpoczct.C 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 opcjl;! "Timer'' lub wyb6r audycji przez EPG (pa1z odpowiedni 
rozdziat instrukcji) 

Aby zakor'lczyC nagrywanie programu naciSnij klawisz "STOP" i potwierdz zakEl_czenie nagrywania. 

lli'•'l;ictlll 
Do nagrywania wideo nalei:y uZ:ywaC pamie,ci USB dobrej jakoSci. Podlc1czone urzc1dzenie gorszej 
jakoSci maze nie zostaC wykryte i zapis na nim nie be,dzie moi:liwy. 
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SPECYFIKACJA 

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

• ZAKRES CZl;STOTLIWOSCI: 

VHF 177.5-226.SMHz 
UHF 474-866MHz 
POZIOM SYGNAtu: 
-10 - - 82dbm 

DEKODER 

Dekoder Video 

Dekoder audio 

PRl;DKOSC WEJSCIOWA 

FORMATY VIDEO 
• WYJSCIA VIDEO 
• MODULACJA 

POlACZENIA 

• TUNER
• HDMI 
• PORT USB
• IR złącze 

ZASILANIE 

NAPll;CIE WEJSCIOWE 
• POBOR ENERGII 

MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 
MPEG-4 ASP SUPPORTED, H.265/HEVC 
MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 
ICE958 SPDIF 
MAX. 48MbiUs 
4:3, 16:9 SWITCHABLE 
HDMI, SCART 

QPSK, 16QAM, 64QAM, 256 QAM 

WEJSCIE RF 
WYJSCIE HDMI x1 
USB slotx1 

5V 1A USB Suply
MAX. 7.5 W 

l!l!Zl!i!I Wyglc:fd i dane techniczne urzc:tdzenia mogc:f ulec zmianie. 
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