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1 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

Oprócz starannej uwagi poświęconej standardom jakości przy 

wytwarzaniu produktu, bezpieczeństwo jest głównym czynnikiem w 

projektowaniu każdego urządzenia. 

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje, które pomogą zapewnić 

Państwu przyjemność i prawidłowe użytkowanie produktu i jego 

akcesoriów. 

1.1 Instalacja 

1.Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy i działania należy 

przeczytać przed uruchomieniem produktu. 

2. Zachowaj dołączone instrukcje.

Instrukcje obsługi powinny być zachowane w celu późniejszego 

wykorzystania. 

3. Nie lekceważ ostrzeżeń.

Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi oraz 

umieszczonych na urządzeniu. 

4. Zasilanie

Ten produkt jest zasilany prądem stałym. Aby zapobiec porażeniu 

prądem elektrycznym, upewnij się, że adapter jest prawidłowo włożony 

do gniazdka elektrycznego. 

5. Źródła zasilania

Ten produkt powinien być użytkowany tylko zgodnie z etykietą 

umieszczoną na tylnym panelu urządzenia. 
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Jeśli nie jesteś pewien rodzaju zasilacza, skontaktuj się ze sprzedawcą 

lub elektrykiem. W przypadku produktów przeznaczonych do pracy z 

baterii lub innych źródeł należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 

6. Przeciążenie

Nie należy przeciążać przewodów przedłużających, ponieważ może to 

doprowadzić do stworzenia zagrożenia lub porażenia prądem 

elektrycznym. Przeciążone przedłużacze, styki przewodów zasilających, 

izolacja uszkodzonych przewodów i uszkodzenia wtyczki są 

niebezpieczne, mogą spowodować porażenie prądem lub pożar. Należy 

okresowo sprawdzać przewód, a jeśli jego wygląd wskazuje uszkodzenie 

lub pogorszenie izolacji, wymienić na nowy lub wezwać serwisanta. 

7. Ochrona przewodów zasilających

Przewody zasilające powinny być poprowadzone w taki sposób, aby nie 

były narażone na zgniecenia, nadepnięcia lub na inne uszkodzenia 

zewnętrzne.  

8. Wentylacja

Szczeliny i otwory w obudowie urządzenia służą do wentylacji. Ma to na 

celu zapewnienie niezawodnego działania produktu oraz zabezpieczenia 

przed przegrzaniem. Otwory te nie mogą być blokowane ani też 

zakrywane np. przez umieszczenie produktu na łóżku, kanapie, dywanie 

lub innym rejestrze ciepła, bądź przez umieszczenie urządzenia w 

zabudowanej instalacji (jak np. regał), o ile nie zapewniono właściwej 

wentylacji.  

9. Dodatkowe akcesoria

Nie używaj akcesoriów dodatkowych, które nie były dołączone do 

urządzenia, lub których nie zaleca producent, ponieważ mogą 

powodować zagrożenia. 
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10. Ochrona przed zamoczeniem

Urządzenie nie może być narażone na zamoczenie (np. na kapanie lub 

rozpryskiwanie płynów) lub na jakiekolwiek przedmioty napełnione 

płynami (np. wazon z kwiatami postawiony na urządzeniu. 

UWAGA: należy zachować bezpieczeństwo elektryczne. Urządzenia lub 

akcesoria podłączone do urządzenia powinny być wyposażone w znak 

certyfikacji bezpieczeństwa oraz nie powinny być modyfikowane, aby nie 

stwarzać niebezpieczeństwa. Pomoże to uniknąć potencjalnego 

zagrożenia porażenia prądem lub pożaru. W przypadku wątpliwości 

należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisowym. 

11. Montaż produktu

Produktu nie należy umieszczać na niestabilnym podłożu (np. na wózku, 

stojaku, statywie etc.), ponieważ upadek urządzenia może spowodować 

poważne obrażenia dziecka lub osoby dorosłej, jak również spowodować 

uszkodzenie produktu.  

Każdy montaż produktu powinien być zgodny z instrukcjami producenta 

oraz zgodny z dodatkowym wyposażeniem zalecanym przez producenta. 

12. Uziemienie anteny zewnętrznej.

Jeśli do urządzenia podłączona jest antena zewnętrzna lub kablowa, 

upewnij się, czy antena i kabel są uziemione, aby zapewnić ochronę 

przed przepięciami i ładunkami statycznymi.  
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13. Linie zasilające - system anten zewnętrznych nie powinien

znajdować się w pobliżu napowietrznych linii energetycznych i innych 

obwodów elektrycznych lub energetycznych. Podczas instalowania 

zewnętrznej anteny należy zachować szczególną ostrożność, aby nie 

dotknąć lub nie zbliżać się do takich obwodów przewodów zasilających, 

ponieważ kontakt z nimi może być śmiertelny. Montaż anteny 

zewnętrznej może być niebezpieczny i powinien je wykonać instalator z 

odpowiednimi uprawnieniami. 

Przydatne informacje: 

14. Czyszczenie - przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć

produkt od gniazda ściennego. Nie należy używać płynnych środków 

czyszczących lub aerozolowych, ponieważ użycie ich może spowodować 

porażenie prądem lub pożar. 

15. Błyskawica - w celu zapewnienia dodatkowej ochrony tego produktu

np. podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub jeśli jest on 

nieużytkowany przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę z gniazda 

ściennego i odłączyć antenę lub inny system kablowy. Zapobiegnie to 

uszkodzeniu produktu wskutek pioruna i przepięć. 

16. Konserwacja - nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, gdyż

otwarcie lub zdejmowanie pokryw może narazić Cię na niebezpieczne

napięcia lub inne niebezpieczeństwa. Zaleca się odesłać produkt do

wykwalifikowanego serwisu.
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17. Sytuacje wymagające serwisu.

A. Przewód zasilający przystosowany do adaptera prądu stałego jest

uszkodzony. 

B. Rozlano ciecz lub jakieś przedmioty wpadły do urządzenia.

C. Produkt został narażony na działanie deszczu lub wody.

D. Produkt został uszkodzony.

E. Produkt wykazuje ewidentną usterkę.

F Jeśli obraz w TV nie działa prawidłowo, postępuj zgodnie z instrukcją 

obsługi. Stosuj tylko odpowiednie elementy, które zostały 

wyszczególnione w instrukcji obsługi. Niewłaściwe ustawienie innych 

elementów sterujących może spowodować  uszkodzenie i potem często 

może wymagać dodatkowej pracy wykwalifikowanego technika, aby 

przywrócić normalny tryb pracy urządzenia. 

18. Części zamienne - jeśli potrzebne są części zamienne, należy

zwrócić się do wykwalifikowanego serwisu o sprawdzenie, czy wymienne 

części zamienne mają te same cechy bezpieczeństwa, co oryginalne 

części. Wymiana części zamiennych na inne niż określone przez 

producenta może spowodować pożar, porażenie prądem itp. 

19. Kontrola bezpieczeństwa - po zakończeniu naprawy produktu należy

zwrócić się do technika serwisu, aby przeprowadził testy bezpieczeństwa 

zalecone przez producenta w celu stwierdzenia, że produkt nadaje się 

do bezpiecznego użytkowania. 
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2. WYGLĄD PRODUKTU

 2.1 Panel przedni 

2.2 Panel tylny 
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2.3 Pilot zdalnego sterowania 

(RCU) 

Przełącza pomiędzy trybami pracy i 

gotowości 

Wyciszenie dźwięku 

PRZYCISKI CZERWONY/ZIELONY/ZÓŁTY/ 

NIEBIESKI: przyciski funkcyjne aktywowane w 

podmenu 

Przewijanie do tyłu / do przodu 

Poprzedni / następny 

 Odtwarzanie 

 Pauza / Timeshift 

 Stop nagrywanie/odtwarzanie  

SETTING: Przejście do głównych ustawień

SUBTITLE: Lista dostępnych napisów 

TTX: Włączanie / wyłączanie telegazety 

AUDIO: Wybór trybu i ścieżek audio 

EPG: elektroniczny przewodnik po programach 

MENU: Aktywuje Menu Główne lub powraca 

do trybu oglądania 

INFO: Wyświetla informację o danym kanale 

OK: Potwierdza wybraną operacje albo 

wyświetla listę kanałów podczas oglądania 

programu 

Przyciski nawigacyjne (kursory) do 

poruszania się  menu (GÓRA/DÓŁ, w

LEWO/PRAWO) 

FAV: Wyświetlanie listy ulubionych kanałów 

EXIT: Wyjście z obecnego menu 

VOL+/-: Ustawianie głośności 

REC: Włączenie nagrywania 

HOME: Powrót do strony głównej 

CH+/-: Zmiana kanałów 

PRZYCISKI 0,1,2,3-9 Numeryczne wybieranie 

kanałów 

BACK: Powrót do poprzedniego kanału lub 

strony 

TV/RADIO: Przełączanie trybu TV i radio
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3. POŁĄCZENIE SYSTEMOWE

Istnieje wiele różnych typów telewizorów i innych urządzeń, które można 

podłączyć do dekodera. W niniejszym podręczniku zapoznasz się z 

najpopularniejszymi sposobami podłączania sprzętu. 

UWAGA: 

1. Nie wolno podłączać/odłączać złącza HDMI, gdy dekoder jest

włączony. 

2. Kontrolka zasilania zmieni kolor na zielony, gdy urządzenie zostanie

włączone, a gdy przejdzie w stan gotowości zmieni się na kolor 

czerwony. 
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4. PIERWSZE KROKI

Jeśli korzystasz z dekodera po raz pierwszy, musisz wykonać kilka 

czynności, aby skonfigurować urządzenie. 

Naciśnij przycisk "LEWO" lub "PRAWO", a następnie naciśnij przycisk 

"OK", aby powrócić do poprzedniej strony lub wejść na następną stronę. 

 Wybierz język 

Wybierz kraj 

Skonfiguruj sieć 

Podświetl "Ethernet" lub "WIFI", aby skonfigurować sieć  

UWAGA: Jeśli nie chcesz konfigurować sieci, pomiń ten krok. 
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Witamy - wyszukiwanie kanału 

Po zakończeniu ustawień początkowych zostanie wyświetlone menu 

przypomnień. Zaznacz pole "Szukanie 

kanału" i naciśnij "OK", aby otworzyć 

menu powitalne. 

W tym menu skonfiguruj region, język, rozdzielczość wideo i tryb ekranu. 

Wybierz OK i naciśnij przycisk "OK", aby rozpocząć wyszukiwanie

kanałów. 

Strona główna  

Po zakończeniu wyszukiwania kanału wyświetli się "Strona główna”. 
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5. DEKODER

5.1 Menu główne 

W głównym menu dekoder oferuje  

użytkownikowi wykonywanie takich 

operacji jak: „Szukanie Kanału”, „Edycja 

Kanału”, „Ustawienia Systemowe” i 

„Narzędzia”. 

1. Naciśnij lewy przycisk nawigacyjny w

celu podświetlenia głównego okna (lewa 

strona ekranu) i naciśnij OK., aby przejść do trybu pełnoekranowego. 

2. Naciśnij przycisk „MENU”, aby wejść do głównego menu.

3. Za pomocą przycisków nawigacyjnych (lewy, prawy, góra, dół) wybierz

żądaną funkcję i naciśnij „OK, aby znaleźć się w podmenu. Chcąc wrócić 

do głównego menu użyj ponownie przycisków nawigacyjnych. 

4.Użyj „EXIT”, aby wyjść z głównego menu.

5.1.1 Szukanie kanałów 

W tym menu masz możliwość automatycznego lub ręcznego skanowania 

kanałów. 

Automatyczne skanowanie kanałów  

1 W menu "Szukanie kanałów" naciśnij 

przycisk „PRAWO", aby wybrać opcję 

"Skanowanie automatyczne" 

2 Naciśnij "OK", aby wejść do podmenu „Skanowanie automatyczne”. 

3 Naciśnij przycisk kursora, aby ustawić "Tylko FTA" / "Tylko T2". 
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4 Zaznacz opcję "Skanuj", naciśnij przycisk "OK", aby rozpocząć 

automatyczne skanowanie kanałów. 

Ręczne skanowanie kanałów 

Skanowanie ręczne pozwala na wyszukanie 

kanałów w trybie manualnym. 

1 W menu "Szukanie kanałów" naciśnij 

przycisk "PRAWO", aby wybrać opcję 

"Skanowanie ręczne" 

2 Naciśnij przycisk "OK", aby wejść do podmenu „Skanowanie ręczne”. 

3 Naciśnij przycisk kursora, aby ustawić "Tryb skanowania", "Pasmo 

skanowania", "Numer kanału”, "Częstotliwość" i "Szerokość pasma". 

4 Podświetl "Szukaj" i naciśnij przycisk "OK", aby ręcznie rozpocząć 

skanowanie kanału. 

LCN - Logiczny Porządek Kanałów (wg Operatora) 

To menu umożliwia włączenie / wyłączenie funkcji LCN. 

Jeśli włączona jest funkcja LCN (Logiczny Porządek Kanałów), nie 

można zmienić pierwotnej kolejności kanałów telewizyjnych. 
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5.1.2 Lista Kanałów 

Dostęp do listy kanałów uzyskasz będąc w pełnoekranowym trybie pracy 

i naciskając na pilocie przycisk „OK”. 

5.1.3 EPG - Elektroniczny Przewodnik po Programach 

1. Naciśnij przycisk "EPG", aby wejść do menu EPG, a podgląd

bieżącego kanału zostanie wyświetlony w lewym górnym rogu ekranu. 

2. Naciśnij przycisk kursora "góra” lub

"dół", aby wybrać żądany kanał i naciśnij 

przycisk "lewo" lub "prawo", aby wybrać 

żądane zdarzenie. 

3. Naciśnij „CZERWONY” przycisk, aby

przejść do poprzedniej strony. Naciśnij „ZIELONY PRZYCISK”, aby 

przejść do następnej strony. Naciśnij "ŻÓŁTY" przycisk, aby wejść do 

menu ustawień timera. 

4. Podświetl wybrane wydarzenie i naciśnij przycisk "OK", aby wyświetlić 

szczegóły wydarzenia. 

5. Naciśnij przycisk "EXIT", aby wyjść z menu EPG.

5.1.4 Edycja kanałów
Będąc w trybie pełnoekranowym postępuj wg niżej opisanych kroków: 

1 Naciśnij przycisk "MENU", aby 

wejść do menu głównego. 
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2 Naciśnij przycisk "W GÓRĘ" lub "W DÓŁ", aby podświetlić "Edycja 

Kanałów" i naciśnij przycisk "PRAWO", aby wejść do menu.. 

3 Naciśnij przycisk "W GÓRĘ" lub "W DÓŁ", aby podświetlić żądany 

element. Naciśnij przycisk "OK", aby wejść do podmenu. 

4 Naciśnij przycisk "EXIT", aby zakończyć edycję kanału. 

Lista kanałów telewizyjnych i radiowych 

To menu umożliwia tworzenie list Ulubionych kanałów oraz Blokowanie, 

Pomijanie, Przesuwanie, Sortowanie, Usuwanie, a także zmianę nazw 

wybranych kanałów telewizyjnych i radiowych. 

1. W menu Edycja kanału wybierz "Lista kanałów TV" lub "Lista kanałów

radiowych" i naciśnij przycisk "OK", aby przejść do żądanej listy. 

2. Naciśnij przycisk "W GÓRĘ" lub "W DÓŁ", aby podświetlić żądany

kanał, naciśnij przycisk "OK", a w prawym górnym rogu ekranu zostanie 

wyświetlony podgląd kanału. 

✓ Naciśnij przycisk FAV, a następnie naciśnij przycisk OK, aby

ustawić Ulubione kanały.

✓ Naciśnij przycisk „Czerwony”,

aby włączyć funkcję

„Blokada”. Następnie naciśnij

przycisk OK, aby zablokować

wybrane kanały. Wyświetli się

komunikat „Wprowadź hasło”,

aby zablokować wybrane kanały (domyślne hasło: 0000 lub 1234).
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✓ Naciśnij "Zielony" przycisk, aby włączyć funkcję "Pomiń", naciśnij 

"OK", aby pominąć żądany kanał.

✓ Naciśnij "Żółty" przycisk, aby aktywow      ać funkcję "Przenieś". 

Podświetl wybrany kanał i naciśnij przycisk "OK", aby potwierdzić. 

Za pomocą przycisków „GÓRA” lub „DÓŁ” przesuń kanał na nową 

pozycję. Zatwierdź naciskając „OK”.

✓ Naciśnij "Niebieski" przycisk, aby wejść do podmenu „Edycja 

kanałów” (Sortuj, Zmień Nazwę, Usuń).

✓ Ponowne wciśnięcie przycisków funkcyjnych (oznaczonych 

kolorami) powoduje wyjście z funkcji im przypisanej. 

3. Naciśnij przycisk "EXIT", aby zapisać i wrócić do menu "Edycja

kanałów”. 

Zasadniczo "Lista kanałów radiowych" jest taka sama, jak "Lista kanałów 

TV", tylko w trybie "Lista kanałów radiowych" nie ma informacji wideo, 

więc w prawym górnym oknie podglądu zawsze wyświetla się logo . 

Usuń wszystko 

1. W menu Edycja kanału wybierz "Usuń wszystko", naciśnij przycisk

"OK". Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła (domyślne 

hasło to "0000" lub "1234"). 

2. Zostanie wyświetlone okno ostrzegawcze.

• Wybierz "Tak", naciśnij przycisk "OK", aby usunąć wszystkie
kanały. 

• Wybierz "Nie”, aby anulować usuwanie
.
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5.1.5 Ustawienia systemowe 

Menu „Ustawienia systemowe” umożliwia: wybór języka, systemu TV, 

ustawienia czasu lokalnego, Timera (przesunięcia czasowego), blokady 

rodzicielskiej, ustawień OSD, Ulubionych i innych. 

Będąc w pełnoekranowym trybie dekodera : 

1. Naciśnij przycisk "MENU", aby wejść do menu głównego.

2. Naciśnij przycisk "W GÓRĘ" lub "W DÓŁ", aby podświetlić "Ustawienie

systemu", naciśnij przycisk "PRAWO", 

aby wejść do menu ustawień systemu. 

3. Użyj kursora "Góra" lub "Dół", aby

podświetlić żądany element i naciśnij 

"OK", aby wejść do podmenu. 

4. Naciśnij przycisk "EXIT", aby zakończyć.

Ustawienia języka 

Menu umożliwia ustawienie języka systemu, dźwięku, napisów i 

telegazety oraz napisów dialogowych 

(przycisk SUBTITTLE na pilocie). 

Napisy: Wyłączone / Włączone 

System TV 

Menu umożliwia ustawienie: rozdzielczości wideo, proporcji obrazu oraz 

cyfrowego wyjścia audio/wideo. 

Rozdzielczość wideo: Skonfiguruj rozdzielczości 

Tryb Aspect: Auto / 4: 3PS / 4: 3PB / 4: 3LB / 16: 9 

Cyfrowe wyjście audio: BS / LPCM 

Wyjście wideo: RGB / CVBS 
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Ustawienia Czasu Lokalnego 

Ta funkcja umożliwia ustawienie regionu i czasu lokalnego. 

Obszar: użyj, aby zmienić region.  

Według GMT : czas wg kraju / czas wg użytkownika / wyłącz 

Przesunięcie GMT: zakres korekcji GMT to "-11: 30 ~ + 12: 00", co pół 

godziny stopniowo wzrasta (dotyczy tylko trybu "Ustawienia 

użytkownika") 

Czas letni: Włącz/Wyłącz, Data, 

Godzina. 

Naciśnij przycisk numeryczny, aby 

ustawić Datę/Czas (tylko w trybie 

"Wyłącz" dla GMT). 

Ustawienia timera 

Ta funkcja pozwala zaprogramować nagrania. Dostępnych jest 8 

timerów. 

Tryb timera: Wyłącz / Raz / Codziennie / Co tydzień / Co miesiąc 

Funkcje timera: Kanał / Nagrywanie 

Kanał: Ustaw kanał nagrywania

Data: Ustaw datę używając przycisk ów
numerycznych 

Na czas : ustaw datę używając 
przycisków numerycznych 

Czas trwania: ustaw czas trwania, używając przycisków numerycznych 
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Blokada rodzicielska 

Ta funkcja umożliwia zablokowanie menu i kanałów, ustawienie Blokady 
np. na grupy kanałów oraz zmianę hasła. 

1. W menu "Ustawienia systemowe" 
wybierz funkcję "Blokada rodzicielska" i 
naciśnij "OK"

2. Zostanie wyświetlony monit „Wprowadź 
hasło”(domyślne hasło to "0000" lub 
"1234"). 

3.Po wprowadzeniu prawidłowego hasła można skonfigurować blokadę 
rodzicielską i zmienić bieżące hasło. 

Ustawienia OSD 

Ta funkcja umożliwia ustawienie czasu wyświetlania OSD i przejrzystości 
menu. 

Czas wygaszania OSD: 1-6s 

OSD Przejrzystość: Wyłącz / 10% / 20% / 30% / 40% 

Ulubione 

Ta funkcja umożliwia zmianę nazwy ulubionej grupy. 

1. W menu "Ustawienia systemowe" wybierz "Ulubione" i naciśnij "OK",

aby wejść w „Listę Ulubionych”. 

2. Wybierz grupę ulubionych, którą chcesz zmienić, naciśnij przycisk

"OK", aby otworzyć klawiaturę 

numeryczną. Używając przycisków na 

pilocie wprowadź litery, cyfry (maks. 12 

znaków) i zatwierdź przyciskiem Enter na 

wyświetlonej klawiaturze. Na Liście 

Ulubionych pojawi się zmieniona nazwa 

wybranej grupy 

3. Naciśnij "EXIT", aby zamknąć menu zmiany nazwy grupy.
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Audiodeskrypcja  

Ta funkcja umożliwia skonfigurowanie audiodeskrypcji. 

Audiodeskrypcja:  Włączone/Wyłącz 

• Inne

To menu umożliwia ustawienia Funkcji gotowości oraz Zasilania anteny. 

Funkcja gotowości: 1 godz./2godz./3godz./Wyłącz 

Zasilanie anteny: Wyłącz/Włączone (zasilanie anteny 5V lub brak 

zasilania 5V). 
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5.1.6 Narzędzia
Będąc w trybie pełnoekranowym dekodera: 

1. Naciśnij przycisk "MENU", aby wejść do menu głównego.

2. Używając przycisków kursora na

pilocie podświetl "Narzędzia" i używając

prawego kursora wejdź do menu

Narzędzia (Informacje / Ustawienia

fabryczne / Aktualizacja oprogramowania

Bezpiecznie usuń USB/Ustawienia PVR).

3. Podświetl wybrany element i naciśnij

przycisk "OK", aby wejść w podmenu. 

4. Naciśnij przycisk "EXIT", aby zakończyć menu.

Informacje 

Tutaj znajdziesz ważne informacje o odbiorniku i oprogramowaniu 

1 W menu "Narzędzia" wybierz 

"Informacje", naciśnij "OK", a następnie 

otwórz okno informacyjne. 

2 Naciśnij przycisk "EXIT", aby zamknąć 
okno. 
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Ustawienia fabryczne 

To menu umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych. 

1. W menu "Narzędzia" wybierz "Ustawienie fabryczne", naciśnij przycisk

"OK". Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła (domyślne 

hasło to "0000" lub "1234"). 

2. Zostanie wyświetlone okno z potwierdzeniem.

Wybierz "OK", aby powrócić do ustawień 

fabrycznych i wyczyścić wszystkie kanały. 

Wybierz "Anuluj", aby anulować ustawienia 

fabryczne. 

3. Naciśnij "EXIT", aby zakończyć.

UWAGA: Powrót do Ustawień fabrycznych kasuje wszystkie istniejące 

kanały i ustawienia użytkownika 

Aktualizacja oprogramowania 

Menu umożliwia uaktualnienie wersji oprogramowania przez USB. 

1. W menu "Narzędzia" wybierz "Aktualizacja oprogramowania", naciśnij

przycisk "OK", zostanie wyświetlone 

okno „Ustawienia aktualizacji”  

2. Podświetl "Uruchom aktualizację" i

naciśnij przycisk "OK", aby rozpocząć uaktualnienie. 

3. Naciśnij przycisk "EXIT", aby zakończyć.
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Bezpiecznie usuwanie urządzenia USB 

Ta funkcja umożliwia bezpieczne usunięcie zewnętrznego urządzenia 

USB. 

1. W menu "Narzędzia" wybierz 

"Bezpiecznie usuń USB" 

2 Naciśnij "OK”. Pojawi się okno 

”Usuwanie dysku”. Wybierz "OK", aby bezpiecznie odłączyć zewnętrzne 

urządzenie USB. 

Ustawienie PVR  

Ta funkcja umożliwia "Ustawienie TMS” (Timeshift) i „Ustawienie HDD”. 
1.  W menu "Narzędzia" podświetl "Ustawienie PVR" i naciśnij "OK".

Pojawi się menu „Ustawienie PVR” 

2. Podświetl żądaną funkcję i naciśnij

„OK”, aby wejść do podmenu. 

3. Naciśnij przycisk "EXIT", aby

zakończyć 

Ustawienie PVR - Timeshift 

To menu umożliwia Włączanie/Wyłączanie funkcji Timeshift 

(Przesunięcia Czasowego). 

1 W menu "Ustawienie PVR", wybierz 

"Ustawienie TMS ", naciśnij "OK", aby 

wejść do podmenu. 

2 Używając przycisków nawigacyjnych, podświetlasz żądaną funkcję i 

wykonujesz żądaną operację używając przycisków nawigacyjnych na 

pilocie.

24 



Cyfrowy odbiornik TV naziemnej 

3. Przycisk "EXIT" – wyjście z danej operacji i powrót do oglądanego

kanału. „Przes.czas”: Wyłącz/Włączone, „Nagraj z TMS”: 

Wyłącz./Włączone 

Ustawienie zewnętrznego dysku USB: 

Menu „Ustawienia dysku” pokazuje niektóre parametry podłączonego 

zewnętrznego urządzenia USB oraz pozwala skonfigurować typ alokacji 

pamięci i sformatować podłączony dysk. 

1. W menu "Ustawienie PVR" podświetl opcję "Ustawienie HDD” i

naciśnij "OK", aby wejść do menu 

ustawień dysku. 

2. Za pomocą przycisków 

nawigacyjnych, podświetl żądaną 

opcję i naciśnij "OK", aby wejść do 

podmenu. 

„Przydział HDD”  - przyporządkowanie typu:  

Nagrywanie (Rec)/Timeshift (TMS) / REC + TMS 

„Formatowanie”- usunięcie danych z dysku, system plików: FAT/NTFS 

3. Za pomocą przycisków nawigacyjnych skonfiguruj żądaną operację i 

naciśnij „OK” w celu potwierdzenia lub „Anuluj”, jeżeli nie chcesz 

kontynuować działania. 

4. Naciśnij Exit, aby wyjść z menu i wrócić do oglądanego kanału.

UWAGA: Aby skonfigurować typ alokacji lub sformatować dysk, należy 

wybrać partycję na zewnętrznym dysku twardym. 

25 
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6. USTAWIENIA

6.1 Ustawienia Menu Głównego 

Menu aktywujesz naciskając na pilocie przycisk SETTING.  

Menu umożliwia ustawienia sieci, systemu oraz przywrócenie ustawień 

fabrycznych. 

1 Naciśnij przycisk "LEWO" lub "PRAWO", aby podświetlić żądany 

element. 

2 Naciśnij przycisk "OK", aby wejść do podmenu. 

3 Naciśnij przycisk "EXIT", aby zakończyć. 
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Ustawienia sieci 

W menu „Ustawienia sieci” 

można wybrać sieć LAN/WLAN i 

wyświetlić status sieci. 

LAN: DHCP / Stat. adres IP 

WLAN: Tel. kom. / Skan. / TRYB IP  

Telefon komórkowy: 

1. Podświetl opcję "Tel. kom." i 

naciśnij "OK". Pojawi się menu z 

kodem QR. 

2. Uruchom w smartfonie 

DreamPlus APP. Zeskanuj kod 

QR, aby pobrać aplikację 

DreamPlus i kliknij przycisk „[-]”, 

aby skonfigurować połączenie z 

WIFI dla dekodera. 

dostępne Skanowanie: wyszukaj 

urządzenie WIFI 

TRYB IP: DHCP / Stat.adres IP  

Status sieci: wyświetlanie 

informacji o sieci 
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Ustawienia systemowe 

Menu umożliwia ustawienie języka i kraju. 

Wybierz język  Wybierz kraj 

Powrót do ustawień fabrycznych 

Menu pozwala usunąć wszystkie wprowadzone przez użytkownika 

zmiany i powrót do ustawień fabrycznych. 

1. Będąc w menu głównym (przycisk SETTING), podświetl opcję

"Przywróć Ustawienia Fabryczne" i naciśnij "OK"

2. Zostanie wyświetlone okno ostrzegawcze.

Wybierz "TAK", aby 

powrócić do ustawień 

fabrycznych.  

Wybierz "NIE", aby 

anulować operację. 
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7. APPs  APLIKACJE

7.1 Strona Główna 

1 Naciśnij przycisk "HOME", pojawi się strona główna. 

2 Naciśnij przycisk "PRAWO", aby wejść 

do obszaru aplikacji ( okienka po prawej 

stronie ekranu) 

3 Naciśnij przycisk "W GÓRĘ" lub "W 

DÓŁ", aby podświetlić żądaną aplikację. 

4 Naciśnij przycisk "OK", aby otworzyć aplikację. 

5 Naciśnij przycisk "EXIT", aby wyjść. 

7.2 YouTube 

Ta aplikacja umożliwia odwiedzenie witryny YouTube. 

• Wybierz żądany element i naciśnij

przycisk "OK", aby wejść w

wybraną aplikację.

• Przycisk "EXIT" lub "HOME", aby

powrócić do strony głównej.

 

• Podczas oglądania filmu naciśnij 

przycisk "OK", aby wyświetlić 

pasek informacji odtwarzacza wideo i naciśnij przycisk "BACK", 

aby go ukryć. 

Pasek informacyjny odtwarzacza wideo: 

Skok 10s do tyłu / Skok 10s do przodu  

Play / Pauza 
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7.3 TV Store 

TV Store daje dostęp do ok.200 aplikacji zarządzanymi przez portal 

Foxxum. Do wyboru są wiadomości, serwisy pogodowe, 

społecznościowe, programy dla dzieci etc. Możesz oglądać żądane 

aplikacje naciskając przycisk "OK". 

• Ustawienie TV Store

Możesz ustawić filtr języka dla aplikacji, 

język portalu, informacje o pogodzie i 

zresetować portal. 

• Live Channel

Ta aplikacja udostępnia kanały płatne na żywo. 

✓ Naciśnij przycisk "GÓRA"/"DÓŁ", aby zmienić kanał. Naciśnij "OK",

aby wyświetlić listę kanałów.

✓ Naciśnij przycisk "GÓRA"/"DÓŁ", aby wybrać żądany kanał i

naciśnij "OK", aby go obejrzeć. 

✓ Naciśnij przycisk "EXIT", aby wyjść.

✓ Ustawienia: Używając Smartfonu lub PC,

proszę odwiedzić stronę www.yakkatv.com

w celu rejestracji i zamówienia pakietu TV

(po bezpłatnym okresie próbnym).

✓ W menu „Live Channel” (Kanały na żywo)

naciśnij ”CZERWONY" przycisk, aby przejść do menu ustawień. 

Naciśnij przycisk "GÓRA"/"DÓŁ", aby wybrać CDN. 

✓ Naciśnij "CZERWONY" przycisk, aby wyjść.

UWAGA: Jeśli nie możesz wyświetlić kanału lub wystąpił inny problem, 

prosimy o kontakt z serwisem Yakka TV 
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• Mediaplayer  

Wybierz "Mediaplayer" i naciśnij przycisk "OK", aby wejść do menu 

„Zarządzanie dyskiem".

Po podłączeniu urządzenia, 

zostanie ono automatycznie 

rozpoznane.  

Naciskając przycisk „OK” możesz odtwarzać, wyświetlać oraz kasować 

pliki z urządzenia (pliki wideo, pliki 

muzyczne, zdjęcia) i nagrane 

programy telewizyjne (PVR). 

• DLNA

DLNA - udostępnianie plików multimedialnych w tej samej sieci. 

Umożliwia połączenie smartfona z dekoderem. 

Po podłączeniu do sieci możesz przesłać film, muzykę i zdjęcia ze 

smartfonu do dekodera. 

1. Podłącz smartfon i dekoder do tej samej sieci LAN (ten sam

identyfikator SSID sieci WIFI). 

2. Zostań w aktualnym menu.

3. Skanuj kod QR w prawym górnym

rogu ekranu, aby pobrać aplikację 

DreamPlus. 

4. Otwórz aplikację Dreamplus w

smartfonie i wybierz dekoder (nazwa widoczna po lewej stronie ekranu). 

5. Odtwarzanie filmu/muzyki/obrazu w telefonie komórkowym, kliknij

przycisk " ", aby wyświetlić ekran telewizyjny. 
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8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W niektórych regionach cyfrowy sygnał naziemny może być słaby. Więc lepiej 

posłużyć się anteną, w której wbudowano wzmacniacz do oglądania słabych kanałów

sygnałowych. 

Problem Możliwa przyczyna Co zrobić 

Kontrolka gotowości nie świeci Odłączony przewód zasilający 

Brak zasilania 

Sprawdź przewód zasilający 

Sprawdź adapter 

Nie znaleziono sygnału Antena jest odłączona 

Antena jest uszkodzona lub 

nieprawidłowo ustawiona  

Antena jest poza obszarem 

sygnału 

Sprawdź przewód antenowy 

Sprawdź antenę 

Sprawdź mapę zasięgu 

Brak obrazu lub dźwięku SCART/AV nie jest wybrany w 

telewizorze 

Sprawdź kabel 

Sprawdź źródło sygnału w TV 

Komunikat o zaszyfrowanym 

kanale 

Kanał jest szyfrowany Wybierz kanał alternatywny 

Brak reakcji na zdalne 

sterowanie 

Odbiornik jest wyłączony 

Pilot nie jest skierowany 

prawidłowo 

Przedni panel urządzenia jest 

zasłonięty (zakryty) 

Słabe baterie/ akumulatorki 

Wyłącz i włącz wtyczkę 

Skieruj pilot na przedni panel 

Sprawdź przeszkody 

Wymień baterie w pilocie 

Zapomniane hasło blokady

kanału 

Ponownie zeskanuj kanały, 

aby anulować blokadę kanału 

Zapomniane hasło blokady menu Skontaktuj się z linią pomocy 

Pilot nie działa (1) Baterie w pilocie zdalnego

sterowania wymagają wymiany 

(2) Istnieje przeszkoda blokująca

ścieżkę sygnału pomiędzy pilotem 

a dekoderem 

(1) Wymień baterie

(2) Sprawdź, czy nie ma

przeszkody na drodze między 

pilotem zdalnego sterowania 

a dekoderem 
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SPECYFIKACJA 

TUNER & CHANNEL 

• ZŁĄCZE WEJŚCIOWE RF  x1

• (IEC-TYPE, IEC169-2, żeńskie)

• ZŁĄCZE WYJŚCIOWE RF x1

• (IEC-TYPE, IEC169-2, męskie)

• ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI:
174MHz~230MHz(VHF)

• 470MHz ~862MHz (UHF)

• POZIOM SYGNAŁU:

• -15 ~ -80 dbm 

WIFI 

• Częstotliwość: 2.4G~2.4835Ghz

• Standardy IEEE: IEEE 802.11b/g/n 

DEKODER 

• Video dekoder

• Audio dekoder 

• Prędkość wejściowa

• FORMAT VIDEO

• WYJŚCIA VIDEO

• MODULACJA 

MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 
OBSŁUGA ASP 

HEVC/H.265 MP@L4.1 

MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 
ICE958 SPDIF/Dolby D+ and Dolby D 

MAX. 48Mbit/s 

4:3/,16:9 

 HDMI, CVBS, RGB 

    QPSK,16QAM,64QAM,  256QAM 

PODŁĄCZENIE 

• TUNER

• DATA 
PORT

• HDMI

• SCART

• SPDIF

• LAN 

WEJŚCIE ANTENOWE x1, WYJŚCIE RF x1 

USB slot x1 

WYJŚCIE HDMI  x1  

DO TV x1  

COAXIAL x1  

ETHERNET x1 

ZASILACZ 

• WEJŚCIE DC

• POBÓR ENERGII 

12V   1A 

<=7W 

mailto:HP@L4.1
mailto:MP@L4.1


Deklaracja zgodności

Producent poświadcza za zgodność tego produktu z następującymi wytycznymi 
i standardami:
Dyrektywa RED:
EN 300 328 V2.1.1: 2016
EN 303 340 V1.1.2: 2016
EN 301 489-1 V2.2.0: 2017
EN 301 489-17 V3.2.0: 2017
Dyrektywa EMC:
EN 55032: 2015
EN 55020: 2007 + A11: 2011 + A12: 2016
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
Dyrektywa LVD i Dyrektywa bezpieczeństwa:
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013
EN 62311: 2008
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