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(A) ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

Odbiornik został zaprojektowany i wyprodukowany w zgodzie z standardami Unii 

Europejskiej (CE). Proszę dla własnego bezpieczeństwa postępuj zgodnie z poniższymi 

instrukcjami. 

1. Podłączenie do prądu  

• Ten produkt działa tylko w zakresie 100V~250V I 50Hz/60Hz. Przed podłączeniem urządzenia 

sprawdź, czy twoje zasilanie mieści się we wskazanym zakresie. 

• Należy pamiętać, że trzeba odłączyć urządzenie od zasilania przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

czynności konserwacyjnych lub instalacyjnych. 

• Upewnij się, że przewód zasilający jest umieszczony w miejscu, w którym mżna łatwo odłączyć go od 

sieci w sytuacjach awaryjnych. 

2. Przeciążenie 
• Nie należy przeciążać gniazda zasilania, przedłużaczy ani rozgałęźników, gdyż może to spowodować 

pożar lub porażenie prądem elektrycznym . 

3. Płyny  
• Ten produkt nie jest wodoodporny i nie powinien być narażony na kapanie, przelewanie, lub wszelkiego 

rodzaju kontakty z cieczami. 

• Na urządzeniu nie powinny być stawiane przedmioty wypełnione wodą.  

• Nie należy czyścić wilgotną szmatką produktu, gdyż może to spowodować zwarcie.  

• Wilgotne przedmioty nie powinny być stawiane w pobliżu produktu.  

4. Wentylacja  
• Należy pozostawić wystarczającą przestrzeń pomiędzy produktem a innymi obiektami, aby zapewnić 

wentylację produktu.  
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• Nie blokuj góry ani tyłu urządzenia obiektami, które spowodują zamknięcie otworów wentylacyjnych i 

doprowadzą do przegrzania urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie produktu. 

• Nie stawiaj na produkcie innych urządzeń elektronicznych.  

• Nie należy wkładać jakichkolwiek szpiczastych przedmiotów takich jak śruby, świderki, itp. do otworów 

wentylacyjnych urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie produktu. 

5. Podłączenie kabla koncentrycznego. 

• Odłączyć zasilanie urządzenia przed podłączeniem kabla koncentrycznego do produktu. W 

przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie odbiornika. 

6. Uziemienie  
• Kabel koncentryczny i konwerter, muszą być uziemione w instalacji. 

7. Lokalizacja  
• Umieścić produkt w pomieszczeniu. 

• Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu, słońca i światła. 

• Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu jakichkolwiek urządzeń cieplnych jak grzejnik lub kominek 

• Upewnij się, że odległość od wszelkich urządzeń elektrycznych i ściany to więcej niż 10cm. 

8. Nie używaj w czasie burzy.  

• Odłącz urządzenie i kabel antenowy podczas burzy lub wyładowań atmosferycznych, zwłaszcza gdy 

urządzenie przez dłuższy czas nie będzie używane. Pozwoli to uniknąć ewentualnych szkód 

spowodowanych przepięciami w zasilaniu lub piorunami. 

9. Wymiana części 
• Nieautoryzowane zamienniki części, zwłaszcza te montowane przez kogoś, kto nie jest 

wykwalifikowanym specjalistą mogą spowodować uszkodzenie produktu . 
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• Upewnij się, że podczas wymiany części są obecni wykwalifikowani technicy, którzy są w stanie 

wykonać zadanie za pomocą elementów określonych przez producenta. 

10. Dysk Twardy 
• Nie odłączaj produktu ani nie wyłączaj zasilania nagle, gdy dysk twardy (HDD) nadal działa . Może to 

prowadzić do uszkodzenia dysku i tym samym systemu. 

• Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia danych na dysku spowodowane 

przez nieodpowiedzialne używanie lub nadużycia użytkowników. 

11. Bateria 
• Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu, gdy baterie są nieprawidłowo wymienione. 

• Wymień baterie na takie same. 

. 

"WEEE" Symbol instructions  

Ten produkt nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, kiedy przestanie działać. 

Prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu 

promowania ponownego użycia zasobów materialnych. Pomoże to zapobiec szkodom dla środowiska 

lub zdrowia ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów. 
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(B) Zawartość opakowania 

 

Proszę zanim rozpoczniesz instację urządzenia sprwdź, czy opakowanie zawiera wymienione poniżej 

elementy. 

• Tuner 

• Pilor 

• Kabel HDMI 

• Instrukcja obsługi 

• Zasilacz 

• Baterie 
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(C) Opis produktu  

▣ Panel przedni 

 

F1: Wyświetlacz FND 

Wyświetla bieżący kanał lub pewną funkcję programowania przy użyciu menu. 

F2: Przycisk (Włącz/Wyłącz) 

F3: Gniazdo USB 

Podłączenie pamięci USB lub zewnętrznego dysku twardego . 

▣ Tylny Panel  

 

  F2 

F3 

F1 
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R1: Czytnik kart Smart 

Dostęna jest jedna kieszeń na 

karty Smart. 

R2: Otwór na moduł CI 

Dostępna jest jedna kieszeń na moduł CI. 

R3: LNB IN 

Podłącz kabel koncentryczny z konwertera do tego złącza. 

R4: S/PDIF 

Do połączenia z cyfrowym systemem audio przy użyciu kabla S / PDIF. 

R5: Wejście audio 

Podłącz telewizor używając kabla RCA TV using RCA.  

  

R6: S/PDIF 

Podłącz do cyfrowego systemy audio przy pomocy kabla S/PDIF. 

R7: HDMI 

Podłącz do telewizora za pomocą kabla HDMI zarówno dla sygnałów audio i wideo. 

R8: LAN  

Podłącz komputer lub inny odbiornik. 

R9: USB 

Podłącz pamięć USB lub zewnętrzny dysk twardy. 

R10: Power 

Podłącz zasilacz. 

R11: On/Off Switch 

Włącz/Wyłącz 

D) Dostęp warunkowy 
Wśród kanałów, które są znajdowane przez tuner, niektóre mogą być odpowiednio dostrojone tylko za 
pośrednictwem karty Smart. Tuner posiada jedno gniazdo czytnika kart Smart i jedno gniazdo na 
moduł CI. Użytkownicy muszą zakupić kartę Smart i/lub moduł CI. Są one wymagane do oglądania 
usług opartych na subskrypcji . 

Instalacja karty typu Smart. 

① Umieść kartę Smart w tunerze zgodnie z instrukcją 

② Upewnij się, że karta pozostaje włożona podczas oglądania.  
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Wprwadzanie do CAM (Moduł dostępu warunkowego) 

Istnieje kilka rodzaji Warunkowego systemu dostępu (CAS), innych niż Xcrypt, który jest 

domyślnie obsługiwany przez Tuner. Aby móc oglądać kanały ,które są zaszyfrowane w 

innych systemach, takich jak Nagravision, NDS, Irdeto, Viaccess, itp, użytkownicy muszą 

nabyć moduł CAM, który jest odpowiedni do każdego CAS, jak również kartę Smast do 

odszyfrowania tych kodowanych kanałów. 

① Umieść kartę Smart w Module CAM tak jak na powyższym obrazku. 

② Kiedy karta Smart jest już w module CAM, umieść go w otowrze CI. 

③ Upewnij się, że moduł CAM pozostaje podłączony w czasie oglądania. 
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(E) Sterowanie Pilotem 
        

Uwaga: kiedy telgazeta jest włączna przycisk MUTE służy 

do poruszania się między stronami telegazety. 
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        . MUTE 
Wyłącza dźwięk 

       . Power 

Włącz lub wyłącz tuner 

       . Recording 

Otwiera menu nagrywania. 

        . Play/ Pause 
Odtwarza wybrany plik (np. nagranie) przy normalnej prędkości. 

Wsztrzymaj lub uruchom program na żywo. 

              . Previous, Next 

       . PVR 
Nagrywa filmy w formacie cyfrowym na HDD i pamięci 

USB urządzenia. 

         
         . Stop 

Zatrzymuje odtwarzanie nagrania i przechodzi do trybu 

podglądu na żywo 

         . Fast Forward 
Przewijanie do przodu z prędkością do 128 razy szybciej niż 

normlana prędkość ( x2 / 4/ 8/16 /32/ 64/ 128). 

       . Fast Forward 

Zatrzymaj program na żywo lub odtwarzane nagranie. 

       . Subtitle 

Wyświetla napisy bieżącego kanału o ile kanał dostarcza napisów. 

       . TV/ Radio 

Wyświetla listę kanałów TV / Radio. 

        . Audio 

 

Wyświetla opcję ścieżki dźwiękowej do wyboru ( np ACS , stereo) . 

         . TTX 
Wyświetla telegazetę, czyli informacje o aktualnym kanale, jeśli kanał 

dostarcza telegazetę. 
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       . FAV 

Wyświetla listę kanałów. 

       . EPG 
Powrót do poprzedniego menu 

       . Info 

Pokazuje informacje na temat oglądanego kanału. 

      . OK 
Potwierdza wybraną w menu opcję. 

      . Navigation Keys 
Nawiguje w górę / dół i lewo / prawo w menu. Góra / dół 

służą do wywoływania listy kanałów . 

      . Menu 

Włącz menu główne. 

      . EXIT 
Przejdź z bieżącej opcji menu do trybu podglądu na żywo 

lub przejdź do poprzedniej strony w menu. 

      . Media 

Wyświetla opcję ścieżki wideo do wyboru . 

     . Volume +/- 

         Regulacja głóśności dźwięku.. 

     . Channel +/- 

         Umożliwia poruszanie się po liście kanałów 

     

 

 

 

 Number Keys 

Wprowadź numer kanału albo liczby wymagane w menu. 

                     . Navigation Tasten 
 
Nawigaccja w górę / dół i lewo / prawo w menu.                 
 

 

Color Keys 

Każdemu przyciskowi jest przypisana określona funkcja, która może 

być inna w każdym menu. 

• Czerwony • Żółty • Zielony • Niebieski 
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(F) Główne cechy 
• Enigma 2 

• System operacyjny LINUX 

• DVB-S2 

• MPEG2/H.264 Hardware 

• Dual Thread 750 Mhz (200 DMIPS) Broadcom BCM7362 Procesor 

• 256 NAND Flash/512MB DDR3 RAM 

• 1 x czytnik smartcard 

• 1 x CI 

• Wyświetlacz numeryczny 

• 2 x USB 2.0 

• HDMI 

• 3 x RCA 

• S/PDIF 

• LAN 

• Obsługa adapterów WiFi 

• EPG (Electronic Program Guide) 

• Automatyczne & ręczne skanowanie 

• Kontrolowanie LNB (DiSEqC) 

• Możliwość zmiany szaty graficznej 

• Nieograniczone możliwości edycji oprogramowania Linux 
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(G) Dane techniczne 

The receiver Technical Specifications 

Front &Side 

Display FND Display 

USB2.0 1 

Standby Button Standby 

Rear 

Panel 

Sat-IF input 1 x F-type Socket 

Video output (Analogue) 1 x Cinch-socket(Video) 

Video/audio output(Digital) 1 x HDMI 

Audio output (Analogue) 2 x Cinch Socket 

Audio output (Digital) Coaxial (SPDIF) 

USB 2.0 1 

Ethernet 1 

Smartcard Slot 1 

Common Interface 1 

Power 

AC Adaptor DC 12V 2A 

Power consumption 

(Max./typ. Operation/stand-by) 36 / 20 / 1W 

Video 
Video resolution 

CCIR 601 (720 x 576 reihen), 576p,  

720p, 1080i 

Video decoding MPEG-2, MPEG-4 kompatibel 

Input data rate 2 – 45 MSymb/s 

S/N > 53 dB 

Decoding 
Decoding 

Digital Audio,MPEG-1, Layer  

1, 2, 3 

Sampling Rate 32 / 4.1 / 48 kHz 

S/N > 65 dB 
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LNB 

LNB supply (vert./horiz.) 13 / 18V; Max. 400mA 

Control signal 
22kHz; ToneBurst ; DiSEqCTM 

1.0 /1.1 / 1.2/ 1.3 

General 

Dimensions(W x H x D) 200 x 45 x 115 mm 

Weight 0.5 kg 

II. Instalacja odbiornika 
Ten rozdział poprowadzi Cię przez cały proces instalacji odbiornika. Proszę przeczytać każdą sekcję 

uważnie, aby upewnić się, że system działa prawidłowo. 

1. Podłączanie kabli stelitarnych 
Odbiornik posiada zintegrowaną głowicę satelitarną, a jednym z pierwszych etapów jest podłączenie 

przewodu/ów satelitarnego do odbiornika w celu uzyskania optymalnej jakości sygnału. Można też 

wybrać jedną z następujących metod połączenia w zależności od wyposażenia, które posiadasz. 

 

A. Podłączenie kabla satelitarnego 
Podłącz kabel satelitarny do wejścia LNB IN. 

2. Podłączenie do telewizora (i VCR) 
 Odbiornik oferuje szereg metod połączenia audio / wideo. 

A. Podłączenie do telewizora za pomocą kabla HDMI 
W trosce o najwyższą jakość obrazu, szczególnie w przypadku telewizji cyfrowej, zalecane jest 

podłączenie go do odbiornika za pomocą kabla HDMI. Większość HDTV posiada złącza HDMI, aby 
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zapewnić najwyższą jakość obrazu. Na tylnym panelu odbiornika zanjduje się jedno wejście HDMI. 

Podłącz telewizor do odbiornika za pomocą kabla HDMI w sposób przedstawiony poniżej. 

 

B. Podłączenie telewizora za pomocą kabli komponentowych. 
Drugie zalecane podłączenie do telewizji cyfrowej odbywa się za pomocą kabla komponentowego 

(YPbPr ). Jednakże, w przeciwieństwie do HDMI, który dostarcza sygnał audio i wideo jednocześnie, 

dostęp do YpbPr wymaga dodatkowego połączenia audio przez przewód RCA (Stereo L / R) lub S / 

PDIF. Skorzystaj ze schematu poniżej. 

 

UWAGA: Jeśli posiadasz amplituner A / V z cyfrowym wejściem audio S / PDIF, połączenie to 
jest zalecane, aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, szczególnie dla dźwięku cyfrowego . 

III. Pierwsza instalacja (za pomocą kreatora) 
Po włączeniu odbiornika po raz pierwszy po zakupie kreator instalacji zainicjuje programowanie 

odbiornika się krok po kroku. 

UWAGA: Przycisk OK służy do potwierdzenia i przechodzenia do następnego etapu. Naciśnij 
przycisk EXIT, aby powrócić do poprzedniej strony. Ten podręcznik został stworzony w 
nawiązaniu do standardowej skórki SD. Można ją zmienić na domyślną skórkę HD. 
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Krok 1. Wybór łącza video 
Odbiornik posiada kika możliwości połączenia wideo i tu można wybrać główny port połączenia wideo 
do odbiornika. Użyj przycisku GÓRA / DÓŁ , aby przewijać w górę i w dół , w celu znalezienia portu 
połączenia wideo z którego chcesz skorzystać. 

 

Krok 2. Wybór trybu video 

 

Odbiornik umożliwia korzystanie z różnych trybów wideo i tutaj można wybrać ten tryb z którego chcesz 

skorzystać. Użyj przycisku GÓRA / DOŁ , aby przewijać w górę i w dół, po to żeby znaleźć tryb wideo, 

z którego chcesz skorzystać. 

 

Krok 3. Wybór języka 
Odbiornik pozwala wybrać twój język spośród wielu i tu można wybrać główny język dla odbiornika. 

Użyj przycisku GÓRA / DÓŁ, aby przewijać w górę i w dół, w ten sposób znajdziesz odpowiedni język 

. 
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Krok 4. Konfiguracja połączenie satelitarnego 
Teraz trzeba skonfigurować połączenie z telewizją satelitarną. Dostępne są dwie opcje :  

• Użyj kreatora, aby skonfigurować podstawowe funkcje  

• Wyjście z kreatora  

Zaleca się użycie kreatora, ponieważ został zaprojektowany, tak aby poprowadzić Cię przez proces 

konfiguracji. 
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Krok 5. Sprawdzanie połączenia z internetem 

 

Proszę podłączyć swój odbiornik do internetu i sprawdzić połączenie z Internetem. Użyj 

przycisku w górę / w dół, aby przewijać w górę i w dół. W ten sposób możesz sprawdzić 

połączenie internetowe. 

Krok 5. Konfiguracja głowicy A 
Naciskajac przyciski w lewo / w prawo, można wybrać jeden z następujących trybów konfiguracji : 

• Nic nie podłączono 
• Prosty 
• LOOP  poprzez: w tej opcji LNB1 powinien być wewnętrznie połączony z wejsciem LNB2 . 
Dostepne są trz tryby dla połączenia kablowego między LNB a odbiornikiem satelitarnym: 

 

• Single 
Opcja ta służy do odbierania 

pojedynczego satelity za pomocą LNB. 

Kabel z konwertera jest podłączony 

bezpośrednio do odbiornika. 
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• Toneburst A/B 
Użyj tej opcji, jeśli chcesz odbierać dwie 

satelity za pomocą przełącznika Toneburst 

• DisEqC A/B/C/D 

Ta opcja pozwala skonfigurować połączenie dla 4 satelit podłączonych do portów Port A, Port B, Port 

C i Port D. 

 

IV. Podstawowe czynności 

1. Informacje o programie (pasek informacyjny)   

[  : Naciśnij przycisk OK    ]OK 

Po każdej zmianie kanał , pasek informacyjny jest zawsze wyświetlany przez 5 sekund (ustawienie 

domyślne). Pasek informacyjny został zaprojektowany, tak aby zapewnić kompleksowe informacje o 

kanale, który aktualnie oglądasz. 

• Naciśnij OK by wywołać pasek informacyjny 

 

① A: Głowica z której obecnie jest nadawany kanał 

② SNR : Poziom sygnału 

③ AGC: Siła sygnału 

④ Nazwa wyświetlanego kanału 

⑤ Czas pzostały do końca wyświetlanego programu 

⑥ Obecnie wyświetlany program 
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⑦ Następny proram 

⑧ REC: Kiedy jest czerwony, oznacza to, że program jest nagrywany. 

⑨ CAS: Program niekodowany 

⑩ Teletext: Wyświetlany kiedy program posiada telegazetę 

⑪ 16:9 : wskaźnik video 

⑫ RED: naciśnij aby włączyć nagrywanie 

⑬ GREEN: naciśnij aby włączyć wybór napisow jeśli są dostępne 

⑭ YELLOW: naciśnij aby włączyć Timeshift 

⑮ Rozszerzenia: naciśnij aby przejść do menu Sleep timera i EPG 

2. Lista kanałów ( Menu wyboru kanałów ) 

[ⓘ: NACIŚNIJ      , przycisk kanału ] 

Jeśli naciśniesz przycisk GÓRA/DÓŁ, włączysz menu Wyboru kanałów, takie jak na obrazku 

poniżej 

Dostępne są cztery rodzaje list kanałów, aby pomóc 

Ci spobodnie wybierać kanały. 

• CZERWONY wyświetla listę wszystkich 

znalezionych kanałów 

• ZIELONY wyświetla listę wszystkich 

przeskanowanych satelit 

Dla każdego satelity programy są ułożone w odpowiedniej kolejności, którą możesz zmienić. 
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  • ŻÓŁTY wyświetla listę dostawców. 

• NIEBIESKI  wyświetla listę twoich ulubionych kanałów. 

Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją aby dodawać kanały do listy uubionych. 
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① Wywołaj listę wyboru kanału, naciskając klawisz GÓRA/DÓŁ. 

② Przejdź do wszystkich list, naciskając CZERWONY przycisk. 

③ Wybierz kanał, który chcesz dodać do listy ulubionych. 

④ Naciśnij przycisk MENU na wybranym kanale. Powtórz tę czynności w następnym menu. 

⑤ Wybierz „Dodaj kanał do bukietu” i naciśnij OK. 

⑥ Przejdź do listy Ulubionych przez naciśnięcie NIEBIESKIEGO przycisku do potwierdzenia, że 

wybrany kanał jest prawidłowo dodany do listy. . 

3. Przewodnik po programach (podgląd wydarzeń) 

[  : Naciśnij przycisk EPG] 
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG ) wyświetla informacje o programie każdego kanału, 

jeżeli kanał posiada takie informacje. EPG porządkuje wydarzenia według czasu i daty wydarzeń. 

Można wyświetlić szczegółowe informacje o programie, naciskając klawisz EPG w następnym 

menu, w ten sposób przejdzies do widoku zdarzeń. 

Szczegółowe informacje o bieżącym kanale będą wyświetlane na EPG. W tym menu dostępne są 

trzy opcje. 

• CZERWONY (podobny) 

Ta opcja pozwala znaleźć podobne programy. Jeśli jest jeden lub więcej programów, które są 

podobne do obecnego programu, zostaną wyświetlone w oknie EPG poniżej. 

• ZIELONY (dodaj timer) 

Jeśli naciśniesz przycisk ZIELONY, pojawi menu ustawienia timera. Opcja ta służy do ustawiania 

nowego czasu dla nagrywania lub przełączania 

- Nazwa 

Wyświetla nazwę prgramu. 

- Opis 

Wyświetla krótką informację a temat wyświetlanego programu. 

- Typ Timera 

• Wybierz PRZEŁĄCZ aby ustawić zmianę kanału 

• Wybierz NAGRAJ  by ustawić nagrywanie. 
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- Typ powtórzenia 

• Wybierz Raz żeby ustawić jedną zmianę kanału lub nagrywanie jednego programu 

• Wyberz Powtórzony do wielokrotnego przełączania lub nagrywania programów. 

• Powtórka - Opcja ta podana jest tylko wtedy, gdy wybrano Powtórzony w typie powtórzenia. 

Dzięki te opcji możesz ustawić aby dany progrm był nagrywany co tydzień, codziennie, od 

poniedziałku do piątku lub według rozkładu, który sam ustalisz. 

- Data 

 Wyświetla aktualną datę. Wyświetla się po wybraniu opcji RAZ w Typie powtórzenia. 

- Czas rozpoczęcia 

Możesz ustawić czas kiedy program ma zostać zmieniony lub kiedy ma rozpocząć się nagrywanie. 

- Czas zakończenia 

Możesz ustawić czas kiedy program ma przestać się zmieniać lub kiedy nagrywanie ma się 

zakończyć. 

- Kanał 

Te okienko pozwala zmienić kanał. PRAWY/LEWY aby wywołać menu wyboru kanału. Można 

wybrać inny kanał z tej listy przy użyciu tej opcji. Aby powrócić do menu wprowadzania timera, 

naciśnij EXIT. 

• ZÓŁTY (pjedyncze EPG) 

Naciśnij ŻÓŁTY na ekranie zdarzen, aby wywołać harmonogramy zdarzeń programu wybranego 

kanału. 

Teraz możesz sortować listę według A - Z lub czasu (naciskając ŻÓŁTY) 

UWAGA: Aby dodać timer nagrywania naciśnij ZIELONY. 

• NIEBIESKI (Multi EPG) 

 

Naciśnij przycisk NIEBIESKI , aby uaktywnić okno EPG Multi. 

- Przesuń widok na poprzedni lub następny program, w ramach tego samego kanału za pomocą 

przycisków Żółty (poprzedni) / niebieski ( następny). 

UWAGA:  

Nie wszystkie kanały dostarczają informacji EPG , a zatem w przypadku braku danych EPG , 
nic nie będzie wyświetlane, za wyjątkiem nazwy kanału 

 

- Można przełączyć się na inny kanał za pomocą przycisku GÓRA / DÓŁ . 

- CZERWONY klawisz służy do natychmiastowej zmiany kanału na zaznaczony 

- ZIELONY przycisk służy do zaplanowania nagrywania lub zmiany kanału. 

4. Wtyczki 

[  : MENU     > wtyczki] 
Odbiornik jest zintegrowany ze standardowym Ethernet 10 / 100Mbps z wtykiem RJ45. Zaleca się 

korzystać z internetu korzystając z połączenia kablowego. Jeśli połączenie sieciowe odbiornika 
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zostanie ustalone, można pobrać wtyczki bezpośrednio ze specjalnie zaprojektowanych stron 

odbiornika. 

① Naciśnij MENU i wybierz WTYCZKI by aktywować wyszukiwarkę WTYCZEK. 

② Naciśnij ZIELONY  aby pobrać liste dostępnych wtyczek. 

③ Kiedy wtyczka zostanie pobrana, wyświetli się lista wtyczek. 

④ Wybierzz wtyczkę do pobrania. 

⑤ Możesz sprawdzić, czy pobieranie przebiegło pomyślnie w wyszukiwarce WTYCZEK. 

 

Na tej stronie można sprawdzić dostępne wtyczki do pobrania, jak na obrazku poniżej. 

 

V. Ustawienia sieci 
Odbiornik jest bardzo skomplikowanym urządzeniem zaprojektowany, tak aby umożliwić 

użytkownikom korzystanie z wielu ustawień systemowych. System został zaprojektowany w 

taki sposób aby był przejrzysty dla użytkownika. Można dostosować swój odbiornik tak aby 

był dla użytkownika wygodny i prosty w użyciu. Ten rozdział poprowadzi Cię przez całe menu 

konfiguracji systemu. 

Przed konfiguracją systemu, przyjrzyj się strukturze menu odbiornika. 

[  : MENU      > Ustawienia > System > Sieć] 
Odbiornik jest zintegrowany ze standardowym Ethernet 10 / 100Mbps z wtykiem RJ45. Zaleca się 

korzystać z internetu urzywając połączenia kablowego. Możesz skonfigurować połączenia sieciowe 

korzystając z menu Konfiguracji urządzenia. 



AX ODIN PLUS Instrukcja obsługi 

AX ODIN PLUS_DVB-S2 RECEIVER 

27 

 

W menu Konfiguracji urządzenia znajduje się pięć rubryk: 

① Ustawienia adaptera 

W tym menu możesz skonfigurować podstawowe ustwienia płaczenia Ethernet. 

• Użyć interfejsu 

TAK włącza połączenie Ethernet. Jeśli ustawisz tę opcję na NIE, połączenie Ethernet nie zadziała. 

• Użyć DHCP 
TAK włącza DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Jeśli ustawisz  

TAK, adres IP zostanie wyszukany automatycnie. Jeśli wybierzesz NIE jeśli chcesz samemu 

wpisac numer IP. W tym wypadku musisz wpisać właściwy adres IP.  

 

1. Wyszukiwanie kanałów 

[  : Naciśnij MENU      > Ustwawienia > Wyszukiwanie kanałów] 

Tutaj można skonfigurować głowicę odbiornika i uruchomić skanowanie kanałów 

automatyczne lub ręczne. 

A. Konfiguracja głowicy 

[  : MENU      > Ustwienia > Wysukiwanie kanałów > Konfiguracja Tunera] 
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Jeśli pierwszy raz przechodzisz przez proces instalacji, tuner A jest już skonfigurowany . Można 

sprawdzić informacje o Tunerz A i satelitach, które są skanowane przez tuner A w następujący 

sposób.

 

B. Automatyczne szukanie kanałów 

[  : Naciśnij MENU      >  Ustawienia > Wyszukiwanie kanałów > Automatyczne 

skanowanie] 

Najprostrzym sposobem na wyszukiwanie kanałów jest Automatyczne skanowanie. W menu 

Automatycznego skanowania, są dwie opcje, które widać na poniższych obrazkach. 

 
• Wyczyść przed skanowaniem 

TAK oznacza, że chcesz wyczyścić obecną listę kanałów prze skanowaniem. Jeśli chcesz 

zachować taką listę wybierz NIE. 

Naciśnij OK aby włączyć automatyczne skanowanie. Proces potrwa kilka minut. W trakcie 

wyszukiwania zobaczysz pasek postępu i wyszukane kanały. 
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C. Ręczne skanowanie kanałów 

[  : MENU      > Ustawienia > Wyszukiwanie kanałów > Skanowanie ręczne] 

Jeśli posiadzasz odpowidnie informacje o każdym kanale, możesz wyszukać kanały 
ręcznie.Istnieje wiele parametrów, które musisz znać aby przeprowadzić skanowanie 
ręczne: 

 
Poniżej wymieniliśmy paramatery, które musisz znać, aby ręcznie wyszukać kanałów. 

① Tuner 

Musisz zdecydwać, która głowica ma wyszukać kanały. 

② System 

Znajdziesz tu dwie opcje DVB-S(SD) i DVB-S2(HD). 

③ Częstotliwość 

Musisz podać dokładną częstotliwość transpondera, który chcesz zeskanować. 

④ Wartość SR 

Musisz podać dokładną wartość SR  transpondera, który chcesz przeskanować 

⑤ Polaryzacja 

Tutaj  do wyboru masz opcje poziome, pionowe, Okrągła Lewa i Okrągła Prawa. Trzeba znać 

polaryzację transpondera, który chcesz zeskanować. 

⑥ FEC (Forward Error Correction) 

Musisz podać dokładną wartość FEC transpondera, który chcesz przeskanować. 

For DVB-S (Standard Definition) For DVB-S2 (High Definition) 
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⑦ Modulacja 

Znajdziesz tu dwie opcje QPSK (SD) i 8PSK (HD). (nowsze odbiorniki nie posiadają tej opcj) 

⑧ Skanowanie sieci 

W tym miejscu masz do wyboru dwie opcje TAK lub Nie. Nie  

służy do skanowania transpondera (TP) w oparciu o dane, które aktualnie posiada odbiornik . TAK 

jest używany do skanowania TP nie tylko na podstawie istniejących danych TP, ale również przy 

użyciu nowych danych TP, jeśli są nowe dane TP transportowane z TP.Opcja TAK trwa dłużej , 

jednak może ona dać lepsze wyniki skanowania. 

⑨ Wyczyść przed skanowaniem 

Wybierz TAK jeśli chcesz usunąć listę knałów przed skanowaniem. Jeśli chcesz zachować 

istniejącą listę, wybierz NIE. 

⑩ Skanuj tylko FTA 

Masz do wyboru dwie opcje TAK lub NIE. Jeśli chcesz skanować jedynie darmowe programy, 

wybierz TAK. W przeciwnym razie wybierz NIE żeby skanować zarówno programy darmowe jak i 

kodowane. 

Naciśnij OK by uruchomić ręczne skanowanie kanałów. Proces potrwa kilka minut. W trakcie 

wyszukiwania zobaczysz pasek postępu i wyszukane kanały. 

    

2. Reset fabryczny 

[  : MENU      > Ustawienia > sieć> Przywracanie ustawień fabrycznych] 
Jeśli chcesz usunąć wszystkie ustawienia z odbiornika skorzystaj z opcji Przywracania ustawień 

fabrycznych. Wybierz TAK aby rozpocząć reset ustawień fabrycznych. 

 

Po zakończeniu procesu przywracania ustawien fabrycznych, odbiornik automatycznie uruchomi się 

ponownie i rozpocznie proces pierwszej instalacji. 

UWAGA: Jeśli zrobisz reset do ustawień fabrycznych, wszystkie dane skonfigurowane 
wcześniej przez Ciebie oraz ustawienia bukietów, list , parametry usług satelitarnych i 
wszystkie inne będą kasowane. 
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VI.Prawa autorskie - GNU GPL 
Powszechna Licencja Publiczna GNU  
Wersja 2, czerwiec 1991 

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, 

Cambridge, MA 02139 USA.  

Zezwala się na kopiowanie i rozpowszechnianie wiernych kopii niniejszego 

dokumentu licencyjnego, jednak bez prawa wprowadzania zmian. 

Preambuła 
 

Większość licencji na oprogramowanie pomyślana jest po to, aby odebrać użytkownikowi możliwość 

swobodnego udostępniania innym i zmieniania danego software'u. Natomiast w wypadku Powszechnej 

Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License, GPL) celem jest zagwarantowanie 

użytkownikowi swobody udostępniania i zmieniania tego wolnego oprogramowania, a więc danie 

pewności, iż oprogramowanie jest wolno dostępne dla wszystkich użytkowników. Niniejsza 

Powszechna Licencja Publiczna dotyczy większości oprogramowania wydawanego przez Fundację 

Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) oraz wszelkich innych programów, których 

autorzy zobowiązują się do jej stosowania. (Niektóre rodzaje oprogramowania wydawanego przez 

Fundację objęte są Powszechną Licencją Publiczną GNU dla Bibliotek, GNU Library General Public 

License). Użytkownik może stosować ją również do swoich programów. 

Mówiąc o wolnym oprogramowaniu mamy na myśli swobodę, a nie cenę. Nasze Powszechne Licencje 

Publiczne wprowadzono po to, aby zapewnić Państwu swobodę rozpowszechniania kopii tego 

oprogramowania (i - jeśli ktoś chce - pobierania za tę usługę opłaty), jak również aby udostępnić kod 

źródłowy oraz umożliwić dokonywanie zmian tego oprogramowania lub wykorzystywania jego 

fragmentów w nowych, wolnych programach. Nie bez znaczenia jest też sama możliwość dotarcia do 

Państwa z informacją o wszystkich tych udogodnieniach. 

W celu ochrony praw użytkownika jesteśmy zmuszeni wprowadzać ograniczenia zabraniające 

komukolwiek kwestionowanie jego praw albo sugerowanie rezygnacji z tych praw. Ograniczenia te 

sprowadzają się do pewnych dla Państwa obowiązków w przypadku rozpowszechniania przez Was 

kopii naszego oprogramowania bądź dokonywania w nim zmian. 

Na przykład, jeśli rozprowadzacie Państwo kopie takiego programu, niezależnie czy gratisowo, czy za 

opłatą, musicie Państwo odbiorcy udzielić wszelkich tych praw, jakie mieliście sami. Musicie zapewnić 

mu również otrzymanie kodu źródłowego (lub możliwość otrzymania) oraz przedstawić niniejsze 

Warunki, aby mógł on poznać swoje prawa. 

Ochrona Państwa praw przebiega w dwóch etapach: zastrzegamy prawo własności autorskiej do 

oprogramowania, oferujemy Państwu niniejszą licencję, która daje Wam sankcjonowane prawem 

zezwolenie na kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie tego oprogramowania. 
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Ponadto dla ochrony tak autora, jak i naszej, pragniemy mieć pewność, że każdy zrozumie, iż na 

niniejsze wolne oprogramowanie nie udziela się gwarancji. W razie dokonania w nim przez kogoś 

modyfikacji i puszczenia dalej do obrotu, pragniemy, aby dalsi odbiorcy zdawali sobie sprawę z tego, 

że problemy wprowadzone przez inne osoby nie są wyrazem oryginalnych działań twórców. 

 

I rzecz ostatnia: każdemu wolnemu programowi stale zagrażają patenty na oprogramowanie. Naszym 

pragnieniem jest unikanie takiego niebezpieczeństwa, kiedy redystrybutorzy wolnego programu 

indywidualnie uzyskują prawa patentowe, nadając tym samym programowi charakter prawnie 

zastrzeżony. W celu zapobieżenia takim zjawiskom jednoznacznie wyjaśniliśmy, że każdy patent musi 

być wydawany albo dla swobodnego użytku przez wszystkich, albo nie wydawany wcale. 

Poniżej podajemy dokładne zasady i warunki kopiowania, rozpowszechniania i modyfikowania. 

Zasady i warunki kopiowania, rozpowszechniania i modyfikowania 

 

0. Niniejsza Licencja dotyczy programów i innych prac, na których umieszczona jest pochodząca od 

właściciela praw autorskich informacja, że dany program lub praca może być rozpowszechniana na 

warunkach niniejszej Powszechnej Licencji Publicznej. Używane poniżej słowo "Program" oznacza 

właśnie takie programy lub prace, zaś określenie "praca oparta na Programie" dotyczy albo Programu, 

albo pochodzącej od niego pracy w rozumieniu prawa autorskiego, to jest pracy zawierającej Program 

lub jego część dosłowną, bądź zmodyfikowaną i/lub przełożoną na inny język. (W dalszym ciągu 

niniejszego, pojęcie przekładu włącza się bez ograniczeń do terminu "modyfikacja"). Do każdego 

licencjobiorcy będziemy zwracać się "per Ty". 

Niniejsza Licencja nie obejmuje działań innych niż kopiowanie, rozprowadzanie i modyfikowanie - nie 

mieszczą się one w jej zakresie. Czynność używania Programu nie jest poddana ograniczeniom, a 

produkty uzyskane z Programu objęte są Licencją tylko wtedy, gdy ich treść stanowi pracę opartą na 

Programie (niezależnie od stworzenia jej przy użyciu Programu). To, czy fakt taki jest prawdą, zależy 

od tego, co dany Program wykonuje. 

1. Możesz kopiować i rozprowadzać w dowolnych mediach wierne kopie kodu źródłowego Programu 

w otrzymanej formie pod warunkiem, że w widoczny sposób i  odpowiednio podasz na każdej kopii 

właściwą informację o prawie autorskim i zrzeczenie się uprawnień z tytułu gwarancji; wszelkie napisy 

informacyjne na temat Licencji i faktu nieudzielania gwarancji musisz chronić przed uszkodzeniem, zaś 

wszystkim innym odbiorcom Programu musisz wraz z Programem wręczać egzemplarz niniejszej 

Licencji. 

Możesz pobierać opłatę za fizyczną czynność przekazania kopii i według własnej decyzji możesz za 

opłatą proponować ochronę gwarancyjną. 

2. Możesz modyfikować swoją kopię czy kopie Programu oraz dowolne jego części, tworząc przez to 

pracę opartą na Programie, jak również kopiować i rozprowadzać takie modyfikacje i pracę na 

warunkach podanych w pkt.1 powyżej - pod warunkiem przestrzegania całości poniższych wymogów: 

a. Musisz spowodować umieszczenie na zmodyfikowanych plikach widocznej informacji o tym, że dane 

pliki zostały przez ciebie zmienione, wraz z datą dokonania zmian. 
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b. Musisz doprowadzić do tego, aby każda rozpowszechniana lub publikowana przez ciebie praca, 

która w całości lub części zawiera Program, albo pochodzi od niego lub jego części, była w całości i 

bezpłatnie licencjonowana dla wszelkich stron trzecich na warunkach niniejszej Licencji. 

c. Jeżeli zmodyfikowany program podczas korzystania z niego w normalnym trybie odczytuje polecenia 

interaktywnie, musisz spowodować, aby po uruchomieniu (użyty w interaktywny sposób w 

najzwyklejszym trybie), wydrukowywał on lub wyświetlał powiadomienie o odnośnym prawie autorskim 

i braku gwarancji (ewentualnie o zapewnianiu gwarancji przez ciebie), oraz o tym, że użytkownicy mogą 

redystrybuować ten program na niniejszych warunkach wraz z informacją, jak użytkownik może 

zapoznać się z treścią niniejszej Licencji. (Wyjątek: jeśli sam Program jest interaktywny, ale normalnie 

nie drukuje takiego powiadomienia, twoja praca oparta na nim też nie musi wydrukowywać takiego 

powiadomienia). 

Niniejsze wymogi odnoszą się do zmodyfikowanej pracy jako całości. Jeśli dające się ustalić sekcje 

danej pracy nie pochodzą od Programu i mogą być racjonalnie uważane za samodzielne i odrębne 

same w sobie, to niniejsza Licencja i jej warunki nie mają zastosowania do takich sekcji przy 

rozprowadzaniu ich przez ciebie jako odrębne prace. Jeśli jednak rozprowadzasz je jako część całości, 

będącej pracą opartą na Programie, rozpowszechnianie tej całości musi być dokonywane na 

warunkach niniejszej Licencji, której zezwolenia dla innych licencjobiorców rozciągają się w  całej 

szerokości na tę całość, a tym samym i na każdą indywidualną jej część, niezależnie od jej autorstwa. 

 

Dlatego też intencją tego fragmentu nie jest roszczenie sobie praw albo podważanie twych praw do 

pracy napisanej w całości przez ciebie. Chodzi nam raczej o korzystanie z prawa kontrolowania 

dystrybucji pochodnych i zbiorowych prac opartych na Programie. 

 

I jeszcze jedno: samo tylko połączenie z Programem (lub z pracą opartą na Programie) innej pracy - 

nie opartej na Programie, w ramach wolumenu nośnika przechowywania lub dystrybucji, nie powoduje 

objęcia takiej pracy zakresem niniejszej Licencji. 

3. Możesz kopiować i rozprowadzać Program (lub opartą na nim pracę - zgodnie z pkt.2 w kodzie 

wynikowym lub w formie wykonywalnej w myśl postanowień pkt.1 i 2 powyżej, pod warunkiem 

zrealizowania również poniższych wymogów: 

a. Musisz dołączyć do niego odpowiadający mu, kompletny i możliwy do odczytania przez urządzenia 

cyfrowe kod źródłowy, który musi być rozpowszechniany na warunkach pkt.1 i 2 powyżej i na nośniku 

zwyczajowo używanym dla wzajemnej wymiany oprogramowania; lub 

b. dołączyć do niego pisemną ofertę, ważną co najmniej 3 lata, przyznającą każdej stronie trzeciej - za 

opłatą nie przekraczającą twego kosztu fizycznego wykonywania dystrybucji źródła - kompletną, 

odczytywalną przez urządzenia cyfrowe kopię odpowiadającego mu kodu źródłowego, rozprowadzaną 

na warunkach pkt.1 i 2 powyżej, na nośniku zwyczajowo używanym do wzajemnej wymiany 

oprogramowania; lub 

c. dołączyć do niego informację, jaką otrzymałeś na temat oferty rozprowadzania odpowiedniego kodu 

źródłowego. (Ta możliwość dozwolona jest tylko dla dystrybucji niehandlowej i jedynie wtedy, gdy 
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otrzymałeś dany program w kodzie wynikowym lub formie wykonywalnej wraz z wymienioną ofertą - 

zgodnie z podpunktem "b" powyżej). 

Określenie kod źródłowy dla pracy oznacza formę pracy preferowaną dla wprowadzania do niej 

modyfikacji. Dla wykonanej pracy, kompletny kod źródłowy oznacza cały kod źródłowy wszystkich 

modułów, wszelkie sprzężone z nią pośredniczące pliki opisujące oraz zbiory komend stosowane do 

sterowania kompilacją i instalowaniem programów. Niemniej jednak, jako wyjątek specjalny, 

dystrybuowany (w formie źródłowej albo binarnej) kod źródłowy nie musi obejmować niczego, co jest 

normalnie rozprowadzane przy pomocy głównych komponentów (kompilator, jądro itd.) systemu 

operacyjnego, na którym pracuje część wykonywalna, o ile sam taki komponent towarzyszy tej części. 

 

Jeśli dystrybucja części wykonywalnej albo kodu wynikowego realizowana jest poprzez oferowanie 

dostępu do kopii z wyznaczonego miejsca, to oferowanie równoważnego dostępu dla kopiowania kodu 

źródłowego z tego samego miejsca liczy się jako rozpowszechnianie kodu źródłowego, nawet gdy 

strony trzecie nie są zmuszone do kopiowania źródła wraz z kodem wynikowym. 

4. Poza przypadkami jednoznacznie dozwolonymi w niniejszej Licencji, nie możesz kopiować, 

modyfikować, sublicencjonować ani rozpowszechniać Programu. We wszystkich pozostałych 

wypadkach, każda próba skopiowania, sublicencjonowania lub rozpowszechnienia Programu jest 

nieważna i powoduje automatyczne wygaśnięcie twoich praw z tytułu Licencji. Niemniej jednak, 

stronom, które już otrzymały od ciebie kopie albo prawa w ramach niniejszej Licencji, licencje nie 

wygasają tak długo, jak długo strony te w pełni stosują się do nich. 

5. Nie musisz akceptować niniejszej Licencji, jeżeli jej nie podpisałeś. Niemniej jednak, nic innego nie 

zapewni ci zezwolenia na modyfikowanie lub rozprowadzanie Programu i pochodzących od niego prac. 

Działania takie są prawnie zabronione, jeżeli nie przyjmujesz niniejszej Licencji. Dlatego też, poprzez 

modyfikowanie bądź rozpowszechnianie Programu (lub pracy na nim opartej) dajesz wyraz swojej 

akceptacji dla Licencji i wszelkich jej postanowień i warunków dotyczących kopiowania, rozprowadzania 

i modyfikowania Programu lub opartych na nim prac. 

6. W każdym przypadku redystrybucji przez ciebie Programu (albo opartej na nim pracy), odbiorca 

automatycznie otrzymuje od pierwotnego licencjodawcy licencję na kopiowanie, rozpowszechnianie i 

modyfikowanie Programu na niniejszych zasadach i warunkach. Na korzystanie przez odbiorcę z 

udzielonych w niniejszej Licencji praw nie możesz narzucać już dalszych ograniczeń. Nie jesteś stroną 

odpowiedzialną za kontrolę przestrzegania Licencji przez osoby trzecie. 

7. Jeśli na skutek wyroku sądowego lub zarzutu naruszenia patentu, jak też z każdej innej przyczyny 

(nie ograniczonej do kwestii patentowych) zostaną narzucone na ciebie (niezależnie czy to mocą 

wyroku sądowego, umowy, czy w inny sposób) warunki sprzeczne z warunkami niniejszej Licencji, to 

nie zwalniają one ciebie z warunków Licencji. Jeśli nie możesz prowadzić dystrybucji tak, aby wypełniać 

jednocześnie swoje obowiązki z tytułu niniejszej Licencji i inne odnośne obowiązki, to w rezultacie nie 

możesz wcale rozprowadzać Programu. Na przykład, gdyby licencja patentowa nie zezwalała na wolną 

od opłat licencyjnych redystrybucję Programu przez wszystkie osoby, które otrzymały kopie 

bezpośrednio lub pośrednio od ciebie, to jedynym sposobem pozwalającym ci na przestrzeganie i 

licencji patentowej, i Licencji niniejszej, byłoby całkowite powstrzymanie się od jakiejkolwiek dystrybucji 

Programu. 
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Jeżeli w jakichś szczególnych okolicznościach któryś fragment niniejszego punktu stałby się nieważny 

lub niewykonywalny, to intencją jest, aby znajdowała zastosowanie pozostała część punktu, a treść 

całego punktu była stosowana w pozostałych okolicznościach. 

 

Celem niniejszego punktu nie jest zachęcanie do naruszania patentów czy innych praw własności, albo 

też do podważania ich ważności; niniejszy punkt za swój jedyny cel ma ochronę integralności systemu 

rozpowszechniania wolnego oprogramowania, realizowanego za pomocą publicznych licencji. Wielu 

ludzi bezinteresownie wniosło swój wkład do stworzenia szerokiego zakresu oprogramowania 

upowszechnianego w tym systemie, mając zaufanie do konsekwentnego jego stosowania; wyłącznie 

do autora/ofiarodawcy należy decyzja, czy życzy on sobie rozprowadzania oprogramowania za 

pośrednictwem innego systemu i licencjobiorca nie może tego prawa wyboru ograniczać. 

 

Intencją niniejszego punktu jest jasne i wyraźne przedstawienie tego, co uważa się za skutki, jakie rodzi 

pozostała część niniejszej Licencji. 

8. W przypadku, gdy dystrybucja i/lub używanie Programu w niektórych krajach poddane jest 

ograniczeniom patentowym lub zastrzeżeniom prawami autorskimi, początkowy posiadacz praw 

autorskich, który poddaje Program pod oddziaływanie niniejszej Licencji, może dodać wyraźnie 

zakreślone geograficzne ograniczenie rozpowszechniania wyłączające te kraje, dzięki czemu 

dystrybucja dozwolona będzie wyłącznie w krajach czy wśród krajów nie objętych takim wyłączeniem. 

W przypadku takim, niniejsza Licencja obejmuje dane ograniczenie tak, jakby było ono wpisane w jej 

treść. 

9. W miarę potrzeby Fundacja Wolnego Oprogramowania może publikować poprawione i/lub nowe 

wersje Powszechnej Licencji Publicznej. Takie nowe wersje będą napisane w duchu podobnym do 

obecnej wersji, ale mogą różnić się w szczegółach poruszających nowe problemy czy zagadnienia. 

Każdej wersji nadaje się wyróżniający ją numer. Jeżeli Program podaje numer wersji niniejszej Licencji, 

odnoszący się do tej wersji i "wszelkich wersji następnych", masz do wyboru albo stosować się do 

postanowień i warunków tej wersji, albo którejkolwiek wersji późniejszej wydanej przez Fundację 

Wolnego Oprogramowania. O ile Program nie podaje numeru wersji niniejszej Licencji, możesz wybrać 

dowolną wersję kiedykolwiek opublikowaną przez Fundację. 

10. Jeśli chcesz włączyć części Programu do innych wolnych programów, których warunki 

rozpowszechniania są inne, zwróć się pisemnie do autora z prośbą o pozwolenie. W przypadku 

oprogramowania objętego przez Fundację prawem autorskim, napisz do Fundacji; czasami czynimy od 

tego odstępstwa. W naszej decyzji kierujemy się dwoma celami: utrzymania wolnego statusu 

wszystkich pochodnych naszego wolnego oprogramowania oraz - generalnie - promowania 

współudziału i wielokrotnego stosowania oprogramowania. 

WYRÓB BEZ GWARANCJI 

11. PONIEWAŻ PROGRAM JEST LICENCJONOWANY BEZPŁATNIE, NIE JEST OBJĘTY 

GWARANCJĄ W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY. O ILE NA 

PIŚMIE NIE STANOWI SIĘ INACZEJ, POSIADACZE PRAW AUTORSKICH I/LUB INNE STRONY 

ZAPEWNIAJĄ PROGRAM W STANIE, W JAKIM JEST ("JAK WIDAĆ") BEZ JAKIEJKOLWIEK 



AX ODIN PLUS User Manual 

AX ODIN PLUS_DVB-S2 RECEIVER  36 

GWARANCJI, ANI WYRAŹNEJ, ANI DOMYŚLNEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMYŚLNYCH 

GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH 

ZASTOSOWAŃ. CAŁOŚĆ RYZYKA W ZAKRESIE JAKOŚCI I SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA 

PROGRAMU PONOSISZ SAM. W RAZIE GDYBY PROGRAM OKAZAŁ SIĘ WADLIWY, PONOSISZ 

KOSZT CAŁEGO NIEZBĘDNEGO SERWISU, NAPRAWY I KORYGOWANIA. 

12. O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE STANOWI INACZEJ ALBO CZEGOŚ INNEGO NIE 

UZGODNIONO W FORMIE PISEMNEJ, ŻADEN POSIADACZ PRAW AUTORSKICH ANI INNA 

STRONA MODYFIKUJĄCA I/LUB REDYSTRYBUJĄCA PROGRAM ZGODNIE Z POWYŻSZYMI 

ZEZWOLENIAMI, W ŻADNYM WYPADKU NIE JEST ODPOWIEDZIALNA WOBEC CIEBIE ZA 

SZKODY, W TYM SZKODY OGÓLNE, SPECJALNE, UBOCZNE LUB SKUTKOWE, WYNIKŁE Z 

UŻYCIA BĄDŹ NIEMOŻLIWOŚCI UŻYCIA PROGRAMU (W TYM, MIĘDZY INNYMI, ZA UTRATĘ 

DANYCH LUB POWSTANIE DANYCH NIEDOKŁADNYCH, ALBO ZA STRATY PONIESIONE PRZEZ 

CIEBIE LUB STRONY TRZECIE, JAK TEŻ NIEDZIAŁANIE PROGRAMU Z INNYMI PROGRAMAMI), 

NAWET JEŚLI DANY POSIADACZ BĄDŹ INNA STRONA ZOSTALI POWIADOMIENI O 

MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.   
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VII. Rozwiązywanie problemów 
Przed skontaktowaniem się z lokalnym punktem serwisowym, prosimy o uważne przeczytanie 

poniższych wskazówek. 

UWAGA: jeśli antena jest pokryta śniegiem lub sygnał RF jest osłabiony przez ulewne deszcze, jakość 

dźwięku i obrazu może zostać chwilowo osłabiona. Jeśli słaba jakość audio i wideo występuje z powodu 

złych warunków atmosferycznych, należy sprawdzić, czy antena satelitarna jest zorientowany w 

pierwotnym kierunku. I sprawdzić, czy nie jest pokryta śniegiem. Należy także sprawdzić, czy LNB nie 

jest uszkodzony. 

1. Brak obrazu na ekranie telewizora 
• Najpierw sprawdź , czy produkt jest włączony i działa w trybie roboczym. 

• Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do telewizora i HD51 . 

• Sprawdź, czy kabel satelitarny jest prawidłowo podłączony do HD51 . 

• Sprawdź, czy wybrany kanał jest obecnie nadawany. 

• Sprawdź, czy wybrany kanał jest szyfrowany, a jeśli tak, to czy posiadasz odpowiednią kartę 

inteligentną dostępu. 

2. Problem z jakością dźwięku 
• Sprawdź, czy kabel audio jest prawidłowo podłączony. 

• Sprawdź poziom głośności telewizora i produktu nie jest ustawiona na 0. 

• Sprawdź, czy produkt lub telewizor ma wyłączony tryb MUTE. 

• Sprawdź, czy opcje audio są odpowiednie dla kanału, który aktualnie oglądasz. 

3. Problemy z pilotem 
• Sprawdź, czy baterie są prawidłowo zamontowane. 

• Jeśli pilot był od dawna eksploatowany wymień baterie. 

• Skieruj pilota w stronę urządzenia. 

• Upewnij się, że nic nie blokuje wyświetlacz na przednim panelu. 

4. Problem z wyszukaniem kanału. 
• Upewnij się, czy głowica jest prawidłowo skonfigurowana. 

• Sprawdź, czy kabel antenowy jest prawidłowo podłączony. 

5. Problem z wyświetlaniem zaszyfrowanych kanałów 
• Sprawdź, czy masz odpowiednią kartę typu Smart i / lub CAM. 

• Obejrzyj kartę typu Smart lub CAM w celu wykrycia uszkodzeń, jeśli wszystko jest w porządku 

włóż ją z powrotem I ponownie uruchom tuner. 
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• Sprawdź, czy Twój system prawidłowo wykrywa karty elektronicznej i CAM. 

6. Problemy z nagrywaniem 
• Sprawdź, czy dysk twardy ma wystarczająco dużo miejsca do nagrywania. 

• Sprawdź, czy nie istnieje konflikt między timerami nagrywania.  



AX ODIN PLUS Instrukcja obsługi 

AX ODIN PLUS_DVB-S2 RECEIVER 

39 

VIII. SŁOWNICZEK 

PSK 

PSK (ang. Phase Shift Keying), kluczowanie fazy – rodzaj modulacji 

cyfrowej, w której reprezentacja danych odbywa się poprzez dyskretne 

zmiany fazy fali nośnej. 

W cyfrowej transmisji danych występują trzy główne klasy modulacji: 

kluczowanie amplitudy (ASK); kluczowanie częstotliwości (FSK); 

kluczowanie fazy (PSK). Każda z metod reprezentuje dane zmieniając 

właściwości sygnału nośnego w zależności od danych. W przypadku 

PSK zmieniana jest faza sygnału. Istnieją dwie podstawowe metody 

wykorzystania fazy sygnału w ten sposób: Poprzez kodowanie danych 

wprost za pomocą fazy, w tym przypadku demodulator musi mieć 

dostęp do sygnału odniesienia. Poprzez kodowanie danych za pomocą 

zmian fazy, czyli metodą różnicową, wtedy niepotrzebny jest sygnał 

odniesienia. Każdy rodzaj cyfrowej modulacji wykorzystuje skończoną 

liczbę sygnałów w celu reprezentacji danych. W przypadku PSK 

używana jest skończona liczba faz sygnału, każdej z nich przypisany 

jest unikatowy układ bitów. Zazwyczaj każda faza dekoduje tę samą 

liczbę bitów. Każda sekwencja bitów tworzy symbol reprezentowany 

przez pojedynczą fazę. Demodulator, specjalnie dopasowany do 

sekwencji symboli, które tworzy modulator, określa fazę otrzymanego 

sygnału i na tej podstawie odtwarza oryginalne dane. Metoda ta 

wymaga specjalnego sygnału odniesienia, do którego odbiornik 

mógłby porównać sygnał otrzymany w celu określenia fazy. Takie 

systemy nazywane są systemami koherentnymi. Zamiast 

przyporządkowywać każdemu układowi bitów konkretną fazę, możemy 

również przyporządkować im odpowiednią jej zmianę. Demodulator 

będzie wtedy wykrywał zmiany fazy w nadawanym sygnale, a nie samą 

fazę. System taki nazywamy różnicowym PSK, ponieważ metoda 

polega na obliczaniu różnicy między następnymi fazami. Metoda ta jest 

prostsza w implementacji ponieważ niepotrzebny jest sygnał 

odniesienia, z drugiej strony produkuje ona więcej błędów. Najlepszą 

metodą prezentacji działania PSK jest diagram konstelacyjny. Diagram 

umieszczony jest w układzie liczb zespolonych. Oś liczb rzeczywistych 

przedstawia składową synfazową, natomiast oś liczb urojonych 

kwadraturową. Amplituda każdego punktu na osi synfazowej jest 

używana do modulacji sygnału cosinus, amplituda drugiej osi moduluje 

sygnał sinus (lub odwrotnie). W przypadku PSK, punkty na diagramie 

rozmieszczane są równomiernie na okręgu, co pozwala osiągnąć 

maksymalną odległość między fazami i tym samym najmniejsze 

prawdopodobieństwo błędu. Ponieważ punkty są umieszczone na 

okręgu, transmitowane są z tą sama energią, a co za tym idzie 
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amplitudy sygnałów sinus i cosinus również są takie same. Dwa 

najprostsze przykłady PSK to BPSK – (ang. Binary Phase-Shift 

Keying), w którym używa się dwóch faz, oraz QPSK – (ang. Quadrature 

Phase-Shift Keing), w którym używa się czterech faz. Używana może 

być dowolna liczba faz. Jednak ponieważ transmitowane dane mają 

charakter binarny, model PSK zazwyczaj zaprojektowany jest z liczbą 

punktów konstelacyjnych będącą potęgą dwójki. 

Composite 

Video 

Composite video (zespolony sygnał wizji) znany również jako CVBS 

(ang. Composite Video Baseband Signal) - format analogowego 

sygnału wideo. Standardowo jest on zakończony złączem typu RCA. 

Sygnał ten jest przesyłany w jednym ze standardowych systemów 

kolorowej telewizji analogowej NTSC, PAL lub SECAM. Ze względu na 

niską jakość obrazu częściej używa się formatu S-Video. 

System 

warunkowego 

dostępu 

System warunkowego dostępu (z ang. CAS - Conditional Access 

System) – system, dzięki któremu elektroniczna transmisja cyfrowych 

mediów, najczęściej w telewizji satelitarnej, jest dostępna tylko dla 

upoważnionych odbiorców (z reguły za dodatkową opłatą). Sygnał jest 

szyfrowany (kodowany) i niedostępny dla nieuprawnionych osób. Aby 

abonent mógł odebrać i odkodować sygnał, wymagany jest set-top box 

zawierający moduł warunkowego dostępu. 

DiSEqC 

DiSEqC – protokół komunikacyjny opracowany przez Eutelsat i 

pozwalający na przełączanie pomiędzy źródłami sygnału 

telewizyjnego, czy sterowanie anteną. Skrót pochodzi od ang. digital 

satellite equipment control i oznacza "cyfrowe sterowanie sprzętem 

satelitarnym", ew. "sterowanie cyfrowym sprzętem satelitarnym". W 

Europie, a w szczególności w Polsce, najpopularniejsza konfiguracja 

używająca DiSEqC-a to tzw. "zez", gdzie przy jednej antenie 

zamontowane są, znajdujące się obok siebie, dwa konwertery: jeden 

na satelitę Hot Bird, drugi na satelitę Astra, połączone z odbiornikiem 

poprzez przełącznik DiSEqC. 

 

EPG 

Electronic Program Guide (EPG) – elektroniczny przewodnik po 

programach nadawany w formie tekstu, dostępny dla odbiorców 

sygnału telewizji cyfrowej(naziemnej, kablowej i satelitarnej). 

Podstawową jego cechą jest wyświetlanie aktualnego programu 

telewizyjnego, wszystkich dostępnych u danego nadawcy sygnału 

kanałów (w praktyce większość kanałów posiada te informacje). 

Pozwala na zapoznanie się z bieżącym programem na dany dzień. 

Program jest dostępny zwykle z wyprzedzeniem do 7 dni, choć bardzo 

często w EPG jest widoczny tylko obecnie nadawany i następny 

program. 
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W zależności od dostawcy sygnału i odbiornika, EPG może posiadać 

szereg funkcji dodatkowych m.in. opcja ustawienia przypomnienia o 

programie nadawanym w przyszłości, planowanie nagrania, układanie 

listy ulubionych kanałów, wyświetlanie poszerzonego opisu 

nadawanych programów. 

FEC 

Kodowanie korekcyjne lub kodowanie korygujące (ang. ECC - error 

correction coding, FEC - forward error correction) – technika 

dodawania nadmiarowości do transmitowanych cyfrowo informacji. 

Umożliwia całkowitą lub częściową detekcję i korekcję błędów 

powstałych w wyniku zakłóceń. Dzięki temu nie ma potrzeby 

wykorzystywania kanału zwrotnego, do poinformowania nadawcy o 

błędzie i konieczności ponownego przesłania informacji. Kodowanie 

korekcyjne jest więc wykorzystywane wtedy, gdy retransmisja jest 

kosztowna, kłopotliwa lub niemożliwa, np. ze względu na ograniczenia 

czasowe. 

LNB 

Konwerter satelitarny – urządzenie mające za zadanie dostarczenie 

sygnałów z satelitów do odbiornika satelitarnego/odbiorników. 

Realizuje to za pomocą przesunięcia i wzmocnienia sygnałów odbitych 

od lustra anteny z zakresów 10,7–11,7 i 11,7–12,75 GHz w zakres 

pierwszej pośredniej częstotliwości satelitarnej (950–2150 MHz). 

Współczynnik szumów podawany w dB. Obecnie produkowane 

konwertery posiadają współczynnik szumów rzędu 0,3–0,1 dB. Im 

niższy współczynnik szumów tym lepiej. 

Sygnał wejściowy Input z lustra anteny podawany w GHz. Najczęściej 

spotykane zakresy: 10,7–11,7 GHz polaryzacja pozioma i pionowa, 

11,7–12,75 GHz polaryzacja pozioma i pionowa. Im szerszy zakres tym 

lepiej. Sygnał wyjściowy Output na odbiornik satelitarny podawany w 

MHz. Najczęściej spotykane zakresy: 950–1950 MHz polaryzacja 

pozioma; 1100–2150 MHz polaryzacja pionowa. Częstotliwość 

generatora L.O. FREQ. podawana w GHz. 9.75 GHz dla 10,7–11,7 

GHz i 10.6 GHz dla 11,7–12,75 GHz . Zapis w postaci 9.75 GHz/10.6 

GHz. HD, HD-Ready, Full HD. Takie oznaczenia to tylko zabieg 

marketingowy. Jeśli konwerter jest nowego typu (współczynnik 

szumów rzędu 0,4–0,1 dB) to bez  roblem obsłuży telewizję HD. 
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PID 

Skrót od Packet IDentifier, z ang. identyfikator pakietu - identyfikator 

pakietu w transmisjach cyfrowych, wskazuje miejsce strumienia np. 

video (PID Video), audio (PID Audio) w strumieniu transportowym. 

Polaryzacja 
Zwykle wertykalna I hryzontalna. 

 

S/PDIF 

S/PDIF (ang. SONY/Philips Digital Interface Format) – standard 

przesyłania sygnałów dźwiękowych rozwijany przy współpracy firm 

SONY i Philips. Pozwala na przesyłanie między dwoma urządzeniami 

dźwięku zapisanego cyfrowo bez potrzeby konwertowania go do 

postaci analogowej. Umożliwia to użycie zewnętrznych konwerterów 

cyfrowo-analogowych których to jakość może być wyższa niż tych 

wbudowanych w urządzenie odtwarzające dźwięk. Stosowany jest 

również do przesyłania dźwięku do dekoderów, na przykład z konsol 

do gier do zestawów kina domowego. 

Smartcard 
Poręczna karta stosowana do dekodaowania zaszyfrowanych 

programów. 

Telegazeta 

Telegazeta (w skrócie TG) – handlowa nazwa teletekstu nadawanego 

wraz z sygnałem wszystkich stacji ogólnopolskich oraz niektórych 

kanałów regionalnych należących do Telewizji Polskiej. Telegazeta 

została uruchomiona 29 grudnia 1988 roku[1]. Jednak na wiele 

miesięcy przed tą datą, obrazy próbnych stron Telegazety były 

nadawane na wizji w przerwach między poszczególnymi odcinkami 

programu. Poszczególne strony były widoczne przez kilkadziesiąt 

sekund; w tle nadawana była spokojna muzyka jazzowa. 

Twórcą Telegazety i dyrektorem Agencji Telegazety był Czesław 

Berenda. Była pierwszą transmisją teletekstową w Polsce. W 

pierwszych latach działania Telegazety na górnym pasku zamiast 

napisu „TVP” wyświetlał się tekst „PRiTV” (Polskie Radio i Telewizja). 

Na początku widzowie mieli do dyspozycji tylko ogłoszenia oraz 

program telewizyjny. Do dzisiaj w ramach Telegazety funkcjonuje wiele 

działów tematycznych, poświęconych m.in. ogłoszeniom, motoryzacji, 

biznesowi i gospodarce, aktualnościom (podawane na bieżąco 

depesze Polskiej Agencji Prasowej i Informacyjnej Agencji Radiowej), 

informatyce, pogodzie, kulturze, sportowi, życiu Polonii. 
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YPbPr 

YPbPr (tzw. component video) − standard analogowego przesyłania 

obrazu, do niedawna popularny w zastosowaniach profesjonalnych, 

obecnie wychodzący z użycia na rzecz transmisji cyfrowej. Szczególnie 

popularny w sprzęcie do odbioru telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV 

oraz sprzęcie DVD. W porównaniu z przesyłaniem obrazu za 

pośrednictwem HDMI, component video oferuje zbliżoną jakość obrazu, 

ale silnie uzależnioną od jakości zastosowanego okablowania. 

Standard YPbPr polega na przesyłaniu sygnału za pomocą trzech 

składowych (komponentów) transmitowanych po niezależnych kablach 

dla zmniejszenia wpływu zewnętrznych zakłóceń oraz strat sygnału. 

Komponentami tymi są: Y (złącze zielone) − luminancja, Pb (złącze 

niebieskie) − niebieska składowa różnicowa (Y-B) chrominancji, Pr 

(złącze czerwone) − czerwona składowa różnicowa (Y-R) chrominancji. 

Jest odpowiednikiem cyfrowego standardu YCbCr. 



 

 

 


