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OSTRZEĩENIE
Symbol ten oznacza niebezpieczną sytuacjĊ, która moĪe spowodowaü
powaĪne obraĪenia.
UWAGA
Symbol ten oznacza sytuacjĊ, która moĪe spowodowaü
uszkodzenie urządzenia lub innych przedmiotów.

NaleĪy zawsze przestrzegaü niniejszych zaleceĔ, aby uniknąü ryzyka obraĪeĔ ciaáa lub
uszkodzenia sprzĊtu.
Przed czyszczeniem sprzĊtu wyciągnąü przewód zasilający z gniazda zasilania. Do przecierania
zewnĊtrznej pokrywy odbiornika uĪywaü tylko wilgotnej szmatki.
Nie uĪywaü dodatkowego sprzĊtu i elementów niezalecanych przez producenta ze wzglĊdu na
ryzyko uszkodzenia urządzenia, którego nie pokrywa gwarancja.
Nie stosowaü odbiornika w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnoĞci, nie wystawiaü na dziaáanie
wody lub wilgoci.
Nie ustawiaü odbiornika na niestabilnym wózku, stojaku, statywie czy stole. Odbiornik moĪe
spaĞü powodując obraĪenia ciaáa oraz uszkodzenie urządzenia.
Nie blokowaü ani nie zasáaniaü otworów i wlotów w odbiorniku. Ich funkcją jest wentylacja i
ochrona przed przegrzaniem. Nigdy nie umieszczaü odbiornika w pobliĪu lub nad grzejnikiem
lub ciepáym nawiewem. Nie umieszczaü odbiornika w zamkniĊtej przestrzeni, na przykáad w
szafce bez odpowiedniej wentylacji.
Nie ustawiaü odbiornika na innych urządzeniach elektronicznych lub pod nimi. NaleĪy
zachowaü odlegáoĞü co najmniej 10 cm pomiĊdzy urządzeniami.
W celu uruchomienia odbiornika stosowaü wyáącznie typ Ĩródáa zasilania wskazany na etykiecie.
Odáączaü odbiornik od Ĩródáa zasilania ciągnąc za wtyczkĊ, nie przewód.
Przewody zasilania poprowadziü tak, aby nie przyciskaáy ich inne przedmioty. Upewniü siĊ, Īe
przewód zasilający jest podáączony do gniazda zasilania w sposób bezpieczny. Odáączaü
przewód od Ĩródáa zasilania ciągnąc za wtyczkĊ, nie przewód.
Korzystaü z gniazda zaopatrzonego w zabezpieczenie przepiĊciowe lub wyáącznik
róĪnicowoprądowy. Jako dodatkowe zabezpieczenie w czasie burzy lub gdy odbiornik pozostaje
przez dáuĪszy czas bez nadzoru lub jest nieuĪywany zaleca siĊ odáączenie odbiornika od gniazda
zasilania oraz rozáączenie przewodów áączących odbiornik z anteną.
Nie naprawiaü odbiornika samodzielnie, poniewaĪ otworzenie i zdjĊcie pokrywy moĪe naraziü
uĪytkownika na poraĪanie prądem oraz spowoduje uniewaĪnienie gwarancji. Wszelkie naprawy
naleĪy zlecaü pracownikom autoryzowanego serwisu.
Gáówne gniazdko wtyczkowe, do którego podáączona jest wtyczka sieci zasilającej, powinno
znajdowaü siĊ w bliskiej odlegáoĞci od urządzenia umoĪliwiającej áatwy dostĊp.
Gniazdko wtyczkowe powinno byü zainstalowane w pobliĪu sprzĊtu w miejscu áatwo dostĊpnym.
OstroĪnie odáączyü odbiornik od gniazdka w Ğcianie i zgáosiü usterkĊ pracownikom
autoryzowanego serwisu w nastĊpujących przypadkach:
Przewód zasilający jest uszkodzony;
Do odbiornika wlaá siĊ páyn lub wpadáy do niego jakieĞ przedmioty;
Odbiornik zostaá wystawiony na dziaáanie deszczu lub wody:
Odbiornik zostaá upuszczony lub jego obudowa ulegáa uszkodzeniu;
W pracy odbiornika zauwaĪono istotne zmiany.
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• Europejski standardowy cyfrowy kabel odbioru DVB
• Sprzenie modułu CAM ze standardem DVB Common Interface
• Wbudowany CONAX z jednym czytnikiem kart smart (smart card)
• Twin Tuner DVR z obsługiwanym 160G napdem twardego dysku
• Niezalene ogldanie i nagrywanie
• Niezalene nagrywanie z przesuniciem czasowym i nagrywanie
• Odtwarzanie nagranego programu w czasie nagrywania innego programu
• Album fotograficzny dla zdj cyfrowych
• Szafa grajca dla plików muzycznych
• Konstelacja: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM
• Tryb szukania kanału: Sie / Auto / Manualny
• Obsługiwany Teletekst : OSG & VBI wstawka dla TV
• Obsługiwane napisy : napisy DVB / Teletekst
• Dolby AC3 digital audio bitstream przez S/PDIF
• EPG : Obecne / Nastpujce & Zaplanowane EPG
• Aktualizacja sieci Over-The-Cable SW
• Blokada rodzicielska : Blokada kanałów / blokada instalacji / blokada STB
• Regulowany format obrazu : 4:3 (Pełny, Wycentrowany, Letter Box) / 16:9
• Timer : timer włczony / timer wyłczony / Sleep timer (wyłczanie po ustawionym czasie)/ VCR timer
• Grupowanie kanałów : Ulubione / Sie / CAS / A-Z
• Zrównowaenie natenia dwiku dla kadego kanału
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• Sprzenie modułu CAM ze standardem DVB Common Interface
• Wbudowany CONAX z jednym czytnikiem kart smart (smart card)
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• Twin Tuner DVR z obsługiwanym 160G napdem twardego dysku
• Niezalene ogldanie i nagrywanie
• Niezalene nagrywanie z przesuniciem czasowym i nagrywanie
• Odtwarzanie nagranego programu w czasie nagrywania innego programu
• Album fotograficzny dla zdj cyfrowych
• Szafa grajca dla plików muzycznych
• Konstelacja: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM
• Tryb szukania kanału: Sie / Auto / Manualny
• Obsługiwany Teletekst : OSG & VBI wstawka dla TV
• Obsługiwane napisy : napisy DVB / Teletekst
• Dolby AC3 digital audio bitstream przez S/PDIF
• EPG : Obecne / Nastpujce & Zaplanowane EPG
• Aktualizacja sieci Over-The-Cable SW
• Blokada rodzicielska : Blokada kanałów / blokada instalacji / blokada STB
• Regulowany format obrazu : 4:3 (Pełny, Wycentrowany, Letter Box) / 16:9
• Timer : timer włczony / timer wyłczony / Sleep timer (wyłczanie po ustawionym czasie)/ VCR timer
• Grupowanie kanałów : Ulubione / Sie / CAS / A-Z
• Zrównowaenie natenia dwiku dla kadego kanału

1. Otwór Karty Smart (Smart Card)
: Po przepisaniu numeru serii karty smart do pierwszej strony tej instrukcji
obsługi, włó kart w całoci do otworu.
Wana uwaga: Jeli karta smart zostanie zgubiona, zarówno STB
jak i karta smart musz zosta zastpione.
2. On/ Stand-by
: Włcza odbiornik lub ustawia go w trybie Stand-by.
3. MENU
: Daje dostp do menu instalacji.
4. OK
: Potwierdzenie lub wybór.
5. Left/Right (lewo/prawo)
: Natenie dwiku
6. Up/Down (góra/dół)
: Nawigacja po menu lub przełczanie kanału.

Symbole "Dolby" i double-D s znakami firmowymi Dolby Laboratories.
Wyprodukowane zgodnie z licencj Dolby Laboratories.
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9. AUDIO L+R (RCA)

1. USB PORT
Aby uzyska szybki transfer plików, podłcz do portu USB komputera.
2. S-VIDEO

Łczy to do zetsawu stereo (TV, VCR, Audio).
10.VIDEO (RCA)
Łczy to do złoonego wejcia video telewizora.

Łczy z interfejsem TV S-VIDEO.

11.S/PDIF (Coaxial )

3. VCR SCART
Łczy to do VCR przez kabel SCART.
4. TV SCART
Łczy to do TV przez kabel SCART.
5. LOOP OUT
Łczy ten kabel ptlowy do interfejsu CABLE IN innego tunera (TUNER 2)
tego urzdzenia.
6. S/PDIF (OPTICAL)
Łczy to do kompatybilnego sprztu audio Dolby Digital przez kabel
optyczny S/PDIF.
7. CABLE IN (TUNER 2)
Uyj tego do połczenia kablem ptlowym interfejsu LOOP OUT pierwszego
tunera. (TUNER 1)
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SERIAL PORT (RS-232 C)
Łczy to do seryjnego portu komunikacji komputera.

Łczy to z kompatybilnym sprztem audio Dolby Digital przez współosiowy
kabel S/PDIF.
12.CABLE IN (TUNER 1)
Łczy to z kablem anteny.
PAMITAJ!
Aby sktutecznie nagrywa, Tuner ! i Tuner 2 musz by połczone
kablem ptlowym.

Accessories
Akcesoria
Akcesoria
- Podrcznik Uytkownika
- Pilot zdalnego sterowania
- 2 baterie

- kabel USB
- kabel ptlowy
- kabel SCART
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MUTE
Włcza/wyłcza dwik

STB ON/OFF



ALT
 AUDIO
Wybiera jzyk audio

RECALL

MUTE Powrót do wczeniej ogldanego
Włcza/wyłcza
dwik
kanału.

STB ON/OFF

NUMBER/
ALT AUDIO
ALPHABET
Wybiera jzyk audio
Bezporedni wybór TV /
NUMBER/
stacji radiowych i wprowadzenie
ALPHABET
znaku przez
przyciski
alfabetyczne.
Bezporedni
wybór
TV /

RECALL
MENU
Powrót do INFO/
wczeniejHELP
ogldanego
kanału. 1. Nacinij raz : Wywietla

informacje EPG / pomoc DVR.
INFO/ HELP MENU
2. Nacinij dwukrotnie : Wywietla
1. Nacinij raz : Wywietla
informacjemenu
EPG / pomocy.
pomoc DVR.

stacji radiowych iEPG
wprowadzenie
znaku przez przyciski alfabetyczne.

Otwiera informacje
EPG
o programie.

2. Nacinij dwukrotnie : Wywietla
EXIT
menu pomocy.

Powrót do biecego kanału

Otwiera informacje
o programie.

EXIT
ogldanego kiedykolwiek lub
Powrót do biecego kanału
z submenu.
ogldanegowyjcie
kiedykolwiek
lub
wyjcie z submenu.

MENU
MENU
Wywietla menu
lub wraca
Wywietla menu
lub wraca
do poprzedniego
menu.

VOL
VOL
Dopasowuje natenie dwiku lub
Dopasowuje natenie dwiku lub
poruszaw kursorem
porusza kursorem
lewo i w w lewo i w
prawo. prawo.

do poprzedniego menu.

TV TV
/ RADIO
/ RADIO
Przełcza
midzy
Przełcza
midzytrybem
trybem
i radio.
TV iTV
radio.

GROUP (niebieski)
GROUP (niebieski)
PrzechodziPrzechodzi
do trybu grupowego
na grupowego na
do trybu
licie kanałów.

licie kanałów.

















 SLEEP TIMER

Ustawia
 sleep timer midzy

ASPECT RATIO
Wybór formatu obrazu dla ekranu
TV.

15min i 180min z przerw
15min.
SLEEP TIMER

ASPECT RATIO
Wybór formatu
obrazu dla ekranu
INFORMATION
TV.

Ustawia sleep timer midzy
15min i 180min z przerw
PAGE UP/
DOWN
15min.

Nacinij raz: NagłówekInformacj

Nacinij dwukrotnie: Wicej
INFORMATION
informacji
na temat biecego i
Nacinij raz:
NagłówekInformacji
nastpnegoWicej
programu.
Nacinij dwukrotnie:
informacji na temat biecego i
nastpnego
programu.
OK/ CH LIST

Uywany do przemieszczania si
w gór/dół
strony
na
PAGE UP/
DOWN
licieUywany
kanałówdo przemieszczania si
w gór/dół
strony na
i w trybie
Teletekstu.
licie kanałów
i w trybie Teletekstu.

do wyboru pozycji w
OK/ CH Uywany
LIST
Wywietla
Uywanymenu.
do wyboru
pozycji wlist kanałów z
statusem
sygnału
menu. Wywietla
list
kanałówna
zeywo.
statusem sygnału na ywo.

CH
CH
Przełcza kanały lub porusza
Przełcza
kanały
porusza
kursorem
w gór
lub lub
w dół.
kursorem w gór lub w dół.

SUBTITLE
SUBTITLE
Pokazuje
Napisów,
Pokazuje
menumenu
Napisów,
aby wybra
napisów.
aby wybra
jzykjzyk
napisów.

TELETEKST
TELETEKST
Pokazuje teletekst.

Pokazuje teletekst.

FAV
FAV
Przechodzi
do listy
Przechodzi
doFAV.
listy
kanałów

kanałów FAV.
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DVR
DVR

chodzi do
listy DVR.
Przechodzi
doNacinij
listy DVR. Nacinij
ERWONY
przycisk
do zmiany
CZERWONY
przycisk do zmiany

usu listy statusu
DVR listy DVR
 Muzyki,
m Fotograficzny,
Lista Muzyki,
(Album Fotograficzny,
Lista
DVR
wane Programy).
Zachowane Programy).



















DVR
DVR

Przechodzi do
listy DVR.
Przechodzi
doNacinij
listy DVR.
 Nacinij
CZERWONY
przycisk
do zmiany
CZERWONY
przycisk
 do zmiany
statusu listy statusu
DVR listy DVR  
 Muzyki,
(Album Fotograficzny,
Lista Muzyki,
(Album Fotograficzny,
 Lista
TIME SHIFT
TIME SHIFT
TIME SHIFT
TIME SHIFT


Zachowane Programy).
Zachowane Programy). 
Opónia startOpónia
czasu nagrywania.
Opónia startOpónia
czasu nagrywania.
start czasu nagrywania.
start czasu nagrywani

Przechodzi do listy DVR. Nacinij
CZERWONY przycisk do zmiany
listy DVR
BOOKstatusu
MARK
BOOK
MARK
(Album Fotograficzny, Lista Muzyki,
UywanaZachowane
jako
zakładka
w trybie
Uywana
jako
zakładka w trybie
Programy).



DVR

BOOK
MARK
BOOK
Przechodzi
do MARK
listyDVR.

RECALL
BOOK
MARK
RECALL
BOOK MARK
TIME SHIFT
Uywana jako
zakładka
w trybie
Uywana
jako
zakładka
w trybie
Nacinij
CZERWONY

Opónia start
czasu
nagrywania.
Przypomina
list
zakładek
w menu
Przypomina
list
zakładek w menunagrywania
lub odtwarzania.
nagrywania
lub odtwarzania.
przycisk,
aby zmieni
status
play.
play.
listy DVR (Album DVR
Fotograficzny,
Przechodzi
listy DVR. Programy).
ListaPLAY
Muzyki, do
Zachowane
RECALL BOOK MARK
PLAY
Nacinij CZERWONY
PAUSE
PrzypominaPAUSE
list zakładek w menu
RozpoczynaRozpoczyna
odtwarzanie
odtwarzanie
przycisk,
aby zmieni status
play. czasowo
Zamraa
obrazek
w trybie
Zamraa
czasowo
obrazek w trybie
DVR (Album Fotograficzny,
nagranego pliku.
nagranegolisty
pliku.
play.
play.
Lista Muzyki,STOP
Zachowane Programy).
PAUSE
Powraca
do
sygnału
RECORD
RECORD
Zamraa czasowo obrazek w trybie
na ywo.
Umoliwia
rozpoczcie
nagrywania.nagrywania.
Umoliwia rozpoczcie
play.
STOP
STOP
STOP
RECORD
Powraca do sygnału
PLAY
Wraca
Wraca
SLOW
FORWARD
SLOW
FORWARD
Umoliwia rozpoczcie nagrywania.
nadoywo.
sygnału
na
doywo.
sygnału
Start
pokazu
slajdów na ywo.
SLOW REVERSE
SLOW REVERSE
PLAY
SLOW FORWARD
kiedy wywietlane
Umoliwia
odtwarzanie
nagranego nagranego
Umoliwia odtwarzanie
SLOW
REVERSE
Start
pokazu slajdów
FAST FORWARD
FAST
FORWARD
jest
zdjcie.
pliku
w zwolnionym
tempie.
pliku w zwolnionym
tempie.
Umoliwia odtwarzanie nagranego
wywietlane
FAST REVERSE
FASTkiedy
REVERSE
pliku w zwolnionym tempie.
jestprzeskoków
2 - 8 tempo
.
2zdjcie.
- IN/
8 tempo
.
ZOOM
OUTprzeskoków
REPEAT A-B
REPEAT A-B
Zblia
lubOUT
oddala
REPEAT
A-B
Powtarza
wybór
nagranego
Powtarza
wybór nagranego
IN/
JUMP FORWARD
JUMPZOOM
FORWARD
Powtarza
wybór
Zblia lub oddala
wywietlane
zdjcie
pliku
midzy
A inagranego
Bmidzy A i B
pliku
JUMP REVERSE
JUMP
REVERSE
pliku midzy A i B
wywietlane Przeskocz
zdjcie
Krótkie nacinicie:
Przeskocz
Krótkie nacinicie:
15 sekund naprzód
lub naprzód
powró lub powró
15 sekund
PREVIOUS / NEXT
aby odtworzy
ponownie.
abyPREVIOUS
odtworzy/ NEXT
ponownie.
Show
thethe
previous
Show
previous
Długie przytrzymanie:
Id do
Długie
przytrzymanie:
Id do
photo
or next
photo.
REPEAT REPEAT
photo
or next
photo.
REPEAT
wybranego
miejsca.
wybranego
miejsca.
Powtarza
wybrany
plik.
Powtarza wybrany
plik.
Powtarza
wybrany plik.

nagrywania nagrywania
lub odtwarzania.
lub odtwarzania.
BOOK MARK

PLAY
PLAY
Uywana jako
zakładka w trybie
lub odtwarzania.
oczynaRozpoczyna
odtwarzanienagrywania
odtwarzanie
nego pliku.
nagranego pliku.
PLAY
Rozpoczyna odtwarzanie
nagranego pliku.

STOP
STOP
Wraca
Wraca
do sygnału na
ywo.
doSTOP
sygnału na ywo.
Wraca

do sygnału na ywo.
FAST FORWARD
FAST FORWARD
FAST REVERSE
FAST
REVERSE
FAST FORWARD
2 - 8 tempoFAST
przeskoków
.
2 - 8 REVERSE
tempo przeskoków
.

2 - 8 tempo przeskoków .
JUMP FORWARD
JUMP FORWARD
JUMPREVERSE
FORWARD
JUMP REVERSE
JUMP
JUMP
REVERSE
Krótkie nacinicie:
Przeskocz
Krótkie
nacinicie:
Przeskocz
Krótkie nacinicie: Przeskocz
15 sekund naprzód
lub
powró
15 sekund
naprzód
15 sekund naprzódlub
lub powró
powró
aby odtworzy
abyponownie.
odtworzy
ponownie.
aby odtworzy
ponownie.
Długie przytrzymanie:
Id do
Długie
przytrzymanie:
Iddodo
Długie
przytrzymanie:
Id
wybranegomiejsca.
miejsca.
wybranego miejsca.
wybranego
RECORD
RECORD
RECORD
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
Pokazuje bezporednio menu
informacji
o nagrywaniu.
Pokazuje bezporednio
menu
Pokazuje
bezporednio
menu

informacji oinformacji
nagrywaniu.
o nagrywaniu.

PAUSE
PAUSE
Zamraa czasowo
obrazek
w trybie
Zamraa
czasowo
obrazek w tryb
INFORMATION/MENU
play.
play.
POMOCY
raz: NagłówekInformacj
RECORD Nacinij
RECORD
Nacinij dwukrotnie: Wicej
INFORMATION/MENU
Umoliwia
rozpoczcie
nagrywania.nagrywa
Umoliwia rozpoczcie
POMOCYinformacji na temat biecego i
Nacinij raz:
NagłówekInformacji
nastpnego programu.
SLOW
SLOW Wicej
FORWARD
NacinijFORWARD
dwukrotnie:
informacji
na
temat biecego
i
SLOW REVERSE
SLOW
REVERSE
nastpnego programu.LIST
UmoliwiaOK/CH
odtwarzanie
nagranego nagrane
Umoliwia odtwarzanie
Wywietla
list albumutempie.
pliku w zwolnionym
tempie.
pliku w zwolnionym
OK/CH LIST
fotograficznego w czasie gdy
Wywietla wybrane
list albumu
zdjcie
REPEAT
A-B
REPEAT
A-B jest pokazywane
fotograficznego
w czasie gdy
Pokazuje
wybrane
zdjcie na lici
wybrane zdjcie
jest
pokazywane.
Powtarza
wybór
nagranego
Powtarza
wybór nagranego
albumuzdjcie
fotograficznego.
Pokazuje
wybrane
na A
licie
pliku
midzy
A i Bmidzy
pliku
iB
albumu fotograficznego.

DIRECTION

DIRECTION
Nacinij przycisk DIRECTION
Nacinij przycisk DIRECTION
(kierunkowy)
(lewo/prawo/góra/d
(kierunkowy)
(lewo/prawo/góra/dół)
wREPEAT
trybie
Zoom In (zblienia)
REPEAT
w trybie Zoom
In (zblienia)

Powtarza wybrany
plik.
Powtarza
wybrany plik.
PAUSE PAUSE
Zatrzymuje Pokaz Slajdów.
Zatrzymuje
Pokaz Slajdów.
TIMER RECORDING
TIMER RECORDING

RECORD RECORD
TIMER RECORDING
TIMER
RECORDING
TIMER
RECORDING
Przechodzi
bezporednio
do menu
INFORMATION
INFORMATION
timera nagrywania.
Przechodzi
bezporednio
do menu do menu
Przechodzi bezporednio
Pokazuje bezporednio
menu
Pokazuje bezporednio
menu
timera nagrywania.
timera nagrywania.
informacji oinformacji
nagrywaniu.
o nagrywaniu.
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RECALL BOOK
MARK
RECALL
BOOK MARK
Przypomina Przypomina
list zakładek
w menu
list
zakładek w me
play.
play.
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Przechodzi bezporednio
do menu do men
Przechodzi bezporednio
timera nagrywania.
timera nagrywania.
8
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DVR
DVR
 DVR
 DVR


chodzi do
listy DVR.
Przechodzi do
listy DVR.
Przechodzi
doNacinij
listy DVR.
Przechodzi
doNacinij
listy DVR.
 Nacinij
 Nacinij
ERWONY
przycisk
do zmiany
CZERWONY
przycisk
do zmiany
CZERWONY
przycisk
CZERWONY
przycisk
 do zmiany
 do zmiany
usu listy statusu
DVR listy DVR  
statusu listy statusu
DVR listy DVR  
 Muzyki,
 Muzyki,
m Fotograficzny,
Lista Muzyki,
(Album Fotograficzny,
Lista Muzyki,
(Album Fotograficzny,
(Album Fotograficzny,
 Lista
 Lista
TIME SHIFT
TIME SHIFT
TIME SHIFT
TIME SHIFT




wane Programy).
Zachowane Programy).
Zachowane Programy). 
Zachowane Programy). 
Opónia startOpónia
czasu nagrywania.
Opónia startOpónia
czasu nagrywania.
start czasu nagrywania.
start czasu nagrywani





BOOK MARK
BOOK MARK
DVR

UywanaPrzechodzi
jako
zakładka
w
trybie
Uywana
jako
zakładka
do listyDVR. w trybie
nagrywania
lub odtwarzania.
nagrywania
lubodtwarzania.
Nacinij
CZERWONY

 status
przycisk, aby zmieni
DVR
PLAY
listyPLAY
DVR (Album
Fotograficzny,
do
listy DVR.
ListaPrzechodzi
Muzyki,
Zachowane
oczynaRozpoczyna
odtwarzanie
odtwarzanie
Nacinij CZERWONY
Programy).
nego pliku.
nagranego
pliku. aby zmieni status
przycisk,
listy DVR (Album Fotograficzny,
Lista Muzyki, Zachowane
Programy).

PLAY
STOP
STOP
Odtwarza
wybrany
plik.
Wraca
Wraca
do sygnału na
ywo.
doPLAY
sygnału na ywo.
STOPplik.
Odtwarza wybrany
do sygnału
na ywo.
FASTPowrót
FORWARD
FAST
FORWARD
STOP
FAST REVERSE
FAST REVERSE
Powrót do sygnału na ywo.
2 - 8FAST
tempoFORWARD/
przeskoków
.
2 - 8 tempo przeskoków
.
FASTREVERSE
FORWARD/
JUMP FORWARD
JUMP
FORWARD
PrzechodziREVERSE
do wybranej
JUMP REVERSE
JUMP
REVERSE
Przechodzi
do wybranej
pozycji
naprzód/
wstecz.
Krótkie nacinicie:
Przeskocz
Krótkie
nacinicie:
Przeskocz
pozycji
naprzód/ wstecz.
15 sekund naprzód
lub naprzód
powró lub powró
15 sekund
PREVIOUS
/ NEXT
aby odtworzy
ponownie.
abyPREVIOUS
odtworzy
ponownie.
/ NEXT
Odtwarza
poprzedni
Długie
przytrzymanie:
Id do
Długie
przytrzymanie:
Id do
Odtwarza
poprzedni
wybranego
wybranego
lub nastpny
plik.
lubmiejsca.
nastpny
plik.miejsca.
RECORD RECORD
INFORMATION
INFORMATION
Pokazuje bezporednio
menu
Pokazuje bezporednio
menu
informacji oinformacji
nagrywaniu.
o nagrywaniu.
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BOOK MARK
BOOK MARK
DVR

RECALL BOOK
MARK
RECALL
BOOK MARK
UywanaPrzechodzi
jako
zakładka
w
trybie
Uywana
jako
zakładka
do listyDVR. w trybie
Przypomina Przypomina
list zakładek
w menu
list
zakładek w menunagrywania nagrywania
lub odtwarzania.
lubodtwarzania.
Nacinij
CZERWONY
play.
play.
 status
przycisk, aby zmieni
DVR
PLAY
listyPLAY
DVR (Album
Fotograficzny,
do
listy DVR.
PAUSE
PAUSE
ListaPrzechodzi
Muzyki,
Zachowane
RozpoczynaRozpoczyna
odtwarzanie
odtwarzanie
Nacinij
CZERWONY
Zamraa czasowo
obrazek
w trybie
Zamraa
czasowo
obrazek w trybie
Programy).
nagranego pliku.
nagranego
pliku. aby zmieni status
przycisk,
play.
play.
listy DVR (Album Fotograficzny,
OK/CH LIST
Lista Muzyki, Zachowane
RECORD RECORD
Odtwarza wybrany plik muzyczny z
Programy).
Umoliwia rozpoczcie
nagrywania.nagrywania.
Umoliwia rozpoczcie
PLAY
listy. Wywietla list muzyki.
STOP
STOP
OK/CH LIST
Odtwarza
wybrany
plik.
PAUSE
Wraca
Wraca
SLOW
FORWARD
SLOW
FORWARD
Odtwarza
wybrany
plik
muzyczny z
do
sygnału
na
ywo.
do
sygnału
na ywo.
PLAY
Zatrzymuje
na
jaki
czas
listy.
Wywietla
list
muzyki.
SLOW REVERSE
SLOW REVERSE
STOPplik.
Odtwarza wybrany
odtwarzanie.
PAUSE odtwarzanie
Umoliwia
nagranego nagranego
Umoliwia odtwarzanie
do sygnału
na ywo.
Zatrzymuje
na jaki
FASTPowrót
FORWARD
FAST
FORWARD
pliku
w zwolnionym
tempie.
pliku
wczas
zwolnionym
tempie.
STOP
odtwarzanie.
JUMP FORWARD
FAST REVERSE
FAST REVERSE
PowrótFORWARD/
do sygnału na ywo.
FAST
JUMP
REVERSE
2
8
tempo
przeskoków
.
2
8
tempo
przeskoków
.
REPEAT
A-B
REPEAT
A-B
JUMP FORWARD
FASTREVERSE
FORWARD/
Przeskakuje
o 10 sekund
naprzód lub
JUMP REVERSE
Powtarza
wybór
nagranego
Powtarza
wybór
nagranego
JUMP FORWARD
JUMP
FORWARD
PrzechodziREVERSE
do wybranej
wstecz
aby odtworzy
Przeskakuje
opliku
10
naprzód
lub ponownie. JUMP REVERSE
pliku
midzy
A isekund
Bmidzy
AiB
JUMP
REVERSE
Przechodzi
do wybranej
pozycji
naprzód/
wstecz.
wstecz aby odtworzy ponownie.
Krótkie nacinicie:
Przeskocz
Krótkie
nacinicie:
Przeskocz
pozycji
naprzód/ wstecz.
REPEAT A-B
15
sekund
naprzód
lub
powró
15
sekund
naprzód
lub powró
REPEAT A-B
PREVIOUS
/ NEXT
Powtarza wybrany plik muzyczny aby odtworzy
ponownie.
abyPREVIOUS
odtworzy
ponownie.
/ NEXT
Powtarza wybrany plik muzyczny
A i B.
Odtwarza
poprzedni
Długie
przytrzymanie:
Id do
Długie
przytrzymanie:
Id do
midzy A imidzy
B.
Odtwarza
poprzedni
REPEAT REPEAT
wybranego
wybranego
lub nastpny
plik.
lubmiejsca.
nastpny
plik.miejsca.
Powtarza
wybrany
plik.
Powtarza
wybrany plik.
REPEAT REPEAT
Powtarza wybrany
plik
muzyczny.
Powtarza wybrany plik muzyczny.
RECORD RECORD
TIMER RECORDING
TIMER RECORDING
INFORMATION
INFORMATION
Przechodzi bezporednio
do menu do menu
Przechodzi bezporednio
Pokazuje bezporednio
menu
Pokazuje bezporednio
menu
timera nagrywania.
timera nagrywania.
informacji oinformacji
nagrywaniu.
o nagrywaniu.

RECALL BOOK
MARK
RECALL
BOOK MARK
Przypomina Przypomina
list zakładek
w menu
list
zakładek w me
play.
play.

PAUSE
PAUSE
Zamraa czasowo
obrazek
w trybie
Zamraa
czasowo
obrazek w tryb
play.
play.
OK/CH LIST
RECORD RECORD
Odtwarza wybrany plik muzyczny
Umoliwia rozpoczcie
nagrywania.nagrywa
Umoliwia rozpoczcie
listy. Wywietla list muzyki.
OK/CH LIST
PAUSE
SLOW
FORWARD
SLOW
FORWARD
Odtwarza
wybrany
plik
muzyczny z
Zatrzymuje
na jaki czas
listy. Wywietla
list muzyki.
SLOW
REVERSE
SLOW
REVERSE
odtwarzanie.
PAUSE odtwarzanie
Umoliwia
nagranego nagrane
Umoliwia odtwarzanie
Zatrzymuje
na jaki
pliku
w zwolnionym
tempie.
pliku
wczas
zwolnionym
tempie.
odtwarzanie.
JUMP FORWARD
JUMP
REVERSE
REPEAT
A-B
REPEAT
A-B
JUMP FORWARD
Przeskakuje
o 10 sekund
naprzód
JUMP REVERSE
Powtarza
wybór
nagranego
Powtarza
wybór
nagranego
wstecz
aby odtworzy
Przeskakuje
opliku
10
naprzód
lub ponownie.
pliku
midzy
A isekund
Bmidzy
AiB
wstecz aby odtworzy ponownie.

REPEAT A-B

REPEAT A-B
Powtarza wybrany plik muzyczny
Powtarza wybrany plik muzyczny
A i B.
midzy A imidzy
B.
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REPEAT REPEAT
Powtarza
wybrany
plik.
Powtarza
wybrany plik.
REPEAT REPEAT
Powtarza wybrany
plik
muzyczny.
Powtarza wybrany plik muzyczny
TIMER RECORDING
TIMER RECORDING
Przechodzi bezporednio
do menu do men
Przechodzi bezporednio
timera nagrywania.
timera nagrywania.







• Wykonaj wszystkie inne podłczenia przed włczeniem przewodu elektrycznego do gniazka
elektrycznego.
• Podłcz kabel anteny do złcza CABLE IN i kabel ptlowy ze złcza LOOP OUT
pierwszego tunera (TUNER 1) do złcza CABLE IN drugiego tunera (TUNER 2), po czym
mog by wykonywane inne podłczenia.








 SCART. 

- Połcz kablami SCART złcze TV SCART odbiornika ze złczem SCART telewizora.



cz odbiornik do VCR kablami SCART. 
- Połcz kablami SCART złcze VCR SCART odbiornika ze złczem SCART VCR.



















- Połcz złcze Audio RCA odbiornika do złcza Audio RCA telewizora lub systemu audio.
- Połcz złcze Video RCA odbiornika do złcza Video RCA telewizora.



cz odbiornik z telewizorem kablem 

- Połcz złcze S-VIDEO odbiornika ze złczem S-VIDEO telewizora.



cz odbiornik z domowym systemem rozrywki kablami 











- Połcz złcze optyczne lub współosiowe S/PDIF odbiornika ze złczem optycznym lub
współosiowym S/PDIF wzmacniacza domowego systemu rozrywki.






cz odbiornik do komputera 






cz odbiornik do telewizora lub systemu audio kablami 















- Połcz port USB odbiornika i port USB komputera.
- Połcz port SERIAL odbiornika z portem SERIAL komputera. (Jedynie dla
aktualizowania oprogramowania.)
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WKŁADANIE
KARTY SMART






Aby oglda płatne programy, potrzebna
jest karta Smart. Mona o ni zapyta w
punkcie w którym został zakupiony
odbiornik.

Jeli jeste abonentem wicej ni jednego
dostawcy usług, powiniene włoy
odpowiedni kart Smart, aby dosta si
do zestawu programów oferowanych
przez dostawc. Odbiornik jest
dostosowany tylko do jednej karty Smart.





1. Nacinij przycisk MENU aby

dosta si do głównego ekranu menu.
2. Nacinij przycisk OK na [DVR Setup]
(Ustawienia DVR).

3. Nacinij przycisk OK na [HDD Format].

Jeeli w odbiorniku nie ma adnej karty
Smart, dostpne s jedynie darmowe
programy (FTA; niezakodowane w
sygnale wolnym).
Poniej znajduj si instrukcje jak uzyska dostp do płatnych kanałów po zakupieniu
abonamentu u dostawcy usług i zakupie karty Smart.

4. Wybierz [ON] na [HDD Format].
Jeli chcesz usun wszystkie pliki

1) Główna wtyczka nie moe by włoona do gniazdka elektrycznego podczas wkładania karty.

DVR/muzyczne/z albumu fotograficznego,

2) Wsu odpowiedni kart Smart w całoci do otworu za pokryw wewntrz frontu
odbiornika, tak jak jest to pokazane na karcie (strzałki w gór i do wewntrz).

wybierz [ON] do kadego parametru. Nacinij
przycisk OK na [Start].

3) Karta Smart moe mie specjalne menu lub informacje, które nie s opisane w tym podrczniku.
4) Karta Smart moe tylko da dostp do programów jakie oferuje Tobie dostawca usług w
Twoim abonamencie.

5. Wybierz [Yes], aby potwierdzi formatowanie
HDD (napdu twardego dysku).
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Ze wzgldu na to, e odbiornik ma domylne ustawienia fabryczne, musisz go zainstalowa.
Instalacja zacznie si od menu “ Language Setting” (Ustawienia Jzyka).
Wykonuj instrukcje podane poniej, aby właciwie zainstalowa odbiornik.
Nacinij przycisk MENU za kadym razem gdy chcesz dosta si do nastpnego menu ustawie.


Moesz wybra jzyk Menu, dwiku audio, napisów
i teletekstu.
1. Nacinij przyciski ٙ ,ُ
, aby przej do
odpowiedniego jzyka lub uyj menu rozwijanego
naciskajc przycisk OK na pasku jzyków, przy jzyku
który chcesz ustawi.
2. W przypadku uywania menu rozwijanego, nacinij
przycisk OK przy wybranym jzyku.
3.Uyj przycisków Ⴃ ,Ⴍ , aby przej do
nastpnych ustawie jzyka.
Jzyk Menu (Menu Language)
Jest uywany do wybierania jzyka menu OSG
(grafiki na ekranie).
Główny Audio (Main Audio)
-Jest uywane do wybierania głównego jzyka audio
kanału, który posiada opcj wielu jzyków audio.
Drugi Audio (Second Audio)
- Jest uywany do wybierania drugiego jzyka audio
kanału, który posiada opcj wielu jzyków audio. Drugi
jzyk audio jest ustawiany jako jzyk audio, jeli
wybrany główny jzyk audio nie jest zapewniony przez
kanał.
Główny Napisy (Main Subtitle)
Jest uywany do wybierania jzyka napisów kanału,
który posiada opcj napisów w wielu jzykach.
Drugi Napisy (Second Subtitle)
Jest uywany do wybierania drugiego jzyka napisów
kanału, który posiada opcj napisów w wielu jzykach.
Drugi jzyk napisów jest ustawiony jako jzyk napisów
jeli wybrany główny jzyk napisów nie jest zapewniony
przez kanał.
Teletekst
Używany jest
Uywany
jest do
do wybierania
wybieraniajęzyka
jzykaOSG
OSG (grafiki na
(grafiki na ekranie) teletekstu.

ekranie) teletekstu.



 
 



Format
obrazuobrazu
Format
Moesz
wybrawybra
formatformat
obrazuobrazu
na ekranie
telewizyjnym
Moesz
na ekranie
telewizyjnym
(szeroko
do wysokoci).
(szeroko
do wysokoci).
1.

przyciskami
ٙ ,ُ ٙlub,ُuyj
rozwijanego.
1. Wybierz
Wybierz
przyciskami
lubmenu
uyj menu
rozwijanego.

1) 4 : 31)dla
ekranuekranu
4 :normalnego
3 dla normalnego

[Pełny][Pełny] [Wycentrowany]
[Letter[Letter
Box] Box]
[Wycentrowany]
2) 16: 2)
9 dla
szerokiego
16:ekranu
9 dla ekranu
szerokiego

Kontrast
Kontrast
Moesz
dopasowa
jasnojasno
ekranu.ekranu.
Moesz
dopasowa
Domylna
warto
to 5. to 5.
Domylna
warto
0: Najciemniejszy
Ⴠ 0: Najciemniejszy
Ⴠ 10: Najjaniejszy
Ⴠ 10: Najjaniejszy
Ⴠ
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Dolby Digital
Jeli ten parametr jest ustawiony na [On] (włczony),
moesz cieszy si dwikiem Dolby Digital na
kanale, który posiada t funkcj.
Uwaga> Aby naprawd cieszy si dwikiem, naley
połczy wtyczk S/PDIF odbiornika do
wzmacniacza Digital Audio.












Jest to metoda ręcznego poszukiwania kanałów.
Jestustawieniu
to metodakażdego
rcznegopaska
poszukiwania
Po
zgodnie kanałów. Po ustawieniu kadego
paska
zgodnie
z
wybran
konfiguracj,
z wybraną konfiguracją, naciśnij przycisknacinij
OK przycisk OK na pasku
na
pasku
[Start Search].
[Start
Search].
Podczas szukania kanałów, możesz znaleźć status
Podczaskanału
szukania
kanałów,
moesz znale status
szukania
i nazwę
kanału telewizyjnego
lub
radiowego.
szukania kanału i nazw kanału telewizyjnego lub

radiowego.

1. Sprawd swoj stref czasow w menu.
2. Sprawd czas letni wybierany
automatycznie.




-Wybierz [Start Frequency] i [Stop Frequency].
- Ustaw w kadym [Symbol Rate].
- Wybierz kady typ QAM .
Po ustawieniu kadego potrzebnego parametru,
nacinij przycisk OK na pasku[Start Search] .

Podczas szukania kanałów, moesz znale status
szukania kanału i nazw kanału telewizyjnego lub
radiowego.
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Menu Główne

Ustawienia uytkownika

UWAGA
UWAGA
UWAGA

Ustawienia jzyków
Blokada rodzicielska

Blokada kanału
Blokada Instalacji
Blokada STB
Zmiana kodu PIN

Profil uytkownika








 
 

Czas Nagłówka

• Nacinij
przycisk
OK,potwierdzi
aby potwierdzi
lub wybra
zmiany.
• Nacinij
przycisk
OK, aby
lub wybra
zmiany.
• Nacinij przycisk OK, aby potwierdzi lub wybra zmiany.
• Nacinij
przycisk
OK
na pasku
ma wiele
do wybrania,
po czym
bdzie
• Nacinij
przycisk
OK na
pasku
menu,menu,
które które
ma wiele
opcji opcji
do wybrania,
po czym
bdzie
• Nacinij przycisk OK na pasku menu, które ma wiele opcji do wybrania, po czym bdzie
wywietlone
rozwijane.
wywietlone
menumenu
rozwijane.
wywietlone menu rozwijane.
• Nacinij
przycisk
MENU,
aby dosta
na wyszy
poziom
• Nacinij
przycisk
MENU,
aby dosta
si nasi
wyszy
poziom
menu.menu.
• Nacinij przycisk MENU, aby dosta si na wyszy poziom menu.
• Nacinij
przycisk
aby wyj
z menu
lub przej
do sygnału
na ywo.
• Nacinij
przycisk
EXIT,EXIT,
aby wyj
z menu
lub przej
do sygnału
na ywo.
• Nacinij przycisk EXIT, aby wyj z menu lub przej do sygnału na ywo.

Tryb Napisów DVB

Wyjcie TV

Format obrazu
Kontrast

Ustawienia czasu lokalnego

Ustawienia Timera

Instalacja

Wyszukiwanie auto

Wyszukiwanie rczne

Edytuj

Usu wszystkie kanały
Ustawienia Timera Nagra

Informacje o HDD
Formatowanie HDD
Profil DVR

Informacje o Systemie

Aktualizacje oprogramowania
Przywrócenie ustawie fabrycznych

Warunkowe wejcie

przycisków
,ُ ,poruszy
aby poruszy
kursorem
po menu
głównym.
• Uyj• Uyj
przycisków
ٙ ,ُ ٙ, aby
kursorem
po menu
głównym.
• Uyj przycisków ٙ ,ُ , aby poruszy kursorem po menu głównym.
przycisków
,Ⴍ ,porusza
aby porusza
po submenu.
• Uyj• Uyj
przycisków
Ⴃ ,Ⴍ Ⴃ, aby
si posi
submenu.
• Uyj przycisków Ⴃ ,Ⴍ , aby porusza si po submenu.

Zmie nazw kanału
Omi kanał

Ustawienia DVR

Dolby digital

główne
zawiera
6 submenu.
MenuMenu
główne
zawiera
6 submenu.
Menu główne zawiera 6 submenu.
- Ustawienia
Uytkownika
- Ustawienia
Uytkownika
- Ustawienia Uytkownika
-Instalacja
-Instalacja
-Instalacja
- Edytuj
- Edytuj
- Edytuj
- Ustawienia
- Ustawienia
DVR DVR
- Ustawienia DVR
- Informacje
o Systemie
- Informacje
o Systemie
- Informacje o Systemie
- Wejcie
warunkowe
- Wejcie
warunkowe
- Wejcie warunkowe

Wersja STB
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Moesz
wybra
dwiku
napisów
Moesz
wybra
jzykjzyk
Menu,Menu,
dwiku
audio,audio,
napisów
Moesz wybra jzyk Menu, dwiku audio, napisów
i teletekstu.
i teletekstu.
i teletekstu.
1. Nacinij
przyciski
, aby
przej
1. Nacinij
przyciski
ٙ ,ُ ٙ ,ُ
, aby
przej
do do
1. Nacinij przyciski
ٙ ,ُ jzyka
, abylub przej
do rozwijanego
odpowiedniego
uyj
odpowiedniego
jzyka lub uyj
menumenu
rozwijanego
odpowiedniego jzyka lub uyj menu rozwijanego
naciskajc
przycisk
OKpasku
na pasku
jzyków,
jzyku
naciskajc
przycisk
OK na
jzyków,
przy przy
jzyku
naciskajc przycisk
OK
na pasku
jzyków, przy jzyku
chcesz
ustawi.
któryktóry
chcesz
ustawi.
który chcesz ustawi.
W przypadku
uywania
rozwijanego,
nacinij
2. W2.przypadku
uywania
menumenu
rozwijanego,
nacinij
2. W przypadku uywania menu rozwijanego, nacinij
przycisk
OK wybranym
przy wybranym
jzyku.
przycisk
OK przy
jzyku.
przycisk OK przy wybranym jzyku.
3.Uyj
przycisków
, aby
przej
3.Uyj
przycisków
Ⴃ ,Ⴍ Ⴃ ,Ⴍ
, aby
przej
do do
3.Uyj przycisków
Ⴃ ,Ⴍustawie
, abyjzyka.
przej do
nastpnych
nastpnych
ustawie
jzyka.
nastpnych ustawie jzyka.
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Jzyk Menu (Menu Language)
Jest uywany do wybierania jzyka menu OSG
(grafiki na ekranie).
Główny Audio (Main Audio)
-Jest uywane do wybierania głównego jzyka audio
kanału, który posiada opcj wielu jzyków audio.
Drugi Audio (Second Audio)
- Jest uywany do wybierania drugiego jzyka audio
kanału, który posiada opcj wielu jzyków audio. Drugi
jzyk audio jest ustawiany jako jzyk audio, jeli
wybrany główny jzyk audio nie jest zapewniony przez
kanał.
Główny Napisy (Main Subtitle)
Jest uywany do wybierania jzyka napisów kanału,
który posiada opcj napisów w wielu jzykach.
Drugi Napisy (Second Subtitle)
Jest uywany do wybierania drugiego jzyka napisów
kanału, który posiada opcj napisów w wielu jzykach.
Drugi jzyk napisów jest ustawiony jako jzyk napisów
jeli wybrany główny jzyk napisów nie jest zapewniony
przez kanał.








Dziki blokadzie rodzicielskiej, moesz zapobiec
ogldaniu niepodanych kanałów telewizyjnych,
słuchaniu niepodanych stacji radiowych, dokonaniu
niepodanych instalacji na odbiorniku lub dokonaniu
niepoadanych zmian w ustawieniach.
Aby wej do menu Blokady rodzicielskiej, musisz
wpisa prawidłowy kod PIN.
Pocztkowy PIN jest ustawiony jako [1234].

Blokada kanału
Jeli Blokada kanału jest ustawiona na [Yes], odbiornik
bdzie prosił o podanie kodu PIN za kadym razem gdy
próbujesz oglda lub słucha zablokowanego kanału.
Uyj przycisków ٙ ,ُ aby wybra [Yes] lub [No].
Blokady poszczególnych kanałów mog zosta
ustawione z menu Edytuj listy kanałów.
Blokada instalacji
Jeli Blokada Instalacji jest ustawiona na “Yes” (tak),
musisz zawsze wpisa kod PIN ilekro wchodzisz do
Głównego Menu.
1. Uyj przycisków ٙ ,ُ , aby wybra “Yes” lub “No”.

Teletekst
Uywany jest do wybierania jzyka OSG (grafiki na ekranie)
teletekstu.
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Blokada STB
Jeli Blokada STB jest ustawiona na “Yes”, musisz
zawsze wpisa kod PIN ilekro włczasz odbiornik z
trybu stand-by.
• Uyj przycisków ٙ ,ُ , aby wybra “Yes” lub “No”.










Format
obrazu

Format
obrazu
Format
obrazu
Możesz
obrazu
nana
ekranie
telewizyjnym
Moeszwybrać
wybraformat
format
obrazu
ekranie
telewizyjnym
Moesz
wybra
format obrazu na ekranie telewizyjnym
(szerokość
dodowysokości).
(szeroko
wysokoci).
do wysokoci).
1.(szeroko
Wybierz przyciskami
, lub użyj menu rozwijanego.
1.
Wybierz przyciskami ٙ ,ُ lub uyj menu rozwijanego.
1)1.4 : 3 dlaWybierz
normalnego
ekranu ٙ ,ُ lub uyj menu rozwijanego.
przyciskami

1) 4 : 3 dla normalnego ekranu
1) 4 : 3 dla normalnego ekranu

Zmiana Kodu PIN
Stosuj si do instrukcji podanej w menu, aby zmieni kod
PIN .
• Wpisz biecy kod PIN
• Wpisz nowy kod PIN
• Wpisz ponownie nowy kod PIN w celu weryfikacji.

[Pełny]
[Pełny]

[Wycentrowany]
[Wycentrowany]

2) 16: 9 dla ekranu szerokiego
2) 16: 9 dla ekranu szerokiego





Czas Nagłówka
Moesz wybra czas wywietlania nagłówka
informacji (1~10).
1. Nacinij przyciski ٙ ,ُ
lub uyj menu
rozwijanego aby wybra czas wywietlania
nagłówka.

Kontrast
Kontrast
Moesz dopasowa jasno ekranu.
Moesz dopasowa jasno ekranu.
Domylna warto to 5.
Domylna warto to 5.
Ⴠ 0: Najciemniejszy
Ⴠ 0: Najciemniejszy
Ⴠ 10: Najjaniejszy
Ⴠ 10: Najjaniejszy

Napisy DVB
Moesz to wybra, aby zastosowa funkcj
wywietlacza napisów DVB albo nie.
1. Wybierz pozycj On/Off przyciskami ٙ ,ُ .
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[Letter Box]
[Letter Box]

Dolby Digital
Jeli ten parametr jest ustawiony na [On] (włczony),
moesz cieszy si dwikiem Dolby Digital na
kanale, który posiada t funkcj.




Uwaga> Aby naprawd cieszy si dwikiem, naley
połczy wtyczk S/PDIF odbiornika do
wzmacniacza Digital Audio.








-Wybierz [Start Frequency] i [Stop Frequency].
- Ustaw w kadym [Symbol Rate].
- Wybierz kady typ QAM .
Po ustawieniu kadego potrzebnego parametru,
nacinij przycisk OK na pasku[Start Search] .
-Decide the [Start Frequency] and [Stop Frequency]. Set the [Symbol Rate] each.
- Select the each QAM type.
After setting all necessary parameter, press the OK
key on [Start Search] bar.



1. Sprawd swoj stref czasow w menu.
2. Sprawd czas letni wybierany
automatycznie.







Moesz zaprogramowa czas [Turn ON] lub [Turn
OFF].
Mona równie ustawi [Sleep timer] (wyłcznik
czasowy) w tym menu.
1. Wybierz ON/OFF przyciskami ٙ ,ُ .
2. Ustaw czas klawiszami numerycznymi.





Jest to metoda ręcznego poszukiwania kanałów.

Jest
to metoda rcznego
Po ustawieniu
każdego poszukiwania kanałów. Po ustawieniu kadego
paska
zgodnie
z
paska zgodnie zwybran
wybraną konfiguracj,
konfiguracją, nacinij przycisk OK na pasku
naciśnij
przycisk OK na pasku [Start Search].
[Start
Search].

Podczas
szukaniakanałów,
kanałów,
moesz
znale
Podczas szukania
moŜesz
znaleźć
status status
szukania kanału
i
nazwę
kanału
telewizyjnego
lub lub
kanału i nazw kanału telewizyjnego
radiowego.
radiowego.
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Przenie
Przenie
Kanał
Kanał
Moesz
Moesz
zreorganizowa
zreorganizowa
porzdek
porzdek
kanałów
kanałów
w licie
w licie
kanałów.
kanałów.
• Nacinij
• Nacinij
przycisk
przycisk
OK OK
przyprzy
kanale,
kanale,
któryktóry
chcesz
chcesz
przenie.
przenie.
• Wybierz
• Wybierz
docelow
docelow
pozycj
pozycj
dla kanału
dla kanału
uywajc
uywajc
przycisków
przycisków
Ⴃ ,ႭႣ . ,Ⴍ .
• Nacinij
• Nacinij
przycisk
przycisk
OK,OK,
aby aby
potwierdzi
potwierdzi
now
now
pozycj.
pozycj.
• Nacinij
• Nacinij
BIAŁY
BIAŁY
przycisk
przycisk
lub lub
przycisk
przycisk
EXIT
EXIT
i wtedy
i wtedy
OK,OK,
aby aby
zachowa
zachowa
zmiany.
zmiany.
[Yes],
[Yes],
a nastpnie
a nastpnie









Moesz zobaczy zaprogramowan list nagrywania.
Moesz take edytowa i usuwa zaprogramowane
kanały i zaprogramowywa nowe nagrania za
pomoc kolorowych przycisków.
Moesz połczy Tuner 1 i Tuner 2 za pomoc kabla
ptlowego, aby nagra program.
Edycja
1.Wybierz zaprogramowany kanał, który chcesz
edytowa za pomoc przycisków Ⴃ ,Ⴍ .
2. Nacinij ZIELONY przycisk, i wyiwtlana jest
informacja na temat kanału.
3.Po zmodyfikowaniu informacji, nacinij przycisk OK
przy pozycji [Store].
Dodawanie
Moesz doda do 20 Timerów.



Moesz
Moesz
usun
usun
wszystkie
wszystkie
wyszukane
wyszukane
kanały.
kanały.
W tym
W tym
przypadku
przypadku
wszystkie
wszystkie
ustawienia
ustawienia
instalacji
instalacji
i dane
i dane
dotyczce
dotyczce
anteny
anteny
satelitarnej
satelitarnej
zostaj
zostaj
zachowane,
zachowane,
ale ale
wszystkie
wszystkie
wyszukane
wyszukane
kanały
kanały
zostaj
zostaj
usunite.
usunite.
1.Wybierz
1.Wybierz
Yes/No
Yes/No
przyciskami
przyciskami
ٙ ,ُٙ .,ُ .
2. Jeli
2. Jeli
chcesz
chcesz
usun
usun
wszystkie
wszystkie
kanały,
kanały,
nacinij
nacinij
OK OK
na na
pozycji
pozycji
[Start].
[Start].

1.Nacinij ÓŁTY przycisk, aby zaprogramowa
nowe nagranie. W wyniku tego wywietlany jest
menu Add (dodawania).
2.Ustaw kanał przyciskami ٙ ,ُ .
3.Ustaw dat startu za pomoc kalendarza.
4.Ustaw czas startu klawiszami numerycznymi.
5.Ustaw okres trwania przyciskami ٙ ,ُ .
6.Wybierz rodzaj sporód Once/ Daily/ Weekly
(jednorazowo/raz dziennie/raz na tydzie) za pomoc
przycisków ٙ ,ُ .
7.Wybierz Blokad ON/OFF.
8.Jeli chcesz edytowa nazw pliku, nacinij przycisk
OK przy nazwie pliku. Wtedy wywietli si submenu
edycji.

27 27

9.Edytuj nazwę
nazwpliku
pliku
przyciskami
alfabetycznymi i
9.Edytuj
przyciskami
alfabetycznymi
ikolorowymi
kolorowymiprzyciskami.
przyciskami.
11.Po ustawieniu wszystkich parametrów, nacinij

10.Po ustawieniu wszystkich parametrów, naciśnij
przycisk OK przy pozycji [Store].
przycisk OK przy pozycji [Store].
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Usu



1.Nacinij NIEBIESKI przycisk.
2.Nacinij przycisk OK w pozycji kanału, którego
chcesz usun. Skutkiem tego niebieski znaczek jest
wywietlony na wybranym kanale.
3.Przed wyjciem z trybu usu, wywietlane jest okno
wiadomoci, aby potwierdzi Twoj decyzj.





Moesz tu odnale informacje HDD (na temat twardego dysku).
Numer modelu/ Całkowita pojemno/ Zajta
pojemno dysku/ Pojemno DVR
/ Pozostały Czas/ Pojemno Muzyki & Zdj

4.Jeli chcesz usun wybrany kanał, nacinij przycisk
OK na pozycji [Yes].




Moesz wybra czas po którym nagrywanie
zostanie przerwane (15~ 180).
1. Nacinij przyciski ٙ ,ُ
lub uyj
rozwijanego do wybrania czasu nagłówka.

menu

Jeli chcesz sformatowa twardy dysk, wybierz [On] w
pozycji parametru HDD format (formatowanie twardego
dysku).
Uwaga> Przed pierwszym uyciem musisz sformatowa
dysk twardy.
1. Jeli chcesz usun wszystkie nagrane pliki, wybierz
[On] w pozycji All delete (Usu wszystko) DVR.
2. Jeli chcesz usun cał MUZYK i albumy
fotograficzne, wybierz [On] w pozycji All delete (usu
wszystko) MUZYKI&zdj.
3. Po ustawieniu kadego parametru, nacinij przycisk
OK w pozycji [Start].
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Moesz zaktualizowa oprogramowanie odbiornika od
nadawcy.
Po wybraniu (lub wpisaniu) poprawnych danych podanych
przez nadawc, nacinij przycisk OK na pasku [Start].







Jeli przywrócisz ustawienia fabryczne, wszystkie
edytowane informacje o satelicie i transponderze bd
inicjowane
1.Jeli chcesz zresetowa odbiornik, nacinij przycisk
OK w pozycji [Start].
2.Przed wyjciem z trybu usu, wywietlane jest okno
komunikatu, aby potwierdzi podjt decyzj.
Uwaga>
Jeli
wykonujesz
aktualizacj
oprogramowania po edytowaniu Listy Kanałów lub
Menu Edycji, edytowane informacje zostan
inicjowane.





1. Włcz odbiornik.
2. Id do Menu Głównego przez nacinicie przycisku
MENU .
3. Przesu kursor do [System Information].
4. Przesu kursor do [Software Upgrade].
5. Nacinij przycisk OK.
6. Wybierz [Factory 1] w pozycji OTA Settings
(Ustawienia OTA).
7. Przesu kursor do pozycji [Start].
8. Nacinij przycisk OK.
9. Odbiornik szuka nowego oprogramowania.
10. Jeli nowe oprogramowanie zostanie znalezione,
na ekranie pojawi si wyskakujca wiadomo.
11. Wybierz [Yes] i nacinij przycisk OK.
12. Odbiornik rozpoczyna aktualizacj oprogramowania.
13. Zabierze to kilka minut.
14. Po skoczeniu odbiornik automatycznie si restartuje.
15. Aktualizacja oprogramowania zakoczona.


Moesz tu znale szczegółowe informacje na temat
wersji dysku twardego i oprogramowania odbiornika.
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Wsu Kart Smart CONAX do otworu na kart
Smart na panelu przednim. Chip musi si znajdowa
na górze.
Status Abonamentu
Moesz tu znale informacje na temat
statusu abonamentu kart Smart CONAX.
Status Zdarzenia
Moesz znale tu informacje na temat o
CONAX PPV(Opłata za obejrzenie konkretnej
treci).
Zmiana kodu PIN
Zastosuj procedur przedstawion w menu, aby
zmieni kod PIN.
Pocztkowy kod PIN jest zestawieniem cyfr [1234].
Wprowad biecy kod PIN - Wprowad nowy
kod PIN – Potwierd nowy kod PIN

Wskaniki wieku
Powinno si wprowadzi kod PIN, aby to
zostało zmodyfikowane. Wybierz wskaniki
wieku jak poniej.
G : widownia powszechna
PG : pod opiek rodziców
A: powyej 18
X : erotyka




Nacinij przycisk OK, aby wywietli list





kanałów podczas ogldania kanału.

W licie kanałów znajdujcej si w odbiorniku istnieje
Nacinij przycisk OK,
wywietli
list
wieleaby
opcji,
aby sformatowa
list kanałów zgodnie z
kanałów podczas ogldania
kanału.
Twoim wyborem.

Formatowania dokonuje si za pomoc kolorowych
W licie kanałów znajdujcej
si wna
odbiorniku
przycisków
pilocie. istnieje
wiele opcji, aby sformatowa list kanałów zgodnie z
1) Mode Switch (przycisk
Twoim wyborem.
TV / Radio
CZERWONY)
Formatowania dokonuje si
za pomoc :kolorowych
2) FAV Group (przycisk
przycisków na pilocie.
ZIELONY) : FAV 1 Group ~
FAV 8 Group
1) Mode Switch (przycisk
3) Group (przycisk NIEBIESKI)
CZERWONY) : TV / Radio
SAT / TP / Sie / CAS/ Blokada / A do Z
2) FAV Group :(przycisk
Edit mode
~ (przycisk BIAŁY)
ZIELONY) : FAV 1 4)Group
: Wybór FAV
FAV 8 Group
Blokada/Odblokowanie
3) Group (przycisk NIEBIESKI)
Przesunicie
Dwiku
: SAT / TP / Sie / CAS/ Blokada
/ A do
Z
Zmiana Nazwy Kanału
4) Edit mode (przycisk BIAŁY)
Omi Kanał
: Wybór FAV
Blokada/Odblokowanie
Z menu listy kanałów bezporednio mona
Przesunicie Dwiku
przej do wybranego kanału.
Zmiana Nazwy Kanału
Omi Kanał
Kiedy zostanie nacinity kolorowy przycisk, pokazuje
si rozwijane
menumona
z odpowiednimi wyborami.
Z menu listy kanałów
bezporednio
-Nacinij kolorowy przycisk, a nastpnie wybierz
przej do wybranego kanału.
jedn opcj, aby stworzy odpowiedni list kanałów.
Kiedy zostanie nacinity kolorowy przycisk, pokazuje
si rozwijane menu z odpowiednimi
Uwaga > wyborami.
-Nacinij kolorowy przycisk,
a nastpnie
Jeli chcesz
zobaczy wybierz
bezporednio list kanałów w trakcie ogldania
jedn opcj, aby stworzy
odpowiedni
kanałów.
kanału,
nacinijlist
przycisk
OK na pilocie.
Uwaga >
Jeli chcesz zobaczy bezporednio list kanałów w trakcie ogldania
kanału, nacinij przycisk OK na pilocie.
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1) Zmiana trybu.
1. Nacinij CZERWONY przycisk i wybierz jeden
z trybów TV/Radio.






Wybórgrupy
grupyulubionych
ulubionychkanałów.
kanałów.
Wybór
Możesz
grupę
ulubionych
kanałów
Moesz zmodyfikować
zmodyfikowa
grup
ulubionych
kanałów
bieżących ulubionych kanałów.
biecych ulubionych kanałów.
Modyfikowanie grupy ulubionych kanałów jest
Modyfikowanie grupy ulubionych kanałów jest wykonywane w taki s
wykonywane w taki sam sposób jak wybieranie grupy
sposób jak wybieranie grupy ulubionych kanałów w menu wyboru
ulubionych kanałów w menu wyboru
ulubionych kanałów trybu edycji.
ulubionych kanałów trybu edycji.
1. Nacinij przycisk BIAŁY lub EXIT aby wyj z

1.
Naciśnij
przycisk
BIAŁYkanału.
lub EXIT aby wyjść
trybu
wyboru
ulubionego
ztrybu wyboru ulubionego kanału.

2) Grupa Ulubionych Kanałów
1. Nacinij ZIELONY przycisk i wybierz jedn grup
FAV (ulubionych kanałów) sporód FAV 1 ~ FAV 8.
2. Kiedy wybierasz grup ulubionych kanałów,
wywietlaj si odpowiednie kanały do grupy ulubionych
kanałów na licie kanałów.
Uwaga>
Aby zobaczy list ulubionych kanałów, naley
wczeniej ustawi w menu wyboru grupy ulubionych
kanałów w menu Edycja.
W trybie grupy ulubionych kanałów, moesz edytowa
obecne grupy ulubionych kanałów zgodnie ze swoim
wyborem.
W trybie grupy ulubionych kanałów, moŜesz edytować
-obecne
Nacinij
BIAŁY
przycisk,
a nastpnie
wywietli
grupy
ulubionych
kanałów
zgodnie ze
swoim
si
menu Edycja Ulubionych Kanałów jak
wyborem.
- Naciśnij BIAŁY przycisk, a następnie wyświetli
nastpuje:
się
menuSelection
Edycja Ulubionych
Kanałów
: FAV
(Wybór FAV)
/ Lockjak
(Blokada)/Unlock (Odblokowanie) /
następuje:
Volume Offset (Przesunicie Dwiku)
: FAV
Selection
(WybórFAV)
FAV) // Rename
Lock (Blokada)/Unlock
Move
FAV (przesu
FAV List (Zmie nazw Listy
(Odblokowanie)
/ Channel (Zmie Nazw Kanału)
FAV) / Rename
Volume Offset (Przesunięcie Dźwięku)
Move FAV (przesuń FAV) / Rename FAV List
(Zmień nazwę Listy FAV)
/ Rename Channel (Zmień Nazwę Kanału)

Blokada / Odblokowanie
Moesz załoy blokad na wybrany kanał.
1. Jeli wybierasz tryb Blokada / Odblokowanie,
wywietla si okno wiadomoci z daniem kodu
PIN. Wprowad właciwy kod PIN.
2. Nacinij przycisk OK w pozycji kanału, który chcesz
zablokowa i nastpnie wywietla si znak zablokowania
w pozycji wybranego kanału.
3. Jeli ponownie naciniesz przycisk OK w pozycji
zablokowanego kanału w trybie Blokady, moesz usun
blokad kanału.
4. Nacinij przycisk BIAŁY lub EXIT, aby
wyj z trybu Blokada/ Odblokowanie
Przesunicie dwiku
Mona regulowa poziom natenia dwiku w kadym kanale.
1. Uyj przycisków ٙ ,ُ , aby wybra przesunicie
dwiku na kanał.
2. Nacinij przycisk BIAŁY lub EXIT, aby wyj z
trybu Przesunicia Dwiku.
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Przenoszenie ulubionego kanału
1. Nacinij przycisk OK przy ulubionym kanale, który
chcesz przenie.
2. Wybierz pozycj, gdzie chcesz go przenie za pomoc
przycisków Ⴃ ,Ⴍ .
3. Nacinij przycisk OK, aby potwierdzi now pozycj.
4. Nacinij przycisk BIAŁY lub EXIT, aby wyj z trybu
przenoszenia ulubionego kanału.

Zmienianie nazwy listy ulubionych kanałów.
Moesz zmieni nazw obecnej grupy ulubionych kanałów.
1. Wpisz now nazw za pomoc przycisków
alfabetycznych lub przycisków kolorowych.
2. Nacinij przycisk OK po dokonaniu modyfikacji.
3. Nacinij przycisk BIAŁY lub EXIT, aby wyj z
trybu zmieniania nazwy ulubionego kanału.






3) Grupy
Moesz zreorganizowa list kanałów według swojego
wyboru.
1. Nacinij NIEBIESKI przycisk i wybierz jedn z
nastpujcych: SAT / TP / Sie / CAS / Blokada / A do
Z.

4) Tryb Edycji
Wybór ulubionych kanałów
Jeli wybrałe tryb wyboru ulubionych kanałów,
moesz znale 8 opcji wyboru 1 kanału tak jak na
rysunku po lewej.
Porzdek 8 opcji od lewej do prawej oznacza porzdek
FAV1 (ulubiony kanał nr 1) do FAV 8 (ulubiony kanał nr
8).
1. Nacinij przycisk OK w wybranej pozycji (sporód 8
opcji) odpowiedniego kanału, a nastpnie ta wybrana
pozycja jest numerem wybranego kanału w grupie
ulubionych kanałów.
Na przykład, jeli chcesz, aby DWtv było w grupie 6
ulubionych kanałów, nacinij przycisk OK na 6 pozycji
przy kanale DWtv.
2. Nacinij przycisk BIAŁY lub EXIT, aby wyj z
trybu wyboru ulubionych kanałów.
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Blokada / Odblokowanie
Moesz załoy blokad na wybrany kanał.
1. Jeli wybierasz tryb Blokada / Odblokowanie,
wywietla si okno wiadomoci z daniem kodu
PIN. Wprowad właciwy kod PIN.
2. Nacinij przycisk OK w pozycji kanału, który chcesz
zablokowa i nastpnie wywietla si znak zablokowania
w pozycji wybranego kanału.
3. Jeli ponownie naciniesz przycisk OK w pozycji
zablokowanego kanału w trybie Blokady, moesz usun
blokad kanału.
4. Nacinij przycisk BIAŁY lub EXIT, aby
wyj z trybu Blokada/ Odblokowanie







Przesunicie kanału
Moesz zreorganizowa porzdek kanałów w licie
kanałów.
• Nacinij przycisk OK w pozycji kanału, który chcesz przesun.
• Wybierz pozycj dla kanału przyciskami Ⴃ ,Ⴍ .
• Nacinij przycisk OK, aby potwierdzi now pozycj.
• Nacinij przycisk BIAŁY lub EXIT, a nastpnie [Yes]
i na kocu przycisk OK, aby zachowa zmiany.

Przesunicie dwiku
Mona regulowa poziom natenia dwiku w kadym kanale.
1. Uyj przycisków ٙ ,ُ , aby wybra przesunicie
dwiku na kanał.
2. Nacinij przycisk BIAŁY lub EXIT, aby wyj z
trybu Przesunicia Dwiku.
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Dodatkowe
Dodatkowe
informacje
informacje
na temat
na temat
kadego
kadego
kanału,
kanału,
które które
zostały
zostały
zapewnione
zapewnione
przezprzez
dostawc
dostawc
usługusług
dostpne
dostpne
s w s w
Elektronicznym
Elektronicznym
Przewodniku
Przewodniku
po Programach
po Programach
(EPG).
(EPG).
Jeli Jeli
chcesz
chcesz
zobaczy
zobaczy
ten przewodnik,
ten przewodnik,
nacinij
nacinij
EPG EPG
na na
swoim
swoim
pilocie
pilocie
zdalnego
zdalnego
sterowania.
sterowania.
Wówczas
Wówczas
po lewej
po lewej
stronie
stronie
ekranu
ekranu
wywietli
wywietli
si lista
si lista
kanałów.
kanałów.
Okienko
Okienko
EPG EPG
znajdujce
znajdujce
si porodku
si porodku
ekranu
ekranu
pokae
pokae
programy
programy
w danym
w danym
kanale
kanale
jako banery
jako banery
tekstowe.
tekstowe.
Na dole
Na dole
ekranu
ekranu
ukaeukae
si data
si idata
czas,i czas,
kiedykiedy
dany dany
program
program
bdzie
bdzie
pokazywany.
pokazywany.
- Uyj
- Uyj
przycisków
przycisków
Ⴃ ,Ⴍ Ⴃ, aby
,Ⴍ ,zmieni
aby zmieni
kanał.kanał.
ٙ ,ُ ٙ, ,ُ
aby ,przesun
aby przesun
si wsi
ramach
w ramach
jednego
jednego
kanału.
kanału.
- Uyj
- Uyj
przycisków
przycisków
Nacinij
Nacinij
przycisk
przycisk
INFO,
INFO,
aby zobaczy
aby zobaczy
czas czas
startustartu
i
i
zakoczenia,
zakoczenia,
tytuł tytuł
i scenariusz
i scenariusz
danego
danego
programu.
programu.
Moesz
Moesz
zobaczy
zobaczy
zwiastun
zwiastun
programu
programu
naciskajc
naciskajc
OK. OK.
Moesz
Moesz
przełczy
przełczy
przewodnik
przewodnik
po po
programach
programach
telewizyjnych
telewizyjnych
na przewodnik
na przewodnik
po programach
po programach
radiowych,
radiowych,
naciskajc
naciskajc
CZERWONY
CZERWONY
przycisk
przycisk
na pilocie.
na pilocie.
Moesz
Moesz
nastawi
nastawi
timertimer
na wybrany
na wybrany
program.
program.
Wybierz
Wybierz
program
program
uywajc
uywajc
przycisków
przycisków
ze strzałkami
ze strzałkami
i nacinij
i nacinij
REC.REC.
Zweryfikuj
Zweryfikuj
informacj
informacj
i zachowaj
i zachowaj
ustawienie
ustawienie
timeratimera
wybierajc
wybierajc
[Save],
[Save],
a nastpnie
a nastpnie
naciskajc
naciskajc
OK. OK.
Moesz
Moesz
zmieni
zmieni
dat idat
odstp
i odstp
czasuczasu
wywietlania
wywietlania
EPG EPG
za za
pomoc
pomoc
kolorowych
kolorowych
przycisków
przycisków
na pilocie:
na pilocie:
ZIELONY:
ZIELONY:
zmienia
zmienia
dat wywietlanego
dat wywietlanego
EPG EPG
z biecego
z biecego
na poprzedni
na poprzedni
dzie.dzie.
ÓŁTY:
ÓŁTY:
zmienia
zmienia
dat wywietlanego
dat wywietlanego
EPG EPG
z biecego
z biecego
na nastpny.
na nastpny.
NIEBIESKI:
NIEBIESKI:
zmienia
zmienia
odstp
odstp
czasuczasu
wywietlanego
wywietlanego
EPG EPG
z
z
1,5 do1,5
3 godzinnych
do 3 godzinnych
w 30-wlub
30-60-minutowych
lub 60-minutowych
odstpach.
odstpach.
RECALL
RECALL
(pami):
(pami):
powraca
powraca
do programu
do programu
obecnie
obecnie
wywietlanego
wywietlanego
na wywietlaczu
na wywietlaczu
EPG.EPG.
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o programach w cigu kilku godzin za
Informacja 
pomoc przycisku ZOOM.


Informacja o programach w cigu kilku godzin za

Informacja
o programach
w cigu
kilku
godzin
Informacja
o programach
w cigu
kilku
godzin
za za
pomoc
przycisku
ZOOM.
pomoc
przycisku
ZOOM.
Nacinij
przycisk
EPG,
aby
zobaczy
przewodnik
po
pomoc przycisku ZOOM.
programach. Według ustawie fabrycznych zobaczysz
na temat
programów
w przewodnik
cigu
godziny.
- Nacinij
przycisk
EPG,
abyaby
zobaczy
po
- informacj
Nacinij
przycisk
EPG,
zobaczy
przewodnik
-programach.
Nacinij
przycisk
EPG,
abyprzycisk
zobaczy
przewodnik
po po
Nacinij
NIEBIESKI
na
pilocie
raz:
Według
ustawie
fabrycznych
zobaczysz
programach.
Według
ustawie
fabrycznych
zobaczysz
programach.
ustawie
fabrycznych
zobaczysz
zobaczysz
program
telewizyjny
cigu
2 godzin.
informacj
naWedług
temat
programów
w cigu
godziny.
informacj
na
temat
programów
wwcigu
godziny.
informacj
na
temat
programów
w
cigu
godziny.
Nacinij
NIEBIESKI
przycisk
pilocie
drugi raz:
- Nacinij
NIEBIESKI
przycisk
na pilocie
raz:raz:
- -Nacinij
NIEBIESKI
przycisk
nanapilocie
-zobaczysz
Nacinij
NIEBIESKI
przycisk
na
pilocie
zobaczysz
informacj
o programie
telewizyjnym
w cigu 4
program
telewizyjny
w cigu
2 raz:
godzin.
zobaczysz
program
telewizyjny
w
cigu
2
godzin.
zobaczysz
program
telewizyjny
w
cigu
2 godzin.
godzin.
- Nacinij
NIEBIESKI
przycisk
na
pilocie
drugi
raz:
- Nacinij
NIEBIESKI
przycisk
na pilocie
drugi
raz:
-zobaczysz
Nacinij
NIEBIESKI
na pilocie
drugi
raz:
informacj
oprzycisk
programie
telewizyjnym
w cigu
4
zobaczysz
informacj
o programie
telewizyjnym
w cigu
zobaczysz
informacj
o
programie
telewizyjnym
w
cigu
4 4
godzin.
godzin.
godzin.



Kiedy naciskasz
  teletekcie.

Kiedy
naciskasz
przycisk
wywietla
si si
informacja
Kiedy
naciskasz
przyciskna
napilocie,
pilocie,
wyświetla
się
Kiedy
naciskasz
na
pilocie,
wywietla
inform
- Uyj
przycisków Ⴃ przycisk
,Ⴍ przycisk
, abyna
przej
dowywietla
teletekstu,
chces
Kiedy
naciskasz
pilocie,
siktóry
informacja
teletekcie.
informacja
o teletekście.
teletekcie.
zobaczy, a nastpnie nacinij przycisk OK.
teletekcie.
- Użyj przycisków ▲ ,▼ , aby przejść do teletekstu,
- Uyj
przycisków
,Ⴍpodstrony,
, aby
przej
do do
teletekstu,
chcesz
- -Uyj
przycisków
,Ⴍ
, aby
przej
teletekstu,
który
chcesz
który
chcesz
Kiedy
teletekstႣႣma
uyjdo
,który
-zobaczy,
Uyj
przycisków
,ႭႣ
, aby
przej
teletekstu,
który
chcesz
a nastpnie
nacinij
przycisk
OK.
zobaczy,
a
nacinij
przycisk
OK.
zobaczyć,
a nastpnie
następnie
naciśnij
przycisk
OK.
zobaczy,
a nastpnie
nacinij
przycisk OK.
przycisków,
aby do
przej.
- Kiedy
teletekst
ma nich
podstrony,
użyj ,
- Kiedy
teletekst
ma ma
podstrony,
uyjuyj
,
Kiedy
teletekst
podstrony,
przycisków,
aby
do
nich
przejść.
- Kiedy teletekst ma podstrony, uyj
, ,
przycisków,
aby do nich
przej.
przycisków,
do nich
przej.
przycisków,
aby:aby
do
nich
przej.
:przechodzi
przechodzi
wczeniejszejstrony
strony
dodowcześniejszej
: przechodzi do następnej strony

: przechodzi do nastpnej strony
: przechodzi
do wczeniejszej
strony
: przechodzi
do wczeniejszej
strony
: przechodzi
do wczeniejszej
strony
Przejrzystość
teletekstu
:
przechodzi
do
nastpnej
strony
: przechodzi
do nastpnej
- Naciśnij przycisk
Teletext
na pilocie,strony
: przechodzi
do nastpnej
stronyaby włączyć
Przejrzysto
teletekstu
telewizor.

biały przycisk
AB na
-- Naciśnij
Nacinijrazprzycisk
Teletext
napilocie.
pilocie, aby włczy
Przejrzysto
teletekstu
Obraz telewizyjny
w tle teletekstu stanie się niewyraźny.
Przejrzysto
teletekstu
telewizor.
Przejrzysto
teletekstu
- Naciśnij jeszcze raz biały przycisk AB na pilocie. Obraz
- Nacinij
przycisk
Teletext
na na
pilocie,
aby włczy
- -telewizyjny
Nacinij
przycisk
Teletext
pilocie,
Nacinij
razzniknie.
biały
AB
na włczy
pilocie.
w tle
-telewizor.
Nacinij
przycisk
Teletext
naprzycisk
pilocie,
abyaby
włczy
telewizor.
Obraz
telewizyjny
w
tle
teletekstu
stanie
si
niewyrany.
telewizor.
- -Nacinij
raz
biały
przycisk
AB
na pilocie.
pilocie.
Nacinijraz
razbiały
biały
przycisk
ABna
napilocie.
pilocie.
- Nacinij
jeszcze
raz
biały
przycisk
AB
na
Obraz
-Obraz
Nacinij
przycisk
AB
telewizyjny
w
tle
teletekstu
stanie
si si
niewyrany.
Obraz
telewizyjny
w
tle
teletekstu
stanie
niewyrany.
telewizyjny
w
tle
zniknie.
Obraz telewizyjny w tle teletekstu stanie si niewyrany.
- Nacinij
jeszcze
raz biały
przycisk
AB na pilocie.
Obraz
- Nacinij
jeszcze
biały
przycisk
na pilocie.
Obraz
-telewizyjny
Nacinij
jeszcze
raz raz
biały
przycisk
AB AB
na pilocie.
Obraz
w tle
zniknie.
telewizyjny
w
tle
zniknie.
telewizyjny w tle zniknie.
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przycisk
na 
pilocie, wywietla si inform
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Funkcje nagrywania w odbiorniku:



Funkcje
nagrywania
Nagrywanie
normalne w odbiorniku:
Nagrywanie synchronizaowane
Nagrywanie
normalne
Nagrywanie
z przesuniciem czasowym
Nagrywanie
synchronizaowane
Ogldanie
innego kanału podczas nagrywania/ nagrywania z przesuniciem czasowym

Nagrywanie
z przesuniciem
czasowym
Odtwarzanie
nagrywanego
programu podczas nagrywania/ nagrywania
Ogldanie innego kanału podczas nagrywania/ nagrywania z przesuniciem czasowym
przesuniciem czasowym
Odtwarzanie nagrywanego programu podczas nagrywania/ nagrywania z
Korzystanie z Albumu Fotograficznego i trybu MUZYKI w czasie nagrywania
przesuniciem czasowym

z

Korzystanie z Albumu Fotograficznego i trybu MUZYKI
w czasie nagrywania
Lista DVR
Nacinij DVR, aby otrzyma list nagra.
Lista DVR
Istniej 3 tryby na licie DVR: DVR (nagrane
programy),
MUZYKI
(pliki muzyczne) i Album
Nacinij
DVR, abytryb
otrzyma
list nagra.
zdjcia).
IstniejFotograficzny
3 tryby na(zachowane/nagrane
licie DVR: DVR
(nagrane
Aby wybra
tryb w licie
nacinij
CZERWONY
programy),
tryb MUZYKI
(plikiDVR,
muzyczne)
i Album
przycisk(zachowane/nagrane
i wybierz ten tryb. zdjcia).
Fotograficzny
Jeli naciniesz
przycisk
DVR
na pilocie,
wywietli si lista biecych
Aby wybra
tryb w licie
DVR,
nacinij
CZERWONY
nagra lub nagrywanych programów.
przycisk i wybierz ten tryb.
Jeli naciniesz przycisk DVR na pilocie, wywietli si lista biecych
zmieni tryb
lub edytowa programy na
nagraMoesz
lub nagrywanych
programów.
licie DVR za pomoc kolorowych przycisków..
Moesz zmieni tryb lub edytowa programy na
Przycisk
CZERWONY:
zmie
tryb
licie DVR
za pomoc
kolorowych
przycisków..
DVR/ Foto/ Muzyka
Przycisk CZERWONY: zmie tryb
Przycisk
usu program, który chcesz
DVR/zielony:
Foto/ Muzyka
wykasowa






Ⴠ
Moesz sprawdzi biecy proces nagrywania w
Pomocy w licie DVR.
Ⴠ
Aby zatrzyma nagranie, które jest włanie
wykonywane, nacinij przycisk stop.
Ⴠ Jeli pojawi si w tym pliku znak “$”, oznacza to, e plik
musi
zosta
rozkodowany.
„Rozkodowywanie”
(descrambling) znaczy zmodyfikowanie nagrywanego
pliku dla ogldajcych w taki sposób, aby ułatwi
ogldanie płatnych programów telewizyjnych bez karty.
Rozkodowywanie jest wykonywane automatycznie.
Uytkownicy mog włczy “descramble” (rozkoduj) z
Lsity DVR -> Tryb Edycji.

W przypadku, gdy wykonywane s 2 nagrania, dodatkowe
nagrywane programy s zachowywane w dysku twardym w
formie kodu, zalenie od liczby wykonywanych wówczas
procesów rozkodowywania
(maksymalna liczba jednoczenie wykonywanych procesów to
2).
Gdy tylko wszystkie nagrania zostan zakoczone, odbiornik
automatycznie rozkoduje zakodowane programy.
Jeli chcesz rozkodowa nagrywane programy w okrelonym
czasie, stosuj si do wskazówek podanych poniej.
Nacinij przycisk listy DVR na pilocie. Wybierz program, który
chcesz nagra. Nacinij niebieski przycisk, aby wej do trybu
edycji i wybierz rozkoduj.

Przycisk zielony: usu program, który chcesz
Przycisk ółty: sortuj
wykasowa
A do Z/ data/ rozmiar
Przycisk ółty: sortuj
Przycisk
programów
A niebieski:
do Z/ data/Edycja
rozmiar
Usu/ Zmie nazw/ Blokuj
Przycisk niebieski: Edycja programów
Usu/ Zmie nazw/ Blokuj
43
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Obecny stan

Dostpne Kanały

Wielokrotne Nagrywanie a do 4 programów
Odbiornik moe jednoczenie nagrywa cztery kanały. Jednake, w zalenoci od liczby
programów telewizyjnych na kadej czstotliwoci uywanej do nagrywania, dodatkowe
nagrywania mog by ograniczone. W takim przypadku prosz zapozna si z tabelk.

Obecny Stan

Dostpne Kanały

Czstotliwo Czstotliwo
A Obecny Stan B
brak REC

Częstotliwość Częstotliwość
A
B
Częstotliwość Częstotliwość
A
A

Częstotliwość
A

1 REC

brak REC

Brak REC

REC
Dostępne Kanały

Wszystkie kanały
Oglądanie
mog by
ogldane

1 REC

brakREC

Ogldanie

Wszystkie kanały
mog by
ogldane
Wszystkie kanały
mogą być
oglądane

Maksymalnie cztery
Częstotliwość
kanały mog
A by
nagrywane sporód
wszystkich kanałów.
Maksymalnie
4 kanały
mogą być nagrywane
Trzy spośród
dodatkowe
wszystkich
kanałów
kanały mog
by

nagrywane w

A lub
3czstotliwoci
dodatkowe kanały
maks.być
2 kanały
mog
moga
nagrywane
wby
częstotliwości
nagrywaneA lub
maks.
2 kanały
wyłcznie
w mogą
być nagrywane
czstotliwoci
wyłącznie wA.
częstotliwości A.

Nagrywanie z
przesuniciem czasu

Takie nagrywanie
moe by wykonywane
we wszystkich kanałach.
Takie nagrywanie
moe by wykonywane
we wszystkich kanałach.

Czstotliw
o
B
1 REC

Mog by
ogldane jedynie
kanały na
czstotliwoci A/B

Jeden dodatkowy kanał
moe by nagrywany na
czstotliwoci A/B

2 REC

bez REC

Mona oglda
wszystkie kanały

Mona nagrywa 2
dodatkowe kanały.

2 REC

1 REC

Jeden dodatkowy kanał
moe by nagrywany na
czstotliwoci B

2 REC

2 REC

Mog by
ogldane jedynie
kanały na
czstotliwoci A/B
Mog by
ogldane jedynie
kanały na
czstotliwoci A/B

Dodatkowe nagrywanie
nie jest moliwe

Takie nagrywanie
nie jest dostpne
na adnym kanale

3 REC

bez REC

Mona oglda
wszystkie kanały

Jeden dodatkowy kanał
moe by nagrywany na
czstotliwoci A

Takie nagrywanie
jest dostpne tylko
na czstotliwoci A

4 REC

bez REC

Mona oglda
wszystkie kanały

Dodatkowe nagrywanie
nie jest moliwe

Takie nagrywanie
nie jest dostpne
na adnym kanale

1 REC

Ogldanie

REC
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Nagrywanie z
przesuniciem
czasowym

Czstotliw
o
A
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Takie nagrywanie
jest dostpne tylko
na czstotliwoci
A/B
Takie nagrywanie
jest dostpne na
wszystkich
kanałach
Takie nagrywanie
jest dostpne tylko
na czstotliwoci B







 







Moemy
równie
nagrywa
bezporednio
Moemy
równie
zaczzacz
nagrywa
bezporednio
z listyz listy
Moemy równie zacz nagrywa bezporednio z listy
kanałów.
kanałów.
kanałów.
- Nacinij
wywietli
- Nacinij
OK, OK,
aby aby
wywietli
list list
- Nacinij OK, aby wywietli list
kanałów.
kanałów.
kanałów.
- Wybierz
i nacinij
RECORD.
- Wybierz
kanał kanał
i nacinij
RECORD.
- Wybierz kanał i nacinij RECORD.



1.Jeli chcesz nagra program, który aktualnie
ogldasz, nacinij przycisk RECORD na pilocie.
2.Nastpnie nagłówek nagrania wywietla si w lewym
górym rogu. Nagłówek nagrania pokazuje nazw pliku,
czas trwania nagrania i czas nagrania.
(Domylnie czas trwania nagrywania zaley od
wartoci ustawionej w menu ustawie czasu trwania
nagrywania).

3. Po tym jak nagłówek nagrywania zniknie, znaczek
w kształcie diamentu pojawia si w prawym górnym
rogu ekranu.
Ten znaczek pokazuje informacj o obecnym
trybie.
Jeli naciniesz przycisk EXIT, znaczek ten zniknie.

4. Jeli naciniesz przycisk RECORD raz jeszcze w
trybie nagrywania, menu pokae informacj na temat
obecnych ustawie nagrywania. Moesz modyfikowa
czas trwania i nazw pliku w menu.
Jeli naciniesz przycisk EXIT, menu zniknie.





  
  

Domylna
długo
nagrania
to 16 godzin.
Jelitojest
to niezbdne,
moesz
Domylna
długo
nagrania
to 16 godzin.
Jeli jest
niezbdne,
moesz
Domylna
długo
nagrania
to 16 godzin.
jest po
to niezbdne,
dopasowa
długo
nagrania
w menu,
siJeli
otwiera
naciniciumo
dopasowa
długo
nagrania
w menu,
które które
si otwiera
po naciniciu
dopasowa długo nagrania w menu, które si otwiera po nacinic
REC. REC.
REC.
- Ncinij
stop,zatrzyma
aby zatrzyma
nagrywanie.
- Ncinij
stop, aby
nagrywanie.
- Ncinij stop, aby zatrzyma nagrywanie.









Moesz
zaprogramowa
20 Timerów
do nagrywania.
Moesz
zaprogramowa
20 Timerów
do nagrywania.
Moesz zaprogramowa 20 Timerów do nagrywania.
Wybierz
Ustawienia
| Ustawienia
Timera
Wybierz
Ustawienia
DVR DVR
| Ustawienia
Timera
Wybierz Ustawienia DVR | Ustawienia Timera
Nagrywania
z menu
głównego.
Nagrywania
z menu
głównego.
Nagrywania z menu głównego.
Nacinij
ÓŁTY
przycisk
(wicej),
aby ustawi
Nacinij
ÓŁTY
przycisk
(wicej),
aby ustawi
czas czas
Nacinij ÓŁTY przycisk (wicej), aby ustawi czas
nowego
nagrania.
nowego
nagrania.
nowego nagrania.
- Wybierz
przyciskami
- Wybierz
kanał kanał
przyciskami
ٙ ,ُ ٙ. ,ُ .
- Wybierz kanał przyciskami ٙ ,ُ .
- Ustaw
w kalendarzu
dat startu.
- Ustaw
w kalendarzu
dat startu.
- Ustaw w kalendarzu dat startu.
- Ustaw
czas startu
za pomoc
przycisków
- Ustaw
czas startu
za pomoc
przycisków
- Ustaw czas startu za pomoc przycisków
numerycznych.
numerycznych.
numerycznych.
- Wybierz
czas trwania
za pomoc
przycisków
- Wybierz
czas trwania
za pomoc
przycisków
- Wybierz czas trwania za pomoc przycisków
ٙ ,ُ .ٙ ,ُ .
ٙ ,ُ .

5. Jeli chcesz zakoczy nagrywanie, nacinij przycisk STOP.
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- Sprawd informacje, wybierz [Store] i nacinij OK.

Informacja zostanie automatycznie ustalona zgodnie z informacj
o programie.

- Sprawdź informacje, wybierz [Store] i naciśnij OK.
Informacja zostanie automatycznie ustalona zgodnie
Informacja zostanie automatycznie ustalona zgodnie
z informacj o programie.
z informacją o programie.
UWAGA!
kończyć
UWAGA!Programy
Programymogą
mogsięsizaczynać
zaczynalublub
koczy póniej ni zostało to
później
niż zostało
zaplanowane.
Jeśli
jest todługo trwania nagrania w
zaplanowane.
Jelitojest
to potrzebne,
dopasuj
potrzebne,
dopasuj
długość
trwania
nagrania
taki sposób,
aby by
pewnym,
e cały
program zostanie nagrany.
w taki sposób, aby być pewnym, że cały program
Jeli chcesz
edytowa ustawienia timera, który został
zostanie
nagrany.
ustawiony
na póniejszej
dacie,
do Listy
Jeśli
chcesz edytować
ustawienia
timera,wejd
który został
Zaprogramowanych
Nagra
w menu
ustawiony
na późniejszej
dacie,
wejdź Ustawie
do Listy DVR.
Zaprogramowanych Nagrań w menu Ustawień DVR.

UWAGA! Programy mog si zaczyna lub koczy póniej ni
zostało to zaplanowane. Jeli jest to potrzebne, dopasuj długo
trwania nagrania w taki sposób, aby by pewnym, e cały
program zostanie nagrany.
Jeli chcesz edytowa ustawienia timera, który został ustawiony
na póniejszej dacie, wejd do Listy Zaprogramowanych Nagra
w menu Ustawie DVR.

Funkcje Trybu Nagrywania:

Czas nagrania mona ustali prosto z EPG. Mona
ustawi maksymalnie 20 ustawie czasowych. Otwórz
EPG, naciskajc przycisk EPG.
Moesz zaprogramowa a do 20 Timerów.
- Wybierz kanał przyciskami ٙ ,ُ .
- Wybierz program, który ma zosta nagrany z kanału
przyciskami Ⴃ ,Ⴍ .
- Nacinij REC.
- Jeli chcesz anulowa zaprogramowane nagrania,
nacinij ponownie przycisk REC.

ZAKŁADKA
Moliwe jest ustawienie zakładek w
nagrywanym pliku w czasie gdy jest on
nagrywany.
- Nacinij przycisk BOOK MARK, aby
ustawi zakładk podczas nagrywania.

Przerywanie nagrywania
Moliwe jest czasowe przerywanie nagrywania.
- Nacinij PAUSE podczas nagrywania, a nastpnie znowu
nacinij przycisk PAUSE, aby kontynuowa nagrywanie.
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Informacje o nagrywaniu
W przypadku gdy aktualnie wykonywane jest
nagrywanie, jeli naciniesz przycisk RECORD
INFORMATION (informacje o nagraniu), lista
programów, które s nagrywane zostanie
wywietlona, i bdziesz mógł kontrolowa
funkcje opisane poniej.
Ⴍ ,Ⴃ Zmiana : Nacinij ten przycisk, jeli
chcesz znale konkretny program sporód
innych programów, które s nagrywane.
Ⴠ Edycja : przechodzi do menu ustawie
biecych nagra
ႋ ႇ Pauza: zatrzymuje nagrywanie na jaki
czas / restartuje nagrywanie.
႑ Stop : zatrzymuje nagrywanie

Nagrywanie z przesuniciem czasu pozwala na
zatrzymanie sygnału na ywo, a nastpnie
kontynuowanie ogldania od miejsca, w którym program
został zatrzymany.
Czas nagrywania z przesuniciem czasu jest domylnie
ustawiony do 90 minut, ale po upływie tego czasu czas
zostaje przedłuony a do 4 godzin, przez nagrywanie
automatycznie co 30 minut.
- Jeli chcesz nagra program z przesuniciem czasu,
nacinij TIME SHIFTING (Nagrywanie z
przesuniciem czasu) podczas ogldania programu na
ywo.
Odbiornik wywietla stały obraz i rozpoczyna
nagrywanie programie na twardym dysku.
Sygnał na ywo moe zosta przesunity w czasie do
90 i wicej minut.
- Jeli chcesz kontynuowa ogldanie programu,
nacinij PAUSE lub PLAY.

Menu Ustawie Biecych Nagra
Moe zosta zmieniony czas trwania wybranego nagrania.

Program nadal bdzie nagrywany na twardy dysk, a 90minutowy blok bdzie pełny lub nagrywanie z
przesuniciem czasu zostanie zatrzymane.
Jeli chcesz zatrzyma nagrywanie programu z
przesuniciem czasu, nacinij STOP. Wówczas na ekranie
wywietli si wiadomo z prob o potwierdzenie wyboru.
- Jeli chcesz zachowa program
przesuniciem czasu, wybierz [Save].

nagrywany

- Jeli nie chcesz zachowa programu, wybierz
[Discard].
-Jeli nie chcesz zatrzyma nagrywania z
przesuniciem czasu, wybierz [Cancel].
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Uwaga> Jeli zmienisz kanał podczas nagrywania z
przesuniciem czasu za pomoc przycisków Ⴃ ,Ⴍ
biece takie nagrywanie zostanie zatrzymane.
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Moesz obejrze program, który został zachowany
podczas nagrywania z przesuniciem czasu od dowolnego
miejsca w trakcie programu.
Podczas nagrywania z przesuniciem czasu, dostpne s
nastpujce funkcje:
- Play (Odtwórz)
- Slow Forward/ Slow Reverse - FF/
REW (Wolno Naprzód/Wolno Wstecz)
- Pause (Pauza)

Czas rozpoczcia
nagrania
Obecny czas
nagrywania

- Jump Forward/ Jump Reverse (Przeskoki naprzód i wstecz z 15sekundowymi interwałami)
Czas koca
nagrywania









- Nacinij przycisk DVR, aby otworzy list nagranych plików.
-- Wybierz nagrany plik, który chcesz odtworzy i
nacinij OK/PLAY. Kiedy rozpocznie si odtwarzanie,
nagłówek DVR info wywietli si na ekranie.
- Jeli nie chcesz ju wicej odtwarza nagrania,
nacinij STOP.
- Jeli chcesz odtworzy inny plik, nacinij OK, aby
wywietli list DVR. Wybierz plik, który chcesz
odtworzy.

Zegar

Moliwe jest jednoczesne uywanie nagrywania z przesuniciem czasu i
normalnego
Możliwenagrywania.
jest jednoczesne używanie nagrywania
z przesunięciem czasu i normalnego nagrywania.


Podczas ogldania nagranego pliku, moesz przewin go
do przodu w rónym tempie (2x, 4x, 6x, 8x). Nacinij
FAST FORWARD (szybko naprzód) lub FAST
REVERSE (szybko wstecz) jak nastpuje:
Nacinij raz – 2 razy tempo nagrania
Nacinij dwukrotnie - 4 razy tempo nagrania
Nacinij trzykrotnie - 6 razy tempo nagrania
Nacinij czterokrotnie - 8 razy tempo nagrania
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Moesz odtworzy nagrany plik w zwolnionym tempie.
- Nacinij przycisk SLOW FORWARD(wolno naprzód)
podczas odtwarzania nagrania. Nagranie moe by
odtworzone w tempie 1/2x, 1/4x, 1/6x i 1/8x wolniejszym
ni normalne tempo.

Nacinij przycisk SLOW REVERSE(wolno wstecz),
aby odtworzy program w zwolnionym tempie wstecz.
Nagranie moe by odtworzone w tempie 1/2x, 1/4x,
1/6x i 1/8x wolniejszym ni normalne tempo.

 
  







Moliwejest
jestwstawienie
wstawieniezakładek
zakładek
nagranego
pliku,
Możliwe
dodo
nagranego
pliku,

Moliwe
jest jego
wstawienie
zakładek
do nagranego
pliku,
podczas
Zakładki
mogą
być
używane
podczas
jegonagrywania.
nagrywania.
Zakładki
mog
by
uywane
podczas
jego
nagrywania.
Zakładki
mog
by uywane
do
sceny,
którą
z nagrania.
Moliwe
jest
wstawienie
zakładek
do obejrzeć
nagranego
doodnalezienia
odnalezienia
sceny,
którchcesz
chcesz
obejrze
zpliku,
nagrania.
dopodczas
odnalezienia
sceny,
któr
chceszzarówno
obejrze
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Zakładki
być
wstawiane
czasie
jegomogą
nagrywania.
Zakładki
mog w
by
uywane
Zakładki
mog
by
wstawiane
zarówno
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Zakładki
mog by
wstawiane
w
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jak
i oglądania.
Może
być
wstawionych
donagrywania,
odnalezienia
sceny,
któr zarówno
chcesz
obejrze
z nagrania. 10
nagrywania,
jak
i ogldania.
Moe
by
wstawionych
nagrywania,
jak
i
ogldania.
Moe
by
wstawionych
10
zakładek.
Zakładki
mog by wstawiane zarówno w czasie 10
zakładek.
- Naciśnij przycisk
BOOK Moe
MARK
(zakładka),
zakładek.
nagrywania,
jakprzycisk
i ogldania.
by
wstawionych
10
- Nacinij
BOOK
MARK
(zakładka),
aby
wstawić
zakładkę
podczas
oglądania
lub aby aby
- Nacinij
przycisk
BOOK MARK
(zakładka),
zakładek.
wstawi
zakładk
podczas
ogldania
lub
nagrywania programu.
wstawi
zakładk
podczas
ogldania
nagrywania
programu.
- Nacinij
przycisk
BOOK
MARK
(zakładka),lub
aby
nagrywania
wstawi programu.
zakładk podczas ogldania lub
nagrywania programu.

- Jeli chcesz zobaczy znaczek submenu informacji
- Jelipodczas
chcesz ogldania
zobaczy znaczek
submenu
informacji
nagranego
pliku, nacinij
przycisk
podczas
ogldania
nagranego
pliku,submenu
nacinij
przycisk
- RECALL
Jeśli
chceszzobaczy
zobaczyć
znaczek
informacji
BOOK
MARK
LIST (Pami
- Jeli
chcesz
znaczek
submenu
informacjilisty
RECALL
BOOK
MARK
LIST
listy
podczas
oglądanianagranego
nagranego
pliku, (Pami
naciśnij przycisk
zakładek).
podczas
ogldania
pliku,
nacinij
przycisk
zakładek).
RECALL BOOK
BOOK MARK
LISTLIST (Pami listy
RECALL
MARK
(Pamięć listy zakładek).
zakładek).

- Uyj przycisków ze strzałkami, aby wybra zakładk i
- Uyjnacinij
przycisków
ze strzałkami,
aby wybra zakładk i
przycisk
OK.
nacinij
OK. ze strzałkami, aby wybra zakładk i
- Uyjprzycisk
przycisków
- Użyjprzycisk
przycisków
nacinij
OK.ze strzałkami, aby wybrać zakładkę

i naciśnij przycisk OK.
NacinijCZERWONY
CZERWONY
przycisk,
aby
usun
wybran
- -Naciśnij
przycisk,
abyusun
usunąć
wybraną
- Nacinij
CZERWONY
aby
wybran
zakładk.
Potwierdprzycisk,
swój wybór
i wyjd
z menu
zakładkę.
zakładk.
Potwierd
swój przycisk,
wybór iaby
wyjd
menu
naciskajc
EXIT.
- Nacinij
CZERWONY
usunz wybran
Potwierdź
swój
wybór i wyjdź
z menu naciskając
EXIT.

naciskajc
zakładk.EXIT.
Potwierd swój wybór i wyjd z menu
naciskajc EXIT.
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Mona oglda nagrany program klatka po klatce.
- Nacinij przycisk PAUSE podczas odtwarzania nagrania.
- Nacinij ponownie przycisk PAUSE, aby wywietli
nastpn klatk. Kadym razem gdy naciskasz znowu
PAUSE, wywietla si nowa klatka.
- Nacinij przycisk PLAY, aby oglda nagranie w
normalnym trybie.

Mona odtwarza nagrywany włanie plik podczas tego
nagrywania, lub plik, który włanie został nagrany.
Odtwarzanie programu, który jest w trakcie
nagrywania:
- Nacinij przycisk DVR, aby wywietli list DVR na
ekranie.
- Wybierz program z listy nagrywanych na bieco
programów (nazwa programu jest napisana na czerwono) i
nacinij przycisk PLAY.
Odtwarzanie programu, który włanie został nagrany:
- Nacinij DVR, aby wywietli na ekranie list DVR.
- Wybierz program z listy i nacinij OK lub PLAY.
- Jeli chcesz skoczy ogldanie nagrania, nacinij
raz przycisk OK.
- Jeli chcesz zatrzyma trwajce nagranie, nacinij
STOP jeszcze raz. Potwierd wybierajc przycisk
[Yes] i naciskajc OK.
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Moesz posortowa list DVR według nazwy, daty i
rozmiaru.
1. Nacinij ÓŁTY przycisk i wybierz tryb sortowania.






Pliki zdj s ładowane z komputera do odbiornika przez port USB. Na pocztku, połcz
kablem USB komputer z odbiornikiem, a nastpnie zainstaluj sterowniki USB i przelij
program. Stosuj si do instrukcji wywietlanych na ekranie Twojego komputera.

Aby wej do trybu Albumu Fotograficznego:
1. Nacinij przycisk DVR.
2. Nacinij CZERWONY przycisk i wybierz zdjcia.

1. Nacinij NIEBIESKI przycisk, aby wybra tryb edycji.

Uwaga!
4 000 zdj (3 GB) moe zosta zapisane w albumie
fotograficznym. Do 500 zdj moe zosta zapisanych w
jednej licie ulubionych. Kiedy ogldasz zdjcia, nacinij
INFO, aby uzyska funkcje menu.
Nacinij przycisk STOP, aby wyj z albumu
fotograficznego.

1) Usu (usuwanie nagra)
- Nacinij przycisk OK przy wybranym nagraniu i wówczas
nacinij przycisk EXIT, aby potwierdzi.
2) Zmie nazw (zmiana nazwy nagrania)
- Nacinij przycisk OK przy wybranym nagraniu. Moesz wtedy
wpisa now nazw uywajc przycisków numerycznych i
alfabetycznych w wywietlanym menu.
3) Blokada (zablokowanie nagra)
- Wybierz program, który ma by zablokowany, a nastpnie
nacinij OK. Nacinij EXIT, aby potwierdzi blokad.




Wywietlanie wybranego zdjcia.



- Uyj przycisków ze strzałk, aby wybra zdjcie z listy i
nacinij OK. Gdy ju obejrzałe zdjcie, moesz
ponownie je włoy do listy naciskajc OK.

Mona kontynuowa ogldanie nagrywanego programu
od sceny, na której zakoczyłe ogldanie. Nacinij
BIAŁY przycisk, aby rozpocz odtwarzanie od tej sceny.
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Moesz
 przycisk
Moesz obejrze
obejrze nastpne
nastpne zdjcie
zdjcie naciskajc
naciskajc
przycisk NEXT
NEXT (nastpne).
(nastpne).



Moesz obejrze nastpne zdjcie naciskajc przycisk NEXT (nastpne).


Możesz obejrzeć następne zdjęcie naciskając przycisk
NEXT (następne).
Moesz obejrze nastpne zdjcie naciskajc przycisk
NEXT (nastpne).
Moesz obejrze nastpne zdjcie naciskajc przycisk NEXT (nastpne).

-Moesz
-Moesz zobaczy
zobaczy poprzednie
poprzednie zdjcie
zdjcie naciskajc
naciskajc przycisk
przycisk PREVIOUS
PREVIOUS
(poprzednie).
(poprzednie).
-Moesz zobaczy poprzednie zdjcie naciskajc przycisk PREVIOUS
(poprzednie).
-Moesz zobaczy poprzednie zdjcie naciskajc przycisk PREVIOUS
-Moesz zobaczy poprzednie zdjcie naciskajc przycisk PREVIOUS
(poprzednie).
-Możesz zobaczyć poprzednie zdjęcie naciskając
(poprzednie).






1. Nacinij przycisk ZOOM IN, aby zwikszy wybrane zdjcie.

Uyj przycisków ze strzałkami, aby przesuwa si wewntrz
powikszonego zdjcia.

przycisk PREVIOUS (poprzednie).

Rozpocznij
Rozpocznij pokaz
pokaz slajdów
slajdów
Mona
Mona oglda
oglda zdjcia
zdjcia zachowane
zachowane na
na twardym
twardym dysku
dysku w
w
Rozpocznij
pokaz
slajdów
Rozpocznij
formie
si
formie pokazu
pokazu slajdów.
slajdów. Zdjcia
Zdjcia na
na ekranie
ekranie zmieniaj
zmieniaj
si co
copokaz slajdów
MoŜna
oglądać
zdjęcia
zachowane
twardym
dysku
Mona oglda zdjcia zachowane
nana
twardym
dysku
w
trzy
trzy sekundy.
sekundy.
w formie
pokazu
slajdów.
Zdjęcia
na ekranie
zmieniaRozpocznij pokaz slajdów
formie
pokazu
slajdów.
Zdjcia
na ekranie
zmieniaj
si co
Rozpocznij pokaz slajdów
się cowtrzy sekundy.
trzyjądysku
sekundy.
Mona oglda zdjcia zachowane na twardym
-Wybierz
pierwsze
zdjcie
na
licie
ii nacinij
OK.
-Wybierz
pierwsze
zdjcie
na
licie
nacinij
Mona
oglda
zdjcia
zachowane
na
twardym
dysku
w co
formie pokazu slajdów. Zdjcia na ekranie zmieniaj OK.
si
Nacinij
PLAY,
aby
Aby
wróci
do
Nacinij
PLAY,
aby rozpocz
rozpocz
pokaz.
Aby
wrócisi
doco
formie
pokazu
slajdów.
Zdjcia napokaz.
ekranie
zmieniaj
trzy
sekundy.
-Wybierz pierwsze zdjcie na licie i nacinij OK.
listy
po
listysekundy.
po pokazie,
pokazie, nacinij
nacinij OK.
OK.
trzy
Nacinij PLAY, aby rozpocz pokaz. Aby wróci do
listy po pokazie,
nacinij OK.
-Wybierz pierwsze zdjcie na licie i nacinij
OK.
-Wybierz
pierwsze
zdjcie
na
licie
i
nacinij
OK.
Nacinij PLAY, aby rozpocz pokaz. Aby wróci do
Nacinij
PLAY, nacinij
aby rozpocz
listy po pokazie,
OK. pokaz. Aby wróci do
listy po pokazie, nacinij OK.

Zmniejsz zdjcie uywajc przycisku ZOOM OUT przy
wybranym zdjciu.

-Wybierz pierwsze zdjęcie na liście i naciśnij OK.
Naciśnij PLAY, aby rozpocząć pokaz. Aby wrócić do
-- Aby
Aby przerwa
przerwa pokaz
pokaz slajdów,
slajdów, nacinij
nacinij PAUSE.
PAUSE.
listy po pokazie, naciśnij OK.

Rozpocznij
Rozpocznij od
od nowa
nowa pokaz
pokaz slajdów
slajdów naciskajc
naciskajc PLAY.
PLAY.
- Aby przerwa pokaz slajdów, nacinij PAUSE.
Rozpocznij od nowa pokaz slajdów naciskajc PLAY.
- Aby przerwa pokaz slajdów, nacinij PAUSE.
- Aby przerwa
slajdów,
nacinijPLAY.
PAUSE.
Rozpocznij
od nowa pokaz
pokaz slajdów
naciskajc
Rozpocznij od nowa pokaz slajdów naciskajc PLAY.
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- Aby przerwać pokaz slajdów, naciśnij PAUSE.
Rozpocznij od nowa pokaz slajdów naciskając PLAY.
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Listy ulubionych (listy FAV)
Moesz podzieli swoje zdjcia na listy ulubionych,
których moe by 8.
- Aby wybra list ulubionych, nacinij ZIELONY
przycisk i wybierz odpowiedni list, uywajc
przycisków ze strzałkami.
Potwierd wybór, naciskajc OK.




Sortowanie
Moesz posortowa zdjcia w albumie fotograficznym
ze wzgldu na ich nazw w porzdku alfabetycznym,
fotografa lub album.
- Nacinij ZIELONY przycisk i wybierz tryb sortowania.

Edycja
Moesz zmieni nazw list ulubionych.
- Nacinij ZIELONY przycisk i wybierz [All].

Albumy fotograficzne mog by edytowane na trzy sposoby:
- Nacinij NIEBIESKI przycisk i nastpnie wybierz tryb edycji.
•Zmie nazw

- Nacinij NIEBIESKI przycisk i wybierz [Rename].

•Usu

- Przesu kursor w ten sposób, aby znajdował si na
pocztku tytułu listy ulubionych (FAV 1 - FAB 8) i
nacinij OK.

•Przejd do Ulubionych

- Zmie nazw listy ulubionych uywajc przycisków
numerycznych i alfabetycznych. Zapisz now nazw
naciskajc OK.
- Aby wyj z trybu [Rename], nacinij EXIT.
Zmie nazw
Aby przenosi zdjcia z jednej listy ulubionych do drugiej:
- Nacinij NIEBIESKI przycisk i wybierz tryb
ulubionych [FAV Move]. Ukae si 8 opcji, które
obrazuj, e listy ulubionych (FAV 1 - FAB 8)
mog by wywietlane dla kadego zdjcia. Uyj
przycisków ze strzałkami, aby wybra now list
ulubionych dla zdjcia i nacinij OK. Potwierd zmiany
i wyjd naciskajc EXIT.

Nazwa zdjcia moe zosta zmieniona.
- Uyj przycisków ze strzałkami, aby wybra zdjcie,
którego nazw chciałby zmieni i nacinij OK. Wpisz
now nazw zdjcia przy pomocy przycisków
numerycznych i alfabetycznych, a nastpnie nacinij OK,
aby zapisa zmiany. Aby wyj z trybu zmiany nazwy,
nacinij EXIT.
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Usuwanie zdj z listy.
- Wybierz zdjcie, które ma zosta usunite przy
pomocy przycisków ze strzałkami i nacinij OK.
Niebieski symbol pojawi si przy zdjciu.
- Aby usun wybrane zdjcie, nacinij EXIT.
Potwierd usunicie wybierajc [Yes] i naciskajc
przycisk OK.







Pliki muzyczne s ładowane z komputera do odbiornika przez port USB. Na pocztku, połcz
kablem USB komputer i odbiornik, a nastpnie zainstaluj sterowniki USB i zacznij transfer
programu. Zastosuj si do instrukcji wywietlanych na ekranie komputera.

Aby wej do trybu MUZYKI:
1. Nacinij przycisk DVR.
2. Nacinij CZERWONY przycisk i wybierz MUZYK.

Przejd do Ulubionych

Uwaga!

Kiedy wybierasz tryb Przejd do Ulubionych, na
ekranie pojawia si menu z 8 kropkami na licie
zdj.

4 000 utworów muzycznych(3 GB dzielone z albumem
fotograficznym) moe zosta zapisane w licie
MUZYKI. Do 500 plików moe zosta zapisanych w
Ulubionych. Kiedy słuchasz pliku, nacinij przycisk
INFO, aby uzyska funkcje menu. Nacinij STOP, aby
wyj z odtwarzacza MUZYKI.

- Nacinij przycisk OK na docelow kropk Ulubionych.



- Uyj przycisków ze strzałkami, aby wybra muzyk i
nacinij OK. W czasie gdy słuchasz muzyki, moesz
ponownie i do listy muzyki naciskajc przycisk OK.
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-Nacinij przycisk JUMP FORWARD (przeskakuj naprzód), aby przeskoczy o 10
sekund naprzód.

-Nacinij przycisk JUMP REVERSE (przeskakuj wstecz), aby wróci o 10 sekund.







Nacinij przycisk PREVIOUS, aby odtwarza poprzedni plik.

Nacinij przycisk FAST FORWARD (szybko naprzód) lub FAST REVERSE
(szybko wstecz), aby przej do miejsca, które chcesz odtworzy.

-Aby przerwa muzyk na jaki czas, nacinij przycisk PAUSE. Nacinij PLAY, aby
kontynuowa słuchanie muzyki.
Moesz umieci dwa znaczniki czasu (A i B) w pliku, który a zosta odtworzony w taki
sposób, e cz midzy A i B bdzie odtwarzana cigle powtarzana.
-Nacinij przycisk REPEAT A-B, aby wstawi pocztkowy punkt ptli.
-Nacinij przycisk NEXT, aby odtwarza nastpny plik.

-Nacinij przycisk REPEAT A-B ponownie, aby wstawi “B”, kocowy punkt ptli.
-Nacinij REPEAT A-B po raz trzeci, aby słucha pliku w trybie normalnym.
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POWTÓRKA
Nagrany program moe by ustawiony w taki sposób,
e po zakoczeniu jego odtwarzania zostanie
odtworzony ponownie.
-Nacinij przycisk REPEAT w podczas odtwarzania
nagranego pliku. Symbol strzałki na pasku DVR info
wskazuje, e włczony został tryb powtórki.




 




Listy ulubionych (listy FAV)
Listy ulubionych (listy FAV)
Moesz podzieli swoj muzyk na listy ulubionych,
Moesz podzieli swoj muzyk na listy ulubionych,
których moe by 8.
których moe by 8.
- Aby wybra list ulubionych, nacinij ZIELONY
- Aby wybra list ulubionych, nacinij ZIELONY
przycisk i wybierz odpowiedni list, uywajc
przycisk i wybierz odpowiedni list, uywajc
przycisków ze strzałkami.
przycisków ze strzałkami.
Potwierd wybór, naciskajc OK.
Potwierd wybór, naciskajc OK.

Moesz zmieni nazw list ulubionych.
Moesz zmieni nazw list ulubionych.
- Nacinij ZIELONY przycisk i wybierz [All].
- Nacinij ZIELONY przycisk i wybierz [All].
- Nacinij NIEBIESKI przycisk i wybierz [Rename].
- Nacinij NIEBIESKI przycisk i wybierz [Rename].
- Przesu kursor w ten sposób, aby znajdował si na
- Przesu kursor w ten sposób, aby znajdował si na
pocztku tytułu listy ulubionych (FAV 1 - FAB 8) i
pocztku tytułu listy ulubionych (FAV 1 - FAB 8) i
nacinij OK.
nacinij OK.
- Zmie nazw listy ulubionych uywajc przycisków
- Zmie nazw listy ulubionych uywajc przycisków
numerycznych i alfabetycznych. Zapisz now nazw
numerycznych i alfabetycznych. Zapisz now nazw
naciskajc OK.
naciskajc OK.
- Aby wyj z trybu [Rename], nacinij EXIT.
- Aby wyj z trybu [Rename], nacinij EXIT.
Aby przenosi muzyk z jednej listy ulubionych do drugiej:
Aby przenosi muzyk z jednej listy ulubionych do drugiej:
- Nacinij NIEBIESKI przycisk i wybierz tryb
- Nacinij NIEBIESKI przycisk i wybierz tryb
ulubionych [FAV Move]. Ukae si 8 opcji, które
ulubionych [FAV Move]. Ukae si 8 opcji, które
obrazuj, e listy ulubionych (FAV 1 - FAB 8)
obrazuj, e listy ulubionych (FAV 1 - FAB 8)
mog by wywietlane dla kadego zdjcia. Uyj
mog by wywietlane dla kadego zdjcia. Uyj
przycisków ze strzałkami, aby wybra now list
przycisków ze strzałkami, aby wybra now list
ulubionych dla zdjcia i nacinij OK. Potwierd zmiany
ulubionych dla zdjcia i nacinij OK. Potwierd zmiany
i wyjd naciskajc EXIT.
i wyjd naciskajc EXIT.
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Sortowanie





Sortowanie
- Nacinij ZIELONY przycisk i wybierz tryb sortowania.
Moesz posortowa pliki muzyczne w licie muzyki ze
wzgldu na ich nazw w porzdku alfabetycznym,
wykonawc lub album.
Sortowanie

Sortowanie
Moesz
posortowa
pliki
muzyczne
ww
licie
muzyki
Możesz
posortować
pliki
muzyczne
liście
muzykize
wzgldu
na ich
nazw
w wporzdku
alfabetycznym,
Moesz
posortowa
pliki
muzyczne
w licie
muzyki ze
ze względu
na ich
nazwę
porządku
alfabetycznym,
wykonawc
album.
wzgldu
na lub
ichlub
nazw
wykonawcę
album.w porzdku alfabetycznym,
wykonawc
lub
album.
- Nacinij ZIELONY przycisk i wybierz tryb sortowania.
- Nacinij ZIELONY przycisk i wybierz tryb sortowania.
Edycja
Listy muzyki mog by edytowane na trzy sposoby:





Usuwanie plików muzycznych z listy.

- Wybierz plik muzyczny, który ma zosta usunity
przy pomocy przycisków ze strzałkami i nacinij OK.
Przy pliku pojawi si niebieski symbol.
- Aby usun wybrany plik muzyczny, nacinij EXIT.
Potwierd usunicie wybierajc [Yes] i naciskajc
przycisk OK.

- Nacinij NIEBIESKI przycisk i nastpnie wybierz tryb edycji.
•Zmie nazw
Edycja
•UsuZIELONY przycisk i wybierz tryb
Naciśnij
Edycja
Listy
muzyki mog by edytowane na trzy sposoby:
sortowania.
•Przejd do Ulubionych
Listy
muzyki
mog by edytowane
na trzy sposoby:
- Nacinij
NIEBIESKI
przycisk i nastpnie
wybierz tryb edycji.
- Nacinij•Zmie
NIEBIESKI
nazwprzycisk i nastpnie wybierz tryb edycji.
•Zmie
•Usu nazw
•Usu
•Przejd do Ulubionych
•Przejd do Ulubionych
Zmie nazw

Przejd do Ulubionych
Kiedy wybierasz tryb Przejd do Ulubionych, na
ekranie pojawia si menu z 8 kropkami na licie
muzyki.
- Nacinij przycisk OK na docelow kropk Ulubionych.

Edycja
Nazwa
zdjcia
moe
zosta
zmieniona.na trzy sposoby:
Listy
muzyki
mogą
być edytowane
- Naciśnij
NIEBIESKI
przycisk
i następnie
wybierz
- Uyj
przycisków
ze strzałkami,
aby
wybra zdjcie,
tryb
edycji.
którego nazw chciałby zmieni i nacinij OK. Wpisz

Zmienazw
nazwzdjcia przy pomocy przycisków
now
•Zmień nazwę
numerycznych
i alfabetycznych,
a nastpnie nacinij OK,
Zmie
Nazwanazw
zdjcia •Usuń
moe
zosta zmieniona.
aby zapisa
zmiany.
Aby wyj
z trybu zmiany nazwy,
Nazwa
zdjcia
moe
zosta
zmieniona.
•Przejdź
do
Ulubionych
- Uyj przycisków
ze strzałkami, aby wybra zdjcie,
nacinij
EXIT.
nazw chciałby
zmieniaby
i nacinij
Wpisz
- którego
Uyj przycisków
ze strzałkami,
wybraOK.
zdjcie,
Zmień
nazwę
now
nazw
zdjcia
przyzmieni
pomocyi nacinij
przycisków
którego
nazw
chciałby
OK. Wpisz
numerycznych
i alfabetycznych,
nastpnie nacinij OK,
now
nazw zdjcia
przy pomocyaprzycisków
może
aby Nazwa
zapisazdjęcia
zmiany.
Abyzostać
wyjzmieniona.
trybu zmiany
nazwy,
numerycznych
i alfabetycznych,
az nastpnie
nacinij
OK,
- Użyj
przycisków ze strzałkami, aby wybrać zdjęcie,
nacinij
EXIT.
aby
zapisa
zmiany. Aby wyj z trybu zmiany nazwy,
którego nazwę chciałbyś zmienić i naciśnij OK.
nacinij
EXIT.
Wpisz nową nazwę zdjęcia przy pomocy przycisków
numerycznych i alfabetycznych, a następnie
naciśnij OK,
aby zapisać zmiany. Aby wyjść z trybu zmiany
74
nazwy, naciśnij EXIT.
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5. Dostp warunkowy
Wbudowany Conax




1. Tuner & kanał
Input connector
Output connector
RF input range
Input dynamic range
Wybór kanałów

2 x IEC 169-2, eskie
2 x IEC 169-2, mskie
64MHz -858MHz
45 to 75 dBuV (dBmikrowoltów)
PLL Synthesizer
Step Size :62.5KHz
IF : 36.125MHz
DVB-C(QAM) Compliant
8MHz
VHF Low band : 64 - 149.5MHZ
VHF high band : 156.5 - 442 MHz
UHF band : 450 - 858 MHz
64QAM : 25.5dB
256QAM : 32.5dB
ANT IN : 75 Om unbalance
TV OUT : 75Om unbalance

Supporting system
IF Bandwidth
Frequency Range
C/N ratio
ANT normal impedance
2. MPEG transport stream A/V decoding
Transport stream
Profile & level
Input T/S data rate
Aspect ratio
Video resolution
Audio decoding
Audio mode
Sampling rate

MPEG-2 ISO/IEC 13818
Transport stream specification
MPEG-2 MP @ ML
80Mbit/S max.
4:3(Full, Center, Letter Box), 16:9
720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)
MPEG-1 audio layer 1 & 2, musicam
Stereo, dual channel, joint stereo, mono
32, 44.1 and 48kHz

3. CPU & Memory
Processor
Flash memory
Program DRAM
EEPROM

IBM power PC CPU 252MHz, 350Mips
2M bytes
24M bytes
2K bytes

4. A/V & Data In/Out
S-Video out
SCART
RGB video out
CVBS video out
S/PDIF
Analog audio out

Mini DIN x 1
TV x 1, VCR x 1
TV SCART x 1
RCA x 1, SCART x 2 (TV, VCR)
Coaxial x 1, Optical x 1
RCA x 2 (L-CH x 1, R-CH x 1)
SCART x 2 (TV, VCR)
Resolution
16bit DAC
Output Level
2Vrms Max
Volume & mute control
RS232C, Baud Rate 9600 ~ 115200,
9 Pin D-Sub

Data interface
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1 Czytnik kart Smart

6. PCMCIA
Numer Otworu
Typ
5. Dostp warunkowy
7. Opcje
Nagrywania
Wbudowany
Conax
Czas pauzy (Nagrywanie z przesuniciem czasu)
6. PCMCIA
8. Interfejs
USB
Numer Otworu
TypTyp
złcza
Sterowniki USB
7. Opcje Nagrywania
9. Pami
Czas pauzy (Nagrywanie z przesuniciem czasu)
Pojemno
Maks.
pojemno
nagrywania programu
8. Interfejs
USB
Interfejs
Typ złcza
Protokół
Sterowniki USB



10. 9.
Funkcje
Pamiprzycisków
Pauza
Pojemno
Nagrywaj
Maks. pojemno nagrywania programu
Szybko
naprzód/wstecz
Interfejs
W zwolnionym
tempie naprzód/ wstecz
Protokół
Klatka po Klatce
Przypadkowe
10. Funkcjewyszukiwanie
przycisków
Natychmiastowe
odtwarzanie
Pauza
Nagrywaj
11. Szybko
Zasilanie
naprzód/wstecz
Napicie
wejciowetempie naprzód/ wstecz
W zwolnionym
TypKlatka po Klatce
Zuycie
prdu wyszukiwanie
Przypadkowe
Ochrona
Natychmiastowe odtwarzanie

13. Otoczenie
Tempetatura przy eksloatacji
Temperatura przechowywania

1 Czytnik kart Smart
ok. 90 min maks.
1
Serial
I, IIBDVB Standard Wspólnego Interfejsu
Wersja 1.1
ok. 90 min maks.
160GB dla A/V
ok. 90 godzin
IDESerial B
ATA
/ ATAPI-5
Wersja
1.1

Obsługiwany
160GB dla A/V
Natychmiastowe
ok. 90 godzin Nagrywanie
Wielokrotne
tempo
IDE
Wielokrotne
tempo
ATA / ATAPI-5
Obsługiwany
Obsługiwany
Obsługiwany
Obsługiwany
Natychmiastowe Nagrywanie
Wielokrotne tempo
ACWielokrotne
90-240V~, 50/60Hz
tempo
SMPS
Obsługiwany
30W
maks.
Obsługiwany
Oddzielny
bezpiecznik wewntrzny, uziemienie podstawy
Obsługiwany
montaowej i wejcia dla celów bezpieczestwa w razie
uderzenia pioruna lub
electric
shock protection.
AC 90-240V~,
50/60Hz
SMPS
30W maks.
320mm
x 60mm
x 220mmwewntrzny, uziemienie podstawy
Oddzielny
bezpiecznik
ok 3,5
kg
montaowej
i wejcia dla celów bezpieczestwa w razie
uderzenia pioruna lub
electric shock protection.
+5 +45 
-40 +65 
320mm x 60mm x 220mm
ok 3,5 kg

11. Zasilanie
Napicie wejciowe
Typ
12. Zuycie
Specyfikacje
prdufizyczne
Rozmiar
(W x H x D)
Ochrona
Waga
13. Otoczenie
Tempetatura przy eksloatacji
Temperatura
przechowywania
12. Specyfikacje
fizyczne
Rozmiar (W x H x D)
Waga



1
I, II DVB Standard Wspólnego Interfejsu
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+5 +45 
-40 +65 

Właciwe obchodzenie si z odpadami
(Odpady elektryczne i elektroniczne)
Ten znaczek znajdujcy si na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, e produkt po zakoczeniu swojego działania nie moe by
traktowany jak inne odpady komunalne. Aby niewłaciwe traktowanie
odpadów nie miało negatywnego wpływu na rodowisko ani ludzkie
zdrowie, prosz o oddzielenie zuytego produktu od innych rodzajów
odpadów. Odpowiedni recykling pomaga w zrównowaonym odzysku
materiałów.
Uytkownicy indywidualni powinni skontaktowa si z punktem
zakupu produktu lub biurem samorzdu lokalnego, aby uzyska
informacje o miejscu i sposobie obchodzenia si ze zuytym
produktem w celu jego recyklingu.
Firmy uytkujce produkt powinny skontaktowa si z jego dostawc
w celu uzyskania informacji o warunkach jego zakupu. Produkt nie
moe by mieszany z innymi odpadami.
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Biuro Obsługi Klienta:
ul. Sowińskiego 37, 40-018 Katowice
tel.: 032 440 30 00
bok@stream.pl, www.stream.pl

