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Przed zainstalowaniem odbiornika prosz wpisa numer seryjny 
urzdzenia i karty elektronicznej do poniszej tabeli.

Numer seryjny 
odbiornika

Numer seryjny karty
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 OOSSTTRRZZEEEENNIIEE
  Symbol ten oznacza niebezpieczn sytuacj, która moe spowodowa
  powane obraenia.

 UUWWAAGGAA
 Symbol ten oznacza sytuacj, która moe spowodowa uszkodzenie 
 urzdzenia lub innych przedmiotów.

• Naley zawsze przestrzega niniejszych zalece w celu uniknicia ryzyka obrae ciała lub 
uszkodzenia sprztu. 

• Przed czyszczeniem sprztu wycign przewód zasilajcy z gniazda zasilania. Do 
przecierania zewntrznej pokrywy odbiornika uywa tylko wilgotnej szmatki. 

• Nie uywa dodatkowego sprztu i elementów niezalecanych przez producenta. Mog one 
spowodowa niebezpieczestwo oraz uniewanienie gwarancji. 

• Nie stosowa odbiornika w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnoci, nie wystawia na 
działanie wody lub wilgoci. 

• Nie ustawia odbiornika na niestabilnym wózku, stojaku, statywie czy stole. Odbiornik moe 
spa powodujc obraenia ciała oraz uszkodzenie urzdzenia. 

• Nie blokowa ani nie zasłania otworów i wlotów w odbiorniku. Ich funkcj jest wentylacja 
i ochrona przed przegrzaniem. Nigdy nie umieszcza odbiornika w pobliu lub nad 
grzejnikiem lub ciepłym nawiewem. Nie umieszcza odbiornika w zamknitej przestrzeni, 
na przykład w szafce bez odpowiedniej wentylacji. 

• Nie ustawia odbiornika na innych urzdzeniach elektronicznych lub pod nimi. 
• W celu uruchomienia odbiornika stosowa wyłcznie typ ródła zasilania wskazany na 

etykiecie.  
• Odłcza odbiornik od ródła zasilania cignc za wtyczk, nie przewód. 
• Przewody zasilania poprowadzi tak, aby nie były deptane i nie przyciskały ich inne 

przedmioty. Naley zwróci szczególn uwag na kable przy wtyczkach, gniazda zasilania 
oraz wyjcia przewodów z odbiornika. 

• Korzysta z gniazda zaopatrzonego w zabezpieczenie przepiciowe lub wyłcznik 
rónicowoprdowy. Jako dodatkowe zabezpieczenie w czasie burzy lub gdy odbiornik 
pozostaje przez dłuszy czas bez nadzoru lub jest nieuywany, zaleca si odłczenie 
odbiornika od gniazda zasilania oraz rozłczenie przewodów łczcych odbiornik z anten. 
Zapewni to dodatkow ochron przed uszkodzeniami spowodowanymi wyładowaniami 
atmosferycznymi i zmianami napicia w sieci. 

• Nie naprawia odbiornika samodzielnie, poniewa otworzenie i zdjcie pokrywy moe 
narazi uytkownika na poraanie prdem oraz spowoduje uniewanienie gwarancji. 
Wszelkie naprawy naley zleca pracownikom autoryzowanego serwisu. 

• Ostronie odłczy odbiornik od gniazdka w cianie i zgłosi usterk pracownikom 
autoryzowanego serwisu w nastpujcych przypadkach: 

Przewód zasilajcy jest uszkodzony; 
Do odbiornika wlał si płyn lub wpadły do niego jakie przedmioty; 
Odbiornik został wystawiony na działanie deszczu lub wody: 
Odbiornik został upuszczony lub jego obudowa uległa uszkodzeniu; 
W pracy odbiornika zauwaono istotne zmiany. 
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1 2 3 4

1. Slot na moduł CI
: Wsun właciwy moduł CI całkowicie do rodka. 

2. Slot na kart elektroniczn
: Po zapisaniu numeru seryjnego karty na stronie drugiej podrcznika wsun    
kart we właciwy slot. 
Uwaga:  W przypadku zgubienia karty naley skontaktowa si z 
operatorem.

3. W gór/ W dół lub Nastpny/Poprzedni kanał.
: Nawigacja w gór i w dół przy wyborze opcji lub zmiana kanału. 

4. WŁCZ/ WYŁCZ
: Włczanie i wyłczanie odbiornika. 
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1 2  3 4 5 6 7 8

1. SERIAL PORT (port szeregowy)
: Połczy z szeregowym portem komunikacyjnym komputera. 

2. Wyjcia AUDIO RCA
: Podłczy do zestawu stereo (telewizor, magnetowid, sprzt audio). 

3. Wyjcie VIDEO RCA
 : Połczy z wejciem composite video w telewizorze. 

4. Złcze S/PDIF
 : Podłczy do sprztu audio zgodnego z systemem Dolby Digital za pomoc  
    kabla S/PDIF. 

5. Złcze VCR SCART
: Połczy z gniazdem w magnetowidzie za pomoc pełnego kabla SCART. 

6. Złcze TV SCART
: Połczy z gniazdem w telewizorze za pomoc pełnego kabla SCART. 

7. Wyjcie LOOP OUT
: Połczenie za pomoc kabla przelotki. 

8. Wejcie CABLE IN
: Połczy z anten kablowej telewizji cyfrowej. 
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1. WŁCZNIK 2. WYCISZENIE

3. PRZYCISKI
NUMERYCZNE

6. EPG
7. MENU

9. ZMIANA 
KANAŁU

12. TV/ RADIO

8. WYJCIE

10. OK/ZAPISZ

11. REGULACJA 
GŁONOCI
14. SORTOWANIE

16. FUNKCJA
17. POWRÓT

18. NAPISY 19. FORMAT
20. TELEGAZETA
21. MULTI VIDEO 22. FUNKCJA SLEEP

23. ALT AUDIO
24. PAUZA 25. INFO

26. POWIKSZENIE
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4. POPRZEDNIA 
STRONA

4. NASTPNA 
STRONA

15. WSZYSTKIE       
KANAŁY

13. ULUBIONE
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1. WŁCZNIK Włczanie odbiornika, przełczanie w stan spoczynku. 
2. WYCISZENIE Włczanie i wyłczanie dwiku. 
3. PRZYCISKI  Bezporedni wybór kanału TV lub radiowego, wpisywanie cyfr lub 
    NUMERYCZNE  liter.   
4. POPRZEDNIA STRONA Przejcie do poprzedniej strony listy kanałów. 
5. NASTPNA STRONA Przejcie do nastpnej strony listy kanałów. 
6. EPG Otwiera menu Elektroniczny Informatora Programowego 
 zawierajcego informacje o kanałach. 
7. MENU Wywietlanie menu głównego, powrót do poprzedniego 
 menu 
8. EXIT (WYJCIE) Umoliwia powrót do ogldania w dowolnym momencie. 
9. ZMIANA KANAŁU Przejcie do poprzedniego / nastpnego kanału. 
10. OK / ZAPISZ Wybór programu, podwietlonego elementu lub wartoci danej 
 funkcji. Wywietlenie listy kanałów.  
11. GŁONO Zmiana poziomu głonoci. 
12. TV/ RADIO Przełcza odbiornik pomidzy trybem telewizyjnym i radiowym. 
13. ULUBIONE Wywietla list ulubionych kanałów uytkownika. 
14. SORTOWANIE Umoliwia sortowanie listy kanałów. 
15. WSZYSTKIE KANAŁY Wywietla list kanałów. 
16. FUNKCJA Słuy do obsługi dodatkowej funkcji po aktualizacji. 
17. POWRÓT Powrót do poprzednio ogldanego kanału. 
18. NAPISY Umoliwia wybór jzyka napisów, jeli s one dostpne. 
19. FORMAT OBRAZU Wybór format obrazu telewizyjnego. 
20. TELEGAZETA Wywietla teletekst. 
21. MULTI VIDEO Wybór trybu wideo, jeli operator zapewnia tak funkcj. 
22. FUNKCJA SLEEP Wywietla pasek wyłcznika czasowego. Pozwala wyłczy
        odbiornik z opónieniem od 15 do 180 min. (wielokrotno 15 min.) 
23. ALT AUDIO Pozwala na wybór jzyka lub cieki dwikowej, jeli nadawca 
 zapewnia tak funkcj.  
24. PAUSE Funkcja stopklatki. 
25. INFO Wywietla informacje o programach udostpnione przez operatora. 
26. POWIKSZENIE Powikszenie obrazu. 
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NIE PODŁCZA odbiornika do głównego ródła zasilania przed podłczeniem
innych urzdze do odbiornika.

Przed podłczeniem innych urzdze zaleca si podłczenie sygnału kablowej 
telewizji cyfrowej do wejcia CABLE IN w odbiorniku.
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- Połcz kablem SCART gniazda SCART w telewizorze i odbiorniku. 

- Połcz kablem SCART gniazda SCART w magnetowidzie i odbiorniku. 

 





- Połczy gniazda SCART odbiornika i telewizora. 

- Połczy gniazdo S/PDIF odbiornika ze sprztem audio zgodnym z systemem Dolby Digital. 
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Moduł CI z kart Karta elektroniczna

Do ogldania programów płatnych potrzebny jest 
moduł CI oraz karta elektroniczna. Mona je dosta
w miejscu zakupu odbiornika.

W przypadku wykupienia abonamentów u kilku 
operatorów, w odbiorniku naley umieci właciw
kart lub moduł CI z kart, aby uzyska dostp do 
oferty danego operatora. W odbiorniku moe 
równoczenie znajdowa si karta elektroniczna oraz 
moduł CI z inn kart.

Jeli w odbiorniku nie znajduje si adna karta lub 
moduł Ci z kart, umoliwia on odbiór wyłcznie 
kanałów bezpłatnych (FTA - Free-to-air). 

Jak uzyska dostp do kanałów płatnych po podpisaniu umowy z operatorem 
i zakupie karty elektronicznej oraz modułu CI: 

1) Nie podłcza odbiornika do ródła zasilania przed włoeniem karty lub modułu 
z kart. 

2) Wsun odpowiedni moduł CI w slot w przednim panelu odbiornika zgodnie z 
kierunkiem strzałki. Kart wsun wierzchem do góry i przodem do rodka. 
(Przy wkładaniu karty do modułu CI naley upewni si, e została ona całkowicie 
wsunita do rodka stron z chipem zwrócon ku górze i przodem karty skierowanym do 
rodka zgodnie z kierunkiem strzałki). 

3) Moduł CI oraz karta mog umoliwi dostp do menu lub informacji nieopisanych w 
niniejszym podrczniku. 

4) Karta umoliwia dostp wyłcznie do kanałów z oferty programowej operatora, z którym 
uytkownik podpisał umow abonamentow. 
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Menu główne

Ustawienia Ustawienia jzykowe

Blokada rodzicielska Blokada kanału

Blokada instalacji

Blokada odbiornika

Profil uytkownika Wyganicie paska info

Obraz TV Format obrazu

Kontrast

Dolby Digital

Sygnał wideo

Instalacja Wyszukiwanie automat.

Wyszukiwanie rczne

Edycja Zmiana nazwy kanału

Usu wszystkie kanały

Funkcje zegara Czas lokalny

Wyłcznik czasowy

Planowanie nagra

Informacje systemowe Aktualizacje

Ustawienia fabryczne

Wersja odbiornika

Dostp warunkowy Common Interface

Informacje o karcie
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Main Menu

User Setting Language Settings

Parental Lock Channel Lock

Install Lock

STB Lock

User Profile Banner Time out

TV Output Aspect Ratio

Contrast

Dolby Digital

Video Output

Installation Auto Search

Manual Search

Edit Rename Channel

Delete All Channels

Timer Function Local Time Setup

Timer Setup

VCR Timer Setup

System Information Software Upgrade

Factory Reset

STB Version

Conditional Access Common Interface

Smartcard Information
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Aby zmieni ustawienia fabryczne, naley skonfigurowa odbiornik.
Instalacj zaczynamy od menu jzykowego „Language Settings”. 
Ponisze instrukcje pomog w przeprowadzeniu poprawnej instalacji odbiornika.
Aby przej do kolejnego okna menu ustawie, naley wcisn przycisk MENU.





Aby wybra jzyk  menu, audio, napisów and 
telegazety, naley: 

• Wybra jzyk za pomoc przycisków   
 lub skorzysta z rozwijanego menu wciskajc OK 
 na pasku wybranego jzyka. 
• Korzystajc z rozwijanego menu, wcisn p r zyc i sk  
 OK na wybranym jzyku. 
• Uy przycisków     aby przej do dalszych 
 ustawie jzykowych. 

Menu Language (Jzyk menu)
Umoliwia ustawienie jzyka, w którym wywietlana 
jest grafika ekranowa menu. 
Main Audio (Domylny jzyk audio)
Umoliwia ustawienie domylnego jzyka audio dla 
kanałów dostpnych w wielu jzykach. 
Second Audio (Drugi jzyk audio)
Umoliwia ustawienie drugiego domylnego  jzyka 
audio dla kanałów dostpnych w wielu jzykach, jeli 
pierwszy jzyk jest niedostpny. 
Main Subtitle (Domylny jzyk napisów)
Umoliwia ustawienie domylnego jzyka napisów dla 
kanałów oferujcych napisy w wielu jzykach. 
Second Subtitle (Drugi jzyk napisów)
Umoliwia ustawienie drugiego domylnego jzyka 
napisów dla kanałów oferujcych napisy w wielu 
jzykach, jeli pierwszy jzyk jest niedostpny. 
Teletext (Telegazeta)
Umoliwia ustawienie jzyka, w którym wywietlana 
jest  grafika ekranowa telegazety.
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Aspect Ratio (Format obrazu)
Umoliwia ustawienie formatu obrazu (proporcji 
boków). 
Naley uy przycisków  lub skorzysta z 
rozwijanego menu. 

1)  4 : 3 zwykły telewizor 

[Full] [Center] [Letter Box] 

2)  16 : 9 telewizor panoramiczny 

Contrast (Kontrast)
Umoliwia ustawienie jasnoci obrazu. 

0 : Najciemniejszy 
10 : Najjaniejszy 

Dolby Digital
Ustawienie opcji [On] w tym menu umoliwia korzystanie 
z dwiku Dolby Digital na kanałach nadawanych w tym 
systemie. 
Uwaga: Aby korzysta z dwiku Dolby Digital, naley 
połczy gniazdo S/PDIF odbiornika ze wzmacniaczem 
cyfrowego sprztu audio. 

Video Output (Sygnał wideo)
Umoliwia wybór sygnału wideo: RGB, CVBS lub 
S-VIDEO. 
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Aby ustawi czas w odbiorniku, mona wykorzysta
czas GMT emitowany przez nadawców lub 
wprowadzi własny czas. 
(Uwaga: Czas GMT podawany przez nadawców nie 
zawsze jest  poprawny). 

- Jeli czas GMT jest nadawany i chcemy go uy, 
naley wybra „Yes” przy opcji GMT Usage. W polu 
Time Zone wybieramy nasz stref czasow. W polu 
Summer Time wybieramy włczenie (On) lub 
wyłczenie (Off) czasu letniego. Opcja Time Offset  
pozwala na dodatnie lub ujemne przesunicie czasu 
odbiornika wzgldem czasu strefowego (0-59 min.) 

- Jeli czas GMT nie jest nadawany lub chcemy 
ustawi własny czas, naley wybra „No” przy opcji 
GMT Usage. W tym celu naley posłuy si
kalendarzem. 
Aby wywietli kalendarz, naley wybra opcj Date 
i wcisn OK.
Nastpnie przy pomocy przycisków   ustawiamy 
właciwy czas. 
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Aby rozpocz wyszukiwanie automatyczne, naley 
wybra opcj [Start Search] i wcisn OK. 





Umoliwia rczne wyszukiwanie kanałów. 
Po wprowadzeniu odpowiednich wartoci parametrów, 
naley wybra opcj [Start Search] i wcisn OK. 

W trakcie wyszukiwania wywietlane s nazwy 
znalezionych stacji telewizyjnych i radiowych oraz 
status ukoczenia wyszukiwania. 

Po zakoczeniu wyszukiwania pojawi si  komunikat o 
zapisywaniu danych ‘Saving  the  Information’. 
Po wywietleniu komunikatu ‘Search Completed. Press 
OK’ naley wcisn OK, aby zakoczy wyszukiwanie. 
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UWAGA

• Przycinicie OK – wybór i potwierdzenie zmiany.

• Przycinicie OK na elemencie menu, który zawiera wicej opcji, otwiera rozwijane 
menu.

  

• Przycinicie MENU – powrót do poprzedniego menu.

• Przycinicie EXIT – wyjcie z menu lub powrót do ogldania telewizji.

Menu główne składa si z 6 menu podrzdnych. 
• User Setting (Ustawienia uytkownika) 
• Installation (Instalacja) 
• Edit (Edycja) 
• Timer Function (Funkcje zegara) 
• System Information (Informacje systemowe) 
• Conditional Access (Dostp warunkowy)

Przyciski  słu do nawigacji w menu głównym. 

Przyciski  słu do nawigacji w menu rozwijanym. 








Aby wybra jzyk  menu, audio, napisów and 
telegazety, naley: 

• Wybra jzyk za pomoc przycisków 
 lub skorzysta z rozwijanego menu wciskajc OK 
 na pasku wybranego jzyka. 
• Korzystajc z rozwijanego menu, wcisn przycisk 
 OK na wybranym jzyku. 
• Uy przycisków    aby przej do dalszych 
 ustawie jzykowych. 
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Menu Language (Jzyk menu)
Umoliwia ustawienie jzyka, w którym wywietlana 
jest grafika ekranowa menu. 

Main Audio (Domylny jzyk audio) 
Umoliwia ustawienie domylnego jzyka audio dla 
kanałów dostpnych w wielu jzykach. 

Second Audio (Drugi jzyk audio)
Umoliwia ustawienie drugiego domylnego  jzyka 
audio dla kanałów dostpnych w wielu jzykach, 
uywanego w przypadku, gdy pierwszy jzyk jest 
niedostpny. 

Main Subtitle (Domylny jzyk napisów)
Umoliwia ustawienie domylnego jzyka napisów dla 
kanałów oferujcych napisy w wielu jzykach. 

Second Subtitle (Drugi jzyk napisów)
Umoliwia ustawienie drugiego domylnego jzyka 
napisów dla kanałów oferujcych napisy w wielu 
jzykach, uywanego w przypadku, gdy pierwszy jzyk 
jest niedostpny. 

Teletext (Telegazeta)
Umoliwia ustawienie jzyka, w którym wywietlana 
jest  grafika ekranowa telegazety.
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Blokada rodzicielska uniemoliwia ogldanie 
wybranych kanałów, słuchanie wybranych stacji oraz 
wprowadzanie zmian w instalacji i ustawieniach 
odbiornika.  

Aby wywietli menu blokady rodzicielskiej, naley 
wpisa poprawny kod PIN. 
Fabrycznie ustawiony kod PIN to [0000].

Channel Lock (Blokada kanału)

Jeli w menu blokady kanału wybrana zostanie opcja 
Yes, do ogldania lub słuchania zablokowanego kanału 
wymagane bdzie podanie kodu PIN. 
• Aby włczy lub wyłczy blokad (Yes/No), naley 
 uy przycisków  

Install Lock (Blokada instalacji)

Jeli w menu blokady instalacji wybrana zostanie opcja  
Yes,  konieczne bdzie podanie kodu PIN przy kadym 
wejciu do menu głównego. 
• Aby włczy lub wyłczy blokad (Yes/No), naley 
 uy przycisków  

STB Lock (Blokada odbiornika)
Jeli w menu blokady dekodera wybrano opcj Yes, 
konieczne bdzie podanie kodu PIN przy kadym 
uruchomieniu odbiornika. 
• Aby włczy lub wyłczy blokad (Yes/No), naley 
 uy przycisków  
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Banner Timeout (Wyganicie paska informacyjnego)

Umoliwia ustawienie czasu, po którym znika pasek 
informacyjny (1~10). 
• Aby okreli  czas wyganicia, naley uy przycisków 

  lub skorzysta z rozwijanego menu. 





Aspect Ratio (Format obrazu)
Umoliwia ustawienie formatu obrazu (proporcji 
boków). 

Naley uy przycisków  lub skorzysta z 
rozwijanego menu. 

1) 4 : 3 zwykły telewizor 

[Full] [Center] [Letter Box] 

2) 16 : 9 telewizor panoramiczny 
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Contrast (Kontrast)
Umoliwia ustawienie jasnoci obrazu. 

0 : Najciemniejszy 
10 : Najjaniejszy 

Dolby Digital
Ustawienie opcji [On] w tym menu umoliwia korzystanie 
z dwiku Dolby Digital na kanałach nadawanych w tym 
systemie. 
Uwaga: Aby korzysta z dwiku Dolby Digital, naley 
połczy gniazdo S/PDIF odbiornika ze wzmacniaczem 
cyfrowego sprztu audio. 

Video Output (Sygnał wideo)
Umoliwia wybór sygnału wideo: RGB, CVBS lub 
S-VIDEO. 
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Aby rozpocz wyszukiwanie automatyczne, naley 
wybra opcj [Start Search] i wcisn OK. 





Umoliwia rczne wyszukiwanie kanałów. 
Po wprowadzeniu odpowiednich wartoci parametrów 
wyszukiwania, naley wybra opcj [Start Search] i 
wcisn OK. 

W trakcie wyszukiwania wywietlane s nazwy 
znalezionych stacji telewizyjnych i radiowych oraz 
status ukoczenia wyszukiwania. 

Po zakoczeniu wyszukiwania pojawi si  komunikat o 
zapisywaniu danych „Saving  the  Information”. 
Po wywietleniu komunikatu „Search Completed. Press 
OK.” naley wcisn OK, aby zakoczy wyszukiwanie. 
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Umoliwia zmian nazwy kanału. 

• Naley wcisn  OK  na kanale, którego nazw
 chcemy zmieni, aby wywietli menu zmiany nazwy. 
• Wpisa now nazw przy pomocy przycisków 
 numerycznych lub kolorowych. 
• Po wprowadzeniu zmian wcisn OK. 
• Wcisn przycisk  BIAŁY  lub  EXIT, aby wyj z 
 menu zmiany nazwy. 




Umoliwia wyczyszczenie listy kanałów. Uycie tej 
funkcji powoduje usunicie zapamitanych kanałów. 
Pozostałe ustawienia pozostaj bez zmian, 

• Wybierz opcj Yes lub No za pomoc przycisków 
• Wybierz opcj [Start] i wcinij OK. 

UWAGA: Aktualizacja oprogramowania odbiornika 
moe spowodowa przywrócenie domylnych ustawie
listy kanałów. 
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Aby ustawi czas w odbiorniku, mona wykorzysta
czas GMT emitowany przez nadawców lub 
wprowadzi własny czas. (Uwaga: Czas GMT 
podawany przez nadawców nie jest  zawsze 
poprawny). 

- Jeli czas GMT jest nadawany i chcemy go uy, 
naley wybra „Yes” przy opcji GMT Usage. W polu 
Time Zone wybieramy nasz stref czasow. W polu 
Summer Time wybieramy włczenie (On) lub 
wyłczenie (Off) czasu letniego. Opcja Time Offset  
pozwala na dodatnie lub ujemne przesunicie czasu 
odbiornika wzgldem czasu strefowego (0-59 min.) 

- Jeli czas GMT nie jest nadawany lub chcemy ustawi
własny czas, naley wybra „No” przy opcji GMT 
Usage. W tym celu naley posłuy si kalendarzem. 

 Aby wywietli kalendarz, naley wybra opcj
[Date] i wcisn OK.
Nastpnie przy pomocy przycisków  
ustawiamy właciwy czas.





Pozwala ustawi czas automatycznego uruchomienia 
[Turn ON] i wyłczenia [Turn OFF] odbiornika. 
Menu umoliwia równie ustawienie funkcji Sleep. 

• Włcz [On] lub wyłcz [Off] funkcj za pomoc
przycisków   

• Ustaw czas pomocy przycisków numerycznych. 
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Umoliwia zaprogramowanie nagra lub ustawienie 
przypomnienia. Z funkcji programowania nagra mona 
korzysta po podłczeniu odbiornika do magnetowidu za 
pomoc gniazda VCR SCART. Funkcja przypomnienia 
jest dostpna po podłczeniu odbiornika do telewizora za 
pomoc gniazda TV SCART . 

VCR  Timer (Planowanie nagra):  Umoliwia nagranie 
programu po wprowadzeniu daty, godziny oraz kanału, na 
którym nadawany jest program. Nawet jeli telewizor jest 
wyłczony, odbiornik rozpocznie nagrywanie o 
okrelonej porze. 

Reminder (Przypomnienie): Po wybraniu czasu i kanału 
w menu Reminder, odbiornik automatycznie przełczy na 
wybrany kanał o okrelonej porze. Funkcji tej mona 
uywa tylko w trakcie ogldania telewizji. 

Mona zaprogramowa do 20 zdarze. 

Dostpne s nastpujce typy zdarze:  

Jednorazowe: Funkcja zadziała tylko raz. 
Codzienne: Funkcja działa codziennie. 
Tygodniowe: Funkcja działa co tydzie. 
Miesiczne:   Funkcja działa co miesic. 

• Wybór numeru i statusu zdarzenia – przyciski  
• Wybór kanału – przyciski   lub rozwijane menu 
• Ustawienie daty rozpoczcia i zakoczenia nagrywania 
 za pomoc kalendarza (wcisn OK, aby wywietli
 kalendarz). 
• Ustawienie czasu rozpoczcia i zakoczenia 
 nagrywania – przyciski numeryczne. 
• Kursor podwietla kolejne elementy automatycznie. 
• Wybór typu zdarzenia – przyciski    
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Umoliwia pobranie aktualizacji oprogramowania 
udostpnionych przez operatora. 
• Wybra lub wpisa odpowiednie parametry podane 
 przez operatora, wybra opcj [Start] i wcisn OK. 
 Factory 1 / Factory 2 : Domylne parametry MUX . 

  User Setting : Dowolne ustawienie parametrów 
 multipleksu naziemnego. 




Przywrócenie ustawie fabrycznych spowoduje 
usunicie wszystkich zmian w ustawieniach. 
• Aby przywróci ustawienia fabryczne, wybierz opcj

     [Yes] przy funkcji [Start] i wcinij OK. 
• Po wywietleniu komunikatu o potwierdzeniu naley 
 wcisn OK. 





Wywietla szczegółowe informacje o sprzcie (H/W) 
 i oprogramowaniu  (S/W) .  
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Wywietla informacje o module CI.  
Dane mog si róni w zalenoci od operatora. 
Do odbiornika pasuj dwa rodzaje modułów CI.  
Naley wybra rodzaj modułu i wcisn
przycisk OK. 




Umieci kart elektroniczn CONAX w slocie na karty 
w przednim panelu urzdzenia. Strona z chipem 
powinna by zwrócona ku górze. 

Subscription Status (Status abonamentu)

Wywietla informacje o statusie abonamentu CONAX. 

Event Status (Status usługi)

Wywietla informacje u usłudze CONAX 
PPV (Pay Per View – płatno za obejrzenie konkretnej 
treci). 
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Change PIN Code (Zmiana kodu PIN)

Aby zmieni kod PIN, naley postpowa
zgodnie z instrukcjami w menu. 
Fabrycznie ustawiony kod PIN to [1234]. 

Wpisz kod PIN – Wpisz nowy kod PIN  – 
Potwierd nowy kod PIN 

Maturity Rating (Ograniczenia wiekowe)

Aby zmieni kategori, naley wprowadzi kod PIN. 
Dostpne kategorie: 
G : Bez ogranicze
PG : Nadzór rodzicielski 
A : Powyej 18 lat 
X : Erotyka 
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Przycinicie OK w czasie ogldania telewizji
powoduje wywietlenie listy kanałów.

To menu umoliwia modyfikacj listy kanałów w 
zalenoci od potrzeb uytkownika. 
Funkcje te s obsługiwane za pomoc kolorowych 
przycisków na pilocie. 

1) Mode Switch (CZERWONY)
• TV / Radio 

2) Favorite Group (ZIELONY)
• FAV 1 Group ~ FAV 8 Group 

3) Group (NIEBIESKI)
• Network / Conditional Access System (CAS) / 

Lock/Unlock / A to Z 
4) Edit mode (BIAŁY)

• FAV Selection 
• Lock / Unlock 
• Volume Offset 
• Rename Channel 

Lista umoliwia równie wybór kanału, który chcemy 
oglda. 

Wcinicie kolorowego przycisku powoduje 
wywietlenie rozwijanego menu z odpowiednimi 
funkcjami. 
Aby zmodyfikowa list kanałów, naley wcisn
przycisk w odpowiednim kolorze i wybra dan
opcj. 

Uwaga :
Aby wywietli list kanałów w czasie ogldania 
telewizji, naley wcisn przycisk OK na pilocie. 
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1) Mode Switch (Zmiana trybu)
• Przycisk CZERWONY umoliwia przechodzenie 

pomidzy trybem telewizyjnym i radiowym. 

2) Favorite Group (Ulubione)
• Przycisk ZIELONY umoliwia wybór listy 

ulubionych kanałów sporód grup FAV 1 ~ FAV 8. 
• Po wybraniu grupy wywietlona zostanie lista 

kanałów w tej grupie. 

Uwaga:
Aby wywietli list ulubionych,  naley najpierw 
utworzy grupy ulubionych kanałów (Menu FAV 
Selection w trybie edycji Edit Mode).

Utworzone listy ulubionych mona dowolnie 
modyfikowa z poziomu menu ulubionych. 

• Przycinicie przycisku BIAŁEGO otwiera menu 
edycji zawierajce nastpujce opcje: 

FAV Selection / Lock/Unlock / Volume Offset
Move FAV / Rename FAV List / Rename Channel 
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FAV Selection (Wybór ulubionych kanałów)
Umoliwia edycj grup ulubionych kanałów. 

Menu pozwala na dokonywanie tych samych zmian co 
podmenu FAV Group w menu FAV Selection trybu edycji 
Edit Mode. 

• Aby wyj z menu FAV Selection, naley wcisn
przycisk  BIAŁY lub  EXIT. 

Lock / Unlock (Dodawanie/usuwanie blokady)
Umoliwia zablokowanie wybranego kanału. 

• Wybierz [Lock/Unlock] 
• Wprowad poprawny kod PIN 
• Wybierz kanał, który chcesz zablokowa i wcinij 

OK. Przy nazwie kanału pojawi si symbol 
blokady. 

• Aby odblokowa kanał, naley ponownie wcisn
OK na wybranym kanale w menu blokady. 

• Aby wyj z menu, wcinij przycisk BIAŁY lub 
EXIT. 

Volume Offset (Regulacja dwiku)

Umoliwia regulacj poziomu głonoci poszczególnych 
kanałów. 

• Głono mona regulowa przy pomocy 
przycisków  � �

• Aby wyj z menu Volume Offset, naley wcisn
przycisk BIAŁY lub EXIT.
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Move FAV (Kolejno ulubionych kanałów) 

Aby zmieni kolejno kanałów, naley: 

• Wybra kanał, który chcemy przenie
i wcisn OK. 

• Wybra pozycj przy pomocy przycisków . 
• Wcisn OK, aby potwierdzi now pozycj. 
• Wcisn przycisk BIAŁY lub EXIT, aby wyj z 

menu Move FAV. 

Rename FAV List (Zmiana nazwy listy)

Aby zmieni nazw listy ulubionych kanałów, naley: 
• Wpisa now nazw za pomoc przycisków 

numerycznych lub kolorowych. 
• Po wprowadzeniu zmian wcisn OK. 
• Wcisn przycisk  BIAŁY  lub  EXIT, aby  wyj z 

menu zmiany nazwy. 

Rename Channel (Zmiana nazwy kanału)

Aby zmieni nazw kanału, naley: 

• Wybra kanał, którego nazw chcemy zmieni i 
wcisn OK, aby wywietli menu zmiany nazwy. 

• Wpisa now nazw przy pomocy przycisków 
numerycznych lub kolorowych. 

• Po wprowadzeniu zmian wcisn OK. 
• Wcisn przycisk  BIAŁY  lub  EXIT, aby wyj z 

menu zmiany nazwy. 
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3) Group (Sortowanie)
Umoliwia sortowanie listy kanałów. 

• Wcisn przycisk NIEBIESKI i wybra rodzaj 
sortowania:  
 Network (sie)  
 CAS (kanały płatne / bezpłatne) 
 Lock (kanały zablokowane / odblokowane) 
 A to Z (kolejno alfabetyczna) 

4) Edit Mode (Tryb edycji)

FAV Selection (Dodawanie ulubionych kanałów)

Funkcja ta umoliwia dodawanie kanałów do list 
ulubionych. 

Kolejno omiu pól wyboru odpowiada kolejnoci list 
FAV 1 – FAV 8. 

• Naley wybra kanał oraz pole, które odpowiada 
numerowi listy, do której chcemy doda kanał 
i wcisn OK. 

Przykładowo, jeeli chcemy doda kanał  DWTV 
do grupy FAV  6,  wybieramy pole szóste w linii 
kanału DWTV i wciskamy przycisk  OK. 

• Aby wyj z menu, naley wcisn przycisk 
BIAŁY. 
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Lock / Unlock (Dodawanie/usuwanie blokady)

Umoliwia zablokowanie lub odblokowanie wybranego 
kanału. 

• Aby zablokowa kanał, naley wybra kanał 
i wcisn OK. Przy nazwie kanału pojawi si
symbol blokady. 

• Aby odblokowa kanał, naley wybra
zablokowany kanał i wcisn OK. 

• Aby wyj z menu blokady kanału, naley wcisn
przycisk BIAŁY. 

Volume Offset (Regulacja dwiku)

Umoliwia regulacj dwiku poszczególnych kanałów. 

• Aby ustawi dwik wybranego kanału, naley 
uy przycisków     

• Aby wyj z menu regulacji dwiku, naley 
wcisn przycisk BIAŁY. 

Rename Channel (Zmiana nazwy kanału) 

Aby zmieni nazw kanału, naley: 

• Wybra kanał i wcisn OK. Na ekranie pojawi si
menu podrzdne widoczne na obrazku. 

• Wpisa now nazw przy pomocy przycisków 
numerycznych lub kolorowych. 

• Po wprowadzeniu zmian wcisn OK. 
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Elektroniczny Informator Programowy (EPG) 
umoliwia wywietlanie aktualnego programu 
telewizyjnego i radiowego kanałów, jeli nadawca 
udostpnia tak funkcj. 

Aby wywietli informator w trakcie ogldania 
telewizji lub słuchania radia, naley wcisn przycisk 
EPG  na pilocie. 

Po lewej stronie ekranu wywietlona zostanie lista 
kanałów. Po prawej stronie ekranu znajduje si okno z 
podgldem kanału. U góry wywietlana jest data oraz 
przedział czasowy. 

Wcinicie OK powoduje wywietlenie czasu, tytułu i 
opisu programu. 

• Przyciski   – poprzedni/nastpny kanał 
• Przyciski  –  poprzedni/nastpny program 

Wcinicie przycisku    na pilocie umoliwia 

przechodzenie pomidzy informatorem telewizyjnym i 
radiowym. 

Wcinicie przycisku    na pilocie umoliwia 
przejcie do menu VCR Timer Setup i zaplanowanie 
nagrania.

Kolorowe przyciski umoliwiaj wybór daty i przedziału 
czasowego przewodnika: 

ZIELONY: przejcie do poprzedniego dnia. 
ÓŁTY: przejcie do nastpnego dnia. 
NIEBIESKI: poszerzenie przedziału czasowego z 1,5 do 
3 godzin w 30 lub 60-minutowych odstpach. 
POWRÓT: powrót do programu aktualnie 
wywietlanego w przewodniku. 
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Wcinicie przycisku    na pilocie umoliwia 
wywietlenie telegazety. 

• Aby przej do wybranego teletekstu, naley uy
przycisków    i wcisn OK. 

• Jeli teletekst zawiera podstrony, do nawigacji 
naley uy przycisków  

            

: powrót do poprzedniej strony 

: przejcie do kolejne strony 
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Problem Moliwa przyczyna Rozwizanie problemu
Nie pamitasz kodu PIN. Skontaktuj si z operatorem.

Wywietlany czas jest 
niepoprawny.

Niewłaciwe ustawienia 
zegara.

Wprowad właciwe 
ustawienia czasu w menu.

Wywietlacz w przednim 
panelu nie wieci si / Brak 
zasilania.

Kabel zasilajcy jest 
niewłaciwie podpity.

Upewnij si, e kabel 
zasilajcy jest właciwie 
podpity.

Brak obrazu. Odbiornik w stanie czuwania. Włcz odbiornik.

Wyjcie AV nie jest dobrze 
połczone z wyjciem wideo 
w telewizorze.

Sprawd i popraw 
połczenie.

Niewłaciwie wybrany 
kanał lub sygnał wideo w 
telewizorze.

Sprawd ustawienia 
sygnału telewizyjnego 
lub wideo.

Brak dwiku. Kabel audio jest niewłaciwie 
podłczony. 

Sprawd i popraw 
połczenie. 

Głono ustawiona na 0. 

Wyciszenie głosu 
włczone.

Pogłonij dwik w TV. 

Wcinij przycisk 
WYCISZENIE GŁOSU.

Pilot nie działa. Niewłaciwe uycie. Wyceluj pilot bezporednio 
w odbiornik. 

Baterie wyczerpane lub 
nieprawidłowo włoone.

Wymie baterie lub włó je 
prawidłowo.

Niska jako obrazu. Słaby sygnał. Sprawd sił sygnału w menu 
[Installation]. Sprawd sygnał 
w sieci kablowej.

Karta elektroniczna nie działa. Karta jest niewłaciwie 
włoona.

Upewnij si, e karta została 
właciwie włoona.

Karta jest uszkodzona. Skontaktuj si z operatorem.
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• Format wideo MPEG-II video (MP@ML) 
• Format dwiku MPEG-I audio layer 1, layer 2 
• Zgodno ze standardem telewizji cyfrowej MPEG-II digital & DVB 
• Obsługa modułu dostpu warunkowego do telewizji cyfrowej (Common Interface) 
• Wbudowany system CONAX z pojedynczym czytnikiem kart elektronicznych 
• Automatyczne wyszukiwanie kanałów w sieci kablowej 
• Automatyczne przeszukiwanie czstotliwoci w systemie transmodulacji QPSK/QAM 
• Demodulacja QAM 
• Jako obrazu LD, jako dwiku CD 
• Grafika ekranowa menu w 256 kolorach w pełnej rozdzielczoci 
• Łatwa instalacja typu Plug & Play 
• Blokada rodzicielska 
• Port serwisowy RS232C z moliwoci pobierania aktualizacji kontrolerów IRD 
• Funkcja przywracania zasilania 
• 64-stopniowa skala głonoci 
• Funkcje grupowania i sortowania kanałów 
• Rozbudowane menu edycji 
• Tworzenie list ulubionych kanałów 
• Przyjazne menu ekranowe z pełnym zakresem funkcji
• Pilot zdalnego sterowania na podczerwie
• Zapamitywanie ostatnio ogldanego kanału 
• Wyłcznik czasowy, funkcja Sleep, planowanie nagra
• Zmiana formatu obrazu:  4:3 (Full, Center, Letter Box), 16:9 
• Przewodnik telewizyjny EPG 
• Obsługa napisów DVB 
• Obsługa napisów 
• Pobieranie aktualizacji i transmisja danych przez połczenie z innym odbiornikiem 
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1. Tuner i kanały
Zakres sygnału RF 64MHz -858MHz 
Zakres dynamiki sygnału wejciowego -15dBmV to +15dBmV 
Wybór kanałów  Syntezator PLL  

Wielko kroku : 62.5KHz 
Czstotliwo porednia : 36.125MHz 

System wspomagajcy Zgodny z DVB-C(QAM) 
Zakres czstotliwoci poredniej 8MHz 
Zakres czstotliwoci Dolne pasmo VHF : 64 - 149.5 MHZ 

Górne pasmo VHF: 156.5 - 442 MHz 
Pasmo UHF: 450 - 858 MHz 

Odstp C/N 16QAM : 18.8dB 
64QAM : 26.5dB 

Normalna impedancja anteny Na wejciu anteny : 75 Ohm niezrównowaona 
Na wyjciu TV : 75 Ohm niezrównowaona 

2. Dekodowanie audio/video strumienia transportowego MPEG 
Strumie transportowy MPEG-2 ISO/IEC 13818 

Specyfikacja strumienia transportowego 
Profil i poziom MPEG-2 MP @ ML 
Prdko transmisji danych 80Mbit/S max. 
Format obrazu 4:3 (Full, Center, Letter Box), 16:9 
Rozdzielczo obrazu 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC) 
Dekodowanie dwiku MPEG audio layer 1 & 2, musicam 
Tryb dwiku Stereo, dual channel, joint stereo, mono 
Czstotliwo próbkowania 32, 44.1 oraz 48kHz 

3. Pami
Pami flash 2 MB 
Program DRAM 16 MB 
EEPROM 2 KB 

4. Wejcia/wyjcia audio/wideo oraz danych cyfrowych
SCART TV x 1, VCR x 1 
Wyjcie wideo TV SCART x 1 
Wyjcie wideo CVBS RCA x 1, SCART x 2 (TV, VCR) 
S/PDIF RCA x 1 
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Analogowe wyjcie audio RCA x 2 (L-CH x 1, R-CH x 1) 
SCART x 2 (TV, VCR) 
Rozdzielczo 16bit DAC 
Poziom sygnału  2Vrms Max 
Regulacja głonoci i wyciszenie 

Interfejs transmisji danych RS232C, prdko transmisji Baud Rate 9600 ~ 
115200, 9 Pin D-Sub 

5. Dostp warunkowy
Wbudowany system CONAX 1 czytnik kart elektroniczny 

6. PCMCIA
Ilo slotów 1 
Typ I, II DVB Common Interface Standard 

7. Zasilania
Napicie wejciowe AC 230V~, 50Hz 
Typ SMPS 
Zuycie energii 20 W max. 

(Poniej 7 W max. w trybie czuwania) 
Ochrona Oddzielny bezpiecznik wewntrzny i uziemienie 

obudowy. Odbiornik powinien by wyposaony w 
zabezpieczenia sygnału wejciowego: 
przeciwporaeniowe lub odgromowe. 

8. Wymiary fizyczne
Wielko (szer. x wys. x głb.) 250mm x 40mm x 200mm 
Waga ok.1.5 kg 

9. Warunki otoczenia
Temperatura pracy +5 +40
Temperatura przechowywania -40 +65
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Właciwy sposób pozbywania si zuytego produktu 
(Zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny) 

Symbol przekrelonego kosza na produkcie lub w instrukcji 
oznacza, e po zakoczeniu eksploatacji sprzt nie 
powinien by wyrzucany z innymi odpadami komunalnymi. 
Aby unikn moliwoci szkodliwego wpływu na rodowisko 
i zdrowie ludzi, naley podda go selektywnej zbiórce i 
recyklingowi ukierunkowanych na odzysk zuytych 
materiałów. 

Uytkownicy domowi powinni skontaktowa si ze 
sprzedawc, u którego nabyli sprzt, lub z właciw
jednostk administracyjn, aby dowiedzie si, gdzie 
znajduj si punkty zbierania przyjmujce zuyty sprzt. 

Uytkownicy  profesjonalni powinni skontaktowa si z 
dostawc sprztu i sprawdzi warunki umowy sprzeday. 
Produkt ten nie powinien by wyrzucany z innymi odpadami 
komunalnymi z przedsibiorstw i placówek handlowych. 
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