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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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1. Záącze HDMI
Poáączyü z wejĞciem HDMI w telewizorze.
2. WyjĞcia component video
Poáączyü z wyjĞciem component video w telewizorze.

3. Záącze VIDEO (RCA)
Poáączyü z wejĞciem composite video w telewizorze.

4. Záącza AUDIO L+R (RCA)
Podáączyü do zestawu stereo (telewizor, magnetowid, sprzĊt audio).

5. Gniazdo VCR SCART
Podáączyü do magnetowidu za pomocą kabla SCART.

6. Gniazdo TV SCART
Podáączyü do telewizora za pomocą kabla SCART.
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1. Záącze HDMI
1. Slot na kartĊ elektroniczną

Poáączyü z wejĞciem HDMI w telewizorze.

2. Slot CI (Common Interface – wspólny dostĊp)

2. WyjĞcia component video
Poáączyü z wyjĞciem component video w telewizorze.

3. MENU
3. Záącze VIDEO (RCA)
Poáączyü z wejĞciem composite video w telewizorze.

4. PotwierdĨ/Wybór (OK)
5. W lewo/W prawo
Regulacja gáoĞnoĞci

4. Záącza AUDIO L+R (RCA)
Podáączyü do zestawu stereo (telewizor, magnetowid, sprzĊt audio).

6. W górĊ/W dóá
Nawigacja w menu i zmiana kanaáów

5. Gniazdo VCR SCART
Podáączyü do magnetowidu za pomocą kabla SCART.

7. Wáącznik/Wyáącznik
6. Gniazdo TV SCART
Podáączyü do telewizora za pomocą kabla SCART.
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2. WYCISZENIE
GàOSU

1. WàĄCZNIK

2. WYCISZENIE
3. PRZYCISKI
GàOSU
3. PRZYCISKI /
NUMERYCZNE
NUMERYCZNE /
TYCZNE
ALFABETYCZNE
3. PRZYCISKI
3. PRZYCISKI /
NUMERYCZNE
NUMERYCZNE /
TYCZNE
ALFABETYCZNE

1. WàĄCZNIK

4. MENU

7. Gniazdo optyczne S/PDIF
Podáączyü za pomocą kabla optycznego S/PDIF do sprzĊtu audio Dolby Digital.

5. EXIT (WYJĝCIE)

6. ZMIANA KANAàU
4. MENU

7. OK/ZAPAMIĉTAJ
5. EXIT
(WYJĝCIE)
8. GàOĝNOĝû

6. ZMIANA
KANAàU
9. POPRZEDNIA

8. WejĞcie antenowe CABLE IN
Podáączyü do anteny telewizji kablowej.

9. WyjĞcie LOOP OUT
MoĪe byü uĪyte do podáączenia innego dekodera lub telewizora.

7. 10.
OK/ZAPAMIĉTAJ
NASTĉPNA STRONA

STRONA

8. GàOĝNOĝû
12. INFO

11. EPG
9. POPRZEDNIA
14.STRONA
TELEGAZETA

10. 14.
NASTĉPNA
STRONA
POWRÓT
12. 16.
INFO
FORMAT OBRAZU
14. 18.
POWRÓT
ALT AUDIO

15.11.
NAPISY
EPG
14. TELEGAZETA
17 MULTI VIDEO
15. NAPISY

16. FORMAT OBRAZU
19. FUNKCJA SLEEP
18. ALT AUDIO
21. SORTUJ
19. FUNKCJA SLEEP
23. FUNKCJA
21. SORTUJ

20. ULUBIONE
17 MULTI VIDEO
22. TV/RADIO
20. ULUBIONE
24.22.
WSZYSTKIE
TV/RADIO
KANAàY
24. WSZYSTKIE
KANAàY

23. FUNKCJA
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1. WàĄCZNIK
2. WYCISZENIE GàOSU
3. PRZYCISKI
NUMERYCZNE
4. MENU
5. EXIT (WYJĝCIE)
6. ZMIANA KANAàU
7. OK / ZAPAMIĉTAJ

Wáączanie odbiornika, przeáączanie w stan spoczynku.
Wáączanie i wyáączanie dĨwiĊku.
BezpoĞredni wybór kanaáu TV lub radiowego, wpisywanie cyfr lub
liter.
WyĞwietlanie menu gáównego, powrót do poprzedniego menu.
UmoĪliwia powrót do oglądanego programu w dowolnym momencie.
PrzejĞcie do poprzedniego / nastĊpnego kanaáu.
Wybór programu, podĞwietlonego elementu lub wartoĞci danej
funkcji. WyĞwietlenie listy kanaáów.
8. GàOĝNOĝû
Zmiana poziomu gáoĞnoĞci.
9. POPRZEDNIA STRONA PrzejĞcie do poprzedniej strony listy kanaáów.
10. NASTĉPNA STRONA
PrzejĞcie do nastĊpnej strony listy kanaáów.
11. EPG
Elektroniczny Informator Programowy.
Otwiera menu EPG i wyĞwietla informacje o programach.
12. INFO
WyĞwietla pasek informacyjny.
Ponowne przyciĞniĊcie (gdy pasek informacyjny jest widoczny)
wyĞwietla wiĊcej informacji o oglądanym programie oraz programie
nastĊpnym (czas trwania, opis itp.)
Aby wybraü program, naleĪy uĪyü przycisków ze strzaákami.
13. POWRÓT
Powrót do poprzednio oglądanego programu.
14. TELEGAZETA
WyĞwietla teletekst.
15. NAPISY
WyĞwietla menu umoĪliwiające wybór jĊzyka napisów.
Pojedyncze przyciĞniĊcie: napisy DVB
Podwójne przyciĞniĊcie: napisy teletekstowe
16. FORMAT OBRAZU
Wybór format obrazu telewizyjnego.
17. MULTI VIDEO
Wybór trybu wideo, jeĞli operator zapewnia taką funkcjĊ.
18. ALT AUDIO
Pozwala na wybór jĊzyka lub ĞcieĪki dĨwiĊkowej, jeĞli nadawca
zapewnia taką funkcjĊ.
Pojedyncze wciĞniĊcie: funkcja Alt Audio
Podwójne wciĞniĊcie: przejĞcie do trybu Volume Offset (wyrównanie
dĨwiĊku)
19. FUNKCJA SLEEP
WyĞwietla pasek wyáącznika czasowego. Pozwala wyáączyü
odbiornik z opóĨnieniem od 15 do 180 minut (zaprogramowany czas
jest zawsze wielokrotnoĞcią 15 minut).
20. ULUBIONE
WyĞwietla listĊ ulubionych kanaáów wybranych przez uĪytkownika.
21. SORTOWANIE
Pozwala na sortowanie listy kanaáów.
22. TV/ RADIO
Przeáącza odbiornik pomiĊdzy trybem telewizyjnym i radiowym.
23. FUNKCJA
SáuĪy do obsáugi dodatkowej funkcji po aktualizacji.
24. WSZYSTKIE KANAàY WyĞwietla listĊ kanaáów.
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ٟ NIE PODàĄCZAû odbiornika do gáównego Ĩródáa zasilania przed podáączeniem
wszystkich urządzeĔ do odbiornika.
ٟ Przed podáączeniem innych urządzeĔ, zaleca siĊ podáączenie gniazda anteny telewizji
kablowej z gniazdem CABLE IN w odbiorniku.
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Moduá CI z kartą elektroniczną

Karta elektroniczna

− Poáączyü gniazdo TV SCART w odbiorniku z gniazdem SCART w telewizorze za
pomocą kabla SCART.

 3RGãĈF]\þRGELRUQLNGRPDJQHWRZLGX]DSRPRFĈNDEOL6&$57
− Poáączyü gniazdo VCR SCART w odbiorniku z gniazdem SCART w magnetowidzie za
pomocą kabla SCART.

 3RGãĈF]\þRGELRUQLNGRWHOHZL]RUDOXEVSU]čWXDXGLR]DSRPRFĈ
 NDEOL5&$
− Poáączyü gniazdo audio RCA odbiornika z gniazdem audio RCA telewizora lub sprzĊtu
audio.
− Poáączyü gniazdo Video RCA odbiornika z gniazdem Video RCA telewizora.





3RGãĈF]\þRGELRUQLNGRWHOHZL]RUDSU]H]SRUW+'0,
− Poáączyü záącze HDMI odbiornika z wejĞciem HDMI telewizora.

3RGãĈF]\þRGELRUQLNGRWHOHZL]RUD]DSRPRFĈNDEOL&RPSRQHQW9LGHR
− Poáączyü wyjĞcie Component Video odbiornika z gniazdami Component Video
w telewizorze.

 3RGãĈF]\þRGELRUQLNGR]HVWDZXNLQDGRPRZHJR]DSRPRFĈNDEOL
 63',)
− Poáączyü gniazdo optyczne S/PDIF odbiornika z gniazdem S/PDIF wzmacniacza
systemu kina domowego z systemem Dolby Digital.

Do oglądania programów páatnych potrzebny jest
moduá CI oraz karta elektroniczna. MoĪna je nabyü w
miejscu zakupu odbiornika.
W przypadku wykupienia abonamentów u kilku
operatorów, w odbiorniku naleĪy umieĞciü wáaĞciwą kartĊ
lub moduá CI z kartą, aby uzyskaü dostĊp do oferty danego
operatora. W odbiorniku moĪe równoczeĞnie znajdowaü
siĊ karta elektroniczna oraz moduá CI z inną kartą.
JeĞli w odbiorniku nie znajduje siĊ Īadna karta lub moduá
Ci z kartą, umoĪliwia on odbiór wyáącznie kanaáów
bezpáatnych (FTA - Free-to-air).
Jak uzyskaü dostĊp do kanaáów páatnych po podpisaniu umowy z operatorem
i zakupie karty elektronicznej oraz moduáu CI:
1) Nie podáączaü odbiornika do Ĩródáa zasilania przed wáoĪeniem karty lub moduáu
z kartą.
2) Wsunąü odpowiedni moduá CI w slot w przednim panelu odbiornika zgodnie z
kierunkiem strzaáki. KartĊ wsunąü wierzchem do góry i przodem do Ğrodka.
(Przy wkáadaniu karty do moduáu CI naleĪy upewniü siĊ, Īe zostaáa ona caákowicie
wsuniĊta do Ğrodka stroną z chipem zwróconą ku górze i przodem karty skierowanym do
Ğrodka zgodnie z kierunkiem strzaáki).
3) Moduá CI oraz karta mogą umoĪliwiü dostĊp do menu lub informacji nieopisanych w
niniejszym podrĊczniku.
4) Karta umoĪliwia dostĊp wyáącznie do kanaáów z oferty programowej operatora, z którym
uĪytkownik podpisaá umowĊ abonamentową.
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Po uruchomieniu odbiornika na ekranie pojawi siĊ przewodnik po ustawieniach. NaleĪy
wykonaü wszystkie kroki posáugując siĊ nastĊpującymi przyciskami:
• Nawigacja w menu: przyciski ze strzaákami (ٙ , ُ , Ÿ oraz ź).
• Wybór lub zatwierdzenie zmiany: wciĞnij OK.
• Aby przejĞü do nastĊpnego menu ustawieĔ, wciĞnij MENU.
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Odbiornik umoĪliwia wybór jĊzyka Menu, Audio,
Napisów oraz Telegazety.
1. UĪyj przycisków ٙ ُ aby wybraü jĊzyk i wciĞnij
OK. MoĪna równieĪ uĪyü przycisku OK, aby
rozwinąü menu wybranego jĊzyka i ponownie
wcisnąü OK, aby wybraü jĊzyk.
2. UĪyj przycisków Ÿ ź aby przejĞü do innych
ustawieĔ jĊzykowych.
Menu Language (JĊzyk menu)
UmoĪliwia wybór jĊzyka, w którym bĊdzie wyĞwietlana
grafika ekranowa menu (angielski, niemiecki, czeski,
sáowacki).
Main Audio (DomyĞlny jĊzyk audio)
UmoĪliwia ustawienie domyĞlnego jĊzyka audio dla
kanaáów dostĊpnych w kilku jĊzykach.
Second Audio (Drugi jĊzyk audio)
UmoĪliwia ustawienie drugiego domyĞlnego jĊzyka audio
dla kanaáów dostĊpnych w kilku jĊzykach. Odbiornik
automatycznie wybierze drugi jĊzyk domyĞlny w
przypadku, gdy pierwszy jĊzyk jest niedostĊpny.
Main Subtitle (DomyĞlny jĊzyk napisów)
UmoĪliwia ustawienie domyĞlnego jĊzyka napisów dla
kanaáów oferujących napisy w kilku jĊzykach.
Second Subtitle (Drugi jĊzyk napisów)
UmoĪliwia ustawienie drugiego domyĞlnego jĊzyka
napisów dla kanaáów oferujących napisy w kilku
jĊzykach. Odbiornik automatycznie wybierze drugi
domyĞlny jĊzyk napisów w przypadku, gdy pierwszy
jĊzyk jest niedostĊpny.
Teletext (Telegazeta)
UmoĪliwia wybór jĊzyka, w którym bĊdzie wyĞwietlana
grafika ekranowa telegazety.
10
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Aspect Ratio (Format obrazu)
UmoĪliwia zmianĊ formatu obrazu (proporcji
szerokoĞci do wysokoĞci) w przypadku, gdy format, w
którym nadawany jest program, róĪni siĊ od ustawieĔ
telewizora.
1. Aby wybraü format, naleĪy uĪyü przycisków
ٙ ُ lub skorzystaü z rozwijanego menu.
1) Typ telewizora - 4:3, sygnaá transmisji - 16:9

[4:3 Center]

[4:3 Full]

[4:3 Letter Box]

2) Typ telewizora - 16:9, sygnaá transmisji - 4:3

[16:9 Wide]

[4:3 Normal]

[Zoom]
TV Screen Format (Format ekranu)
UmoĪliwia wybór formatu ekranu, w zaleĪnoĞci od typu
telewizora.
1) 4:3 TV : normalny
2) 16:9 TV : panoramiczny
11
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Contrast (Kontrast)
Pozwala na ustawienie jasnoĞci obrazu.
0 : Najciemniejszy
10 : NajjaĞniejszy

Dolby Digital
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Aby uruchomiü wyszukiwanie, naleĪy wcisnąü OK.
Wyszukiwanie odbywa siĊ automatycznie. MoĪna na
bieĪąco Ğledziü jego postĊpy. Stacje telewizyjne i radiowe
znalezione w trakcie wyszukiwania są na bieĪąco
dodawane do listy kanaáów.

Aby korzystaü z dĨwiĊku Dolby Digital, naleĪy wybraü
w ustawieniach opcjĊ [On]. Nie wszystkie kanaáy są
nadawane w systemie Dolby Digital.
Uwaga! Aby korzystaü z dĨwiĊku Dolby Digital, naleĪy
upewniü siĊ, Īe gniazdo S/PDIF odbiornika jest
poáączone kablem optycznym ze wzmacniaczem systemu
kina domowego.

Video Output (Obraz wideo)
UmoĪliwia wybór obrazu wideo: composite video lub
S-video.

HD Format (Format HD)
Pozwala na ustawienie rozdzielczoĞci ekranu
HDTV: 1080i, 720P lub 576P.

12
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Menu gáówne
Ustawienia
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Main Menu
Settings

Parental Lock

Ustawienia jĊzykowe
Blokada rodzicielska

Language Settings
Channel Lock
Menu Lock

Blokada kanaáu

STB Lock

Blokada menu

Change Pin Code

Blokada odbiornika
Zmiana kodu PIN

Profil uĪytkownika

User Profile

Banner Timeout
DVB-Subtitling

WygaĞniĊcie paska info

Napisy DVB

TV Output

Aspect Ratio
TV Screen Format

Obraz TV

Format obrazu

Contrast

Format ekranu

Dolby Digital

Kontrast

Instalacja

Wyszukiwanie automat.
Wyszukiwanie rĊczne

Edycja
Funkcje zegara

Installation

Dolby Digital

Manual Search

Sygnaá wideo
Format HD

Edit

UsuĔ wszystkie kanaáy
Przenoszenie kanaáów

Wersja odbiornika

Timer Setup

Local Time Setup

System Information

Software Upgrade
Factory Reset

Aktualizacje
Ustawienia fabryczne

Move Channel

VCR Timer Setup

Planowanie nagraĔ

Informacje systemowe

Delete All Channels

Timer Function

Wyáącznik czasowy

Ustaw czas lokalny

Auto Search

STB Version

Conditional Access

DostĊp warunkowy
14
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Video Output
HD Format
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• Nawigacja w menu gáównym – przyciski ٙ ُ (w lewo / w prawo).
• Nawigacja w menu podrzĊdnym – przyciski Ÿ ź (w górĊ / w dóá).
• Wybór lub potwierdzenie zmiany – wciĞnij OK.

23,60(18



Menu Language (JĊzyk menu)
UmoĪliwia wybór jĊzyka, w którym bĊdzie wyĞwietlana
grafika ekranowa menu (angielski, niemiecki, czeski,
sáowacki).

• WciĞnij OK, aby rozwinąü pasek menu zawierający dodatkowe opcje.

Main Audio (DomyĞlny jĊzyk audio)

• WciĞnij MENU, aby wróciü do poprzedniego menu.

UmoĪliwia ustawienie domyĞlnego jĊzyka audio dla
kanaáów dostĊpnych w kilku jĊzykach.

• WciĞnij EXIT, aby wyjĞü z menu lub wróciü do oglądania TV.





Second Audio (Drugi jĊzyk audio)

Menu gáówne skáada siĊ z 6 menu podrzĊdnych.
- Settings (Ustawienia)
- Installation (Instalacja)
- Edit (Edycja)
- Timer Function (Ustawienia zegara)
- System Information (Informacje systemowe)
- Smartcard (Karta elektroniczna)

6HWWLQJV 8VWDZLHQLD 


UmoĪliwia ustawienie drugiego domyĞlnego jĊzyka
audio dla kanaáów dostĊpnych w kilku jĊzykach.
Odbiornik automatycznie wybierze drugi jĊzyk
domyĞlny w przypadku, gdy pierwszy jĊzyk jest
niedostĊpny.
Main Subtitle (DomyĞlny jĊzyk napisów)
UmoĪliwia ustawienie domyĞlnego jĊzyka
napisów dla kanaáów oferujących napisy w kilku
jĊzykach.
Second Subtitle (Drugi jĊzyk napisów)

/DQJXDJH6HWWLQJV 8VWDZLHQLDMę]\NRZH 
Odbiornik umoĪliwia wybór jĊzyka Menu, Audio,
Napisów oraz Telegazety.
1. Aby wybraü jĊzyk, uĪyj przycisków ٙ ُ 
i wciĞnij OK. JĊzyk moĪna równieĪ wybraü z
rozwijanego menu, wciskając OK na pasku
Īądanego jĊzyka.
2. UĪyj przycisków Ÿ ź, aby przejĞü do innych
ustawieĔ jĊzykowych.

UmoĪliwia ustawienie drugiego domyĞlnego jĊzyka
napisów dla kanaáów oferujących napisy w kilku
jĊzykach. Odbiornik automatycznie wybierze drugi
jĊzyk domyĞlny w przypadku, gdy pierwszy jĊzyk jest
niedostĊpny.
Teletext (Telegazeta)
UmoĪliwia wybór jĊzyka, w którym bĊdzie wyĞwietlana
grafika ekranowa telegazety.
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3DUHQWDO/RFN %ORNDGDURG]LFLHOVND 
Blokada rodzicielska uniemoĪliwia oglądanie
wybranych kanaáów, sáuchanie wybranych stacji
radiowych, wprowadzanie zmian w instalacji lub
zmianĊ ustawieĔ odbiornika.
Aby wyĞwietliü menu blokady rodzicielskiej, naleĪy
wpisaü kod PIN.
Fabrycznie ustawiony kod PIN to [1234].
Kod PIN do menu blokady rodzicielskiej jest taki sam,
jak kod PIN karty programowej. WiĊcej informacji o
zmianie kodu PIN na str. 27.
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8VHU3URILOH 3URILOXů\WNRZQLND 
Banner Timeout
(WygaĞniĊcie paska informacyjnego)
UmoĪliwia ustawienie czasu, po którym znika pasek
informacyjny (1-10 sekund).
1. Aby okreĞli czas wygaĞniĊcia, naleĪy uĪyü
przycisków ٙ ُ lub wcisnąü OK w rozwijanym
menu.

Channel Lock (Blokada kanaáu)

DVB Subtitling (Napisy DVB)

JeĞli w menu blokady kanaáu wybrana zostanie
opcja [Yes], konieczne bĊdzie wpisywanie kodu
PIN przy kaĪdy uruchomieniu zablokowanego
kanaáu telewizyjnego lub radiowego.

UmoĪliwia wybór napisów DVB.

1. Aby wybraü opcjĊ [Yes] lub [No], naleĪy uĪyü
przycisków ٙ ُ 

1. Aby wáączyü lub wyáączyü tĊ funkcjĊ, naleĪy uĪyü
przycisków ٙ ُ lub wcisnąü OK w rozwijanym
menu.

2. Opcje blokady wybranego kanaáu moĪna znaleĨü
w menu edycji listy kanaáów Edit .
Menu Lock (Blokada menu)
JeĞli w menu wybrano opcjĊ [Yes], odbiornik poprosi
o wprowadzenie kodu PIN przy kaĪdym naciĞniĊciu
przycisku MENU.
1. Aby wybraü opcjĊ [Yes] lub [No], naleĪy uĪyü
przycisków ٙ ُ 
STB Lock (Blokada odbiornika)
JeĞli w menu blokady dekodera wybrano opcjĊ [Yes],
konieczne bĊdzie wpisywanie kodu PIN przy kaĪdym
uruchomieniu odbiornika.
1. Aby wybraü opcjĊ [Yes] lub [No], naleĪy uĪyü
przycisków ٙ ُ 
18
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792XWSX 2EUD]79 
Aspect Ratio (Format obrazu)
UmoĪliwia zmianĊ formatu obrazu (proporcji szerokoĞci
do wysokoĞci) w przypadku, gdy format, w którym
nadawany jest program, róĪni siĊ od ustawieĔ telewizora.
1. Aby wybraü format, naleĪy uĪyü przycisków
ٙ ُ lub skorzystaü z rozwijanego menu.
1) Typ telewizora - 4:3, sygnaá transmisji - 16:9

[4:3 Center]

[4:3 Full]

[4:3 Letter Box]






23,60(18
Contrast (Kontrast)
Pozwala na ustawienie jasnoĞci obrazu.
0 : Najciemniejszy
10 : NajjaĞniejszy

Dolby Digital
Aby korzystaü z dĨwiĊku Dolby Digital, naleĪy wybraü
w ustawieniach opcjĊ [On]. Nie wszystkie kanaáy są
nadawane w systemie Dolby Digital.
Uwaga! Aby korzystaü z dĨwiĊku Dolby Digital, naleĪy
upewniü siĊ, Īe gniazdo S/PDIF odbiornika jest
podáączone kablem optycznym do wzmacniacza systemu
kina domowego.

2) Typ telewizora - 16:9, sygnaá transmisji - 4:3
Video Output (Sygnaá wideo)
UmoĪliwia wybór sygnaáu wideo:
composite video lub S-video.
[16:9 Wide]

[4:3 Normal]
HD Format (Format HD)
Pozwala na ustawienie rozdzielczoĞci ekranu
HDTV: 1080i, 720P lub 576P.
[Zoom]

TV Screen Format (Format ekranu)
UmoĪliwia wybór formatu ekranu w zaleĪnoĞci od typu
telewizora.
1) 4:3 TV : normalny
2) 16:9 TV : panoramiczny
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,QVWDOODWLRQ ,QVWDODFMD 
Wyszukiwanie kanaáów moĪna przeprowadziü
automatycznie (zalecane) lub rĊcznie.

$XWR6HDUFK :\V]XNLZDQLHDXWRPDW\F]QH 
Aby rozpocząü wyszukiwanie kanaáów, wciĞnij OK.
Wyszukiwanie odbywa siĊ automatycznie.
MoĪna na bieĪąco Ğledziü postĊpy wyszukiwania.
Stacje telewizyjne i radiowe znalezione w trakcie
wyszukiwania są na bieĪąco dodawane do listy
programów.




0DQXDO6HDUFK :\V]XNLZDQLHUęF]QH 
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(GLW (G\FMD 
'HOHWH$OO&KDQQHOV 8VXľZV]\VWNLHNDQDã\ 
UmoĪliwia wyczyszczenie listy kanaáów. UĪycie tej
funkcji powoduje usuniĊcie zapamiĊtanych w trakcie
wyszukiwania kanaáów i nie powoduje zmiany
ustawieĔ odbiornika.
1. Wybierz opcjĊ [Yes] lub [No] za pomocą
przycisków ٙ ُ
2. Wybierz opcjĊ [Start] i wciĞnij OK.

UWAGA: Aktualizacja oprogramowania odbiornika
moĪe spowodowaü przywrócenie domyĞlnych ustawieĔ
listy kanaáów.

Wyszukiwanie rĊczne wymaga wprowadzenia
parametrów wyszukiwania. NaleĪy wprowadziü
czĊstotliwoĞü, modulacjĊ oraz prĊdkoĞü transmisji
danych Symbol Rate zgodnie z parametrami sieci.
• JeĞli wybrany zostanie tryb przeszukiwania sieci
(Network), odbiornik wyszuka wszystkie kanaáy
dostĊpne w danej sieci.
• JeĞli wybrany zostanie tryb przeszukiwania kanaáu RF
(RF channel), odbiornik wyszuka jedynie kanaáy
multipleksu zgodnie z parametrami.
• Aby wyszukiwaü równoczeĞnie kanaáy bezpáatne i
páatne, naleĪy wybraü opcjĊ FTA/CAS.
• Aby wyszukaü tylko kanaáy bezpáatne, naleĪy wybraü
opcjĊ FTA (Free-to-air – sygnaá wolny).
• Aby wyszukaü tylko kanaáy páatne, naleĪy wybraü opcjĊ
CAS (Conditional Access System – dostĊp warunkowy)
MoĪna na bieĪąco Ğledziü postĊpy wyszukiwania. Stacje
telewizyjne i radiowe znalezione w trakcie wyszukiwania
są na bieĪąco dodawane do listy programów.
22
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7LPHUIXQFWLRQ 8VWDZLHQLD]HJDUD 
/RFDO7LPH6HWXS 8VWDZLHQLDF]DVXORNDOQHJR 
UmoĪliwia wybór wáaĞciwej strefy czasowej
uĪytkownika. Po wybraniu strefy czasowej, zegar
bĊdzie pokazywaá czas lokalny dla danej strefy.

7LPHU6HWXS :\ãċF]QLNF]DVRZ\ 
Pozwala ustawiü czas automatycznego uruchomienia
[Turn ON] i wyáączenia [Turn OFF] odbiornika.
Dodatkowo, menu umoĪliwia ustawienie funkcji Sleep.
1. Wybierz ON lub OFF za pomocą przycisków ٙ ُ
2. Wpisz czas przy pomocy przycisków numerycznych.
3. UĪyj przycisków ٙ ُ aby ustawiü funkcjĊ Sleep
(15-180 minut).

24
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9&57LPHU6HWXS 3ODQRZDQLHQDJUDľ 
UmoĪliwia zaprogramowanie nagraĔ lub ustawienie
przypomnienia. Z funkcji programowania nagraĔ moĪna
korzystaü po podáączeniu odbiornika do magnetowidu za
pomocą gniazda VCR SCART (górnego), natomiast
funkcja przypomnienia jest dostĊpna po podáączeniu
odbiornika do telewizora za pomocą gniazda TV
SCART (dolnego).
VCR Timer (Planowanie nagraĔ)
UmoĪliwia nagranie programu po wprowadzeniu daty,
godziny oraz kanaáu, na którym nadawany jest program.
Nawet jeĞli telewizor jest wyáączony, odbiornik
rozpocznie nagrywanie o okreĞlonej porze.
Reminder (Przypomnienie)
Po wybraniu czasu i kanaáu w menu [Reminder],
odbiornik automatycznie przeáączy na wybrany kanaá o
okreĞlonej porze. Funkcji tej moĪna uĪywaü tylko w
trakcie oglądania telewizji.
DostĊpne są nastĊpujące typy zdarzeĔ:
Jednorazowe:
Codzienne:
Tygodniowe:
MiesiĊczne:

25
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Funkcja zadziaáa tylko raz.
Funkcja dziaáa codziennie.
Funkcja dziaáa co tydzieĔ.
Funkcja dziaáa co miesiąc.
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6\VWHP,QIRUPDWLRQ ,QIRUPDFMHV\VWHPRZH 
6RIWZDUH8SGDWH $NWXDOL]DFMHRSURJUDPRZDQLD 
UmoĪliwia pobieranie aktualizacji przez sieü.
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JeĞli dostĊpna jest nowa wersja oprogramowania,
aktualizacja zostanie przeprowadzona automatycznie
po powtórnym uruchomieniu odbiornika (przeáączyü
odbiornik w tryb czuwania i uruchomiü ponownie).
Aktualizacje moĪna zainstalowaü teĪ rĊcznie:
1. Wybierz [Factory 1], potem [Start] i wciĞnij OK.
2. Wybór opcji [User Setting] umoĪliwia wprowadzenie
parametrów aktualizacji oprogramowania. NaleĪy podaü
czĊstotliwoĞü, modulacjĊ i prĊdkoĞü transmisji danych
Symbol Rate.
UWAGA: Aktualizacja oprogramowania odbiornika
moĪe spowodowaü przywrócenie ustawieĔ domyĞlnych
listy kanaáów.





)DFWRU\5HVHW 8VWDZLHQLDIDEU\F]QH 
UmoĪliwia przywrócenie ustawieĔ fabrycznych
odbiornika. Wszystkie zmiany ustawieĔ zostaną
usuniĊte.
1. Aby przywróciü fabryczne ustawienia odbiornika,
naleĪy wybraü opcjĊ [Yes] i wcisnąü OK na pasku
[Start].

9HUVLRQ,QIRUPDWLRQ :HUVMDRGELRUQLND 
WyĞwietla szczegóáowe informacje o urządzeniu
i zainstalowanej wersji oprogramowania.



&RQGLWLRQDO$FFHVV 'RVWčSZDUXQNRZ\ 
&RPPRQ,QWHUIDFH :VSyOQ\'RVWęS 
WyĞwietla informacje na temat moduáu CI.
Dane mogą siĊ róĪniü w zaleĪnoĞci od operatora.
Do odbiornika pasują dwa rodzaje moduáów CI.
NaleĪy wybraü rodzaj moduáu i wcisnąü przycisk OK.

6PDUWFDUG,QIRUPDWLRQ ,QIRUPDFMHRNDUFLH 
UmieĞciü kartĊ elektroniczną CONAX w slocie
na karty w przednim panelu urządzenia. Strona z
chipem powinna byü zwrócona ku górze.
Subscription Status (Status abonamentu)
WyĞwietla informacje o statusie abonamentu CONAX.
Event Status (Status usáugi)
WyĞwietla informacje o statusie usáugi CONAX PPV
(Pay Per View – páatnoĞü za obejrzenie konkretnej
treĞci).
Change PIN Code (Zmiana kodu PIN)
Aby zmieniü kod PIN, naleĪy postĊpowaü zgodnie z
instrukcjami w menu. Fabrycznie ustawiony kod PIN
to [1234].
Wpisz obecny kod PIN – Wpisz nowy kod PIN –
Powtórz nowy kod PIN
Maturity Rating (Ograniczenia wiekowe)
Aby zmieniü kategoriĊ, naleĪy wprowadziü kod PIN.
DostĊpne kategorie:
G : Bez ograniczeĔ
PG : Nadzór rodzicielski
A : Od 18 lat
X : Erotyka
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WciĞnij OK, aby wyĞwietliü listĊ kanaáów.

ListĊ kanaáów moĪna modyfikowaü na róĪne
sposoby przy pomocy kolorowych przycisków na
pilocie. Z rozwijanego menu wybierz rodzaj zmiany.
Aby przejĞü do oglądania programu bezpoĞrednio z
menu listy kanaáów, naleĪy wcisnąü OK.
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Favorites (Ulubione)
Ta funkcja umoĪliwia tworzenie list ulubionych
kanaáów. Na liĞcie ulubionych znajdują siĊ wyáącznie
kanaáy dodane przez uĪytkownika.
Przycisk ZIELONY umoĪliwia wybór listy ulubionych
kanaáów. MoĪna utworzyü 8 list: FAV 1 - FAV 8.
WiĊcej informacji o tworzeniu list ulubionych
kanaáów na str. 30.

Group (Sortowanie)

Mode Switch (Zmiana trybu TV/radio)
1. Przycisk CZERWONY pozwala na przechodzenie
pomiĊdzy trybem telewizyjnym i radiowym.

Listy kanaáów moĪna sortowaü na cztery róĪne sposoby.
Przycisk NIEBIESKI pozwala wybraü rodzaj
sortowania:
- Network (wszystkie kanaáy dostĊpne w sieci)
- CAS ( kanaáy kodowane / niekodowane)
- Lock (kanaáy zablokowane / odblokowane)
- A-Z (kolejnoĞü alfabetyczna)

Edit (Edycja)
To menu umoĪliwia tworzenie i edycjĊ list
ulubionych oraz listy wszystkich kanaáów.
Menu [EDIT] moĪna otworzyü wciskając przycisk
BIAàY. Menu zawiera nastĊpujące funkcje:
FAV Selection, Lock/Unlock, Volume Offset,
Move FAV, Rename FAV.

28
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FAV Selection (Dodawanie ulubionych kanaáów)
Funkcja ta umoĪliwia dodawanie kanaáów do list
ulubionych.
KolejnoĞü oĞmiu pól wyboru odpowiada kolejnoĞci list
FAV 1 – FAV 8.

/,67$.$1$âÐ:







Move Channel (Przenoszenie kanaáów)
Funkcja ta pozwala na zmianĊ kolejnoĞci
kanaáów.
• Wybierz kanaá, który chcesz przenieĞü i wciĞnij OK.

1. WciĞnij OK w polu, które odpowiada wybranemu
kanaáowi oraz liĞcie. Aby usunąü kanaá z listy,
ponownie wciĞnij OK w tym polu.

• Aby wybraü nową pozycjĊ kanaáu, uĪyj
przycisków Ÿ ź.

2. WciĞnij przycisk BIAàY lub EXIT, a nastĊpnie
wybierz [Yes] i wciĞnij OK, aby zapisaü zmiany.

• WciĞnij przycisk BIAàY lub EXIT, a nastĊpnie wybierz
[Yes] i wciĞnij OK, aby zapisaü zmiany.

• WciĞnij OK, aby potwierdziü nową pozycjĊ.

Lock / Unlock (Dodawanie/usuwanie blokady)
Funkcja ta umoĪliwia zablokowanie wybranego kanaáu.
1. Wybierz [Lock/Unlock]

Move FAV (KolejnoĞü ulubionych kanaáów)

2. WprowadĨ poprawny kod PIN

Wybierz kanaá, który chcesz przenieĞü i wciĞnij
OK.
Aby wybraü pozycjĊ, uĪyj przycisków Ÿ ź.
WciĞnij OK, aby potwierdziü nową pozycjĊ.
WciĞnij przycisk BIAàY lub EXIT, aby wyjĞü z menu
[Move FAV].

3. Wybierz kanaá, który chcesz zablokowaü i wciĞnij
OK. Przy nazwie kanaáu pojawi siĊ symbol blokady.
4. Aby odblokowaü kanaá, naleĪy ponownie wcisnąü
OK na wybranym kanale w menu blokady.
5. Aby zapisaü zmiany, wciĞnij przycisk BIAàY lub
EXIT, wybierz [Yes] i wciĞnij OK.
Volume (GáoĞnoĞü)
UmoĪliwia regulacjĊ poziomu gáoĞnoĞci
poszczególnych kanaáów.
1. GáoĞnoĞü moĪna regulowaü przy pomocy
przycisków ٙ ُ Aby wyjĞü z menu [Volume],
wciĞnij przycisk BIAàY lub EXIT.
2. Aby zapisaü zmiany, wybierz [Yes] i wciĞnij
OK.

30

Rename the List (Zmiana nazwy listy)
UmoĪliwia zmianĊ nazwy list ulubionych kanaáów.
1. Wpisz nową nazwĊ przy pomocy przycisków
alfabetycznych / numerycznych.
2. Aby zapisaü zmiany, wciĞnij OK.
3. WciĞnij przycisk BIAàY lub EXIT, aby wyjĞü z
menu [Rename FAV List].
4. Aby zapisaü zmiany, wybierz [Yes] i wciĞnij OK.
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(3* ,QIRUPDWRUSURJUDPRZ\ 
Elektroniczny Informator Programowy (EPG) zawiera
dodatkowe informacje o kanaáach udostĊpniane przez
nadawców.
Aby wyĞwietliü Informator, wciĞnij przycisk EPG na
pilocie.
Po lewej stronie ekranu wyĞwietlona zostanie lista
kanaáów. Po Ğrodku okna Informatora pojawi siĊ spis
programów nadawanych na poszczególnych kanaáach w
postaci ramek z tekstem. Na dole ekranu wyĞwietlone
zostaną informacje o dacie i czasie trwania
wybranego programu.
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WciĞnij

1. UĪyj przycisków Ÿ ź aby przejĞü do wybranego
teletekstu i wciĞnij OK.
2. JeĞli teletekst zawiera podstrony,
uĪyj przycisków

: przejĞcie do poprzedniej strony
: przejĞcie do nastĊpnej strony

• Przyciski Ÿ ź – wybór kanaáu.
• Przyciski ٙ ُ – nawigacja w oknie
informacyjnym kanaáu.
WciĞnij
aby wyĞwietliü czas rozpoczĊcia i
zakoĔczenia, tytuá oraz opis programu.
WciĞniĊcie OK umoĪliwia przeglądanie kanaáów.
WciĞniĊcie przycisku CZERWONEGO umoĪliwia
przechodzenie pomiĊdzy informatorem telewizyjnym i
radiowym.
WciĞniĊcie przycisku
na pilocie umoĪliwia
przejĞcie do menu [VCR Timer Setup]
i zaprogramowanie nagraĔ.
Kolorowe przyciski umoĪliwiają wybór daty i przedziaáu
czasowego przewodnika:
ZIELONY: przejĞcie do poprzedniego dnia.
ĩÓàTY: przejĞcie do nastĊpnego dnia.
NIEBIESKI: poszerzenie przedziaáu czasowego z 1,5 do
3 godzin w 30 lub 60-minutowych odstĊpach.
POWRÓT: powrót do programu aktualnie
wyĞwietlanego w przewodniku.
32
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aby wyĞwietliü telegazetĊ.
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Problem

Prawdopodobna
przyczyna

Nie pamiĊtasz kodu PIN.

Rozwiązanie problemu

:â$ģ&,:2ģ&,









•

Dekodowanie MPEG-4 part 10 / H.264 Main Profile Level 4

Skontaktuj siĊ z operatorem.

•

Dekodowanie MPEG-2 HD (MP@HL) lub SD (MP@ML)

•

Odbiór cyfrowej TV kablowej w europejskim standardzie DVB

•

Obsáuga sygnaáu HDMI

•

Obsáuga moduáu dostĊpu warunkowego CAM w standardzie Common Interface DVB

•

Wbudowany system dostĊpu warunkowego CONAX z pojedynczym czytnikiem kart
elektronicznych

•

Konstelacja : 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM

•

Tryby wyszukiwania kanaáów : Network (sieü) / Auto (automatyczny) / Manual (rĊczny)

Zegar pokazuje záy czas.

Ustawienia zegara są
niewáaĞciwe.

Wybierz wáaĞciwą strefĊ
czasową.

WyĞwietlacz w przednim
panelu nie Ğwieci siĊ / Brak
zasilania.

Kabel zasilający jest
niewáaĞciwie podpiĊty.

Upewnij siĊ, Īe kabel
zasilający jest wáaĞciwie
podpiĊty.

Brak obrazu.

Odbiornik w stanie czuwania.

Wáącz odbiornik.

WyjĞcie AV nie jest dobrze
poáączone z wyjĞciem wideo
w telewizorze.

SprawdĨ i popraw
poáączenie.

NiewáaĞciwie wybrany
kanaá lub sygnaá wideo w
telewizorze.

SprawdĨ ustawienia
sygnaáu telewizyjnego
lub wideo.

•

Obsáuga teletekstu : grafika ekranowa OSG, kodowanie w linii obrazu VBI

•

Obsáuga napisów : DVB / teletekstowe

•

StrumieĔ cyfrowy dĨwiĊku Dolby AC3 na wyjĞciu S/PDIF

Kabel audio jest niewáaĞciwie
podáączony.

SprawdĨ i popraw
poáączenie.

•

GáoĞnoĞü ustawiona na 0.

PogáoĞnij dĨwiĊk w TV.

EPG (elektroniczny informator programowy) : Program nadawany obecnie / nastĊpny /
lista programów

Wyciszenie gáosu wáączone.

WciĞnij przycisk
WYCISZENIE GàOSU.

•

Pobieranie oprogramowania przez sieü kablową

•

Blokada rodzicielska : kanaáu / instalacji / odbiornika

NiewáaĞciwe uĪycie.

Wyceluj pilot bezpoĞrednio
w odbiornik.

•

Zmiana formatu obrazu : 4:3 (Full, Center, Letter Box) / 16:9

Baterie wyczerpane lub
nieprawidáowo wáoĪone.

WymieĔ baterie lub wáóĪ
je prawidáowo.

•

Zegar : On timer (automatyczne wáączanie) / Off timer (automatyczne wyáączanie) /
funkcja Sleep / planowanie nagraĔ

Sáaby sygnaá.

SprawdĨ siáĊ sygnaáu w menu
[Installation], sprawdĨ sygnaá
w sieci kablowej.

•

Sortowanie kanaáów : Favorite (ulubione) / Network (sieü) / CAS (kanaáy páatne /
bezpáatne) / A-Z (kolejnoĞü alfabetyczna)

•

Wyrównanie dĨwiĊku dla poszczególnych kanaáów.

Brak dĨwiĊku.

Pilot nie dziaáa.

Niska jakoĞü obrazu.

Wybierz opcjĊ [Factory 1] w
menu aktualizacji [Software
Upgrade], a nastĊpnie [Start].

Aktualizacja oprogramowania
nie rozpoczyna siĊ
automatycznie po
uruchomieniu odbiornika.
Karta elektroniczna nie dziaáa.

Karta jest niewáaĞciwie
wáoĪona.
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Upewnij siĊ, Īe karta zostaáa
wáaĞciwie wáoĪona.
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1. Tuner i kanaáy
Záącze sygnaáu wejĞciowego

IEC 169-2, ĪeĔskie

Záącze sygnaáu wyjĞciowego

IEC 169-2, mĊskie

Zakres sygnaáu RF

64MHz -858MHz

Zakres dynamiki sygnaáu wejĞciowego

-15dBmV do +15 dBmV

dla dostĊpnych kanaáów

Syntezator PLL
WielkoĞü kroku : 62.5KHz
CzĊstotliwoĞü poĞrednia : 36.125MHz

System wspomagający

Zgodny ze standardem DVB-C(QAM)

Zakres czĊstotliwoĞci poĞrednich

8MHz

Zakres czĊstotliwoĞci

Dolne pasmo VHF : 64 - 149.5MHZ
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3. PamiĊü
PamiĊü Flash
DDR SDRAM
EEPROM
4. WejĞcia/wyjĞcia audio/wideo oraz danych cyfrowych
SCART
WyjĞcie wideo CVBS
WyjĞcie component

RCA x 3 (Y, Pb, Pr)

WyjĞcie cyfrowe audio/wideo

HDMI

S/PDIF

Optyczne x 1

Analogowe wyjĞcie audio

RCA x 2 (L-CH x 1, R-CH x 1)
SCART x 2 (TV, VCR)
RozdzielczoĞü

Pasmo UHF : 450 - 858 MHz

Normalna impedancja anteny

Na wejĞciu anteny : 75 Ohm,
niezrównowaĪona
Na wyjĞciu TV : 75 Ohm,
niezrównowaĪona

2. Dekodowanie audio/wideo strumienia transportowego MPEG
StrumieĔ transportowy

MPEG-2 ISO/IEC 13818

I, II DVB Common Interface
Standard

6. DostĊp warunkowy
Wbudowany system Conax

1 czytnik kart elektronicznych
AC 90-240V~, 50/60Hz

MPEG-4 p10/H.264 Main Profile (profil
gáówny)

Typ

SMPS

ZyĪycie energi

20W max.

Ochrona

Oddzielny bezpiecznik wewnĊtrzny

Format obrazu

4:3 (Full, Center, Letter Box), 16:9

RozdzielczoĞü

576i, 576p, 720p, 1080i

Dekodowanie dĨwiĊku

MPEG1 layer 1 & 2, MPEG2 layer 2
MPEG2 AAC, AAC-SBR
& AC3 Dolby Digital

Tryb dĨwiĊku

Stereo, dual channel, joint stereo,

CzĊstotliwoĞü próbkowania

32, 44.1 oraz 48kHz

mono
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Typ

MPEG-2 MP@HL,

Level 4.1
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Regulacja gáoĞnoĞci i wyciszenie
5. PCMCIA
IloĞü slotów

7. Zasilanie
NapiĊcie wejĞciowe

Specyfikacja strumienia transportowego
Profil i poziom

16bit DAC

Poziom sygnaáu 2Vrms Max

64QAM : 25.5dB
256QAM : 32.5dB

TV x 1, VCR x 1
RCA x 1, SCART x 2 (TV, VCR)

Górne pasmo VHF : 156.5 - 442 MHz
OdstĊp C/N

8 MB
128 MB
2 KB

i uziemienie obudowy.
Zabezpieczenia sygnaáu
wejĞciowego: przeciwporaĪeniowe
lub odgromowe
8. Wymiary fizyczne
WielkoĞü (szer. x wys. x gáĊb.)

320mm x 60mm x 220mm

Waga

okoáo 2 kg

9. Warunki otoczenia
Temperatura pracy

+5 Ԩ +45 Ԩ

Temperatura przechowywania

-40 Ԩ +65 Ԩ
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WáaĞciwy sposób pozbywania siĊ zuĪytego produktu
(ZuĪyty sprzĊt elektryczny i elektroniczny)
Symbol przekreĞlonego kosza na produkcie lub w instrukcji oznacza, Īe po
zakoĔczeniu eksploatacji sprzĊt nie powinien byü wyrzucany z innymi
odpadami komunalnymi. Aby uniknąü moĪliwoĞci szkodliwego wpáywu na
Ğrodowisko i zdrowie ludzi, naleĪy poddaü go selektywnej zbiórce i
recyklingowi ukierunkowanych na odzysk zuĪytych materiaáów.
UĪytkownicy domowi powinni skontaktowaü siĊ ze sprzedawcą, u którego
nabyli sprzĊt, lub z wáaĞciwą jednostką administracyjną, aby dowiedzieü siĊ,
gdzie znajdują siĊ punkty zbierania przyjmujące zuĪyty sprzĊt.
UĪytkownicy profesjonalni powinni skontaktowaü siĊ z dostawcą sprzĊtu
i sprawdziü warunki umowy sprzedaĪy. Produkt ten nie powinien byü
wyrzucany z innymi odpadami komunalnymi z przedsiĊbiorstw i placówek
handlowych.
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Stream Communications Sp. z o.o.

Biuro Obsługi Klienta:
ul. Sowińskiego 37, 40-018 Katowice
tel.: 032 440 30 00
bok@stream.pl, www.stream.pl

