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OOSSTTRRZZEE EENNIIEE
Symbol ten oznacza niebezpieczn  sytuacj , która mo e spowodowa
powa ne obra enia.

UUWWAAGGAA
Symbol ten oznacza sytuacj , która mo e spowodowa
uszkodzenie urz dzenia lub innych przedmiotów.

• Nale y zawsze przestrzega  niniejszych zalece , aby unikn  ryzyka obra e  cia a lub 
uszkodzenia sprz tu. 

• Przed czyszczeniem sprz tu wyci gn  przewód zasilaj cy z gniazda zasilania. Do przecierania 
zewn trznej pokrywy odbiornika u ywa  tylko wilgotnej szmatki. 

• Nie u ywa  dodatkowego sprz tu i elementów niezalecanych przez producenta ze wzgl du na 
ryzyko uszkodzenia urz dzenia, którego nie pokrywa gwarancja. 

• Nie stosowa  odbiornika w pomieszczeniach o wysokiej wilgotno ci, nie wystawia  na dzia anie     
wody lub wilgoci. 

• Nie ustawia  odbiornika na niestabilnym wózku, stojaku, statywie czy stole. Odbiornik mo e 
spa  powoduj c obra enia cia a oraz uszkodzenie urz dzenia. 

• Nie blokowa  ani nie zas ania  otworów i wlotów w odbiorniku. Ich funkcj  jest wentylacja i 
ochrona przed przegrzaniem. Nigdy nie umieszcza  odbiornika w pobli u lub nad grzejnikiem 
lub ciep ym nawiewem. Nie umieszcza  odbiornika w zamkni tej przestrzeni, na przyk ad w 
szafce bez odpowiedniej wentylacji. 

• Nie ustawia  odbiornika na innych urz dzeniach elektronicznych lub pod nimi. Nale y 
zachowa  odleg o  co najmniej 10 cm pomi dzy urz dzeniami. 

• W celu uruchomienia odbiornika stosowa  wy cznie typ ród a zasilania wskazany na etykiecie. 
Od cza  odbiornik od ród a zasilania ci gn c za wtyczk , nie przewód. 

• Przewody zasilania poprowadzi  tak, aby nie przyciska y ich inne przedmioty. Upewni  si , e 
przewód zasilaj cy jest pod czony do gniazda zasilania w sposób bezpieczny. Od cza
przewód od ród a zasilania ci gn c za wtyczk , nie przewód. 

• Korzysta  z gniazda zaopatrzonego w zabezpieczenie przepi ciowe lub wy cznik 
ró nicowopr dowy. Jako dodatkowe zabezpieczenie w czasie burzy lub gdy odbiornik pozostaje 
przez d u szy czas bez nadzoru lub jest nieu ywany zaleca si  od czenie odbiornika od gniazda 
zasilania oraz roz czenie przewodów cz cych odbiornik z anten . 

• Nie naprawia  odbiornika samodzielnie, poniewa  otworzenie i zdj cie pokrywy mo e narazi
u ytkownika na pora anie pr dem oraz spowoduje uniewa nienie gwarancji. Wszelkie naprawy 
nale y zleca  pracownikom autoryzowanego serwisu. 

• G ówne gniazdko wtyczkowe, do którego pod czona jest wtyczka sieci zasilaj cej, powinno 
znajdowa  si  w bliskiej odleg o ci od urz dzenia umo liwiaj cej atwy dost p. 

• Gniazdko wtyczkowe powinno by  zainstalowane w pobli u sprz tu w miejscu atwo dost pnym. 
• Ostro nie od czy  odbiornik od gniazdka w cianie i zg osi  usterk  pracownikom 

autoryzowanego serwisu w nast puj cych przypadkach: 
Przewód zasilaj cy jest uszkodzony; 
Do odbiornika wla  si  p yn lub wpad y do niego jakie  przedmioty; 
Odbiornik zosta  wystawiony na dzia anie deszczu lub wody: 
Odbiornik zosta  upuszczony lub jego obudowa uleg a uszkodzeniu; 
W pracy odbiornika zauwa ono istotne zmiany. 
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1  2 3  4 5   6 7 8  9

1. Z cze HDMI
Po czy  z wej ciem HDMI w telewizorze. 

2. Wyj cia component video
 Po czy  z wyj ciem component video w telewizorze. 

3. Z cze VIDEO (RCA)
 Po czy  z wej ciem composite video w telewizorze. 

4. Z cza AUDIO L+R (RCA)
 Pod czy  do zestawu stereo (telewizor, magnetowid, sprz t audio). 

5. Gniazdo VCR SCART
 Pod czy  do magnetowidu za pomoc  kabla SCART. 

6. Gniazdo TV SCART
 Pod czy  do telewizora za pomoc  kabla SCART. 
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1 2 3   4 5 6 7

1. Slot na kart  elektroniczn

2. Slot CI (Common Interface – wspólny dost p)

3. MENU

4. Potwierd /Wybór (OK)

5. W lewo/W prawo
 Regulacja g o no ci 

6. W gór /W dó
 Nawigacja w menu i zmiana kana ów 

7. W cznik/Wy cznik
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1  2 3  4 5   6 7 8  9

1. Z cze HDMI
Po czy  z wej ciem HDMI w telewizorze. 

2. Wyj cia component video
 Po czy  z wyj ciem component video w telewizorze. 

3. Z cze VIDEO (RCA)
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 Pod czy  do telewizora za pomoc  kabla SCART. 

3 



5

1  2 3  4 5   6 7 8  9

7. Gniazdo optyczne S/PDIF
 Pod czy  za pomoc  kabla optycznego S/PDIF do sprz tu audio Dolby Digital. 

8. Wej cie antenowe CABLE IN
 Pod czy  do anteny telewizji kablowej. 

9. Wyj cie LOOP OUT
 Mo e by  u yte do pod czenia innego dekodera lub telewizora. 
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  2. WYCISZENIE 
      G OSU 

3. PRZYCISKI  
NUMERYCZNE / 
TYCZNE
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4. MENU 

6. ZMIANA KANA U 

9. POPRZEDNIA 

11. EPG 
14. TELEGAZETA 

15. NAPISY

20. ULUBIONE

22. TV/RADIO

17 MULTI VIDEO

  WSZYSTKIE  
 KANA Y 

24. 

5. EXIT (WYJ CIE) 

7. OK/ZAPAMI TAJ 

8. G O NO
10. NAST PNA STRONA 

12. INFO 

14. POWRÓT 

16. FORMAT OBRAZU 
18. ALT AUDIO 

19. FUNKCJA SLEEP 

21. SORTUJ 

FUNKCJA 23. 

1. W CZNIK 

STRONA

NUMERYCZNE /
ALFABETYCZNE

3. PRZYCISKI

  2. WYCISZENIE 
      G OSU 

3. PRZYCISKI  
NUMERYCZNE / 
TYCZNE
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1. W CZNIK W czanie odbiornika, prze czanie w stan spoczynku. 
2. WYCISZENIE G OSU W czanie i wy czanie d wi ku. 
3. PRZYCISKI  Bezpo redni wybór kana u TV lub radiowego, wpisywanie cyfr lub 
    NUMERYCZNE  liter.   
4. MENU Wy wietlanie menu g ównego, powrót do poprzedniego menu. 
5. EXIT (WYJ CIE) Umo liwia powrót do ogl danego programu w dowolnym momencie. 
6. ZMIANA KANA U Przej cie do poprzedniego / nast pnego kana u. 
7. OK / ZAPAMI TAJ Wybór programu, pod wietlonego elementu lub warto ci danej 

funkcji. Wy wietlenie listy kana ów.  
8. G O NO Zmiana poziomu g o no ci. 
9. POPRZEDNIA STRONA Przej cie do poprzedniej strony listy kana ów. 
10. NAST PNA STRONA Przej cie do nast pnej strony listy kana ów. 
11. EPG Elektroniczny Informator Programowy. 
 Otwiera menu EPG i wy wietla informacje o programach. 
12. INFO Wy wietla pasek informacyjny. 

Ponowne przyci ni cie (gdy pasek informacyjny jest widoczny) 
wy wietla wi cej informacji o ogl danym programie oraz programie 
nast pnym (czas trwania, opis itp.) 
Aby wybra  program, nale y u y  przycisków ze strza kami. 

13. POWRÓT Powrót do poprzednio ogl danego programu. 
14. TELEGAZETA Wy wietla teletekst. 
15. NAPISY Wy wietla menu umo liwiaj ce wybór j zyka napisów. 
 Pojedyncze przyci ni cie: napisy DVB 
 Podwójne przyci ni cie: napisy teletekstowe 
16. FORMAT OBRAZU Wybór format obrazu telewizyjnego. 
17. MULTI VIDEO Wybór trybu wideo, je li operator zapewnia tak  funkcj . 
18. ALT AUDIO Pozwala na wybór j zyka lub cie ki d wi kowej, je li nadawca 
 zapewnia tak  funkcj .  
 Pojedyncze wci ni cie: funkcja Alt Audio 

Podwójne wci ni cie: przej cie do trybu Volume Offset (wyrównanie 
d wi ku) 

19. FUNKCJA SLEEP Wy wietla pasek wy cznika czasowego. Pozwala wy czy
        odbiornik z opó nieniem od 15 do 180 minut (zaprogramowany czas 
 jest zawsze wielokrotno ci  15 minut). 
20. ULUBIONE Wy wietla list  ulubionych kana ów wybranych przez u ytkownika. 
21. SORTOWANIE Pozwala na sortowanie listy kana ów. 
22. TV/ RADIO Prze cza odbiornik pomi dzy trybem telewizyjnym i radiowym. 
23. FUNKCJA S u y do obs ugi dodatkowej funkcji po aktualizacji. 
24. WSZYSTKIE KANA Y Wy wietla list  kana ów. 
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NIE POD CZA  odbiornika do g ównego ród a zasilania przed pod czeniem 
wszystkich urz dze  do odbiornika.

 Przed pod czeniem innych urz dze , zaleca si  pod czenie gniazda anteny telewizji 
kablowej z gniazdem CABLE IN w odbiorniku. 

7 
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− Po czy  gniazdo TV SCART w odbiorniku z gniazdem SCART w telewizorze za 
pomoc  kabla SCART.  

− Po czy  gniazdo VCR SCART w odbiorniku z gniazdem SCART w magnetowidzie za 
pomoc  kabla SCART.  

− Po czy  gniazdo audio RCA odbiornika z gniazdem audio RCA telewizora lub sprz tu 
audio. 

− Po czy  gniazdo Video RCA odbiornika z gniazdem Video RCA telewizora. 

− Po czy  z cze HDMI odbiornika z wej ciem HDMI telewizora. 

− Po czy  wyj cie Component Video odbiornika z gniazdami Component Video 
w telewizorze. 

− Po czy  gniazdo optyczne S/PDIF odbiornika z gniazdem S/PDIF wzmacniacza 
systemu  kina domowego z systemem Dolby Digital. 

8
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Modu  CI z kart  elektroniczn                            Karta elektroniczna

Do ogl dania programów p atnych potrzebny jest 
modu  CI oraz karta elektroniczna. Mo na je naby  w 
miejscu zakupu odbiornika.

W przypadku wykupienia abonamentów u kilku 
operatorów, w odbiorniku nale y umie ci  w a ciw  kart
lub modu  CI z kart , aby uzyska  dost p do oferty danego 
operatora.  W odbiorniku mo e równocze nie znajdowa
si  karta elektroniczna oraz modu  CI z inn  kart .
Je li w odbiorniku nie znajduje si adna karta lub modu  
Ci z kart , umo liwia on odbiór wy cznie kana ów 
bezp atnych (FTA - Free-to-air). 

Jak uzyska  dost p do kana ów p atnych po podpisaniu umowy z operatorem 
i zakupie karty elektronicznej oraz modu u CI: 

1) Nie pod cza  odbiornika do ród a zasilania przed w o eniem karty lub modu u 
z kart . 

2) Wsun  odpowiedni modu  CI w slot w przednim panelu odbiornika zgodnie z 
kierunkiem strza ki. Kart  wsun  wierzchem do góry i przodem do rodka. 
(Przy wk adaniu karty do modu u CI nale y upewni  si , e zosta a ona ca kowicie 
wsuni ta do rodka stron  z chipem zwrócon  ku górze i przodem karty skierowanym do 
rodka zgodnie z kierunkiem strza ki). 

3) Modu  CI oraz karta mog  umo liwi  dost p do menu lub informacji nieopisanych w 
niniejszym podr czniku. 

4) Karta umo liwia dost p wy cznie do kana ów z oferty programowej operatora, z którym 
u ytkownik podpisa  umow  abonamentow . 

9 
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Po uruchomieniu odbiornika na ekranie pojawi si  przewodnik po ustawieniach. Nale y 
wykona  wszystkie kroki pos uguj c si  nast puj cymi przyciskami:
• Nawigacja w menu: przyciski ze strza kami ( , , oraz ).
• Wybór lub zatwierdzenie zmiany: wci nij OK.
• Aby przej  do nast pnego menu ustawie , wci nij MENU.

Odbiornik umo liwia wybór j zyka Menu, Audio, 
Napisów oraz Telegazety. 
1. U yj przycisków aby wybra  j zyk i wci nij 

OK. Mo na równie  u y  przycisku OK, aby 
rozwin  menu wybranego j zyka i ponownie 
wcisn OK, aby wybra  j zyk. 

2. U yj przycisków  aby przej  do innych 
ustawie  j zykowych. 

Menu Language (J zyk menu) 
Umo liwia wybór j zyka, w którym b dzie wy wietlana 
grafika ekranowa menu (angielski, niemiecki, czeski, 
s owacki). 
Main Audio (Domy lny j zyk audio) 

Umo liwia ustawienie domy lnego j zyka audio dla 
kana ów dost pnych w kilku j zykach. 
Second Audio (Drugi j zyk audio) 

Umo liwia ustawienie drugiego domy lnego j zyka audio 
dla kana ów dost pnych w kilku j zykach. Odbiornik 
automatycznie wybierze drugi j zyk domy lny w 
przypadku, gdy pierwszy j zyk jest niedost pny. 
Main Subtitle (Domy lny j zyk napisów) 
Umo liwia ustawienie domy lnego j zyka napisów dla 
kana ów oferuj cych napisy w kilku j zykach. 
Second Subtitle (Drugi j zyk napisów) 

Umo liwia ustawienie drugiego domy lnego j zyka 
napisów dla kana ów oferuj cych napisy w kilku 
j zykach. Odbiornik automatycznie wybierze drugi 
domy lny j zyk napisów w przypadku, gdy pierwszy 
j zyk jest niedost pny. 
Teletext (Telegazeta) 
Umo liwia wybór j zyka, w którym b dzie wy wietlana 
grafika ekranowa telegazety. 
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Aspect Ratio (Format obrazu) 
Umo liwia zmian  formatu obrazu (proporcji 
szeroko ci do wysoko ci) w przypadku, gdy format, w 
którym nadawany jest program, ró ni si  od ustawie
telewizora. 
1. Aby wybra  format, nale y u y  przycisków  

lub skorzysta  z rozwijanego menu. 

1) Typ telewizora -  4:3, sygna  transmisji - 16:9 

[4:3 Center] [4:3 Full]  [4:3 Letter Box]

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

[16:9 Wide]    [4:3 Normal] 

[Zoom] 

TV Screen Format (Format ekranu) 

Umo liwia wybór formatu ekranu, w zale no ci od typu 
telewizora. 
1) 4:3 TV : normalny 
2) 16:9 TV : panoramiczny 

11 
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Contrast (Kontrast) 

Pozwala na ustawienie jasno ci obrazu. 
0 : Najciemniejszy 

10 : Najja niejszy 

Dolby Digital

Aby korzysta  z d wi ku Dolby Digital, nale y wybra
w ustawieniach opcj  [On]. Nie wszystkie kana y s
nadawane w systemie Dolby Digital. 
Uwaga! Aby korzysta  z d wi ku Dolby Digital, nale y 
upewni  si , e gniazdo S/PDIF odbiornika jest 
po czone kablem optycznym ze wzmacniaczem systemu 
kina domowego. 

Video Output (Obraz wideo) 

Umo liwia wybór obrazu wideo: composite video lub 
S-video. 

HD Format (Format HD) 

Pozwala na ustawienie rozdzielczo ci ekranu 
HDTV: 1080i, 720P lub 576P. 

12 
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Aby uruchomi  wyszukiwanie, nale y wcisn OK. 

Wyszukiwanie odbywa si  automatycznie. Mo na na 
bie co ledzi  jego post py. Stacje telewizyjne i radiowe 
znalezione w trakcie wyszukiwania s  na bie co 
dodawane do listy kana ów. 

13 
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Menu g ówne 

Ustawienia Ustawienia j zykowe 

Blokada rodzicielska Blokada kana u 

Blokada menu 

Blokada odbiornika 

Zmiana kodu PIN 

Profil u ytkownika Wyga ni cie paska info 

Napisy DVB 

Obraz TV Format obrazu 

Format ekranu 

Kontrast 

Dolby Digital 

Sygna  wideo 

Format HD 

Instalacja 

Edycja 

Funkcje zegara 

Informacje systemowe 

Dost p warunkowy 

Wyszukiwanie automat. 

Wyszukiwanie r czne 

Usu  wszystkie kana y 

Przenoszenie kana ów 

Wy cznik czasowy 

Planowanie nagra

Ustaw czas lokalny 

Aktualizacje  

Ustawienia fabryczne 

Wersja odbiornika 
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Main Menu

Settings Language Settings

Parental Lock Channel Lock

Menu Lock

STB Lock

Change Pin Code

User Profile Banner Timeout

DVB-Subtitling

TV Output Aspect Ratio

TV Screen Format

Contrast

Installation Auto Search

Manual Search

Dolby Digital

Video Output

HD Format

Edit
Delete All Channels

Move Channel

Timer Function Timer Setup

VCR Timer Setup

Local Time Setup

System Information Software Upgrade

Factory Reset

Conditional Access
STB Version

15 



17

• Nawigacja w menu g ównym – przyciski  (w lewo / w prawo).

• Nawigacja w menu podrz dnym – przyciski (w gór  / w dó ).

• Wybór lub potwierdzenie zmiany – wci nij OK.

• Wci nij OK, aby rozwin  pasek menu zawieraj cy dodatkowe opcje.

• Wci nij MENU, aby wróci  do poprzedniego menu.

• Wci nij EXIT, aby wyj  z menu lub wróci  do ogl dania TV.

Menu g ówne sk ada si  z 6 menu podrz dnych. 
- Settings (Ustawienia) 
- Installation (Instalacja) 
- Edit (Edycja)  
- Timer Function (Ustawienia zegara) 
- System Information (Informacje systemowe) 
- Smartcard (Karta elektroniczna) 

Odbiornik umo liwia wybór j zyka Menu, Audio, 
Napisów oraz Telegazety. 

1. Aby wybra  j zyk,  u yj przycisków  
i wci nij OK. J zyk mo na równie  wybra  z
rozwijanego menu, wciskaj c OK na pasku

danego j zyka. 
2. U yj przycisków , aby przej  do innych 

ustawie  j zykowych. 

16 
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Menu Language (J zyk menu) 
Umo liwia wybór j zyka, w którym b dzie wy wietlana 
grafika ekranowa menu (angielski, niemiecki, czeski, 
s owacki). 

Main Audio (Domy lny j zyk audio)
Umo liwia ustawienie domy lnego j zyka audio dla 
kana ów dost pnych w kilku j zykach. 

Second Audio (Drugi j zyk audio) 

Umo liwia ustawienie drugiego domy lnego j zyka 
audio dla kana ów dost pnych w kilku j zykach. 
Odbiornik automatycznie wybierze drugi j zyk 
domy lny w przypadku, gdy pierwszy j zyk jest 
niedost pny. 

Main Subtitle (Domy lny j zyk napisów) 
Umo liwia ustawienie domy lnego j zyka 
napisów dla kana ów oferuj cych napisy w kilku 
j zykach. 

Second Subtitle (Drugi j zyk napisów)
Umo liwia ustawienie drugiego domy lnego j zyka 
napisów dla kana ów oferuj cych napisy w kilku 
j zykach. Odbiornik automatycznie wybierze drugi 
j zyk domy lny w przypadku, gdy pierwszy j zyk jest 
niedost pny. 

Teletext (Telegazeta) 
Umo liwia wybór j zyka, w którym b dzie wy wietlana 
grafika ekranowa telegazety. 
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Blokada rodzicielska uniemo liwia ogl danie 
wybranych kana ów, s uchanie wybranych stacji 
radiowych, wprowadzanie zmian w instalacji lub 
zmian  ustawie  odbiornika. 

Aby wy wietli  menu blokady rodzicielskiej, nale y 
wpisa  kod PIN. 
Fabrycznie ustawiony kod PIN to [1234]. 
Kod PIN do menu blokady rodzicielskiej jest taki sam, 
jak kod PIN karty programowej. Wi cej informacji o 
zmianie kodu PIN na str. 27. 

Channel Lock (Blokada kana u)
Je li w menu blokady kana u wybrana zostanie 
opcja [Yes], konieczne b dzie wpisywanie kodu 
PIN przy ka dy uruchomieniu zablokowanego 
kana u telewizyjnego lub radiowego. 
1. Aby wybra  opcj  [Yes] lub [No], nale y u y

przycisków  

2. Opcje blokady wybranego kana u mo na znale
w menu edycji listy kana ów Edit .

Menu Lock (Blokada menu)
Je li w menu wybrano opcj  [Yes], odbiornik poprosi 
o wprowadzenie kodu PIN przy ka dym naci ni ciu 
przycisku MENU. 
1. Aby wybra  opcj  [Yes] lub [No], nale y u y

przycisków  

STB Lock (Blokada odbiornika) 
Je li w menu blokady dekodera wybrano opcj  [Yes], 
konieczne b dzie wpisywanie kodu PIN przy ka dym 
uruchomieniu odbiornika. 
1. Aby wybra  opcj  [Yes] lub [No], nale y u y

przycisków  
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Banner Timeout
(Wyga ni cie paska informacyjnego)

Umo liwia ustawienie czasu, po którym znika pasek 
informacyjny (1-10 sekund). 
1. Aby okre li czas wyga ni cia, nale y u y

przycisków  lub wcisn OK w rozwijanym 
menu. 

DVB Subtitling (Napisy DVB) 

Umo liwia wybór napisów DVB. 
1. Aby w czy  lub wy czy  t  funkcj , nale y u y

przycisków  lub wcisn OK w rozwijanym 
menu. 
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Aspect Ratio (Format obrazu) 

Umo liwia zmian  formatu obrazu (proporcji szeroko ci 
do wysoko ci) w przypadku, gdy format, w którym 
nadawany jest program, ró ni si  od ustawie  telewizora. 
1. Aby wybra  format, nale y u y  przycisków  

lub skorzysta  z rozwijanego menu. 

1) Typ telewizora -  4:3, sygna  transmisji - 16:9 

[4:3 Center] [4:3 Full]  [4:3 Letter Box] 

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

[16:9 Wide]  [4:3 Normal]
     

[Zoom] 

TV Screen Format (Format ekranu)

Umo liwia wybór formatu ekranu w zale no ci od typu  
telewizora. 
1) 4:3 TV : normalny 
2) 16:9 TV : panoramiczny 
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Contrast (Kontrast)
Pozwala na ustawienie jasno ci obrazu. 

0 : Najciemniejszy 
10 : Najja niejszy 

Dolby Digital
Aby korzysta  z d wi ku Dolby Digital, nale y wybra
w ustawieniach opcj  [On]. Nie wszystkie kana y s
nadawane w systemie Dolby Digital. 
Uwaga! Aby korzysta  z d wi ku Dolby Digital, nale y 
upewni  si , e gniazdo S/PDIF odbiornika jest 
pod czone kablem optycznym do wzmacniacza systemu 
kina domowego. 

Video Output (Sygna  wideo)
Umo liwia wybór sygna u wideo: 
composite video lub S-video. 

HD Format (Format HD)
Pozwala na ustawienie rozdzielczo ci ekranu 
HDTV: 1080i, 720P lub 576P. 
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Wyszukiwanie kana ów mo na przeprowadzi
automatycznie (zalecane) lub r cznie. 

Aby rozpocz  wyszukiwanie kana ów, wci nij OK. 

Wyszukiwanie odbywa si  automatycznie. 
Mo na na bie co ledzi  post py wyszukiwania. 
Stacje telewizyjne i radiowe znalezione w trakcie 
wyszukiwania s  na bie co dodawane do listy 
programów. 

Wyszukiwanie r czne wymaga wprowadzenia 
parametrów wyszukiwania. Nale y wprowadzi
cz stotliwo , modulacj  oraz pr dko  transmisji 
danych Symbol Rate zgodnie z parametrami sieci. 
• Je li wybrany zostanie tryb przeszukiwania sieci 
(Network), odbiornik wyszuka wszystkie kana y 
dost pne w danej sieci. 
• Je li wybrany zostanie tryb przeszukiwania kana u RF 
(RF channel), odbiornik wyszuka jedynie kana y 
multipleksu zgodnie z parametrami. 
• Aby wyszukiwa  równocze nie kana y bezp atne i 
p atne, nale y wybra  opcj  FTA/CAS. 
• Aby wyszuka  tylko kana y bezp atne, nale y wybra
opcj  FTA (Free-to-air – sygna  wolny). 
• Aby wyszuka  tylko kana y p atne, nale y wybra  opcj
CAS (Conditional Access System – dost p warunkowy) 

Mo na na bie co ledzi  post py wyszukiwania. Stacje 
telewizyjne i radiowe znalezione w trakcie wyszukiwania 
s  na bie co dodawane do listy programów. 
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Umo liwia wyczyszczenie listy kana ów. U ycie tej 
funkcji powoduje usuni cie zapami tanych w trakcie 
wyszukiwania kana ów i nie powoduje zmiany 
ustawie  odbiornika. 

1. Wybierz opcj  [Yes] lub [No] za pomoc
przycisków  

2. Wybierz opcj  [Start] i wci nij OK. 

UWAGA:  Aktualizacja oprogramowania odbiornika 
mo e spowodowa  przywrócenie domy lnych ustawie
listy kana ów. 
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Umo liwia wybór w a ciwej strefy czasowej 
u ytkownika. Po wybraniu strefy czasowej, zegar 
b dzie pokazywa  czas lokalny dla danej strefy. 

Pozwala ustawi  czas automatycznego uruchomienia 
[Turn ON] i wy czenia [Turn OFF] odbiornika. 

Dodatkowo, menu umo liwia ustawienie funkcji Sleep. 
1. Wybierz ON lub OFF za pomoc  przycisków  

2. Wpisz czas przy pomocy przycisków numerycznych. 
3. U yj przycisków  aby ustawi  funkcj  Sleep 

(15-180 minut). 

24 

26

Umo liwia zaprogramowanie nagra  lub ustawienie 
przypomnienia. Z funkcji programowania nagra  mo na 
korzysta  po pod czeniu odbiornika do magnetowidu za 
pomoc  gniazda VCR SCART (górnego), natomiast 
funkcja przypomnienia jest dost pna po pod czeniu 
odbiornika do telewizora za pomoc  gniazda TV 
SCART (dolnego). 

VCR Timer (Planowanie nagra ) 
Umo liwia nagranie programu po wprowadzeniu daty, 
godziny oraz kana u, na którym nadawany jest program.  
Nawet je li telewizor jest wy czony, odbiornik 
rozpocznie nagrywanie o okre lonej porze. 
Reminder (Przypomnienie) 
Po wybraniu czasu i kana u w menu [Reminder], 
odbiornik automatycznie prze czy na wybrany kana  o 
okre lonej porze. Funkcji tej mo na u ywa  tylko w 
trakcie ogl dania telewizji. 

Dost pne s  nast puj ce typy zdarze :  

Jednorazowe: Funkcja zadzia a tylko raz. 
Codzienne: Funkcja dzia a codziennie. 
Tygodniowe: Funkcja dzia a co tydzie . 
Miesi czne:   Funkcja dzia a co miesi c. 
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Umo liwia pobieranie aktualizacji przez sie . 

Je li dost pna jest nowa wersja oprogramowania, 
aktualizacja zostanie przeprowadzona automatycznie 
po powtórnym uruchomieniu odbiornika (prze czy
odbiornik w tryb czuwania i uruchomi  ponownie). 

Aktualizacje mo na zainstalowa  te  r cznie: 
1. Wybierz [Factory 1], potem [Start] i wci nij OK. 
2. Wybór opcji [User Setting] umo liwia wprowadzenie 
parametrów aktualizacji oprogramowania. Nale y poda
cz stotliwo , modulacj  i pr dko  transmisji danych 
Symbol Rate. 

UWAGA: Aktualizacja oprogramowania odbiornika 
mo e spowodowa  przywrócenie ustawie  domy lnych 
listy kana ów. 

Umo liwia przywrócenie ustawie  fabrycznych 
odbiornika. Wszystkie zmiany ustawie  zostan
usuni te. 
1.    Aby przywróci  fabryczne ustawienia odbiornika, 

nale y wybra  opcj  [Yes] i wcisn OK na pasku 
[Start]. 

Wy wietla szczegó owe informacje o urz dzeniu 
i zainstalowanej wersji oprogramowania. 
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Wy wietla informacje na temat modu u CI. 
Dane mog  si  ró ni  w zale no ci od operatora. 
Do odbiornika pasuj  dwa rodzaje modu ów CI.  
Nale y wybra  rodzaj modu u i wcisn  przycisk OK. 

Umie ci  kart  elektroniczn CONAX w slocie 
na karty w przednim panelu urz dzenia. Strona z 
chipem powinna by  zwrócona ku górze. 
Subscription Status (Status abonamentu)
Wy wietla informacje o statusie abonamentu CONAX. 

Event Status (Status us ugi)

Wy wietla informacje o statusie us ugi CONAX  PPV 
(Pay Per View – p atno  za obejrzenie konkretnej 
tre ci). 
Change PIN Code (Zmiana kodu PIN) 

Aby zmieni  kod PIN, nale y post powa  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 zmieni  kategori , nale y wprowadzi  kod PIN. 
Dost pne kategorie: 
G : Bez ogranicze
PG : Nadzór rodzicielski 
A : Od 18 lat 
X : Erotyka 
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Wci nij OK, aby wy wietli  list  kana ów.

List  kana ów mo na modyfikowa  na ró ne 
sposoby przy pomocy kolorowych przycisków na 
pilocie. Z rozwijanego menu wybierz rodzaj zmiany. 

Aby przej  do ogl dania programu bezpo rednio z 
menu listy kana ów, nale y wcisn OK. 

Mode Switch (Zmiana trybu TV/radio)

1. Przycisk CZERWONY pozwala na przechodzenie 
pomi dzy trybem telewizyjnym i radiowym. 
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Favorites (Ulubione) 

Ta funkcja umo liwia tworzenie list ulubionych 
kana ów. Na li cie ulubionych znajduj  si  wy cznie 
kana y dodane przez u ytkownika. 

Przycisk ZIELONY umo liwia wybór listy ulubionych 
kana ów. Mo na utworzy  8 list: FAV 1 - FAV 8. 
Wi cej informacji o tworzeniu list ulubionych 
kana ów na str. 30. 

Group (Sortowanie)

Listy kana ów mo na sortowa  na cztery ró ne sposoby. 
Przycisk NIEBIESKI pozwala wybra  rodzaj 
sortowania: 
- Network (wszystkie kana y dost pne w sieci) 
- CAS ( kana y kodowane / niekodowane) 
- Lock (kana y zablokowane / odblokowane) 
- A-Z (kolejno  alfabetyczna) 

Edit  (Edycja)
To menu umo liwia tworzenie i edycj  list 
ulubionych oraz listy wszystkich kana ów. 

Menu [EDIT] mo na otworzy  wciskaj c przycisk 
BIA Y. Menu zawiera nast puj ce funkcje: 
FAV Selection, Lock/Unlock, Volume Offset, 
Move FAV, Rename FAV. 
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FAV Selection (Dodawanie ulubionych kana ów)

Funkcja ta umo liwia dodawanie kana ów do list 
ulubionych. 

Kolejno  o miu pól wyboru odpowiada kolejno ci list 
FAV 1 – FAV 8. 

1. Wci nij OK w polu, które odpowiada wybranemu 
kana owi oraz li cie. Aby usun  kana  z listy, 
ponownie wci nij OK w tym polu. 

2. Wci nij przycisk BIA Y lub EXIT, a nast pnie 
wybierz [Yes] i wci nij OK, aby zapisa  zmiany. 

Lock / Unlock (Dodawanie/usuwanie blokady)

Funkcja ta umo liwia zablokowanie wybranego kana u. 
1. Wybierz [Lock/Unlock] 
2. Wprowad  poprawny kod PIN 
3. Wybierz kana , który chcesz zablokowa  i wci nij 

OK. Przy nazwie kana u pojawi si  symbol blokady. 
4. Aby odblokowa  kana , nale y ponownie wcisn

OK na wybranym kanale w menu blokady. 
5. Aby zapisa  zmiany, wci nij przycisk BIA Y lub 

EXIT, wybierz [Yes] i wci nij OK. 

Volume (G o no ) 

Umo liwia regulacj  poziomu g o no ci 
poszczególnych kana ów. 

1. G o no  mo na regulowa  przy pomocy
przycisków  Aby wyj  z menu [Volume], 
wci nij przycisk BIA Y lub EXIT.

2. Aby zapisa  zmiany, wybierz [Yes] i wci nij
OK.
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Move Channel (Przenoszenie kana ów)

Funkcja ta pozwala na zmian  kolejno ci 
kana ów. 
• Wybierz kana , który chcesz przenie  i wci nij OK. 
• Aby wybra  now  pozycj  kana u, u yj 
 przycisków . 
• Wci nij OK, aby potwierdzi  now  pozycj . 
• Wci nij przycisk BIA Y lub EXIT, a nast pnie wybierz 
 [Yes] i wci nij OK, aby zapisa  zmiany. 

Move FAV (Kolejno  ulubionych kana ów)

Wybierz kana , który chcesz przenie  i wci nij 
OK. 
Aby wybra  pozycj , u yj przycisków . 
Wci nij OK, aby potwierdzi  now  pozycj . 
Wci nij przycisk BIA Y lub EXIT, aby wyj  z menu 
[Move FAV]. 

Rename the List (Zmiana nazwy listy)

Umo liwia zmian  nazwy list ulubionych kana ów. 
1. Wpisz now  nazw  przy pomocy przycisków 

alfabetycznych / numerycznych. 
2. Aby zapisa  zmiany, wci nij OK. 
3. Wci nij przycisk BIA Y lub EXIT, aby wyj  z 

menu [Rename FAV List]. 
4. Aby zapisa  zmiany, wybierz [Yes] i wci nij OK. 
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Elektroniczny Informator Programowy (EPG) zawiera 
dodatkowe informacje o kana ach udost pniane przez 
nadawców. 

Aby wy wietli  Informator, wci nij przycisk EPG na 
pilocie. 

Po lewej stronie ekranu wy wietlona zostanie lista 
kana ów. Po rodku okna Informatora pojawi si  spis 
programów nadawanych na poszczególnych kana ach w 
postaci ramek z tekstem. Na dole ekranu wy wietlone 
zostan  informacje o dacie i czasie trwania 
wybranego programu. 

• Przyciski  – wybór kana u. 
• Przyciski  –  nawigacja w oknie 
  informacyjnym  kana u. 

Wci nij            aby wy wietli  czas rozpocz cia i 
zako czenia, tytu  oraz opis programu. 
Wci ni cie OK umo liwia przegl danie kana ów. 

Wci ni cie przycisku CZERWONEGO umo liwia 
przechodzenie pomi dzy informatorem telewizyjnym i 
radiowym. 

Wci ni cie przycisku           na pilocie umo liwia 
przej cie do menu [VCR Timer Setup] 
i zaprogramowanie nagra . 

Kolorowe przyciski umo liwiaj  wybór daty i przedzia u 
czasowego przewodnika: 

ZIELONY: przej cie do poprzedniego dnia. 
Ó TY: przej cie do nast pnego dnia. 

NIEBIESKI: poszerzenie przedzia u czasowego z 1,5 do 
3 godzin w 30 lub 60-minutowych odst pach. 
POWRÓT: powrót do programu aktualnie 
wy wietlanego w przewodniku. 
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Wci nij             aby wy wietli  telegazet . 

1.    U yj przycisków  aby przej  do wybranego 
teletekstu i wci nij OK. 

2.    Je li teletekst zawiera podstrony, 
u yj przycisków 

: przej cie do poprzedniej strony 

: przej cie do nast pnej strony 
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Problem Prawdopodobna 
przyczyna

Rozwi zanie problemu

Nie pami tasz kodu PIN. Skontaktuj si  z operatorem. 

Zegar pokazuje z y czas. Ustawienia zegara s
niew a ciwe.

Wybierz w a ciw  stref
czasow .

Wy wietlacz w przednim 
panelu nie wieci si  / Brak 
zasilania.

Kabel zasilaj cy jest 
niew a ciwie podpi ty.

Upewnij si , e kabel 
zasilaj cy jest w a ciwie 
podpi ty.

Brak obrazu. Odbiornik w stanie czuwania. W cz odbiornik.

Wyj cie AV nie jest dobrze 
po czone z wyj ciem wideo 
w telewizorze.

Sprawd  i popraw 
po czenie.

Niew a ciwie wybrany 
kana  lub sygna  wideo w 
telewizorze.

Sprawd  ustawienia 
sygna u telewizyjnego 
lub wideo.

Brak d wi ku. Kabel audio jest niew a ciwie 
pod czony. 
G o no  ustawiona na 0. 
Wyciszenie g osu w czone. 

Sprawd  i popraw 
po czenie. 
Pog o nij d wi k w TV. 

Wci nij przycisk 
WYCISZENIE G OSU.

Pilot nie dzia a. Niew a ciwe u ycie. 

Baterie wyczerpane lub 
nieprawid owo w o one.

Wyceluj pilot bezpo rednio 
w odbiornik. 
Wymie  baterie lub w ó
je prawid owo.

Niska jako  obrazu. S aby sygna . Sprawd  si  sygna u w menu 
[Installation], sprawd  sygna  
w sieci kablowej.

Aktualizacja oprogramowania 
nie rozpoczyna si
automatycznie po 
uruchomieniu odbiornika.

Wybierz opcj  [Factory 1] w 
menu aktualizacji [Software 
Upgrade], a nast pnie [Start]. 

Karta elektroniczna nie dzia a. Karta jest niew a ciwie 
w o ona.

Upewnij si , e karta zosta a 
w a ciwie w o ona.
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• Dekodowanie MPEG-4 part 10 / H.264 Main Profile Level 4 

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

• Odbiór cyfrowej TV kablowej w europejskim standardzie DVB 

• Obs uga sygna u HDMI 

• Obs uga modu u dost pu warunkowego CAM w standardzie Common Interface DVB 

• Wbudowany system dost pu warunkowego CONAX z pojedynczym czytnikiem kart   
elektronicznych 

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

• Tryby wyszukiwania kana ów : Network (sie ) / Auto (automatyczny) / Manual (r czny) 

• Obs uga teletekstu : grafika ekranowa OSG, kodowanie w linii obrazu VBI 

• Obs uga napisów :  DVB / teletekstowe 

• Strumie  cyfrowy d wi ku Dolby AC3 na wyj ciu S/PDIF 

• EPG (elektroniczny informator programowy) : Program nadawany obecnie / nast pny /      
lista programów 

• Pobieranie oprogramowania przez sie  kablow

• Blokada rodzicielska : kana u / instalacji / odbiornika

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

• Zegar : On timer (automatyczne w czanie) / Off timer (automatyczne wy czanie) / 
funkcja Sleep / planowanie nagra

• Sortowanie kana ów : Favorite (ulubione) / Network (sie ) / CAS (kana y p atne / 
bezp atne) / A-Z (kolejno  alfabetyczna) 

• Wyrównanie d wi ku dla poszczególnych kana ów. 
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1. Tuner i kana y
Z cze sygna u wej ciowego IEC 169-2, e skie

    Z cze sygna u wyj ciowego IEC 169-2, m skie 
Zakres sygna u RF 64MHz -858MHz
Zakres dynamiki sygna u wej ciowego -15dBmV do +15 dBmV 
dla dost pnych kana ów  Syntezator PLL

Wielko  kroku : 62.5KHz 
Cz stotliwo  po rednia : 36.125MHz

System wspomagaj cy  Zgodny ze standardem DVB-C(QAM)
Zakres cz stotliwo ci po rednich 8MHz
Zakres cz stotliwo ci  Dolne pasmo VHF : 64 - 149.5MHZ

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

Odst p C/N 64QAM : 25.5dB
256QAM : 32.5dB

Normalna impedancja anteny Na wej ciu anteny : 75 Ohm,  
niezrównowa ona
Na wyj ciu TV : 75 Ohm, 
niezrównowa ona

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

Specyfikacja strumienia transportowego 
Profil i poziom MPEG-2 MP@HL,

MPEG-4 p10/H.264 Main Profile (profil 
g ówny) 
Level 4.1 

Format  obrazu 4:3 (Full, Center, Letter Box), 16:9
Rozdzielczo 576i, 576p, 720p, 1080i
Dekodowanie d wi ku MPEG1 layer 1 & 2, MPEG2 layer 2

MPEG2 AAC, AAC-SBR 
& AC3 Dolby Digital 

Tryb d wi ku Stereo, dual channel, joint stereo, 
mono

Cz stotliwo  próbkowania 32, 44.1 oraz 48kHz
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3. Pami
Pami  Flash 8 MB  
DDR SDRAM 128 MB 
EEPROM 2 KB 
4. Wej cia/wyj cia audio/wideo oraz danych cyfrowych
SCART TV x 1, VCR x 1 
Wyj cie wideo CVBS RCA x 1, SCART x 2 (TV, VCR) 
Wyj cie component RCA x 3 (Y, Pb, Pr) 
Wyj cie cyfrowe audio/wideo HDMI 
S/PDIF Optyczne x 1 
Analogowe wyj cie audio RCA x 2 (L-CH x 1, R-CH x 1) 

SCART x 2 (TV, VCR) 
Rozdzielczo  16bit DAC 
Poziom sygna u 2Vrms Max 
Regulacja g o no ci i wyciszenie 

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

Standard 
6. Dost p warunkowy
Wbudowany system Conax 1 czytnik kart elektronicznych 
7. Zasilanie
Napi cie wej ciowe AC 90-240V~, 50/60Hz 
Typ SMPS 
Zy ycie energi 20W max. 
Ochrona Oddzielny bezpiecznik wewn trzny 

i uziemienie obudowy. 
Zabezpieczenia sygna u 
wej ciowego: przeciwpora eniowe 
lub odgromowe 

8. Wymiary fizyczne
Wielko  (szer. x wys. x g b.) 320mm x 60mm x 220mm 
Waga oko o 2 kg 
9. Warunki otoczenia
Temperatura pracy +5 +45 
Temperatura przechowywania -40 +65 
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W a ciwy sposób pozbywania si  zu ytego produktu
(Zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny)

Symbol przekre lonego kosza na produkcie lub w instrukcji oznacza, e po 
zako czeniu eksploatacji sprz t nie powinien by  wyrzucany z innymi 
odpadami komunalnymi. Aby unikn  mo liwo ci szkodliwego wp ywu na 
rodowisko i zdrowie ludzi, nale y podda  go selektywnej zbiórce i 

recyklingowi ukierunkowanych na odzysk zu ytych materia ów. 

U ytkownicy domowi powinni skontaktowa  si  ze sprzedawc , u którego 
nabyli sprz t, lub z w a ciw  jednostk  administracyjn , aby dowiedzie  si , 
gdzie znajduj  si  punkty zbierania przyjmuj ce zu yty sprz t. 

U ytkownicy  profesjonalni powinni skontaktowa  si  z dostawc  sprz tu 
i sprawdzi  warunki umowy sprzeda y. Produkt ten nie powinien by
wyrzucany z innymi odpadami komunalnymi z przedsi biorstw i placówek 
handlowych. 
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CV-7000 HD

Biuro Obsługi Klienta: 
ul. Sowińskiego 37, 40-018 Katowice

tel.: 032 440 30 00
bok@stream.pl, www.stream.pl

Stream Communications Sp. z o.o.  


