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1. MUTE
2. FAV: Displays your favorite channels list.
3. SUBTITLE: Display subtitle options.
4. <0> ~ <9>: Numeric keys.
5. MENU: Display main menu on TV screen.
6. OK: To confirm current setting or display all programs in no-menu mode.
7. EPG: Shows the Electronic Program Guide.
8. Pg Up/Pg Dn: To navigate inside the menus.
9. VOL+/VOL-: To increase / decrease volume.
10. REV/FWD: Fast backward / Fast forward.
11. PREV/NEXT: Skip backward / fast forward.
12. PLAY
13. PAUSE
14. REC: record button
15. M/P (multiview)
16. ZOOM: Increases the size of the image.
17. ASPECT: Switch 4:3/16:9
18. POWER: Switch the receiver in and out of standby mode.
19. TTX: Switch on teletext, if current channel has this option, and use 
EXIT key to quit teletext.
20. INFO: Display information about the current channel.
21. RECALL: Go back to the previous viewed channel.
22. TIMER: Access to the timer.
23. EXIT: Use this key to quit current menu.
24. V-FORMAT: Switch the HDMI 720P and 1080i.
25. SWAP
26. CH-/CH+: Program changing keys.
27. AUDIO: Change the audio language and Left/Right channel (availability 
depend on the channel).
28. STOP 
29. TV/RADIO: Switch between Digital Radio and DVB-T modes.

Remote control
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Troubleshooting / Specification

Trubleshooting
In some region, the digital terrestrial signal may be weak. So you’d 
better use the antenna in which the booster was built, for watching the 
weak signal channels.

Problem Possible cause What to do
Standby light 
not lit

Mains lead unplugged Check mains lead

No signal found Aerial is disconnected
Aerial is damaged/mis-
aligned
Out of digital signal area

Check aerial lead
Check aerial
Check with dealer

No picture or 
sound

Scart/AV is not selected 
on your TV

Reduce to another 
channel

Scrambled chan-
nel
message

Channel is scrambled Select alternative 
channel

No response to 
remote control

Receiver off
Handset not aimed 
correctly
Front panel obstructed
Hand set batteries 
exhausted

Plug in and turn on plug 
Aim handset at front 
panel
Check for obstructions
Replace handset bat-
teries

Problem Possible cause What to do
The remote 
control will not 
operate your STB

(1) The batteries in your 
remote control need 
replacing
(2) There is an ob-
struction blocking the 
signal path between 
the remote control and 
the box

(1) Replace the bat-
teries
(2) Check that there is 
nothing in the way of 
the path between the 
remote control and the
receiver

After moving the 
STB to another 
room you find you
are no longer able 
to receive digital 
reception

The aerial feed former 
new point may come 
through a distribution
system which may 
reduce the digital signal 
now received by the 
box.

Try a direct feed from 
the antenna

Specification

TUNER & CHANNEL • RF INPUT CONNECTOR x1
  (IEC-TYPE, IEC169-2, FEMALE)
• RF OUTPUT CONNECTOR x1
  (IEC-TYPE, IEC169-2, MALE  
  (LOOP THROUGH))
• FREQUENCY RANGE:
  174MHz~230MHz(VHF)
  470MHz ~862MHz (UHF)
• SIGNAL LEVEL:
  -15 ~ -70 dbm
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Specification

DECODER
• VIDEO DECODER

• AUDIO DECODER

• INPUT RATE

• VIDEO FORMATS
• VIDEO OUTPUT
• MODULATION

MPEG-1/2/4; H.264; VC-1; 
real media decoder (optional)
MPEG-4 ASP SUPPORTED
MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 
ICE958 SPDIF/AC3 / E-AC3
Max. 60Mbit/s @ MPEG2
Max. 80Mbit/s @ H.264/AVC
4:3/16:9 switchable
HDMI,RGB
QPSK,16QAM,64QAM

CONNECTION
• MAIN POWER CABLE
• TUNER
• SCART
• SPDIF
• DATA PORT
• HDMI

FIXED TYPE
ANTENNA INPUTx1, RF OUTPUTx1
TO TV x1
COAXIAL x1
USB slot
HDMI OUTPUT x1

POWER SUPPLY
INPUT VOLTAGE
POWER CONSUMPTION

AC220~240V, 50/60Hz
MAX. 6W

Note: Design and specifications are subject to change without 
notice.
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
ZALANIE / ZAMOCZENIE URZĄDZENIA MOŻE DOPROWADZIĆ DO 
ZWARCIA I PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.

UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko 
porażenia prądem, nie należy zdej-
mować obudowy urządzenia. Prace 
serwisowe powinny być wykonywane 
przez wykwalifikowany personel.

Znak błyskawicy wewnątrz trójkąta równobocznego oznacza 
obecność niebezpiecznego napięcia, znajdującego się pod 
obudową urządzenia. Może ono stanowić zagrożenie dla 
zdrowia i życia użytkownika.

Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu 
zwrócenie uwagi użytkownika na ważne operacje i instruk-
cje zawarte w dołączonej do urządzenia dokumentacji. 

UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA 
PRĄDEM, NALEŻY CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED ZALANIEM LUB 
NADMIERNĄ WILGOCIĄ.

Na urządzeniu (lub w jego pobliżu), nie należy stawiać pojemników z płyna-
mi, które mogły by  doprowadzić do jego zalania/zamoczenia.

Środki bezpieczeństwa

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości 
urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpie-
czeństwa użytkowania. Za bezpieczeństwo jest jednak również odpowie-
dzialny sam użytkownik. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera zbiór ważnych 
informacji, dlatego należy dokładnie ją przeczytać przed podłączeniem i 
uruchomieniem urządzenia.  

Instalacja

1. Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i stosować się do 
zaleceń w niej zawartych.

2. Instrukcja obsługi powinna być zachowana do późniejszego wykorzysta-
nia.

3. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi 
oraz obudowie urządzenia.

4. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru/porażenia prądem, nie należy podłączać 
tunera do gniazdka/przedłużacza uszkodzonego lub kiepskiej jakości. Na-
leży okresowo sprawdzać stan przewodów i jeżeli ich wygląd wskazuje na 
uszkodzenie to trzeba wymienić je na nowe. Jeżeli zachodzi konieczność 
użycia przedłużacza, należy użyć przedłużacza z uziemieniem.

5. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania, należy sprawdzić, czy na-
pięcie w gniazdku zasilającym odpowiada specyfikacji urządzenia. W razie 
wątpliwości należy skontaktować się z elektrykiem.

6. Przeciążenie gniazda sieciowego lub przedłużacza poprzez podłączenie 
do niego zbyt wielu urządzeń może doprowadzić do pożaru lub porażenia 
prądem.

7. Przewody zasilające powinny być poprowadzone w ten sposób, aby nie 
były narażone na zgniecenia, nadepnięcia lub inne uszkodzenia. Szczegól-
ną uwagę należy zwrócić na wtyki, gniazda i miejsca wyjścia przewodów z 
urządzenia. 

8. Otwory znajdujące się w obudowie urządzenia służą do jego wentylacji. 
Chronią one tuner przed przegrzaniem zapewniając jego prawidłowe działa-
nie. Nie należy zakrywać lub blokować tych otworów innymi przedmiotami. 
Umieszczenie urządzenia w miejscu, gdzie nie będzie ono miało zapewnio-
nej wystarczającej wentylacji (w zabudowanym regale lub w pobliżu źródła 
ciepła) może doprowadzić do jego przegrzania i uszkodzenia. 

9. Używanie akcesoriów i dodatków nie dołączonych do urządzenia (lub nie 
zalecanych przez producenta), może doprowadzić do jego uszkodzenia lub 
innych zniszczeń.
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10. Nie należy używać urządzenia w miejscach, gdzie może być ono nara-
żone na zalanie (kuchnia, łazienka lub w pobliżu zbiorników z wodą) oraz 
miejscach o dużej wilgotności powietrza. Wszystkie podłączone urządze-
nia i akcesoria powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z wykwalifikowanym 
serwisem.

11. Nie należy umieszczać tunera na niestabilnym podłożu, urządzenie 
może spaść i się uszkodzić. Należy używać stojaków, uchwytów itp. prze-
znaczonych specjalnie do tego celu. Podczas montażu uchwytu/stojaka, 
należy postępować zgodnie z dołączoną do niego instrukcją.

12. Wszelkie zmiany położenia urządzenia, należy wykonywać z dużą 
ostrożnością. Upadek tunera może doprowadzić do jego uszkodzenia. 
Przed dokonaniem, jakichkolwiek zmian w okablowaniu lub podłączeniem/
odłączeniem jakiegoś przewodu, należy odłączyć urządzenie od źródła za-
silania.

13. Jeżeli urządzenie jest podłączone do anteny zewnętrznej lub telewizji 
kablowej, należy się upewnić, że antena/telewizja kablowa są prawidłowo 
uziemione (zapobiega to przepięciom oraz negatywnym skutkom wyłado-
wań atmosferycznych).

14. Zewnętrzny system antenowy nie powinien być zlokalizowany w są-
siedztwie napowietrznych linii energetycznych lub innych przewodów za-
silających. Podczas instalacji zewnętrznego systemu antenowego, należy 
zachować szczególną ostrożność, aby nie spowodować zwarcia z linią ener-
getyczną. Kontakt z taką linią może doprowadzić do porażenia instalatora 
i być śmiertelny. Instalacja anteny zewnętrznej powinna być wykonywana 
przez wykwalifikowanego instalatora.      
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Zasięg ok 6m

Bezpieczeństwo:
Zapoznaj się z instrukcją obsługi.
Nie zdejmuj obudowy - istnieje ryzyko porażenia prądem.
Przez rozpoczęciem czyszczenia urządzenia, należy odłączyć je od 
źródła zasilania. Do czyszczenia należy użyć wilgotnej ściereczki  
(nie należy używać chemicznych środków czyszczących). 

Akcesoria:
Pilot: 1szt
Instrukcja obsługi: 1 szt

Bądź przyjazny środowisku
Nie wyrzucaj baterii do śmieci. Zutylizuj je zgodnie z obowiązującym 
prawem.
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Audio L/R

RF OUT
HDMI SCARTCOAXIALRF IN

IRUSB
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1. Wyciszenie
2. Wyświetla listę kanałów ulubionych
3. Wyświetla ustawienia napisów, (jeżeli są dostępne na danym kanale)
4. Przyciski numeryczne
5. Wyświetla główne menu
6. Przycisk potwierdzenia
7. EPG – program telewizyjny
8. Pg Up/Pg Dn (nawigacja po menu)
9. Kontrola poziomu dźwięku
10. Przewiń w tył / przód
11. Poprzedni, następny
12. Odtwarzanie
13. Pauza
14. Nagrywanie
15. M/P (multiview)
16. Zoom (powiększenie obrazu)
17. Proporcje ekranu
18. Przycisk Power (wł./wył. urządzenia)
19. Telegazeta
20. Informacje o aktualnej audycji
21. Przeskok do poprzedniego kanału
22. Timer
23. Wyjście z menu
24. Rozdzielczość obrazu
25. SWAP
26. Następny, poprzedni kanał
27. Opcje audio
28. Stop
29. Przełącznik Radio / TV
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Operacje podstawowe
Podczas pierwszego włączenia urządzenia na ekranie pojawi się 
ekran powitalny (jak na rysunku poniżej).

1. Przyciskami góra / dół należy wybrać żądaną opcję.
2. Przyciskami lewo / prawo należy ustawić wybrane parametry.
3. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień, należy potwierdzić wy-
bór przyciskiem OK. Urządzenia automatycznie przejdzie do wy-
szukiwania kanałów.
4. Aby wyjść należy nacisnąć przycisk „Exit”.

Opcja ta jest dostępna, gdy pamięć USB będzie podłączona do 
urządzenia. Należy podświetlić żądaną opcję i nacisnąć przycisk 
„OK”.
• PVR - nagrane audycje
• Video - filmy
• Muzyka - muzyka
• Zdjęcia - zdjęcia, obrazy, grafika

Po wybraniu żądanej opcji, mamy dostęp do plików z danego ka-
talogu. Przełączanie się pomiędzy katalogami realizowane jest za 
pomocą przycisku „SWAP”. 

Operacje podstawowe

Odtwarzacz mediów
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Multimedia

PVR:

Czerwony przycisk: opcja zmiany nazwy
Zielony przycisk: Blokuje wybrane nagranie, gdy urządzenie  
  zapyta o hasło: domyślne to: 0000.
Żółty przycisk: zaznacza nagrania do skasowania
Przycisk  EXIT: powrót do katalogu nadrzędnego

Muzyka:

Czerwony przycisk: play lista
Zielony przycisk: dodaj wybrany utwór do ulubionych
Żółty przycisk: dodaj wszystkie utwory do ulubionych
Niebieski przycisk: edycja
Przycisk 1: sortowanie
Przycisk 2: powtarzanie
Przycisk  EXIT: powrót do katalogu nadrzędnego

Video:

Niebieski przycisk: Edycja (kasowania, kopiowanie,zmiana 
  nazwy plików).
Przycisk  EXIT: powrót do katalogu nadrzędnego
Podczas oglądania filmów za pomocą Niebieskiego  przycisku istnie-
je możliwość zmiany wielkości, koloru, tła oraz wysokości poziomu 
wyświetlanych napisów. 

Zdjęcia:

Czerwony przycisk: lista
Zielony przycisk: dodaj wybrane zdjęcia do ulubionych
Żółty przycisk: dodaj wszystkie zdjęcia do ulubionych
Niebieski przycisk: edycja
Przycisk 1: sortowanie
Przycisk 2: ustawienia
Przycisk M/P: miniaturki zdjęć (wyświetlenie 9 kolejnych 
  miniaturek zdjęć)
Przycisk  EXIT: powrót do katalogu nadrzędnego
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Edycja kanałów

Edycja kanałów
Aby przejść do edycji kanałów, należy nacisnąć przycisk „Menu”, 
następnie należy wybrać „Edycja kanału” i „Lista kanałów”.

Aby zobaczyć podgląd danego kanału, należy go podświetlić i naci-
snąć przycisk „OK”.
Za pomocą przycisków Góra/Dół można wybrać żądany kanał.
Aby przewinąć całą stronę, należy użyć przycisków Page Up/Page 
Down.

Opis dodatkowych funkcji przypisanych do przycisków: 

FAV - dodanie kontaktu do listy ulubionych
Przycisk czerwony - zablokowanie kanału
Przycisk zielony - pominięcie kanału na liście
Przycisk żółty - przestawienie kanału na liście (opcja dostępna przy 
wyłączonej funkcji LCN).
Przycisk niebieski - edycja (sortowanie, zmiana nazwy, usunięcie).
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Należy podświetlić żądany kanał i nacisnąć przycisk „OK”. Na ekra-
nie pojawi się okno dialogowe, wymagające wprowadzenia hasła 
dostępu (hasło domyślne to „0000”), jeżeli hasło jest prawidłowe 
znaczek blokady pojawi się przy kanale.

Po zapisaniu zmian urządzenie będzie wymagało podania hasła 
przed włączeniem danego kanału.

Lista ulubionych kanałów

Aby dodać kanał do ulubionych, należy nacisnąć przycisk FAV. Za 
pomocą przycisków Góra/Dół należy wybrać żądaną grupę i po-
twierdzić wybór przyciskiem „OK”. Aby anulować zaznaczenie nale-
ży ponownie nacisnąć przycisk „OK” na zaznaczonej grupie. 
Po wybraniu grupy należy nacisnąć przycisk „Exit”. Przy kanale bę-
dzie widoczny znaczek ulubionej grupy.

Edycja kanałów

Blokada kanału

Aby zablokować kanał, należy nacisnąć czerwony przycisk. 
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Lista kanałów radiowych

Operacje na liście kanałów radiowych są bardzo podobne do  ope-
racji na liście kanałów telewizyjnych, jedyna różnica jest taka, że nie 
wyświetla się podgląd wideo w prawej części okna.

Kasowanie wszystkich kanałów
Aby skasować wszystkie kanały, należy wybrać opcję „Kasuj 
wszystko” i potwierdzić wybór przyciskiem „OK”. 

Edycja kanałów
Przesunięcie kanału

Aby przesunąć kanał na liście, należy nacisnąć żółty przycisk, wy-
brać kanał i potwierdzić wybór przyciskiem „OK”. Za pomocą przy-
cisków Góra/Dół należy przenieść kanał w żądane miejsce i naci-
snąć przycisk „OK”.

Uwaga: Opcja działa prawidłowo przy wyłączonej funkcji LCN.
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Menu instalacja
Z menu głównego należy wybrać „Instalacja” a następnie „Instala-
cja DVBT”.

1. Ręczne wyszukiwanie 
Z menu głównego należy wybrać opcję „Ręczne wyszukiwanie”, na 
ekranie ukaże się okno wyszukiwania.

Kanał można wyszukać podając jego numer lub częstotliwość.

W zależności od wybranej opcji, aktywne będą inne pola do wpro-
wadzania parametrów.

Po ustawieniu wszystkich parametrów, należy podświetlić opcję 
„Szukaj” i nacisnąć przycisk „OK”.

2. Automatyczne wyszukiwanie 
Z menu głównego należy wybrać opcję „Auto wyszukiwanie”, na 
ekranie ukaże się okno wyszukiwania.

Menu instalacja
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Ustawienia systemu
Z menu głównego należy wybrać opcję „Ustawienia systemu”. Na 
ekranie ukaże się okno jak na rysunku poniżej:

Wybór języka

W menu „Ustawienia systemu” należy wybrać opcje „Język”, na ekra-
nie pojawi się okno wyboru języka.

Menu instalacja

Należy wybrać żądany kraj, czy wyszukiwane mają być wyłącznie 
kanały niekodowane oraz wyłącznie kanały DVB-T2 . 

3. LCN 
Opcja umożliwia włączenie/wyłączenie funkcji LCN (domyślnie funk-
cja jest włączona). Przy włączonej funkcji LCN kanały są ustawione 
w kolejności przewidzianej przez nadawcę. Aby ręcznie ustawić ko-
lejność kanałów, należy wyłączyć tą funkcję.
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Ustawienia systemu

Opcja umożliwia zmianę języka: menu, pierwszej ścieżki dźwiękowej, 
drugiej ścieżki dźwiękowej oraz telegazety.

System TV

W menu „Ustawienia systemu” należy wybrać opcje „System TV”, na 
ekranie pojawi się okno ustawień.

Menu umożliwia ustawienie rozdzielczości video, formatu obrazu, 
wyjścia video oraz cyfrowego wyjścia audio.
Funkcja zmiany rozdzielczości i formatu obrazu jest również dostęp-
na podczas odtwarzania filmów  z podpiętych do urządzenia ze-
wnętrznych nośników danych.

Rozdzielczość video (żółty przycisk): 480i/480p/576i/576p/720p_50/
  720p_60/1080i_60/1080p_50/1080p_60/
  1080p_25/1080p_30/1080p_24
Format obrazu (zielony przycisk):      Auto/4:3PS/4:3LB/16:9
Wyjście video:         SCART/RGB
Cyfrowe wyjście audio:   LPCM out / BS out
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Ustawienia ekranu

Ustawienia systemu

Menu umożliwia zmianę jasności, kontrastu, nasycenia, barwy i ostro-
ści obrazu.

Ustawienia czasu lokalnego
Menu umożliwia ustawienie daty i czasu.

Region:  Umożliwia zmianę ustawień regionu.
Użycie GMT: Umożliwia użycie czasu GMT. Funkcja 
  umożliwia wyłącznie czasu GMT, użycie 
  zdefiniowanego czasu badź regionalnego.
Przesunięcie GMT: Funkcja dostępna wyłącznie w przypadku  
  ustawienia „Zdefiniowane” w ustawieniach  
  „Użycie GMT”. Przesunięcie GMT wynosi 
  „-11:30 ~ +12:00” zwiększany co pół godziny. 

Czas letni: Włączenie wyłączenie czasu letniego.
Data:   Ustawienie daty (zmiana daty i czasu jest 
  możliwa, jeżeli funkcja GMT jest wyłączona.
Czas:  Ustawienie czasu.

Ustawienia timera
Menu pozwala na wprowadzenie ustawień funkcji Timer.
Bezpośredni dostęp do funkcji przycisk „Timer” na pilocie.

Tryb:  Wył./Jendorazowy/Codzienny
Tryb włączenia: Nagrywanie/Kanał
Wybór kanału: Umożliwia ustawienie danego kanału.
Data:  Umożliwia ustawienie daty nagrania.
Godzina:  Umożliwia ustawienie czasu rozpoczęcia 
  nagrania.
Okres czasu: Umożliwia ustawienie czasu trwania 
  nagrania. 
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Ustawienia systemu

Blokada rodzicielska

Menu umożliwia wprowadzenie ustawień blokady rodzicielskiej.

W ustawieniach systemowych, należy wybrać “Blokada 
rodzicielska” i nacisnąć przycisk “OK”. Następnie należy wprowadzić 
hasło dostępu  (domyślne hasło to: ”0000”). Po wprowadzeniu po-
prawnego hasła, wyświetlone zostanie menu kontroli rodzicielskiej.

Zablokuj menu: Funkcja umożliwia zablokowanie dostępu  do 
  menu urządzenia. Po ustawieniu blokady, 
  wejście do menu będzie chronione hasłem.
Blokada wieku: Wył./wiek 10/wiek 12/wiek 16/wiek 18
Nowe hasło: Umożliwia zmianę hasła.
Potwierdź hasło:  Potwierdzenie nowego hasła przy zmianie.

Opcja ta pozwala zmieniać nazwy grup ulubionych kanałów.

1. W menu kanały wybierz „Ulubione„
2 Wybierz grupę i wciśnij OK, wprowadź żądaną nazwę i potwierdź  
przyciskiem ok.
3. Wciśnij wyjście aby opuścić menu.

Ulubione

Menu umożliwia zmianę ustawień OSD.

Czas trwania:  1-10s
Przezroczystość: Umożliwia ustawienie przezroczystości OSD: 
  Wył./10%/20%/30%/40%.

Ustawienia OSD
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Ustawienia systemu

Informacje o HDD
Opcja wyświetla informacje o aktualnie używanym nośniku USB
W menu  „Ustawienia systemu„ należy wybrać „Informacje o HDD”.

Aby sformatować nośnik, należy nacisnąć żółty przycisk na pilocie. 
Nośnik można sformatować na system FAT lub NTFS.

Uwaga: formatowanie bezpośrednio usuwa wszystkie zapisane 
na dysku dane.

Aby zmienić ustawienia DVR, należy nacisnąć niebieski przycisk 
na pilocie.

42

REC & TMS - włączone nagrywanie i Timeshift
Record - włączone tylko nagrywanie
Timeshift - wlączony tylko Timeshift

Ustawienia Multiview

Opcja umożliwia ustawienie wyświetlania kanałów w trybie okien-
kowym (multiview). Istnieje możliwość ustawienia trybu 3x3 lub 
4x1. Wywołanie funkcji w trybie telewizji przyciskiem M/P na pilo-
cie zdalnego sterowania.
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Ustawienia systemu

Ustawienia PVR
To menu pozwala na zmianę konfiguracji PVR.
Za pomocą przycisków „Góra” lub „Dół” wybierz żądaną opcję a na-
stępnie przyciskami „Prawy” / „Lewy” dostosuj ustawienie.

• TimeShift   AUTO/Pauza/Wyłącz
• Skok przewijania  30sek/1min/4min/10min/30min
• Nagrywanie Timeshift  Wyłącz/Włącz
• Nagrywanie w PS   Wyłącz/Włącz

PS: Nagrywanie do pliku z rozszerzeniem *.MPEG.

Uwaga Funkcja PS działa prawidłowo wyłącznie dla kanałów nadawa-
nych w standardzie mpeg-2.
Przy obowiązującym w Polsce standardzie mpeg-4 nagrane zostaną 
pełne informacje w formacie TS.

Inne ustawienia
Opcja umożliwia ustawienie zasilania anteny oraz automatycznego 
wyłączenia. 
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Narzędzia

Narzędzia
W menu głównym należy wybrać opcje „Narzędzia”.

Informacje

Opcja ta wyświetla informacje o urządzeniu

Ustawienia fabryczne

Funkcja przywraca ustawienia fabryczne urządzenia, jeżeli urządzenie 
zapyta o hasło wpisz 0000.
Przywrócenie ustawień fabrycznych kasuje listę kanałów i wszystkie 
ustawienia.

Aktualizacja oprogramowania

Funkcja umożliwia aktualizację oprogramowania urządzenia.
1. Przejdź do menu „Narzędzia” i wybierz:
„Aktualizacja oprogramowania prze USB” naciśnij „ok”
2. Tryb aktualizacji ustawiamy na „Allcode”. Z nośnika USB wskaż
plik aktualizacji, podświetl „start”, a następnie naciśnij klawisz „ok.”,
aby rozpocząć aktualizację.
3. Pojawi się komunikat z potwierdzeniem zmiany oprogramowania, naci-
śnij „Tak” jeżeli chcesz zmienić oprogramowanie lub „Nie”, jeżeli zmiana 
ma zostać anulowana
Ważne! Wyłączenie urządzenia przed ukończeniem aktualizacji grozi 
uszkodzeniem odbiornika i nie jest objęte naprawą gwarancyjną!
4. Po załadowaniu softu urządzenie wyłączy się i ponownie uruchomi z 
planszą powitalną.
Uwaga! Niedozwolone jest stosowanie oprogramowania modyfikowanego 
lub przeznaczonego do innych modeli. Uszkodzenie urządzenia spowodo-
wane złym wykonaniem aktualizacji nie podlega naprawie gwarancyjnej!
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Narzędzia

Bezpieczne odłączenie USB

Z menu “Narzędzia” należy wybrać “Bezpieczne odłączenie USB” i na-
cisnąć przycisk “OK”.
Następnie należy potwierdzić wybór przyciskiem “OK”.

Gry

W menu “Narzędzia” znajdują się również gry: Othello i Sudoku. 
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Timeshift / Nagrywanie
Aby korzystać z tych funkcji podłącz pamięć USB.
Urządzenie umożliwia 
• Zatrzymanie audycji i obejrzenie jej później
• Nagranie audycji
• Gdy skończy się miejsce na nośniku, nagrywanie zostanie zatrzy-
mane.

Używaj pamięci w standardzie USB 2.0.

Timeshift 

Zatrzymanie
- Aby zatrzymać oglądanie programu należy nacisnąć przycisk „Pau-
za”.
- Za pomocą przycisków „Lewy”/”Prawy” wybierz moment, od które-
go chcesz rozpocząć oglądanie i potwierdź wybór przyciskiem „OK”

Odtwarzanie
Podczas odtwarzania wideo można wykonać następujące czynności:
- Naciśnij przycisk „Pauza” aby zatrzymać odtwarzanie.
- Naciśnij przycisk „Do przodu” aby przewinąć odtwarzanie do przodu.
- Naciśnij przycisk „Do tyłu” aby przewinąć odtwarzanie do tyłu.

Zatrzymanie odtwarzania
Naciśnij przycisk „STOP”  aby zatrzymać odtwarzanie. 
 

Timeshift / Nagrywanie

Nagrywanie

- W Trybie nagrywania naciśnij przycisk „REC” na pilocie aby rozpo-
cząć nagrywanie oglądanego programu. 
- Aby zmienić domyślny czas trwania nagrywania naciśnij 2x klawisz 
„REC” i wpisz czas po którym nagrywanie ma zostać zakończone
- Aby zatrzymać nagrywanie naciśnij przycisk „Stop” wyświetlone zo-
stanie okno potwierdzenia. Naciśnij „Tak” aby zatrzymać nagrywanie 
lub „Nie” aby kontynuować.

Możliwe jest zaprogramowanie nagrań przez opcję „Timer” lub wybór 
audycji przez EPG (patrz odpowiedni rozdział instrukcji)

Pamięci USB o słabych parametrach mogą nie współpracować po-
prawnie z urządzeniem
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Elektroniczny przewodnik po 
kanałach (EPG)
1. Aby wyświetlić na ekranie przewodnik EPG, należy nacisnąć
przycisk „EPG” na pilocie zdalnego sterowania.
2. Nawigacja po przewodniku odbywa się za pomocą znajdujących
się na pilocie przycisków kierunkowych.
3. Aby zaplanować nagranie danej audycji należy ją podświetlić i na-
cisnąć zielony klawisz „TIMER” Wyświetlą się nam ustawienia time-
ra które można jeszcze edytować lub potwierdzić klikając na przy-
cisk zapisz.

EPG / Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów
W niektórych regionach sygnał telewizji cyfrowej może być sła-
by.  W takim przypadku zaleca się użycie anteny z wbudowanym 
wzmacniaczem antenowym.

Problem Przyczyna Rozwiązanie
Dioda zasilania się 
nie świeci

Odłączony przewód za-
silający.

Należy sprawdzić prze-
wód zasilający

Brak sygnału Przewód antenowy 
odłączony
Antena uszkodzona/
niewłaściwie ustawiona
Brak nadawanego sy-
gnału

Należy sprawdzić pod-
łączenie anteny
Należy sprawdzić an-
tenę

Brak obrazu lub 
dźwięku

Nie został wybrany od-
powiedni tryb na tele-
wizorze

Należy wybrać odpo-
wiedni tryb na telewi-
zorze 

Informacja, że ka-
nał jest zakodowa-
ny / niedostępny

Kanał zakodowany /
niedostępny

Należy wybrać inny 
kanał

Nie działa pilot 
zdalnego stero-
wania

Wyłączone urządzenie
Pilot nie skierowany w 
kierunku urządzenia
Przeszkoda pomiędzy 
pilotem a urządzeniem 
Wyczerpane baterie 
pilota 

Należy włączyć tuner
Należy skierować pilot 
w stronę tunera
Należy usunąć prze-
szkodę
Należy wymienić bate-
rie pilota na nowe
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Specyfikacja

Problem Przyczyna Rozwiązanie
Po przeniesieniu 
urządzenia do inne-
go pomieszczenia, 
urządzenie przesta-
ło odbierać kanały 

Podłączenie anteny w 
nowym miejscu może 
być inne (mieć mniej-
szą siłę sygnału, co po-
woduje słabszy odbiór 
kanałów lub jego brak)

Należy sprawdzić pod-
łączenie anteny lub 
spróbować podłączyć 
do niej wzmacniacz 

Specyfikacja
TUNER • WEJŚCIE RF x1

  (IEC-TYPE, IEC169-2, ŻEŃSKIE)
• WYJŚCIE RF x1
  (IEC-TYPE, IEC169-2, MĘSKIE  
  (PRZELOTOWE))
• ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI:
  174MHz~230MHz(VHF)
  470MHz ~862MHz (UHF)
• POZIOM SYGNAŁU:
  -15 ~ -70 dbm

DEKODER
• DEKODER VIDEO

• DEKODER AUDIO

• WEJŚCIE

• FORMAT VIDEO
• WYJŚCIE VIDEO
• MODULACJA

MPEG-1/2/4; H.264; VC-1; 
real media decoder (opcja)
MPEG-4 ASP SUPPORTED
MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 
ICE958 SPDIF/AC3 / E-AC3
Max. 60Mbit/s @ MPEG2
Max. 80Mbit/s @ H.264/AVC
4:3/16:9/AUTO
HDMI,RGB
QPSK,16QAM,64QAM

POŁĄCZENIA 
• KABEL ZASILAJĄCY
• TUNER
• SCART
• SPDIF
• PORT DANYCH
• HDMI

PODŁĄCZONY NA STAŁE
WEJŚCIE ANTENY x1, WYJŚCIE RF x1
DO TV x1
COAXIAL x1
PORT USB 
WYJŚCIE HDMI x1

ZASILANIE
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE 
POBÓR MOCY

AC220~240V, 50/60Hz
MAX. 6W

UWAGA: Specyfikacja i wygląd urządzenia mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia.
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