Instrukcja obsługi
DIGIB SkyHD1
Odbiornik Naziemnej Telewizji Cyfrowej DVB
DVB-T

W celu właściwego używania produktu przeczytaj dokładnie poniższą instrukcję, a następnie zachowaj ją do przyszłego wglądu.
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Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować
pokryw urządzenia. Produkt nie posiada żadnych części, które mogłyby być naprawiane
samodzielnie przez użytkownika. Naprawy powinny być wykonywane przez
wykwalifikowany personel.
UWAGA: Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie należy wystawiać
urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
•
•
•
•
•
•
•
•

Nie narażaj przewodów ani samego odbiornika na działanie wody (kapanie lub
zachlapanie) i na interakcję z żadnymi przedmiotami zawierającymi płyny, takimi
jak wazony, donice itp. (nie powinny być one umieszczane na urządzeniu).
Produkt należy trzymać z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł
ciepła, takich jak kaloryfery lub kuchenki.
Nie należy blokować otworów wentylacyjnych urządzenia. Szczeliny i otwory
służą do wentylacji. Otwory nie powinny być blokowane przez umieszczanie
produktu na poduszce, sofie lub innej podobnej powierzchni.
Nie należy umieszczać produktu na niestabilnym wózku, stojaku, trójnogu,
wsporniku lub stoliku. Urządzenie może spaść i ulec uszkodzeniu.
Należy używać tylko zasilacza dołączonego do produktu. Stosowanie innego
zasilacza spowoduje utratę gwarancji.
Należy wyjąć wtyczkę zasilania z gniazda, gdy urządzenie nie jest używane.
Należy zwrócić uwagę na ekologiczne aspekty utylizacji baterii.
Dla zapewnienia wystarczającej wentylacji wszystkie obiekty i urządzenia
powinny być oddalone od siebie o co najmniej 10 cm.

UWAGA: Nadmierne ciśnienie akustyczne ze słuchawek może spowodować utratę słuchu.
UWAGA: Należy używać tylko przystawek i akcesoriów dostarczonych przez producenta.
Do produktu jest dostarczony zasilacz sieciowy, używany także jako wyłącznik (odłączenie
urządzenia jest łatwo dostępne).

Błyskawica z symbolem strzałki wewnątrz trójkąta równobocznego ma na
celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność zaizolowanego
"niebezpiecznego napięcia" w obudowie produktu, które może być
wystarczająco wysokie by stanowić źródło porażenia prądem osób
korzystających z urządzenia.
Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi
użytkownika na obecność informacji o eksploatacji i konserwacji
(serwisowania) urządzenia w dokumentacji dołączonej do zestawu.

Kwadrat z mniejszym kwadratem wewnątrz oznacza, że produkt ma
podwójną izolację między niebezpiecznym napięciem zasilającym, a
częściami dostępnymi dla użytkownika. Podczas serwisu należy używać
wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
UWAGA:
Gdy urządzenie pracuje nieprawidłowo w wyniku zmian elektrostatycznych
należy je zresetować.
Zewnętrzne urządzenie USB (dysk USB) powinno być podłączone do
odbiornika bezpośrednio poprzez port USB. W celu uniknięcia zakłóceń
transferu danych i innych możliwych problemów nie powinno się stosować
przewodów oraz przedłużaczy USB.
Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba wyrzucenia produktu należy pamiętać, że
urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadkami domowymi.
Należy poddać je odpowiedniej utylizacji. Skontaktuj się z władzami
lokalnymi lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji odnośnie procesu
recyklingu (dyrektywa odnośnie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego).
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KONTROLKA MOCY: używana, aby wizualnie pokazać stan zasilania odbiornika;
zielona dioda LED będzie się świecić, gdy odbiornik jest włączony, a czerwona
gdy przeszedł on w tryb czuwania.
CZUJNIK SYGNAŁU PILOTA: odbiera sygnał podczerwieni przekazywany przez
pilot dedykowany do urządzenia.
PORT USB: używany, aby podłączyć urządzenie USB 2.0.
Wyświetlacz LED: wskazuje numer aktualnie wybranego kanału.

Wygląd panelu tylnego

1.
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4.
5.
6.
7.
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RF IN: gniazdo anteny zewnętrznej. 2. RF OUT: wyjście anteny zewnętrznej.
COAXIAL: koaksjalne cyfrowe wyjście audio (S/PDIF).
HDMI OUT: port wyjściowy do podłączenia urządzeń HDMI, umożliwiający
transmisję sygnałów audiowizualnych wysokiej rozdzielczości w jakości cyfrowej.
TV SCART: port połączenia z odbiornikiem TV.
VCR SCART: port połączenia z odtwarzaczem DVD lub z innym urządzeniem
odtwarzania lub zapisu obrazu.
ZASILANIE: port zasilacza sieciowego.
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II. Pilot zdalnego sterowania
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MUTE: chwilowe wyciszenie/przywrócenie głosu po wyciszeniu.
INFO: wyświetlanie dodatkowych informacji o kanale.
TTX: wyświetlanie telegazety (w trybie OSD i VBI).
SUBTITLE: wybór języka napisów.
EXIT: wyjście z aktualnego menu lub powrót do poprzedniego.
OK: potwierdzenie wejścia lub wyboru; wyświetlenie listy kanałów.
PRAWO/LEWO: nawigacja w menu; zwiększanie lub zmniejszanie siły głosu.
TV/RADIO: przełączanie pomiędzy trybem radia, a trybem TV.
RECALL: przełączanie pomiędzy dwoma ostatnio oglądanymi kanałami.
GOTO: wybór czasu odtwarzania mediów.
PREV: przejście do poprzedniej ścieżki podczas odtwarzania mediów oraz
przejście do poprzedniego kanału podczas trybu TV.
NEXT: przejście do kolejnej ścieżki podczas odtwarzania mediów oraz przejście
do kolejnego kanału podczas trybu TV.
REPEAT: włączanie lub wyłączanie funkcji powtórek.
STOP: zatrzymanie odtwarzania w trybie mediów.
STANDBY: włączanie lub przejście w stan czuwania.
EPG: Elektroniczny przewodnik po programach.
AUDIO: wybór języka audio lub trybu audio.
GÓRA/DÓŁ: nawigacja w menu; wybór następnego lub poprzedniego kanału.
MENU: wejście do głównego menu.
FAVOURITE: przywołanie kanałów ulubionych.
0-9 (klawisze numeryczne): wybór kanału lub ustawień.
FWD: przesunięcie w przód podczas odtwarzania mediów.
REV: przesunięcie w tył podczas odtwarzania mediów.
PLAY: rozpoczęcie lub kontynuacja odtwarzania mediów.
PAUSE: pauza podczas odtwarzania mediów.
KOLOROWE PRZYCISKI (CZERWONY, ZIELONY, ŻÓŁTY, NIEBIESKI): operacje
podczas pracy z telegazetą, a także przy ustawieniach programów.
REC: nagrywanie.
LIST: przywołanie listy nagranych plików.
DTV/VCR: wybór trybu pomiędzy DTV, a VCR.
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Instalacja baterii

Zdejmij pokrywę baterii z pilota zdalnego sterowania i umieść 2 baterie AAA
wewnątrz komory.
Schemat poniżej pokazuje prawidłowy sposób umieszczenia baterii wewnątrz
komory.

Pilot nie będzie działał poprawnie, jeśli czujnik sygnału pilota na urządzeniu jest
zakryty.
UWAGA: Bardzo jasne światło słoneczne może zmniejszyć czułość pilota.

Używanie pilota

Aby korzystać z pilota zdalnego sterowania skieruj go w kierunku przedniego
panelu dekodera. Pilot ma zasięg do 7 metrów od dekodera i kąt działania do 60
stopni.
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III. Połączenia

IV. Pierwsza instalacja i obsługa

UWAGA: Upewnij się, że specyfikacja zasilania w Twoim domu jest zgodna z
zakresem zasilania odbiornika. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy
otwierać pokryw odbiornika.

Po prawidłowym wykonaniu wszystkich połączeń włącz telewizor i sprawdź, czy
odbiornik jest podłączony do głównego źródła zasilania. Naciśnij przycisk
STANDBY, aby włączyć odbiornik. Jeśli korzystasz z odbiornika po raz pierwszy
lub przywrócone zostały ustawienia fabryczne na ekranie telewizora pojawi się
menu główne, pozwalające na automatyczną konfigurację.

1) Wybierz Język OSD i wciśnij PRAWO/LEWO, aby wybrać język menu
([Polski]).
2) Wybierz Kraj i wciśnij PRAWO/LEWO, aby wybrać kraj przebywania
([Polska]).
3) Wybierz Kanały i wciśnij PRAWO lub OK, aby rozpocząć automatyczne
wyszukiwanie programów.
4) Po zakończeniu wyszukiwania programów można rozpocząć oglądanie.
UWAGA: Podczas podłączania dekodera do innych urządzeń, takich jak telewizor,
magnetowid lub wzmacniacz, odwołaj się do odpowiednich instrukcji tych
urządzeń. Upewnij się również, że przed podłączeniem tych urządzeń zostały one
wcześniej odłączone od zasilania.
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Ustaw ulubiony programu TV lub stację radiową:
Zaznacz pożądany program, po czym wciśnij na pilocie przycisk FAVOURITE.
Pojawi się przy nim symbol w kształcie serca, a program zostanie oznaczony jako
ulubiony.
1) Powtórz poprzedni krok, aby wybrać więcej ulubionych programów.
2) Wciśnij EXIT, aby zatwierdzić zmiany i opuścić menu.

Podstawowe funkcjonalności w menu użytkownika

1.

USTAWIENIA PROGRAMÓW

Wciśnij na pilocie MENU i wybierz opcję Program.
Menu Program zawiera opcje pozwalające na dostosowanie ustawień
zarządzania programami. Wybierz daną opcję, wciśnij OK lub PRAWO, aby ją
dostosować. Wciśnij EXIT, aby opuścić menu.

Usuwanie pozycji z ulubionych:
Wciśnij przycisk FAVOURITE na pilocie podczas zaznaczenia programu już
przypisanego do ulubionych. Spowoduje to usunięcie programu z listy
ulubionych.
1.1.2. Oglądanie ulubionych programów
1) Wciśnij przycisk FAVOURITE, aby wyświetlić menu Ulubione.
2) Wciskaj GÓRA/DÓŁ, aby zaznaczyć jeden z Twoich ulubionych
programów.
3) Wciśnij OK, aby wybrać uprzednio zaznaczony program.
1.1.3. Usuwanie programu TV lub stacji radiowej
1) Zaznacz pożądany program, a następnie wciśnij przycisk NIEBIESKI.
Pojawi się komunikat, wówczas wciśnij OK, aby usunąć pozycję.
2) Powtórz poprzedni krok, aby usunąć więcej programów.
1.1.4. Pomijanie programu TV lub stacji radiowej
1) Zaznacz pożądany program a następnie wciśnij przycisk ZIELONY.
Wyświetlony zostanie symbol pominięcia. Program zostanie oznaczony
jako ten, który ma być pomijany.
2) Powtórz poprzedni krok, aby pominąć więcej programów.
3) Wciśnij EXIT, aby zatwierdzić zmiany i opuścić menu.

1.1. EDYCJA PROGRAMÓW
Aby edytować preferencje programów (zmień, pomiń, blokuj, skasuj, ulubione)
należy wejść w menu Edycja programu. Aby wejść w opcje potrzebne będzie
hasło dostępu. Wprowadź domyślne, fabryczne hasło:'000000'.

Odbieranie programom statusu „pomijaj”:
Wciśnij ponownie przycisk ZIELONY podczas zaznaczenia programu, który ma
już status „pomijanego”, aby anulować ten status.

1.1.1. Przypisywanie ulubionych programów
Możesz stworzyć krótką listę ulubionych programów, do których można łatwo
uzyskać dostęp.
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1.1.5. Przenoszenie programu TV lub stacji radiowej
1) Zaznacz pożądany program, a następnie wciśnij przycisk CZERWONY.
2) Pojawi się symbol przenoszenia.
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3) Wciskaj GÓRA/DÓŁ, aby przenieść program.
4) Wciśnij OK, aby zatwierdzić.
5) Powtórz poprzedni krok, aby przenieść więcej programów.

Ustaw opcję LCN na aktywną [Włącz] lub wyłącz ją [Wyłącz]. LCN to identyfikator
definiujący położenie kanału na liście kanałów. Wyłączona opcja automatycznie
aktualizuje identyfikator kanału do bieżącej pozycji na liście w sytuacji
przesunięcia.

1.1.6. Blokowanie programów
Można zablokować wybrane programy.

2.

Zablokuj Program TV lub Radio:
1) Zaznacz pożądany program, a następnie wciśnij przycisk ŻÓŁTY. Pojawi
się symbol blokady. Program zostanie oznaczony jako zablokowany.
2) Powtórz poprzedni krok, aby zablokować więcej programów.
3) Wciśnij EXIT, aby zatwierdzić zmiany i opuścić Menu.
4) Wciśnij ponownie ŻÓŁTY przycisk podczas zaznaczania programu, który
ma już status zablokowanego, aby anulować ten status.
5)

USTAWIENIA OBRAZU

Wciśnij na pilocie MENU, a następnie wybierz Obraz.
Menu udostępnia opcje dostosowania ustawień obrazu. Wciskaj GÓRA/DÓŁ, aby
wybrać opcję, a następnie PRAWO/LEWO, aby ją dostosować. Wciśnij EXIT, aby
opuścić menu.

Aby obejrzeć zablokowany program będziesz poproszony o wprowadzenie hasła
(domyślnie jest to '000000’ - możesz też ustawić swoje własne hasło).

1.2. EPG (Elektroniczny przewodnik po programach)
EPG jest elektronicznym przewodnikiem po programach. Pokazuje zaplanowane
programy i audycje przypisane danemu kanałowi na 7 kolejnych dni tygodnia.
Wciśnij przycisk EPG na pilocie, aby uzyskać dostęp do tej funkcji.
Użyj przycisków GÓRA/DÓŁ, aby zaznaczyć pożądany program. Jeśli jest więcej
niż jedna strona informacji wciśnij przycisk NIEBIESKI, aby przejść stronę wyżej
lub ŻÓŁTY, by przejść stronę niżej.
2.1. PROPORCJE OBRAZU

1.3. SORTOWANIE

Należy ustawić format wyświetlania min. na: [4:3 Pan&Scan], [4:3 Letter Box],
[16:9], [Auto], aby uzyskać najlepszy i maksymalny rozmiar wyświetlanego
obrazu podczas oglądania telewizji.

Opcja pozwala na uporządkowanie kanałów według następujących kryteriów:
[LCN] - Sortowanie w porządku rosnącym,
[Nazwa] - Sortowanie w kolejności alfabetycznej,
[Service ID] – Sortowanie według ID stacji,
1.4. LCN (Logiczny numer kanału)
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2.2. ROZDZIELCZOŚĆ
Jeśli obraz nie jest poprawnie wyświetlany, należy zmienić ustawienia.
Ustawienia dostępne w tej opcji są zgodne z najczęściej stosowanymi
rozdzielczościami HDMI:
[576i] dla systemu PAL,
[576p]: dla systemu PAL,
[720p]: dla systemu NTSC lub PAL,
[1080i]: dla systemu NTSC lub PAL,
[1080p]: 50Hz.
2.3. FORMAT TV
Jeśli obraz nie jest poprawnie wyświetlany, należy zmienić ustawienia zgodnie z
najczęściej używanymi dla danego kraju:
[NTSC]: dla systemu NTSC,
[PAL]: dla systemu PAL (Europa, w tym Polska).

3.1. PRZESZUKIWANIE AUTOMATYCZNE
Wyszukaj i zainstaluj wszystkie dostępne kanały. Ta opcja nadpisuje kanały
aktualnie używane:
1) Wybierz Przeszukiwanie automatyczne i wciśnij OK lub PRAWO, aby
rozpocząć wyszukiwanie.
2) Aby anulować wyszukiwanie wciśnij EXIT.

2.4. WYJŚCIE WIDEO
[CVBS]: wyjście CVBS,
[RGB]: wyjście RGB.

3.2. PRZESZUKIWANIE RĘCZNE
3.

PRZESZUKIWANIE KANAŁÓW
Wyszukaj nowe kanały ręcznie. Ta opcja daje możliwość dodawania nowych
kanałów bez zmiany aktualnej listy kanałów:
1) Wybierz Przeszukiwanie ręczne i następnie wciśnij OK lub PRAWO.
Pojawi się okno wyszukiwania.

Wciśnij na pilocie MENU, a następnie zaznacz Kanały.
Menu udostępnia opcje dostosowania ustawień przeszukiwania. Wciskaj
GÓRA/DÓŁ, aby wybrać opcję, a następnie PRAWO/LEWO, aby ją dostosować.
Wciśnij EXIT, aby opuścić menu.
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4.1. USTAWIENIA CZASU

2) Wciskaj PRAWO/LEWO, aby wybrać pożądaną częstotliwość.
3) Wciśnij OK, aby zacząć szukanie.
Jeżeli kanał zostanie znaleziony jest zapisywany i dodawany do listy kanałów.
Jeżeli kanału nie można odnaleźć następuje wyjście z menu.

Wybór: [Automatyczny] lub [Ręczny] - tryb aktualizowania zmian czasu.

3.3. KRAJ

4.2. REGION

Wybierz z listy kraj, w którym się znajdujesz.

Wybierz kraj, w którym przebywasz, jeśli opcja Ustawienia czasu jest ustawiona
na tryb [Automatyczny].

3.4. ZASILANIE ANTENY
4.3. STREFA CZASU
Włącza opcję zasilania anteny, jeśli jakaś antena zewnętrzna jest podłączona do
urządzenia.

4.

Wybierz strefę czasową, jeśli opcja Ustawienia czasu jest ustawiona na tryb
[Ręczny].
4.4. AUTO UŚPIENIE

USTAWIENIA CZASU

Jeśli to ustawienie jest wyłączone [Wyłącz], funkcja nie działa. Jeśli to ustawienie
jest włączone [Włącz], po określonym domyślnie czasie zostanie wyświetlony
komunikat, że urządzenie przejdzie za moment automatycznie w tryb uśpienia
(gotowości). Komunikat pojawi się tylko w przypadku tej konkretnej funkcji.

Wciśnij MENU, a następnie zaznacz Czas.
Menu udostępnia opcje dostosowania ustawień czasowych. Wciskaj GÓRA/DÓŁ,
aby wybrać opcję, a następnie PRAWO/LEWO, aby ją dostosować. Wciśnij EXIT,
aby opuścić menu.
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5.

OPCJE OGÓLNE

6.

USTAWIENIA SYTEMOWE

Wciśnij MENU, a następnie zaznacz Opcje ogólne.
Menu udostępnia opcje dostosowania ustawień języka menu, napisów oraz
języka audio. Wciskaj GÓRA/DÓŁ, aby wybrać opcję, a następnie PRAWO/LEWO,
aby ją dostosować. Wciśnij EXIT, aby opuścić menu.

Wciśnij MENU, a następnie zaznacz System.
Menu udostępnia opcje dostosowania ustawień systemowych. Wciskaj
GÓRA/DÓŁ, aby wybrać opcję, a następnie PRAWO/LEWO, aby ją dostosować.
Wciśnij EXIT, aby opuścić menu.

5.1. JĘZYK OSD (On Screen Display)

6.1. BLOKADA RODZICIELSKA

Wybierz język menu (sugerowany polski).
5.2 JĘZYK NAPISÓW

Możesz ograniczyć dostęp do kanałów, które są nieodpowiednie dla dzieci. Aby
ograniczyć/zablokować kanał trzeba wprowadzić domyślne hasło '000000' lub
własne spersonalizowane hasło.

Wybierz preferowany język napisów.

6.2. USTAW HASŁO

5.3. JĘZYK AUDIO

Ustawianie lub zmiana hasła do zablokowanych programów. Wpisz stare hasło
lub domyślne hasło '000000'. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie nowego
spersonalizowanego hasła. W celu potwierdzenia należy ponownie wprowadzić
nowe hasło. Po potwierdzeniu naciśnij EXIT, aby wyjść z menu.

Wybierz preferowany język audio do oglądania telewizji.
Jeśli wybór języka nie jest dostępny zostanie użyty domyślny język programu.
5.4. DŹWIĘK CYFROWY
Wybierz tryb wyjścia cyfrowego audio.
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6.3. PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE

7.1 MULTIMEDIA

W menu głównym wybierz Przywróć ustawienia fabryczne i wciśnij OK lub
PRAWO, aby zaznaczyć.
Wprowadź aktualne hasło lub domyślne hasło '888888'i naciśnij OK, aby
potwierdzić. Opcja ta spowoduje usunięcie wszystkich kanałów i ustawień.

Gdy urządzenie zewnętrzne USB jest podłączone możliwy jest wybór opcji:
[Muzyka], [Zdjęcia], [Film] oraz [PVR] (nagrywanie) za pomocą przycisków
PRAWO/LEWO. Należy wcisnąć OK, aby potwierdzić wybór.
Jeśli żadne z urządzeń USB nie jest podłączone na ekranie pojawi się komunikat
"Brak urządzenia USB”.

6.4. INFORMACJE
Opcja wyświetla nazwę modelu, sprzętu oraz informacje o oprogramowaniu.
6.5. AKTUALIZACJA
Opcja pozwala na zaktualizowanie oprogramowania odbiornika poprzez
urządzenie podpięte do portu USB (np. dysk twardy, pendrive). Na dysku musi
znajdować się oficjalne oprogramowanie dostarczone od producenta urządzenia.
Drugi sposób aktualizacji to tzw. DVB-SSU (OTA), czyli mechanizm ładowania
oprogramowania „z powietrza” (over the air).
7.

ODTWARZANIE PLIKÓW MULTIMEDIALNYCH PRZEZ USB

Wciśnij przycisk MENU i wybierz USB używając przycisków PRAWO/LEWO.
Menu udostępnia opcje odtwarzania plików muzycznych (MP3, WMA, MP4),
zdjęć (JPG, PNG, BMP) oraz innych plików multimedialnych (AVI, MKV, MOV,
MP4, TS, XVID, DIVX).

7.2 OPCJE ZDJĘĆ
[Czas slajdu] - ustaw czas wyświetlania jednego slajdu: 1~8 sekund.
[Przejście] - ustaw efekt zmiany slajdu: 0~59 lub losowo.
[Proporcje obrazu]:
[Zachowaj] - wyświetlaj obraz w jego oryginalnym rozmiarze.
[Odrzuć] - wyświetlaj obraz dopasowując go do wielkości ekranu.
7.3. OPCJE FILMÓW
7.3.1. Wielkość napisów
[Małe] - wyświetlaj napisy małej wielkości.
[Średnie] - wyświetlaj napisy średniej wielkości.
[Duże] - wyświetlaj duże napisy.
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7.3.2 Tło napisów
[Białe] - wyświetlaj napisy na białym tle.
[Przeźroczyste] - wyświetlaj napisy w tle przezroczystym.
[Szare] - wyświetlaj napisy na szarym tle.
[Żółto-zielone] - wyświetlaj napisy na żółto-zielonym tle.

V. Rozwiązywanie problemów

7.3.3 Kolor napisów
[Czerwony], [Niebieski], [Zielony], [Biały], [Czarny].

PROBLEM

POTENCJALNE
PRZYCZYNY

ROZWIĄZANIE

Brak obrazu

Brak podłączenia do
zasilania
Kabel antenowy jest
odłączony
Nieprawidłowe ustawienia

Podłącz zasilanie

Wyświetlacz pokazuje
komunikat „No Signal”

7.4 USTAWIENIA PVR
[Urządzenie nagrywające] - wybierz dysk, na którym ma być umieszczony zapis.
[Formatuj] - formatuj dany dysk.

Brak lub nieprawidłowe
podłączenie kabla audio
Wyciszony dźwięk

UWAGA:
• Producent nie gwarantuje kompatybilności odbiornika ze wszystkimi
urządzeniami pamięci masowej USB.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych,
która może wystąpić po podłączeniu zewnętrznych dysków USB do
odbiornika.
• W przypadku dysków z dużą ilością danych odczytywanie zawartości
urządzenia USB może potrwać dłużej.
• Niektóre urządzenia USB mogą nie zostać prawidłowo rozpoznane.
• Niektóre pliki, w zależności od ich rodzaju, mogą nie zostać prawidłowo
odtworzone nawet, jeśli są w formacie obsługiwanym przez urządzenie.

Ustaw odpowiedni
parametr
Podłącz kabel audio
prawidłowo
Zwiększ poziom głośności

Brak dźwięku

Jest dźwięk, nie ma obrazu

Nieprawidłowa ścieżka
dźwiękowa
Brak lub nieprawidłowe
podłączenie kabla AV
Program jest programem
radiowym
Baterie są wyczerpane

Pilot nie działa

Obraz nagle zatrzymuje
się lub przerywa
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Pilot zdalnego sterowania
nie jest skierowany na
sensor podczerwieni
urządzenia lub znajduje się
w zbyt dużej odległości
Sygnał jest zbyt słaby

Spróbuj włączyć inną
ścieżkę dźwiękową
Podłącz kabel AV
prawidłowo
Wciśnij przycisk TV/RADIO,
aby przełączyć odbiornik do
trybu TV
Zmień baterie
Skieruj pilota dokładnie w
stronę urządzenia. Upewnij
się, że nic nie blokuje
panelu przedniego
urządzenia i że pilot nie
znajduje się od niego w
zbyt dużej odległości
Poszukaj lepszego zasięgu

www.digib.eu

VI. Specyfikacja techniczna
POZYCJA

PODPOZYCJA

PARAMETR

Częstotliwość na wejściu
Poziom wejścia RF

III pasmo: 174-230MHz
IV i V pasmo: 470
470-862MHz
-78~-25 dBm

Szerokość pasma

7MHz i 8MHz

Modulacja

QPSK,16QAM, 64QAM

Format dekodera

MPEG4 AVC/H.264 HP@L4
MPEG2 MP@ML.HL
576p , 720p, 1080i, 1080p,
4:3 i 16:9
HDMI, 2 x SCART

Tuner

Format wyjścia
Wideo
Porty wyjściowe
Format dekodera
Wyjście audio

MPEG
MPEG-1, MPEG-2 (LI&LII),
E-AC3
Cyfrowe koaksjalne: S/PDIF

Napięcie

100-240V~ 50/60Hz

Maksymalny pobór mocy

8W

Audio

DIGIB SkyHD1 jest produktem firmy:
DIGIB Sp. z o.o., ul. Złota 61 lok.100, 00-819
819 Warszawa,
Warszawa e-mail: serwis@digib.pl
Odbiornik DIGIB SkyHD1 spełnia wszystkie wymagane przez UE normy.

Zasilanie

Wszystkie nazwy i znaki firmowe lub towarowe należą do ich właścicieli i zostały
użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
DIGIB zastrzega możliwość zmian i poprawy ewentualnych błędów w instrukcji.
instrukcji
Aktualna wersja instrukcji 1.2.
1.2
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