Odbiornik cyfrowy DVB-T

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
W CELU ZREDUKOWANIA ZAGROŻEŃ POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
NIE NARAŻAJ TEGO URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI.
OSTRZEŻENIE: W celu zredukowania
zagrożenia pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym nie otwieraj
pokrywy (lub panelu tylnego) tego
urządzenia. Wszelkie czynności
naprawcze zgłoś wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu.
Znak błyskawicy ze strzałką w trójkącie równobocznym ma za zadanie
powiadomić użytkownika o występowaniu nieizolowanego „niebezpiecznego napięcia”, którego wartość może być wystarczająca dla porażenia
prądem elektrycznym.

10.

Woda i wilgoć – Nie stosuj tego urządzenia video w pobliżu wody, przykładowo w pobliżu
wanny, umywalek, zlewów kuchennych lub w pralniach, a także w wilgotnych piwnicach
albo w pobliżu basenów i tym podobnych. Ostrzeżenie: Zachowanie warunków bezpieczeństwa elektrycznego. Urządzenia zasilane z sieci elektrycznej, a także akcesoria podłączone do tego urządzenia powinny nosić oznaczenia certyfikacyjne w zakresie bezpieczeństwa i nie mogą być modyfikowane, gdyż to zmniejsza ich bezpieczeństwo. Kontrola
podczas certyfikacji chroni przed zagrożeniem, a modyfikacje mogą spowodować pominięcie elementów zapewniających bezpieczeństwo. Konstrukcja pozwala uniknąć potencjalnych zagrożeń porażenia prądem elektrycznym powstania ognia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skonsultuj się z pracownikiem serwisu.

11.

Akcesoria – Nie umieszczaj tego produktu video na niestabilnym wózku, podstawie,
trójnogu, wspornikach lub stole. Urządzenie video może upaść powodując poważne zranienie dziecka lub dorosłego, jak również poważne uszkodzenie samego urządzenia.
Urządzenie to należy stosować wyłącznie z wózkiem, podstawą, trójnogiem, uchwytem
lub stołem zalecanym przez producenta lub sprzedawanym z tym urządzeniem. Wszelki
montaż urządzenia powinien przebiegać zgodnie z instrukcją producenta i z zastosowaniem akcesoriów zalecanych przez producenta.

Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma za zadanie powiadomić
użytkownika o ważnych operacjach oraz informacjach dotyczących
serwisowania w literaturze dołączonej do urządzenia.
ZAGROŻENIE: W CELU ZREDUKOWANIA ZAGROŻEŃ POŻARU LUB PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE NARAŻAJ TEGO URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE
DESZCZU LUB WILGOCI.
OSTRZEŻENIE: ABY UCHRONIĆ SIĘ PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM, USTAW
BOLCE WTYKU WZGLĘDEM OTWORÓW I WSUŃ WTYK DO KOŃCA.
Urządzenie nie może być narażone na wodę skapującą ani rozpryśniętą, dlatego też
żadne naczynia wypełnione płynem, jak np. wazon nie mogą być umieszczane na
urządzeniu.
Baterie nie mogą być narażone na nadmierne ogrzewanie, jak w przypadku bezpośredniego oświetlenia światłem słonecznym, ogniem i tym podobne.
OSTRZEŻENIE:
W przypadku nieprawidłowej wymiany, istnieje niebezpieczeństwo eksplozji baterii.
Wymieniać jedynie na ten sam typ lub równoważny.
Tam, gdzie jako sposób rozłączania stosowane jest wyciąganie wtyku zasilania lub
podłączenia do urządzenia, element odłączający powinien być zawsze łatwo dostępny.

11a Urządzenie video zamontowane na stoliku na kółkach powinno być przemieszczane
ostrożnie. Szybkie zatrzymanie, nadmierna siła, nierówna powierzchnia może powodować
przewrócenie się stolika z urządzeniem.
Uwaga do instalatora systemu CATV:
Przypomnienie to ma na celu zwrócenie uwagi instalatorów systemu CATV na Sekcję
820-40 NEC zawierającą wytyczne dotyczące prawidłowego uziemienia, a w szczególności określa, że przewód uziemienia powinien być podłączony do systemu uziemienia budynku tak blisko punktu wejścia kabla, jak to praktycznie możliwe.
12.

Uziemienie anteny zewnętrznej – Jeżeli do urządzenia video podłączona jest antena lub
system kablowy, to upewnij się, że antena lub system kablowy są uziemione dla zapewnienia ochrony przed przepięciami i powstającym ładunkiem statycznym. Rozdział 810
National Electrical Code, ANSI/NFPA No.70- 1984 (Rozdział 54 Canadian Electrical Code, Część 1) zapewnia informacje dotyczące prawidłowego uziemienia masztu oraz konstrukcji podpierającej, uziemienia przewodu doprowadzonego do anteny podłączenia do
elektrod uziemienia oraz wymagań dotyczących elektrod uziemiających.

13.

Linie zasilania – Zewnętrzny system antenowy nie powinien być zlokalizowany w pobliżu
napowietrznych linii zasilania, innych elektrycznych obwodów oświetleniowych lub zasilania ani tak, że przewracając się może zetknąć się z takimi liniami zasilania. Instalując antenę zewnętrzną należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu linii zasilania, aby się
z nimi nie zetknąć, gdyż takie zetknięcie może mieć fatalne skutki. Instalowanie anteny
zewnętrznej może być niebezpieczne i powinno być zlecone profesjonalnemu instalatorowi anten.

ISTOTNE ZABEZPIECZENIA
Poza ścisłym stosowaniem się do standardów jakości w czasie produkcji
urządzenia video, bezpieczeństwo jest głównym czynnikiem uwzględnianym przy projektowaniu każdego urządzenia. Jednakże, za bezpieczeństwo odpowiada również użytkownik. Strona ta zawiera ważne informacje,
które pomogą uzyskać przyjemność i prawidłowe użytkowanie produktu
video oraz akcesoriów. Prosimy dokładnie się z nimi zapoznać przed
przystąpieniem do ustawienia i użytkowania produktu video.

14.

15.

Przedmioty, które mogą dotknąć punkty, w których występuje niebezpieczne napięcie, a
także zewrzeć elementy, mogą spowodować pożar albo porażenie prądem elektrycznym.
Nigdy nie rozpryskiwać jakiegokolwiek rodzaju cieczy na urządzenia video.

16.

Wyładowania atmosferyczne – W celu poprawy bezpieczeństwa tego urządzenia video w
czasie wyładowań atmosferycznych lub jeżeli jest ono pozostawione na dłuższy czas bez
nadzoru i nie jest używane przez dłuższy okres czasu, odłącz je od gniazda zasilania
elektrycznego oraz odłącz antenę lub system kablowy. Zabezpieczy to przed uszkodzeniem na skutek wyładowań oraz przepięć w linii.

Instalacja
1. Przeczytaj następujące instrukcje – Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa powinny
zostać przeczytane przed przystąpieniem do posługiwania się urządzeniem video. Postępuj
zgodnie z poniższymi instrukcjami.

17.

2. Zachowaj instrukcję – Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi powinny być przechowywane, aby później można było do nich wrócić.
3. Zwracaj uwagę na ostrzeżenia – Postępuj zgodnie z wszystkimi ostrzeżeniami na produkcie
video oraz w instrukcji obsługi.

Warunki, w jakich niezbędna jest wizyta w serwisie – W następujących sytuacjach odłącz
urządzenie od gniazda sieci elektrycznej i przekaż urządzenie do wykwalifikowanego personelu serwisu.
A. Gdy przewód lub wtyk zasilania zostaną uszkodzone.
B. Jeżeli ciecz zostanie rozpryśnięta lub do obudowy wpadnie jakiś przedmiot.
C. Jeżeli rządzenie video było narażone na działanie deszczu lub wody.
D. Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo przy prawidłowym postępowaniu zgodnie z instrukcją.
Ustawiaj wyłącznie te regulatory, które omawiane są w instrukcji.
Nieprawidłowe ustawienie innych regulatorów może doprowadzić do uszkodzeń i często wymaga później długich czynności naprawczych wykonywanych w serwisie dla
przywrócenia urządzeniu normalnych warunków pracy.
E. Jeżeli urządzenie zostało upuszczone lub nastąpiło uszkodzenie obudowy.
F. Jeżeli parametry pracy urządzenia uległy znaczącemu pogorszeniu – wskazującemu
na potrzebę regulacji serwisowych.

19.

Części zamienne – Jeżeli potrzebne są części zamienne, inżynier serwisowy powinien
upewnić się, że użyte części mają dokładnie te same charakterystyki bezpieczeństwa co
części oryginalne. Stosowanie części zamiennych określonych przez producenta produktu
chroni przed pożarem i porażeniem prądem elektrycznym oraz innymi niebezpieczeństwami.

20.

Sprawdzenie bezpieczeństwa – Po zakończeniu prac serwisowych lub naprawczych tego
urządzenia, poproś pracownika serwisu, aby wykonał testy bezpieczeństwa zalecane
przez producenta, dla określenia, że urządzenie video jest bezpieczne.

21.

Zawieszenie na ścianie lub do sufitu – Urządzenie powinno być montowane do ściany lub
sufitu zgodnie z zaleceniami producenta.

22.

Ciepło – Urządzenie powinno być umieszczone z dala od źródeł ciepła, takich jak
grzejniki, kominy, piecyki lub inne urządzenia (wliczając w to wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.

5. Źródła zasilania – Ten produkt video powinien być zasilany jedynie przez źródło określone
na tabliczce znamionowej. Jeżeli nie masz pewności co do parametrów zasilania, skonsultuj
się ze sprzedawcą lub lokalnym zakładem energetycznym. W przypadku urządzeń video
przeznaczonych do zasilania jedynie z akumulatora lub innych źródeł, zapoznaj się z instrukcją obsługi.

7. Ochrona przewodu zasilania – Przewód zasilania powinien być prowadzony tak, żeby nie
było możliwości chodzenia po nim, przebicia go elementami umieszczonymi nad nim lub pod
nim, zwracaj szczególną uwagę na miejsce wychodzenia przewodu z wtyku, wygodę dostępu oraz miejsce, w którym przewód wychodzi z urządzenia video.
8. Wentylacja – Szczeliny i otwory w obudowie mają za zadanie zapewnienie chłodzenia
niezbędnego dla niezawodnej pracy produktów video i ochrony przed przegrzewaniem.
Otwory te nie mogą być blokowane ani przykrywane. Otworów tych nie wolno blokować
poprzez umieszczanie urządzeń video na łóżku, sofie, dywanie lub urządzeniu emitującym
ciepło. Urządzenie to nie powinno być montowane w zabudowie takiej jak półka na książki,
regał, jeżeli nie zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja lub też nie będą spełniane
wymagania producenta.
9. Mocowania – Nie stosuj mocowań, które nie są zalecane przez producenta urządzenia
video, gdyż mogą one powodować zagrożenie.

Serwis
Naprawy – Nie próbuj wykonywać napraw serwisowych urządzenia video samodzielnie,
nie otwieraj, nie zdejmuj pokryw, gdyż można się narazić na działanie niebezpiecznego
napięcia lub innych zagrożeń. Wszelkie czynności naprawcze zgłoś wykwalifikowanemu
pracownikowi serwisu.

18.

4. Polaryzacja – Niektóre produkty video wyposażone są w polaryzowany wtyk sieci zasilającej
prądem przemiennym. Wtyk ten pasuje do gniazda, to sieci elektrycznej tylko w jednym
układzie. Jeżeli wtyk nie pasuje do gniazda należy skontaktować się z elektrykiem oraz
sprawdzić, czy jest to urządzenie dostosowane do danego typu zasilania. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie stosuj przedłużaczy, rozdzielaczy ani innych gniazd niż
gniazda z uziemieniem, pozwalające na pełne włożenie wtyku. W przypadku, gdy użycie
przedłużacza jest niezbędne, stosuj przedłużacz z uziemieniem.

6. Przeciążenie – Nie przeciążaj ściennych gniazd zasilania lub przedłużaczy, gdyż grozi to
pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym. Przeciążenie gniazd elektrycznych, przedłużaczy, uszkodzenie przewodów zasilania, uszkodzenie lub pęknięcie izolacji przewodów, jak
również uszkodzenie wtyków jest niebezpieczne. Może to spowodować porażenie prądem
lub pożar.
Okresowo sprawdzaj przewód zasilania i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zestarzenia się izolacji, zleć wymianę uprawnionemu technikowi.

Użytkowanie
Czyszczenie – Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie video od
gniazda sieci elektrycznej.
Nie stosować środków w płynie ani aerozoli. Do czyszczenia użyć wilgotnej ściereczki.

SPIS TREŚCI
Ustawienie czasu lokalnego (Local Time Setting)
Ustawienia timera (Timer Setting)
Kontrola rodzicielska (Parental Lock)
Ustawienia OSD (Setting OSD)
Ulubione (Favorite)
Automatyczne przejście do trybu oczekiwania (Auto Standby)

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE

1

Panel przedni
Panel tylny
Pilot zdalnego sterowania

1
1
2

NARZĘDZIA

PODŁĄCZENIA SYSTEMOWE
Ogólne
Podłączenie do odbiornika TV
Podłączenie systemu HiFi

Menu narzędzi podstawowych (Tools)
Informacja o odbiorniku (Receiver Information)
Pobranie ustawień fabrycznych
Uaktualnienie oprogramowania
Bezpieczne odłączanie urządzenia USB

2
2
2

ROZPOCZYNAMY
Witamy
Instalacja

3
3

OBSŁUGA

5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6

GRY
Gry

6

NAGRYWANIE

Zmiana kanałów
Dostęp do elektronicznego przewodnika po kanałach (EPG)

3
3

Menu główne REC
Urządzenie USB
Manager nagrywania (Record Manager)
Informacja o DVR HDD (DVR HDD Information)
Format HDD
Konfiguracja DVR (DVR Configuration)

EDYCJA KANAŁÓW
Menu edycji kanałów
Lista kanałów TV
Lista kanałów radiowych
Kasowanie wszystkich

4
4
4
4

PRZESUNIĘCIE W CZASIE/NAGRYWANIE
Przesunięcie w czasie
Nagrywanie

USTAWIENIA SYSTEMU (SYSTEM SETUP)
Menu ustawień systemu
Język (Language)
System TV

5
5
5

8
8

USUWANIE USTEREK

8

PARAMETRY TECHNICZNE

9

WPROWADZENIE

Panel przedni
Wyświetlacz

Wskaźnik zasilania
Czujnik zdalnego
sterowania

Port USB

Przycisk Standby

Panel tylny

Gniazdo antenowe dla
zewnętrznej anteny TV

Koncentryczne
cyfrowe złącze audio

Wyjście HDMI
Przelotowy obwód RF dla
urządzenia zewnętrznego

7
7
7
7
7
7

Złącze TV Scart
dla odbiornika TV

Złącze composite
video

Gniazdo
zasilania AC

Sygnał audio przetworzony
do zapisu 2-kanałowego L/P

WPROWADZENIE

Pilot zdalnego sterowania
STANDBY
(Włącza lub przełącza STB w tryb oczekiwania)

USB
(Wejście w managera plików)

INFO
(Naciśnięcie wyświetli informację o danym
kanale)

MEDIA
(Wejście w menu rejestratora)

Przyciski numeryczne
(Umożliwiają wprowadzanie wartości numerycznych, jak również bezpośrednie wprowadzanie
numeru kanału)
PAUSE
(Pauza/Uaktywnienie funkcji przesunięcia
czasowego)
RECORD
(Rejestracja programu TV)

FAV
(Otwiera listę ulubionych)
TIMER
(Budzik)
MUTE (Wyłącza/włącza dźwięk)
ODTWARZANIE
STOP
(Zatrzymuje odtwarzanie lub nagrywanie
programu)

Menu
(Otworzenie i zamknięcie ekranu menu)

EXIT (Wyjście z menu)

Kursor/CH+, -/VOL+,(Kursor: Przyciski nawigacyjne stosowane
w menu)
(CH+/-: Zmiana kanału w górę/w dół)
(VOL+/-: Regulacja głośności w górę i w dół)

Przyciski CZERWONY/ZIELONY/
ŻÓŁTY/NIEBIESKI
(Przyciski funkcji interaktywnych/podmenu )

Przycisk OK
(Potwierdza wybór w menu)
Poprzedni/Następny
TTX (Otwiera interaktywny serwis)
EPG
(Otwiera menu prowadzące przez program
elektroniczny)

Wyszukiwanie do tyłu / do przodu

SUBTITLE (Włącza/wyłącza listę dialogową)
BACK
(Przejście do poprzedniego kanału)
TV/RADIO
(Przełączenie pomiędzy TV i Radiem)
AUDIO
(Wybór trybu audio i audiotrack)
RES (Pozwala wybrać rozdzielczość HDMI)

PODŁĄCZENIA SYSTEMOWE
Ogólne
Jest wiele odbiorników TV oraz innych urządzeń, które można podłączyć do STB.
W tej instrukcji zaprezentowane zostaną najczęściej spotykane sposoby podłączenia urządzeń.

Podłączenie do odbiornika TV
Czerwony
Biały

Antena

Żółty

Uwaga:
Pierwsze uruchomienie odbiornika musi nastąpić przez złącze
Euro (Scart).

TV
Kabel Scart
Kabel HDMI
Kabel RF

Podłączenie systemu HiFi

Hi-Fi
Przewód koncentryczny

Po wstępnym automatycznym
zaprogramowaniu odbiornika należy w menu „Instalacja” przełączyć funkcję „LCN Mode” na wyłączone (off).

ROZPOCZYNAMY

OBSŁUGA

Witamy

Zmiana kanałów

W przypadku użycia STB po raz pierwszy, pojawi się menu „Welcome”.
Posługując się przyciskami kursora ustaw Region, Język (Language), Tryb wyświetlania
(Display Mode) oraz Współczynnik kształtu
(Aspekt Mode).
Podświetlenie „OK” i naciśnięcie przycisku „OK”
rozpocznie wyszukiwanie kanału.

Instalacja
 Naciśnij przycisk „MENU” wchodząc do menu
głównego.
 Za pomocą przycisków „W GÓRĘ” lub „W
DÓŁ” podświetl „Installation”, naciśnij przycisk
„W PRAWO” wchodząc w menu instalacji.
 Za pomocą przycisków kursora „W GÓRĘ”
lub „W DÓŁ” podświetl określoną pozycję
menu i naciśnij przycisk „OK” wchodząc w
podmenu.
 W celu wyjścia, naciśnij przycisk „EXIT”.
Automatyczne wyszukiwanie
 Wybierz opcję „Auto Scan”, naciśnij przycisk
„OK” wchodząc w menu Auto Scan.
 Za pomocą przycisku kursora ustaw „FTA
Only”, następnie podświetl „Search”, po czym
naciśnij przycisk „OK” rozpoczynając automatyczne skanowanie.
Wyszukiwanie kanałów
 Wybierz opcję „Channel Scan”, naciśnij
przycisk „OK” wchodząc w menu wyszukiwania kanałów.
 Za pomocą przycisków kursora ustaw Scan
mode – tryb skanowania, Scan Band – pasmo
skanowania, Channel No. – numer kanału,
Frequency – częstotliwość oraz Bandwidth –
pasmo, po czym podświetl "Search", naciśnij
przycisk "OK" rozpoczynając przeszukiwanie
kanałów.

Regulacja sygnału z anteny naziemnej
 Wybierz "Aerial Adjustment", naciśnij "OK"
wchodząc w tryb regulacji sygnału z anteny
naziemnej.
 Za pomocą przycisków kursora wykonaj
odpowiednie ustawienia.
Jeżeli „Tuner Power” ustawiony jest na „On”,
STB zapewnia 5 V zasilanie anteny.
Wybranie opcji „Off” powoduje, że zasilanie to
nie jest zapewniane.
LCN
Jeżeli uaktywniona zostanie funkcja LCN (Logical Channel Number), nie można
zmienić oryginalnej numeracji kanałów ustanowionej podczas skanowania kanałów TV.
Funkcję LCN można uaktywnić/wyłączyć ustawiając „LCN Mode” na on lub off.

Dostępne są trzy metody wyboru kanału – przeglądanie listy kanałów, wybór
poprzez numeru oraz poprzez wyświetlaną na ekranie listę kanału.
 Przeglądanie listy kanałów:
Do przemieszczania się przez listę kanałów służą przyciski oznaczone strzałkami
w górę i w dół umieszczone na pilocie zdalnego sterowania.
 Wybór poprzez numer:
Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź bezpośrednio numer kanału, a
następnie naciśnij przycisk „OK” wybierając dany kanał.
 Wybór poprzez listę kanałów wyświetloną na ekranie:
Żądany kanał można również wybrać bezpośrednio poprzez wyświetlaną na
ekranie listę kanałów. Jest ona wyświetlana poprzez menu główne STB. Dokładniejsze informacje zawiera sekcja „Edycja kanałów” w tej instrukcji.

Dostęp do elektronicznego
przewodnika po kanałach (EPG)
Dostęp poprzez EPG do wszystkich kanałów:
 Naciśnij przycisk „EPG” wchodząc w menu
EPG.
 Przeglądanie listy kanałów, harmonogramu
zdarzeń wybranego kanału i obecnego/następnego zdarzenia zapewniają przyciski kursora.
 Naciśnij „Zielony” przycisk dla uzyskania
dostępu do Timera zdarzeń.
 Naciśnij „Czerwony” przycisk wchodząc w
menu „Time Bar”.

EDYCJA KANAŁÓW
Menu edycji kanałów

Lista kanałów radiowych

 Naciśnij przycisk „MENU” wchodząc do menu
głównego.
 Za pomocą przycisków „W GÓRĘ” lub „W
DÓŁ” podświetl "Edit Channel", następnie
naciśnij przycisk "W PRAWO" wchodząc w
menu edycji kanałów.
 Za pomocą przycisków kursora „W GÓRĘ”
lub „W DÓŁ” podświetl określoną pozycję
menu i naciśnij przycisk „OK” wchodząc w
podmenu.
 W celu wyjścia, naciśnij przycisk „EXIT”.

 W menu Edit Channel wybierz „Radio Channel List”, naciśnij przycisk „OK”
wchodząc w menu listy kanałów radiowych.
 Za pomocą przycisków „W GÓRĘ” lub „W DÓŁ” podświetl numer kanału, naciśnij przycisk „OK” przeglądając wybrany kanał radiowy.
UWAGA: Ogólnie, posługiwanie się listą kanałów radiowych jest takie same, jak listą kanałów TV z jednym wyjątkiem:
w trybie "Radio Channel List" nie ma informacji video, dlatego też po prawej stronie okna podglądu będzie wyświetlane
llogo stacji radiowych.

Kasowanie wszystkich
Lista kanałów TV
 W menu Edit Channel wybierz „TV Channel
List”, naciśnij przycisk „OK” wchodząc w menu listy kanałów TV.
 Naciśnij przycisk „W GÓRĘ” lub „W DÓŁ”
podświetlając numer kanału, po czym naciśnij
przycisk „OK” przeglądając wybrany kanał
TV.
Posłuż się menu dla zapisania na liście ulubionych, zablokowania, pominięcia, przemieszczenia, sortowania, skasowania lub zmiany nazwy
kanału.
• Naciśnij przycisk „FAV”, a następnie naciśnij
przycisk „OK” edytując funkcję FAV.
• Naciśnij przycisk „kolorowy”, a następnie
naciśnij przycisk „OK” edytując odpowiednią
funkcję.

 W menu edycji kanałów wybierz „Delete All” i
naciśnij przycisk „OK”.
 Pojawi się okno ostrzeżenia.
Dla skasowania wszystkich kanałów wybierz,
„Yes”, a następnie „OK”. Chcąc przerwać
kasowanie, wybierz „No”, a następnie naciśnij
przycisk „OK”.

Ostrzeżenie! Czy naprawdę chcesz
skasować wszystkie kanały?

USTAWIENIA SYSTEMU (SYSTEM SETUP)
Menu ustawień systemu
Menu ustawień systemu pozwala ustawić język,
system TV, czas lokalny, ustawienia timera,
blokadę rodzicielską, ustawienia OSD, ulubione
oraz automatyczne przejście w tryb oczekiwania.
 Naciśnij przycisk „MENU” wchodząc do menu
głównego.
 Za pomocą przycisków kursora „W GÓRĘ”
lub „W DÓŁ” podświetl opcję „System Setup”,
a następnie naciśnij przycisk „W PRAWO”
wchodząc w menu ustawień systemu.
 Za pomocą przycisków kursora „W GÓRĘ”
lub „W DÓŁ” podświetl określoną pozycję
menu i naciśnij przycisk „OK” wchodząc w
podmenu.
 W celu wyjścia, naciśnij przycisk „EXIT”.

Kontrola rodzicielska
(Parental Lock)
Menu to pozwala chronić menu instalacji oraz
kanał i zmienić hasło.
 W menu „Ustawienia systemu” wybierz
„Parental Lock” i naciśnij przycisk „OK”. Pojawi się pytanie o hasło (hasłem standardowym jest „0000”).
 Po wprowadzeniu prawidłowego hasła za
pomocą przycisków numerycznych pojawi się
menu ochrony rodzicielskiej.
Menu Lock:
(Blokada menu)

Channel Lock:
(Blokada kanału)

Język (Language)
Menu to pozwala ustawić język komunikatów.

Pozwala blokować menu kanału edycji/instalacji/
ustawień systemu/narzędzi i REC.
Do wejścia w menu Auto Scan/Channel Scan niezbędne
jest wprowadzenie hasła. Blokadę menu można ustawić
na on/off.
Off/ AGE 10/AGE12/AGE16/AGE18

New Password:
(Nowe hasło)

Pozwala zmienić hasło.

Confirm Password:

Pozwala potwierdzić nowe hasło.
(Potwierdzenie hasła)

Ustawienia OSD
(Setting OSD)
Menu to pozwala ustawić czas wygaszania
OSD, przezroczystość OSD i pobrać ustawienia
standardowe.

System TV
Menu to pozwala ustawić Video Resolution –
rozdzielczość video, Aspect Mode – współczynnik kształtu, Video Output – wyjście video oraz
Digital Audio Output – cyfrowe wyjście audio.
Video Resolution
Aspect Mode:
Video Output:
Digital Audio Output:

576i/576p/720p/1080i/
1080p
Auto/4:3PS/4:3LB/16:9
HDMI/RGB
LPCM/Bitstream

Ustawienie czasu lokalnego
(Local Time Setting)
Menu to pozwala ustawić region oraz czas.
Region:

Menu to stosowane jest dla
zmiany ustawień regionu.
GMT Usage: Menu to stosowane jest do
otworzenie zastosowania GMT.
Dostępnymi opcjami są: Off / On
Offset GMT: Menu to dostępne jest jedynie po
wybraniu w menu GMT Usage
opcji "User Define".
Zakres przesunięcia wynosi
„-11:30 ~ +12:00”, ustawiany z
krokiem pół godziny.
Date:
Menu „Date” – data i „Time” –
czas dostępne są po wybraniu
"Off" w menu „GMT Usage”.
Time:
Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź czas.

Ustawienia timera
(Timer Setting)

OSD Timeout::
OSD Transparency:
(Przezroczystość OSD)

Timer Mode (Tryb timera):

Wyłączony/Jednokrotny/
Codzienny

Timer Service (Działanie timera) :
Wakeap Channel (Kanał budzenia):
Wakeap Date (Data budzenia):
Wakeap time (Czas budzenia):
Duration (Czas trwania):

Kanał/Zapis
Jako kanał budzenia można wybrać
odpowiedni.
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź datę.
Za pomocą przycisków numerycznych ustaw
czas.
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź czas trwania.

Przezroczystość OSD
można ustawić na
Off/10%/20%/30%/40%.

Load Default OSD Setting:
(Pobranie standardowych ustawień OSD)

Dla skasowania wszystkich ustawień
OSD i przywrócenia parametrom
wartości standardowych

Ulubione (Favorite)
Menu to pozwala na zmianę nazwy grupy
ulubionych.
1 W menu Channel wybierz opcję „Favorite” i
naciśnij przycisk „OK”, wchodząc w menu
ulubionych.
2 Wybierz odpowiednią grupę i naciśnij przycisk
„OK” otwierając klawiaturę. Kolejno wprowadzaj litery i cyfry nazwy posługując się w tym
celu przyciskami kursora i przyciskiem „OK”
dla potwierdzenia. Po zakończeniu wprowadzania podświetl przycisk „OK” na klawiaturze, potwierdzając wprowadzoną nazwę.
Zmiana nazwy grupy ulubionych została wykonana prawidłowo.
3 Naciśnij przycisk „EXIT” wychodząc z menu
zmiany nazwy grupy.

Automatyczne przejście
do trybu oczekiwania
(Auto Standby)
On

Jeżeli poprzez panel przedni STB oraz za
pomocą pilota w ciągu 3 godzin nie została
wprowadzana żadna komenda, STB przełączy się w tryb oczekiwania.

Off

STB nie przełącza się automatycznie w tryb
oczekiwania.

Menu to pozwala na ustawienie programowanego timera.
Można ustawić do 8 timerów.

1-10

(Czas wygaszenia OSD)

NARZĘDZIA

GRY

Menu narzędzi
podstawowych (Tools)

Gry

 Naciśnij przycisk „MENU” wchodząc do menu
głównego.
 Za pomocą przycisków kursora „W GÓRĘ”
lub „W DÓŁ” podświetl opcję „Tools” („Narzędzia”), a następnie naciśnij przycisk „W
PRAWO” wchodząc w menu narzędzi.
 Za pomocą przycisków kursora „W GÓRĘ”
lub „W DÓŁ” podświetl określoną pozycję
menu i naciśnij przycisk „OK” wchodząc w
podmenu.
 W celu wyjścia, naciśnij przycisk „EXIT”.

 Naciśnij przycisk „MENU” wchodząc do menu
głównego.
 Za pomocą przycisków kursora „W GÓRĘ”
lub „W DÓŁ” podświetl opcję „Game”, a następnie naciśnij przycisk „W PRAWO” wchodząc w menu gier.
 Za pomocą przycisków kursora „W GÓRĘ”
lub „W DÓŁ” podświetl określoną pozycję
menu i naciśnij przycisk „OK” wchodząc w
grę.
 W celu wyjścia, naciśnij przycisk „EXIT”.

Informacja o odbiorniku
(Receiver Information)
Menu to pozwala wyświetlić wybrane parametry
STB, dotyczące przeładowania systemu, klucza
HDCP, kodu głównego, radia, zakresu pasma
krajowego oraz informacji użytkownika.
 W menu „Tools” wybierz „Receiver Information”, naciśnij przycisk „OK” otwierając okno
informacyjne odbiornika.
 W celu wyjścia, naciśnij przycisk „EXIT”.

Pobranie ustawień
fabrycznych
Menu to pozwala przywrócić STB ustawienia
fabryczne, skasować wszystkie istniejące
kanały.
 W menu „Tools” wybierz „Load Factory
Default” – („Pobierz ustawienia fabryczne”), a
następnie naciśnij przycisk „OK”. Pojawi się
prośba o wprowadzenie hasła (hasło standardowe to „0000”).
 Wyświetlone zostanie okno potwierdzenia.
Wybierz „Yes” powracając do ustawień fabrycznych i kasując wszystkie zaprogramowane kanały.
W celu przerwania powrotu do ustawień fabrycznych, wybierz „No”.
 W celu wyjścia, naciśnij przycisk „EXIT”.

Uaktualnienie
oprogramowania
Oferujemy użytkownikom funkcje uaktualnienia
wersji oprogramowania przez OTA lub USB.
 Wejdź w menu „Tools”, wybierz opcję
„S/WUpgrade by OTA” lub „Upgrade by USB”
i naciśnij przycisk „OK”. Pojawi się menu uaktualnienia oprogramowania.
 Naciśnij przycisk kursora wybierając odpowiednią pozycję, a następnie podświetl „Start”
i naciśnij przycisk „OK” rozpoczynając uaktualnienie.
 W celu wyjścia, naciśnij przycisk „EXIT”.

Bezpieczne odłączanie
urządzenia USB
W menu „Tools” wybierz „Remove USB device
safely”.
Naciśnij przycisk „OK” potwierdzając. Wyświetlone zostanie okno.
Ponownie naciśnij przycisk „OK”.

Menu to pozwala na odtwarzanie gier.

NAGRYWANIE
Menu główne REC

Format HDD

 Naciśnij przycisk „MENU” wchodząc do menu
głównego.
 Za pomocą przycisków kursora „W GÓRĘ”
lub „W DÓŁ” podświetl opcję „REC”, a następnie naciśnij przycisk „W PRAWO” wchodząc w menu REC.
 Za pomocą przycisków kursora „W GÓRĘ”
lub „W DÓŁ” podświetl określoną pozycję
menu i naciśnij przycisk „OK” wchodząc w
podmenu.
 W celu wyjścia, naciśnij przycisk „EXIT”.

Menu to pozwala zaformatować dysk.

Urządzenie USB
Funkcja ta pozwala na odtwarzanie plików
poprzez port USB.
 W menu „Tools", wybierz "USBDevice”
naciśnij przycisk "OK" wchodząc w menu
Media Player.
 Za pomocą przycisków kursora „W GÓRĘ”
lub „W DÓŁ” wybierz odpowiednią pozycję i
naciśnij „OK” odtwarzając odpowiednie pliki.
 W celu wyjścia, naciśnij przycisk „EXIT”.

Manager nagrywania
(Record Manager)
Menu to pozwala na odtwarzanie nagranych
plików.
 W menu "REC" wybierz opcję "Record
Manage", naciśnij przycisk "OK" wchodząc w
menu Record Manage.
 Za pomocą przycisków kursora „W GÓRĘ”
lub „W DÓŁ” wybierz odpowiednią pozycję i
naciśnij „OK” odtwarzając odpowiednie pliki.
 W celu wyjścia, naciśnij przycisk „EXIT”.

Informacja o DVR HDD
(DVR HDD Information)
Menu to pozwala wyświetlić pewne parametry z
Usuwalnego Dysku.
 W menu „REC” wybierz opcję „DVR HDD
Information”, naciśnij przycisk „OK” otwierając
okno informacyjne DVR HDD.
 W celu wyjścia, naciśnij przycisk „EXIT”.

 W menu "REC", wybierz opcję "HDD Format",
naciśnij przycisk "OK" otwierając menu formatowania HDD.
 Podświetl "Storage Partition", za pomocą
przycisków kursora "W LEWO" lub "W PRAWO" wybierz partycję.
 Podświetl opcję "Format", naciśnij przycisk
"OK", pojawi się okno.
Wybierz FAT/NTFS i naciśnij przycisk "OK"
dla zaformatowania.
Wybierz "Cancel", naciśnij przycisk "OK" dla
skasowania.

Konfiguracja DVR
(DVR Configuration)
Menu to pozwala na ustawienie konfiguracji
DVR.
Za pomocą przycisków kursora „W GÓRĘ” lub
„W DÓŁ” wybierz odpowiednią pozycję, a
następnie przyciskami kursora „W PRAWO” lub
„W LEWO” zmień ustawienia.
• TimeShift
On/Off
(Przesunięcie czasowe) (Wł./Wył.)
• Timeshift to Record

On/Off (Wł./Wył.)

• Record Type
TS/PS
(Typ nagrywania)
TS: Strumień transportowy uwzględniający informacje takie jak teletekst, listy
dialogowe, epg itd.
PS: Strumień programowy, który będzie pakietowany w pliki o formacie *.mpg i
również odtwarzany przez PC lub inne urządzenia.
• Record Selection
(Wybór nagrywania)

Za pomocą przycisków kursora „W LEWO” lub „W PRAWO” zmień wybór.

• Stanby after record

On/Off (Wł./Wył.)

PRZESUNIĘCIE W CZASIE/NAGRYWANIE
Podłączenie zewnętrznego urządzenia do masowego przechowywania danych do portu USB zapewnia dostęp do Przesunięcia w czasie/Nagrywania programu audycji.
• Pauza w audycji i późniejsza kontynuacja oglądania (Przesunięcie w czasie).
• Nagrywanie audycji.
• Gdy wyczerpie się wolne miejsce w Urządzeniu do masowego przechowywania danych, operacja nagrywania audycji zakończy się.
UWAGA:
Do nagrywania lub stosowania funkcji przesunięcia w czasie, stosuj urządzenie pracujące w standardzie USB 2.0.
Dla funkcji przesunięcia w czasie oraz nagrywania potrzebne są większe pamięci USB lub HDD (>2GB).
UWAGA:

Przesunięcie w czasie
Inicjowanie
• Przesunięcie w czasie można wykonać w trybie przeglądania naciskając przycisk „PAUSE”.
• Za pomocą przycisków „W PRAWO” lub „W LEWO” przemieść kursor do miejsca, od którego chcesz
oglądać. Naciśnij przycisk „OK” potwierdzając.
Funkcje w czasie odtwarzania
W czasie odtwarzania możliwe jest wykonanie następujących czynności:
• Naciśnij przycisk „PAUSE” przerywając odtwarzanie
• Naciśnij przycisk "WYSZUKIWANIE DO PRZODU" przewijając odtwarzanie do przodu
• Naciśnij przycisk " WYSZUKIWANIE DO TYŁU" przewijając odtwarzanie do tyłu.
Zatrzymanie przesunięcia w czasie
Naciśnij przycisk „STOP” zatrzymując przesunięcie w czasie.

Nagrywanie
Stałe nagrywanie
• W trybie przeglądania, naciśnij przycisk "RECORD" rozpoczynając ciągłe nagrywanie sygnału z danego kanału.
• Ponowne naciśnięcie przycisku „RECORD” przełączy nagrywanie na okresowe.
Naciśnij przycisk „STOP” zatrzymując nagrywania, po czym pojawi się okno potwierdzenia.
• Dla zatrzymania nagrywania, wybierz „Yes”. Dla kontynuacji nagrywania, wybierz „No”.

UWAGA:
Dla funkcji nagrywania oraz przesunięcia w czasie wybierz urządzenie HD USB lub pamięć USB ze złączem USB 2.0 sprawdzonego producenta, jak SAMSUNG, HITACHI,
czy też SONY. Niektóre urządzenia USB ze względu na ich jakość mogą nie być obsługiwane.
UWAGA:

USUWANIE USTEREK
W pewnych miejscach sygnał naziemny może być zbyt słaby. W takich regionach warto posłużyć się anteną ze wzmacniaczem, poprawiającym jakość słabego sygnału.
Problem

Możliwa przyczyna

Co zrobić

Wskaźnik standby nie świeci się

Odłączony przewód zasilania
Przepalony bezpiecznik

Sprawdź przewód zasilania
Sprawdź bezpiecznik

Nie znaleziono sygnału

Antena odłączona
Antena uszkodzona lub nieprawidłowo ustawiona
Brak sygnału cyfrowego

Sprawdź przewód anteny
Sprawdź antenę
Skontaktuj się ze sprzedawcą

Brak obrazu i dźwięku

Na odbiorniku TV nie wybrano złącza Scart/AV

Przełącz na złącze Scart/AV

Komunikat kanału kodowanego

Kanał jest kodowany

Wybierz alternatywny kanał

Brak reakcji na sterowanie za pomocą pilota zdalnego
sterowania

Odbiornik wyłączony
Pilot nie został prawidłowo skierowany
Przeszkoda przed panelem przednim
Wyczerpane baterie w pilocie

Podłącz do zasilania i włącz
Skieruj pilota w kierunku panelu przedniego
Sprawdź, czy nie występują przeszkody
Wymień baterie w pilocie

Zapomniane hasło dla kanału

Ponownie zaprogramuj kanały kasując nałożoną blokadę

Zapomniane hasło blokujące menu
Pilot zdalnego sterowania nie obsługuje STB

Skontaktuj się z linią wsparcia klienta
(1) Wyczerpane baterie w pilocie
(2) Występują przeszkody przesłaniające drogę sygnału między
pilotem i odbiornikiem

Po przeniesieniu STB do innego pomieszczenia sygnał Antena może utworzyć inny punkt w systemie dystrybucji, co
cyfrowy nie jest dostępny
może redukować poziom sygnału cyfrowego odbieranego
przez odbiornik

(1) Wymień baterie
(2) Sprawdź, czy nic nie przesłania
drogi sygnału pomiędzy pilotem i
odbiornikiem
Spróbuj ustawić antenę

PARAMETRY TECHNICZNE
TUNER I KANAŁ

 ZŁĄCZE WEJŚCIOWE RF x1
(IEC-TYPE, IEC169-2, ŻEŃSKIE)

 ZŁĄCZE WYJŚCIOWE RF x 1
(IEC-TYPE, IEC169-2, MĘSKIE
(PRZELOTOWE))
 PASMO PRZENOSZENIA:
174MHz ~ 230MHz (VHF)
470MHz ~ 862MHz (UHF)
 POZIOM SYGNAŁU:
-15 ~ -70 dbm
DEKODER

 Dekoder video

OBSŁUGUJE
MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1
MPEG-4 ASP

 Dekoder audio

MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0
ICE958 SPDIF/ AC3

 WSPÓŁCZYNNIK WEJŚCIA

MAX. 48Mbit/s

 FORMATY VIDEO

MOŻLIWOŚĆ WYBORU 4:3 / 16:9

 WYJŚCIE VIDEO

HDMI, RGB

 MODULACJA

QPSK,16QAM, 64QAM

PODŁĄCZENIA

 GŁÓWNY PRZEWÓD ZASILANIA

STAŁY

 TUNER

WEJŚCIE ANTENYx1, WYJŚCIE RF x1

 SCART

DO TV x1

 SPDIF

KONCENTRYCZNY x1

 PORT DANYCH

Złącze USB

 WYJŚCIE RCA

V/L/R x 1

 HDMI

WYJŚCIE HDMI x1

ZASILANIE

 NAPIĘCIE WEJŚCIOWE

AC220~240V, 50/60Hz

 POBÓR MOCY

MAKS. 8W

UWAGA:

Budowa i parametry mogą ulec zmianie bez powiadamiania.

Deklaracja zgodności
Produkt ten jest zgodny z wymaganiami określonymi w dyrektywach 2006/95/EC (zastępującą Dyrektywę 73/23/EEC , zastąpioną
przez Dyrektywę 93/68/EEC) oraz 2004/108/EC (zastępującą Dyrektywę 89/336/EEC).

//podpis nieczytelny//

Svend Kristiansen
Manager jakości
Triax A/S
Bjørnkærvej 3
8783 Hornsyld
Dania
Urządzenia elektryczne i elektroniczne, a także dołączone baterie zawierają
materiały, komponenty i substancje mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia i
środowiska, jeżeli materiały odpadowe (wycofane urządzenia elektryczne i elektroniczne, a także baterie) nie będą poddane właściwej utylizacji.
Urządzenia elektryczne i elektroniczne, jak również baterie noszą prezentowany
poniżej symbol przekreślonego kosza na śmieci. Symbol ten potwierdza, że
urządzenia elektryczne i elektroniczne, a także baterie nie powinny być umieszczane w śmieciach komunalnych, lecz powinny być utylizowane niezależnie.
Dla użytkownika ważnym jest, aby dostarczyć zużyte baterie do odpowiednio przygotowanego punktu zbiórki. Daje to pewność, że baterie będą utylizowane zgodnie z przepisami i w
sposób nieszkodliwy dla otoczenia.
We wszystkich miastach zorganizowane są punkty zbiórki, do których bezpłatnie można dostarczyć zużyte urządzenia elektryczne, elektroniczne, jak i baterie, skąd przekazywane są
do zakładów zajmujących się recyklingiem. Dodatkowe informacje można uzyskać u władz
lokalnych.

