
instrukcja użytkownika

  dekoder HD z cyfrową nagrywarką





Wszelkie prawa zastrzeżone

Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autor-
skie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania w jakimkolwiek celu. 
Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkol-
wiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodami kserograficznymi, fotograficznymi, 
a także przenoszenie na nośniki filmowe, magnetyczne lub inne bez uprzedniej pisemnej zgody 
producenta powoduje naruszenie praw autorskich. 

Ograniczenie odpowiedzialności

Producent wyklucza wszelkie roszczenia gwarancyjne, a w szczególności domniemane gwaran-
cje lub warunki przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, w odniesieniu 
do oprogramowania, załączonych instrukcji użytkowania i materiałów dodatkowych oraz dołą-
czonego sprzętu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie 
bez uprzedniego powiadamiania klienta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
powstałe w wyniku użytkowania odbiornika lub szkody o charakterze ubocznym, włączając 
w to straty w spodziewanych zyskach lub inne straty finansowe, powstałe niezależnie 
od użytkowania urządzenia.

Znaki towarowe

Producent nie rości sobie praw do żadnych znaków towarowych wymienionych w tej publikacji. 
Wszystkie nazwy, produkty lub serwisy są znakami zastrzeżonymi przez odpowiednie firmy. 
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnej litery D są zastrzeżo-
nymi znakami towarowymi Dolby Laboratories. 
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub rejestrowanymi 
znakami towarowymi należącymi do HDMI Licensing LLC.
Niniejszy produkt zawiera technologię ochrony praw autorskich, która jest chroniona amerykańskim 
prawem patentowym oraz innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Zastosowanie 
niniejszej technologii ochrony praw autorskich wymaga autoryzacji Macrovision. O ile nie uzyskano 
odpowiedniej zgody Macrovision, technologia ta jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego 
oraz do innych określonych zastosowań. Inżynieria wsteczna oraz dezasemblacja są zabronione.

Dekoder należy do ITI Neovision Sp. z o.o. Przekazanie osobom trzecim i sprzedaż bez pisem-
nego zezwolenia zabronione.



nbox recorder został wyprodukowany zgodnie 
z międzynarodowymi standardami bezpieczeń-
stwa. Jednakże należy przestrzegać następujących 
zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić niezawodne 
działanie urządzenia:

  nbox recorder używa zewnętrznego zasilacza 
wykorzystującego zmienny prąd elektryczny 
o napięciu od 220 do 240 V, 50/60 Hz. Należy 
używać standardowego gniazda elektrycznego. 
Prąd stały nie może być używany. Należy pamię-
tać, że porażenie prądem o napięciu 220-240 V 
może być śmiertelne.
  Przed podłączeniem odbiornika do prądu 
należy upewnić się, że wszystkie wtyczki są 
na swoich miejscach oraz że są odpowiednio 
dociśnięte. nbox recorder należy każdorazowo 
wyłączać z prądu przed podłączaniem lub rozłą-
czaniem jakichkolwiek kabli. 
  Przed podłączeniem nbox recorder do gniazda 
sieciowego należy włożyć wtyczkę zasilacza do 
odpowiedniego gniazda na tylnym panelu nbox 
recorder.
  Przed wyłączeniem nbox recorder z prądu 
należy najpierw wyciągnąć wtyczkę z gniazda 
sieciowego, a dopiero potem z tylnego panelu: 
nigdy w odwrotnej kolejności. 

  Nigdy nie należy próbować naprawiać nbox 
recorder samodzielnie. Naprawa lub demon-
taż nbox recorder przez osoby nieupoważnione 
mogą skutkować poważnym porażeniem 
prądem.
  Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli 
nbox recorder wejdzie w kontakt z wodą. 
W takim wypadku należy, jeśli jest to możliwe, 
natychmiast odłączyć zasilanie.

TAK

Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się jakikol-
wiek przedmiot, nbox recorder należy odłączyć 
od zasilania i przekazać go serwisowi. 
Aby zapobiec przegrzewaniu się nbox recor-
der, należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Urządzenia nie można umieszczać w pobliżu 
grzejników lub innych źródeł ciepła. Należy także 
zadbać o to, aby otwory wentylacyjne w obudo-
wie nbox recorder nie były zakryte. 

NIE

…należy narażać nbox recorder na wysokie tem-
peratury, bezpośrednie światło słoneczne lub 
wysoką wilgotność powietrza. 
…należy umieszczać niczego na nbox recorder, 
aby nie utrudniać obiegu powietrza. 
…należy umieszczać nbox recorder na łatwo-
palnych materiałach takich jak dywany czy 
obrusy.











Zdjęcie obudowy może doprowadzić 
do poważnego porażenia prądem.

Przed czyszczeniem należy odłączyć nbox recorder od zasilania sieciowego. Do czyszczenia należy 
używać miękkich i suchych szmatek. W przypadku poważnych zabrudzeń można użyć dobrze wyżę-
tej szmatki, zwilżonej słabym roztworem wody i mydła. Po umyciu wytrzeć urządzenie suchą, miękką 
szmatką. Nigdy nie należy używać alkoholu, rozpuszczalnika do farb lub chemicznych środków czystości, 
gdyż mogłyby one uszkodzić obudowę nbox recorder.

Bezpieczeństwo

Konserwacja i czyszczenie
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O tej instrukcji 

Instrukcja użytkownika zawiera podstawowe informacje, które ułatwią Państwu prawidłowe podłączenie i 
rozpoczęcie korzystania z dekodera nbox HDTV recorder.
Podpowiedzi do funkcji menu, które prezentowane są na poszczególnych ekranach ułatwią opanowanie 
obsługi dekodera i sprawią, że z czasem instrukcja obsługi będzie potrzebna tylko sporadycznie.

O nbox recorder

nbox recorder charakteryzuje się wieloma nowoczesnymi, często unikalnymi funkcjami, które wyróżniają go 
spośród innych urządzeń do odbioru telewizji satelitarnej. Oto niektóre z nich:

obsługa HDTV – telewizji nowej generacji o wysokiej jakości obrazu,
nagrywanie programów wraz z odtwarzaniem i przewijaniem,
funkcja time-shift pozwalająca na „pauzowanie” bieżących programów i ich późniejsze odtwarzanie,
filmy na żądanie – VOD (usługa dostępna po aktywacji),
prezentacja informacji o dostępnych programach i kanałach,
elektroniczny przewodnik po programach pozwalający na wyszukiwanie pozycji według kategorii,  
do których należą,
kontrola rodzicielska, która na podstawie podanego przedziału wiekowego chroni dzieci przed dostę-
pem do programów dla nich nieodpowiednich,
tworzenie osobnych list kanałów zawierających wyłącznie pozycje wybrane przez użytkownika,
nRadio - radio internetowe, pozwalające na odbiór wielu stacji radiowych,
nPortal - serwisy interaktywne, które stanowią uzupełnienie dla treści programów (np. informacje o 
pogodzie). Ponadto, połączenie z serwisem Onet Foto pozwala na przeglądanie obszernej galerii zdjęć.
przekazywanie dokumentów sprzedaży bezpośrednio na ekran telewizora.

Proszę zwrócić uwagę na bardzo użyteczny klawisz z logo „n”    na pilocie. Pozwala 
on na natychmiastowe opuszczenie wszystkich menu, ukrycie okien i powrót do trybu 
oglądania telewizji. Dodatkową jego funkcją jest powrót do poprzednio oglądanego 
programu.

Oprogramowanie nbox recorder jest aktualizowane w celu wprowadzenia nowych 
funkcji. Może się to odbywać w dwojaki sposób: automatycznie lub ręcznie (patrz 
strona 31).
Ciągłej aktualizacji poddawana jest także lista kanałów należących do poszczegól-
nych pakietów, jak i lista internetowych stacji radiowych.

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
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1. Wstęp



Co to jest HDTV?

HDTV (High Definition Television) to telewizja nowej generacji, zapewniająca widzom lepszą jakość obrazu, 
dźwięku i niespotykane dotąd wrażenia. Od dotychczasowego standardu, znanego jako SDTV (Standard 
Definition Television), różni ją kilka cech.

Wyższa rozdzielczość, czyli lepsza jakość obrazu

Obraz na ekranie telewizora składa się z punktów (tzw. pikseli) – im jest ich więcej, tym bardziej szczegó-
łowy jest obraz. Liczba punktów (pikseli) nazywa się rozdzielczością obrazu.
Telewizja HD oferuje widzowi znacznie większą rozdzielczość obrazu, dzięki większej liczbie linii obrazu 
(1080 lub 720) i jednocześnie większej liczbie punktów w każdej linii (1920 lub 1280). W porównaniu ze stan-
dardową telewizją (576 linii obrazu po 768 punktów), obraz HD (1080x1920 pikseli) może być prawie pięć 
razy bardziej szczegółowy.

Obraz panoramiczny

Telewizja HD jest najczęściej nadawana w panoramicznym formacie obrazu 16:9, znanym z sal kinowych.
Oznacza to, że obraz jest znacznie szerszy, lepiej dostosowany do pola widzenia człowieka. Rozwiązanie to 
zapewnia nowe wrażenia, a oglądającemu telewizję może wydawać się, że bierze udział w akcji.

Dźwięk przestrzenny

Wiele programów telewizyjnych HD nadawanych jest z dźwiękiem przestrzennym. Po podłączeniu nbox 
recorder do odpowiedniego sprzętu audio widz czuje się jak w nowoczesnej sali kinowej.

Nowe złącze HDMI™

Wraz z HDTV pojawiło się nowe złącze HDMI, które transmituje zarówno obraz jaki i dźwięk. Cyfrowa tech-
nologia przekazu zastosowana w przypadku tego złącza pozwala na transmisję sygnału z zachowaniem 
jego wysokiej, pierwotnej jakości.

Do wykorzystania złącza HDMI niezbędny jest telewizor zapewniający ochronę praw 
autorskich (HDCP). W przypadku, gdy telewizor nie zapewnia tej ochrony, nbox recor-
der wyświetli na ekranie komunikat informujący o braku HDCP i poleci zmienić spo-
sób podłączenia.

Telewizja HD jest wyłącznie cyfrowa

Programy telewizyjne przenoszone w formie cyfrowej posiadają znacznie więcej udogodnień niż typowa 
telewizja; m.in. widz może sam wybierać język, w którym chce oglądać film, włączać i wyłączać napisy dia-
logowe oraz przeczytać szczegółowe informacje o nadawanych programach. 
Specjalnie przygotowany przez telewizję n Przewodnik po programach – bardziej przejrzysty i łatwiej 
dostępny odpowiednik znanego z gazet programu telewizyjnego – umożliwia dokładne zapoznanie się  
z ofertą programów.
Telewizja cyfrowa jest również bardziej odporna na zakłócenia, dzięki czemu oferuje lepszą jakość niż tele-
wizja analogowa.
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Do pełnego wykorzystania zalet HDTV niezbędny jest odpowiedni telewizor. Na 
rynku znajduje się wiele odbiorników o różnych parametrach technicznych. W 
instrukcji dołączonej do telewizora można sprawdzić, czy obsługuje on HDTV.
Telewizory przygotowane do odbioru HDTV często oznaczone są jako „HD Ready” 
lub „Full HD”.

Jeśli posiadany telewizor nie obsługuje HDTV, nadal możliwe będzie oglądanie 
wszystkich programów, ponieważ nbox recorder przekształci je tak, aby mogły być 
wyświetlone w sposób, który umożliwia ich odbiór.

3

Nowe funkcje nbox recorder

nbox recorder to nie tylko odbiornik telewizji satelitarnej HDTV. Pełni on również funkcję nagrywarki (jak 
niegdyś magnetowidy). Dzięki wbudowanemu twardemu dyskowi możliwe jest nagrywanie programów 
telewizyjnych z cyfrową jakością oraz oferowanie użytkownikowi innych funkcji opisanych poniżej.

Przesunięcie w czasie (tzw. time-shift):

nbox recorder wyposażony jest w dysk twardy, na którym nagrywane są aktualnie oglądane programy. W 
momencie gdy użytkownik przełączy kanał, nbox recorder zaczyna nagrywanie, które stanowi podstawę 
działania funkcji time-shift.  Użytkownik ma możliwość: 

zatrzymywania oglądanego programu przez wciśnięcie na pilocie przycisku  (aby np. odebrać te-
lefon) i powrotu do jego oglądania za pomocą przycisku , nie tracąc tym samym ani sekundy pro-
gramu. 
przewijania oglądanego programu w tył/w przód używając klawiszy  oraz , co powala ponownie 
obejrzeć nadany wcześniej fragment programu lub zatrzymać akcję, np. samodzielnie realizować po-
wtórki znane z meczów piłki nożnej. 

Sposób obsługi funkcji time-shift opisuje szczegółowo rozdział 7.
Uwaga: funkcja time-shift obejmuje maksymalnie jedną godzinę programu.

Nagrania

Dzięki nbox recorder możliwe jest nagrywanie programów telewizyjnych, magnetowid nie będzie 
potrzebny. Kasety wideo zastępuje wbudowany dysk twardy, który pozwala na nagranie do kilkudziesięciu 
godzin programów. Jakość nagranych programów jest taka sama jak przy bezpośrednim odbiorze. Plano-
wanie nagrań jest bardzo łatwe dzięki połączeniu tej funkcji z Przewodnikiem po programach. Można np. 
wybrać z całego tygodnia interesujące pozycje programowe i po ich nagraniu oglądać w dogodnym czasie. 
Nagrywanie cyklicznie emitowanych programów (np. seriali) ułatwia  zaawansowany i jednocześnie pro-
sty w obsłudze programator czasowy. Po podłączeniu nbox recorder do Internetu programowanie nagrań 
możliwe jest za pomocą komputera podłączonego do Internetu (telefonu komórkowego z Internetem) np. 
podczas pobytu poza domem. 

Uwaga: Istnieje możliwość nagrania oglądanego programu w całości nawet, jeśli na jego nagranie zdecy-
dujemy się tuż przed zakończeniem tego programu. Jest to możliwe dzięki funkcji time-shift.



•

•
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Jednoczesne nagrywanie i odtwarzanie

nbox recorder pozwala na jednoczesne nagrywanie audycji na jednym kanale i oglądanie innej na dru-
gim. 
 
Uwaga: Do pełnego działania tej funkcji niezbędne jest podłączenie dwóch sygnałów z zestawu anteno-
wego. Zalecamy zainstalowanie w antenie parabolicznej konwertera Twin (z dwoma wyjściami) i połączenie 
go dwoma kablami koncentrycznymi z wejściami ANT 1 i ANT 2 nbox recorder.

VOD
Funkcja ta omówiona jest szczegółowo w rozdziale 9.







Rozpakowywanie nbox recorder

Podczas rozpakowywania nbox recorder należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się następujące 
akcesoria:

nbox recorder Pilot
Kabel
SCART

Zasilacz Instrukcja 
obsługi Baterie

Panel przedni

Na przednim panelu znajdują się klawisze, podświetlane wskaźniki i wyświetlacz, który pokazuje numer 
kanału, nazwę programu, aktualny czas (w stanie czuwania), bieżącą rozdzielczość i parametry sygnału 
antenowego.

Klawisze

Klawisze Funkcje

Przełącza nbox recorder między stanem czuwania a stanem pracy.

W menu wybiera aktualnie podświetlony element lub zatwierdza zmiany dokonane 
na poszczególnych ekranach. 

Rozpoczyna i zatrzymuje nagrywanie bieżącego programu. 

Wyświetla Przewodnik po programach, a gdy zostanie naciśnięty i przytrzymany 
przez 3 sekundy - otwiera Menu.
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2. nbox recorder



Zmienia rozdzielczość obrazu (zobacz podrozdział „Jak uruchomić nbox recorder?”) 
oraz tryb HDMI.

Klawisze  przełączają na następny lub poprzedni kanał. W Oknie informacyj-
nym wyświetlają informację o następnym i poprzednim kanale. W menu wybierają  
jego elementy i opcje. 
Klawisze  zwiększają lub zmniejszają siłę głosu. W menu wybierają jego elementy 
i przełączają między możliwymi wartościami. 

Świetlne wskaźniki diodowe

Świetlne wskaźniki 
diodowe

Funkcje

Czerwony kolor wskaźnika informuje, że nbox recorder znajduje się w stanie czu-
wania. Po uruchomieniu wskaźnik zmienia kolor na zielony, a mruga jeśli naciśnięto 
klawisz na pilocie.

Wskaźnik zapala się, gdy nagrywany jest program.

Wskaźnik zapala się, jeśli wystąpił błąd.

Wskaźnik zapala się, gdy nbox recorder korzysta z połączenia z Internetem.

Panel tylny

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

Drugie złącze anteny
Pierwsze złącze anteny
Złącze SCART do podłączenia np. telewizora 
Wyjścia analogowe audio 
Analogowe złącze komponentowe 
do podłączenia telewizora (YPbPr)

1.
2.
3.
4.
5.

Gniazdo USB
Gniazdo zasilania
Złącze optyczne S/PDIF (dźwięk cyfrowy)
Cyfrowe złącze HDMI do podłączenia 
np. telewizora
Gniazdo sieciowe Ethernet

6.
7.
8.
9.

10.
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Gnizado
sieciowe

Diagram połączeń

Połączenie nbox recorder z telewizorem:

Telewizor HD Ready (Full HD) można podłączyć do nbox recorder na trzy różne sposoby, z wykorzysta-
niem  złącz: HDMI, YPbPr lub SCART. Podłączenie telewizora za pomocą gniazda HDMI daje najlepszą jakość 
obrazu i dźwięku, lecz aby takie połączenie było możliwe, telewizor musi zapewniać ochronę przed kopio-
waniem (HDCP). W przypadku braku złącza HDMI lub braku ochrony przed kopiowaniem (HDCP), zaleca się 
wykorzystanie złącza YPbPr. Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy połączyć nbox recorder z telewizorem 
za pomocą złącza SCART. Należy jednak pamiętać, że poprzez złącze SCART obraz dostępny jest jedynie w 
standardzie SD. 
Standardowe telewizory podłączamy do nbox recorder wykorzystując złącze SCART.

Zaleca się podłączenie nbox recorder do telewizora za pomocą dostępnego 
gniazda o jak najlepszej jakości obrazu. Pozwoli to na pełne wykorzystanie możli-
wości posiadanego telewizora.

Telewizor

Diagram  połączeń z anteną i siecią elektryczną:

Poniższe połączenia są niezbędne, aby móc korzystać z pełnej funkcjonalności nbox recorder:
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Aby możliwe było nagrywanie i oglądanie w tym samym czasie różnych programów, 
potrzebne są podłączenia do wejść ANT1 i ANT2 dwóch sygnałów z zestawu anteno-
wego. Może to być zestaw antenowy z konwerterem Twin (o dwóch wyjściach) podłą-
czony dwoma kablami koncentrycznymi.  
nbox recorder będzie również działał jeśli podłączymy go do zestawu antenowego za 
pomocą jednego kabla (z konwerterem typu single). Należy wtedy  użyć złącza ante-
nowego oznaczonego jako ANT 1 i wyłączyć drugą antenę w oknie Antena 2 (str. 30). 
Funkcje  dekodera będą wtedy ograniczone (m. in. podczas nagrywania nie będzie 
możliwe oglądanie niektórych kanałów).

Połączenie audio:

Z gniazda oznaczonego AUDIO korzystamy wówczas, gdy nbox recorder podłączony jest do telewizora 
za pomocą kabla YPbPr (przesyłającego wyłącznie obraz) lub HDMI przy przełączeniu w tryb DVI. Gniazdo 
AUDIO może służyć do połączenia fonii  do wzmacniacza Hi-Fi. Jeśli masz kino domowe i chcesz korzystać 
z dźwięku przestrzennego, powinieneś połączyć je ze złączem S/PDIF.

Dźwięk przestrzenny jest nadawany równocześnie z dźwiękiem stereo: możliwe 
jest więc dokonanie obu rodzajów połączeń, a następnie wybieranie pożądanego 
rodzaju, włączając i wyłączając kino domowe. 

Telewizor

Sprzęt Hi-Fi

Kino domowe
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Punk dostępowy

Urządzenie
sieciowe (Wi-Fi)

Łącze operatora

Łącze operatora

Urządzenie sieciowe

HomePlugHomePlug

W przypadku korzystania z sieci bezprzewodowej Wi-Fi można zestawić połączenie z nbox recorder za 
pośrednictwem punktu dostępowego (Access Point) pracującego w trybie klient. Inną możliwością uniknię-
cia prowadzenia kabla od urządzenia sieciowego do nbox recorder jest skorzystanie z urządzenia HomePlug 
(wykorzystuje sieć elektryczną do transferu danych). 
Informacje o konfiguracji podłączenia Internetu do nbox recorder zawarte są na stronach 28-29.

UWAGA: nbox recorder nie obsługuje adapterów Wi-Fi włączanych do gniazda USB.

Połączenie nbox recorder z Internetem:

Połączenie nbox recorder z Internetem jest konieczne, aby móc korzystać z nPortalu oraz nRadia. Aby pod-
łączyć Internet do nbox recorder, łączymy kablem gniazdo sieciowe Ethernet nbox recorder  z urządzeniem 
sieciowym dostarczającym Internet (np. modemem DSL/kablowym z wbudowanym ruterem). W zależno-
ści od posiadanego sprzętu możemy to zrobić na wiele różnych sposobów.
Jeśli używane łącze internetowe jest rozdzielane na kilka komputerów, to nbox recorder podłączamy do 
Internetu tak, jak dodatkowy komputer.

Gniazdo
sieci internetowej
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Karta abonenta

Karta abonenta pozwala na odbiór kanałów nadawanych przez telewizję nowej generacji n. Jej brak lub 
zamiana na inną niż dostarczona z danym egzemplarzem nbox recorder, całkowicie uniemożliwiają korzy-
stanie z telewizji nowej generacji n. 
 Korzystając z karty, należy pamiętać o pewnych środkach bezpieczeństwa. Karty abonenta NIE można:

wyginać lub skręcać,
poddawać działaniu wysokiej temperatury lub promieni słonecznych,
wyciągać bez potrzeby ze złącza.

Kartę należy czyścić czystą, suchą szmatką.
Kartę wsuwa się delikatnie w otwór tak, by metalowy element (styki mikroprocesora) był zwrócony ku dołowi.
Więcej informacji na temat karty abonenta można znaleźć w ekranie Diagnostyka, w oknie Informacje 
o karcie.

Odbiór kanałów z satelity Astra

nbox recorder jest przystosowany do odbioru wybranych kanałów nadawanych z satelitów Hot Bird (13E) i 
Astra (19,2E). Odbiór z obu satelitów wymaga bardziej rozbudowanej instalacji antenowej niż zestaw stan-
dardowy. Może być to zestaw z dwoma konwerterami zamontowanymi w układzie “zez” i połączonymi z 
nbox recorder za pośrednictwem przełącznika DiSEqC.
Domyślnie na liście kanałów nbox znajdują się tylko programy nadawane za pośrednictwem satelity Hot 
Bird. Aby dołączyć kanały z satelity Astra, należy zmienić ustawienia anteny (zobacz podpunkt „Antena” na 
stronie 30).

•
•
•
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Pilot

 

Klawisze Funkcje

Przełącza nbox recorder między stanem czuwania a stanem pracy.

Uruchamia serwisy interaktywne.

Powraca do oglądania telewizji; chowa wszelkie menu i okna. 

Uruchamia usługę VOD (zobacz rozdział „VOD”).

Wyświetla Przewodnik po programach i jednocześnie otwiera zakładkę Kategorie. 

Kolejno przełącza pomiędzy trybem oglądania, Oknem informacyjnym a Oknem 
informacyjnym z opisem.

W Oknie informacyjnym przełączają między informacją o obecnym i następnym 
programie. W menu wybierają jego elementy oraz przełączają między możliwymi 
wartościami.

W Oknie informacyjnym wyświetlają informację o następnym i poprzednim kanale.     
W Oknie informacyjnym z opisem przesuwają tekst.  W menu wybierają jego elementy 
lub opcje.

Jeżeli ikona  widoczna jest w Oknie informacyjnym, wybiera kanał którego 
nazwa jest obecnie wyświetlona. W menu wybiera aktualnie podświetlony element lub 
zatwierdza zmiany dokonane na poszczególnych ekranach. 

Zwiększają i zmniejszają siłę głosu.
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Podczas oglądania przełączają na następny lub poprzedni kanał. W menu lub Przewod-
niku po programach przesuwają listy o jedną stronę w górę lub dół.

 
Pozwalają na przewijanie w przód i w tył.

Górny klawisz zatrzymuje obraz/nagranie, a dolny rozpoczyna odtwarzanie.

Zatrzymuje nagrywanie/odtwarzanie programu.

Rozpoczyna nagrywanie programu.

Wycisza głos. Ponowne wciśnięcie tego przycisku przywraca poprzedni poziom 
głośności.

Wyświetla menu Opcje programu.

Wyświetla Menu główne.

Wyświetla teletekst (jeśli jest dostępny).

Wyświetla listę nagrań.

Podczas oglądania lub w Oknie informacyjnym przełącza między poprzednio 
wybranym kanałem a aktualnie oglądanym. W menu lub Przewodniku po programach 
powraca do poprzedniego ekranu.

Pełnią różne funkcje w Menu głównym oraz Przewodniku po programach. Odpo-
wiedni opis znajduje się w dolnej części poszczególnych ekranów.

Przyciski z cyframi pozwalają bezpośrednio wybrać numer kanału, wpisać kod PIN lub 
nazwę użytkownika. Początkowy kod PIN to 1234.

Zarezerwowane do użycia w przyszłości.
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Rozdzielczość Opis

H
D

M
I, 

YP
bP

r

1080i Tryby wykorzystujące w pełni możliwości telewizji wysokiej rozdzielczości. 
Najlepszą jakość obrazu można uzyskać w trybie 1080i. 
UWAGA: w tych trybach złącze SCART jest wyłączone – sygnał jest przesyłany 
przez HDMI i YPbPr.720p

576p Obraz nieznacznie różniący się od trybów SD1-3. 
UWAGA: w tych trybach złącze SCART jest wyłączone – sygnał jest przesyłany 
przez HDMI i YPbPr.576i

SC
A

RT

SD1 – Video
(Composite) Obraz widoczny tylko wtedy, gdy telewizor podłączony jest przez złącze SCART 

– zalecane dla starszych telewizorów. Tryby różnią się sposobem przesyłania 
obrazu. 
UWAGA: HDMI i YPbPr są całkowicie wyłączone, a obraz dostępny jest jedynie 
w standardzie SD.

SD2 – RGB

SD3 – S-Video

Ustawianie rozdzielczości przebiega na dwa sposoby w zależności od tego, za pomocą którego kabla nbox 
recorder jest podłączony do telewizora.
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3. Jak uruchomić nbox recorder?
Pierwsze uruchomienie
Aby uzyskać najlepszą jakość obrazu, należy podłączyć nbox recorder zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami 
a następnie włączyć telewizor i nbox recorder. Po kilkudziesięciu sekundach na ekranie powinno pojawić się 
powitanie. Jeśli to nie nastąpi lub obraz nie jest zadawalającej jakości, nie ma powodu do zmartwień – można 
to zmienić poprzez dostosowanie rozdzielczości. 

Ustawianie rozdzielczości

Jeśli nie wiesz, co to jest rozdzielczość, przeczytaj rozdział „Co to jest HDTV?”. 

Do zmiany rozdzielczości służy przycisk  na przednim panelu. Przechodzi on po kolei przez wszystkie 
dostępne tryby wyświetlania obrazu, po czym powraca do pierwszego. Oprócz zmiany rozdzielczości, przy-
cisk  służy również do przełączania pomiędzy trybami pracy złącza HDMI (DVI lub HDMI). 

nbox recorder oferuje następujące tryby rozdzielczości:



 Złącze HDMI
Jedną z zalet złącza HDMI jest to, że nbox recorder może sprawdzić, w jakich rozdzielczościach dany telewi-
zor wyświetla obraz oraz wybrać najlepszą z nich. Jeśli na ekranie telewizora pojawi się obraz, można przejść 
do aktywacji nbox recorder. W rzadkich wypadkach telewizor może jednak nie poinformować nbox recor-
der o swoich możliwościach i obraz się nie pojawia. Wówczas, jak opisano w sekcji „Złącza SCART i YPbPr”, 
należy znaleźć tryb rozdzielczości dajacy najlepszą jakość obrazu dla danego telewizora.  
Jeżeli po wypróbowaniu wszystkich mozliwych trybów rozdzielczości obraz się nadal nie pojawia, można 
spróbować rozwiązać ten problem poprzez zmianę trybu HDMI w DVI. Aby zmienić tryb HDMI, należy 
nacisnąć i przytrzymać klawisz  do momentu wyświetlenia się nazwy nowego trybu (DVI) na panelu 
przednim. Kiedy nbox recorder pracuje w nowym trybie, można również „poszukać” najlepszego trybu roz-
dzielczości dla danego telewizora jak opisano w  sekcji „Złącza SCART i YPbPr”. Proszę pamiętać, że w trybie 
DVI dźwięk nie jest przesyłany za pomocą kabla HDMI i należy dodatkowo użyć złącza Audio lub S/PDiF. 
Jeżeli mimo wypróbowania różnych trybów rozdzielczości, zarówno w trybie HDMI jak i DVI, obraz nie poja-
wił się, to aby móc korzystać z telewizji HD,  proszę podłączyć nbox recorder to telewizora za pomocą kabla 
YPbPr.

Złącza SCART i YPbPr
Kiedy nbox recorder podłączony jest do telewizora za pomocą złącza SCART lub YPbPr, automatycznie 
ustawianym trybem rozdzielczości jest SD1. Jeżeli obraz nie pojawia się lub jego jakość nie jest satysfakcjo-
nująca, można dostosować rozdzielczość do możliwości posiadanego telewizora za pomocą klawisza  
znajdującego się na przednim panelu. Po jego naciśnięciu, na wyświetlaczu pojawi się mrugająca nazwa 
obecnie używanego trybu. Ponowne naciśniecie spowoduje wyświetlenie się mrugającej nazwy kolejnego 
trybu. Należy odczekać, aż nazwa przestanie mrugać, a następnie sprawdzić, czy na ekranie pojawia się 
obraz i jaka jest jego jakość. Jeżeli jakość obrazu jest satysfakcjonująca, zaleca się zapamiętanie danego 
trybu i wypróbowanie kolejnych. Po kilku naciśnięciach klawisza  nbox recorder powróci do trybu SD1. 
W tym momencie można już ocenić, który tryb daje najwyższą jakość obrazu. Należy naciskać , aż nbox 
recorder ponownie przejdzie do tego trybu. Próba zmiany rozdzielczości nie uszkodzi ani nbox recorder, 
ani telewizora.

Jeśli poprzez naciśnięcie klawisza  sprawdziłeś wszystkie rodzaje rozdzielczości 
i nie zobaczyłeś ani razu obrazu to:
1. Sprawdź, czy telewizor jest włączony.
2. Sprawdź połączenie między telewizorem i nbox recorder.
3.  Sprawdź, czy telewizor pobiera sygnał z właściwego złącza. W razie potrzeby 

można skorzystać z instrukcji obsługi telewizora. 

Rozdzielczość możesz też zmieniać w dowolnej chwili w trakcie użytkowania 
nbox recorder. 

Proszę pamiętać, że automatyczne wybieranie trybów rozdzielczości (SD1 w połą-
czeniach SCART i YPbPr oraz najwyższego z możliwych w połączeniu HDMI) nastę-
puje po włączeniu nbox recorder do prądu. Gdy złącza zmieniane są podczas pracy 
dekodera, rozdzielczość należy dostosować ręcznie używając klawisza .
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Po pierwszym włączeniu zasilania

Po kilkudziesięciu sekundach od momentu włączenia dekodera do prądu, na ekranie telewizora zostanie 
wyświetlony ekran powitalny, a potem nbox recorder przejdzie do sprawdzania, czy istnieje nowa wersja 
oprogramowania. Jeżeli nowa wersja zostanie znaleziona, nbox recorder poinformuje o możliwości prze-
prowadzenia aktualizacji. 

Skuteczne przeprowadzenie procesu aktualizacji wymaga doprowadzenia do nbox 
recorder sygnału antenowego dobrej jakości. Zalecamy przy pierwszym włączeniu 
pominąć aktualizację, sprawdzić i ewentualnie poprawić ustawienia zestawu ante-
nowego w celu uzyskania możliwie maksymalnej jakości sygnału, po czym wyłą-
czyć zasilanie i przeprowadzić aktualizację oprogramowania dopiero przy następ-
nym włączeniu.

W kolejnym etapie nbox recorder wyświetli Ekran aktywacyjny. Jeżeli na ekranie telewizora obraz jednak 
nie pojawia się, sprawdź podłączenia kabli i ustaw prawidłową rozdzielczość (Rozdział 3).
Treść komunikatu na Ekranie aktywacyjnym zależy od jakości sygnału antenowego. Jeśli parametr Jakość 
dla sygnałów Ant 1 oraz Ant 2 przekroczy wartość 60%, komunikat na ekranie poinformuje o odbiorze syg-
nału z satelity Hot Bird i przewidywanym czasie potrzebnym do aktywacji karty. 

W czasie oczekiwania na aktywację karty, aż do momentu wyświetlenia programu 
telewizyjnego, należy zostawić dekoder podłączony do zasilania i kabli koncen-
trycznych (antenowych).

Jeżeli wartość odzwierciedlająca jakość sygnału 
będzie niższa niż 60%, komunikat poinformuje 
o braku odpowiedniego sygnału i przedstawi 
wskazówki dotyczące dalszego postępowania.
Jeśli dysponujemy zestawem antenowym z 
pojedynczym konwerterem (z jednym kablem 
koncentrycznym), to łączymy go z wejściem 
antenowym ANT 1 nbox recorder. Konieczna jest 
również zmiana konfiguracji w menu, polegająca 
na wyłączeniu obsługi wejścia antenowego ANT 
2. W tym celu klawiszem    (niebieski) otwie-
ramy okno Antena 1, a następnie klawiszem  
- okno Antena 2. W oknie Antena 2 używając 
klawisza   (żółty) wyłączamy obsługę wejścia 
antenowego ANT 2 i zatwierdzamy zmianę kla-
wiszem .

Należy wyregulować ustawienia zarówno samej anteny, jak i konwertera, aby uzy-
skać możliwie najlepszą jakość sygnału. Dzięki temu odbiór będzie bardziej odporny 
na niekorzystne warunki pogodowe. 

Wartość parametru Siła powinna być większa od zera zaraz po podłączeniu konwertera do nbox recorder. 
Jeśli jest równa zero, sprawdź połączenia nbox recorder z konwerterem. Nawet stosunkowo duża wartość 
parametru Siła nie gwarantuje, że antena została skierowana na satelitę Hot Bird.

Ekran powitalny
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4. Używanie nbox recorder
Włączanie i wyłączanie nbox recorder

Przed włączeniem nbox recorder należy włączyć odbiornik telewizyjny oraz inny sprzęt połączony z nbox 
recorder, a następnie wcisnąć przycisk 

 
na pilocie. Kiedy nbox recorder nie jest używany, wskazane jest 

przełączenie go w stan czuwania przez ponowne wciśnięcie tego przycisku. Stan czuwania sygnalizuje 
czerwony wskaźnik na przednim panelu nbox recorder. Kiedy nbox recorder przechodzi ze stanu czuwania 
w stan działania, wskaźnik ma kolor zielony, a na ekranie pojawia się ostatnio oglądany kanał.

Okno informacyjne

Okno informacyjne pojawia się na dole ekranu 
po przełączeniu nbox recorder na nowy kanał 
lub kiedy zostanie wciśnięty przycisk  na 
pilocie. 
Okno to umożliwia przeglądanie informacji 
dotyczących bieżącego lub jednego z trzech  
przyszłych programów na obecnym kanale.  
Zamknięcie Okna informacyjnego następuje 
atomatycznie po 3 sekundach, jeżeli wyświetliło 
się po przełączeniu nbox recorder na inny kanał 
lub po jednej minucie, jeżeli zostało wyświet-
lone poprzez naciśniecie klawisza . Okno 
informacyjne może zostać zamknięte również 
ręcznie poprzez naciśnięcie klawisza .
Jeśli podczas przeglądania informacji o obec-
nie oglądanym kanale, w Oknie informacyjnym 
pojawi się klawisz , oznacza to, że na danym kanale dostępny jest serwis interaktywny. Wciśnięcie 
przycisku 

 
na pilocie spowoduje jego uruchomienie. Nawigacja w serwisach interaktywnych odbywa się za 

pomocą klawiszy ,   ,   oraz  .

Kolorowe klawisze  naciśnięte w Oknie informacyjnym lub podczas oglądania, pozwalają na 
zmianę list użytkownika. Dłuższe przytrzymanie klawisza, do którego przypisana jest lista użytkownika, 
powoduje dodanie obecnie oglądanego kanału do listy.

Okno informacyjne
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Znaczenie ikon pojawiających się w Oknie informacji opisane jest w poniższej tabelce.

Dostępne są inne języki dla tego programu. 

Obecny kanał jest zablokowany.

Dostępny jest opis programu.

Program nadawany jest w systemie umożliwiającym transmisję dźwięku przestrzennego.

Ten program objęty jest ochroną rodzicielską.

Na tym kanale nadawany jest teletekst.

 Dla tego programu istnieje możliwość wyboru napisów.

Czerwona ikona informuje o tym, że oglądany program jest nagrywany. Natomiast biała 
– o tym, że nagrywany jest program na innym kanale.

Zostało zaplanowane nagranie programu przedstawionego w Oknie informacyjnym.

Okno informacyjne wyświetla informację o kanale innym, niż obecnie oglądany. Naciśnię-
cie  spowoduje przełączenie się nbox recorder na ten kanał.

Dostępny jest serwis interaktywny.

Informuje o dostępności alternatywnych przekazów kanału.

Alternatywny przekaz kanału

Funkcja alternatywnego przekazu kanału umożliwia nadawanie kilku programów w obrębie jednego kanału 
o tym samym czasie. Jeśli na danym kanale dostępne są alternatywne przekazy to w Oknie informacyjnym 
wyświetlana jest ikona . Przełączanie między alternatywnymi przekazami kanału odbywa się na takiej 
samej zasadzie jak pomiędzy zwykłymi kanałami z tą różnicą, że numer i nazwa kanału pozostają te same. 
Zmieniać się będzie natomiast numeracja np. 1/3, 2/3 lub 3/3 (o ile 3 przekazy są dostępne). 

UWAGA: Alternatywne przekazy kanału posiadają taką samą funkcjonalność jak zwykłe kanały, można je 
więc nagrywać i dodawać do Listy użytkowników.
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Wybór programów w Oknie informacyjnym

Okno informacyjne pozwala na wyświetlanie 
informacji dotyczących obecnego programu lub 
jednego z trzech przyszłych. 
W zależności od tego, jakiego programu dotyczy 
informacja w Oknie informacji, po lewej stronie 
nazwy programu wyświetlone są strzałki skiero-
wane w lewo i/lub w prawo. Jeżeli wyświetlona jest 
strzałka w prawo, to naciśnięcie  pokazuje infor-
mację o następnym programie. Jeżeli wyświetlona 
jest strzałka skierowana w lewo, to naciśnięcie  
pokazuje informację o poprzednim programie.  
Za pomocą klawiszy  możliwe jest 
wyświetlanie informacji o programach na kanałach 
innych, niż obecnie wybrany. 
Jeżeli nbox recorder znajduje się w stanie  
„przeglądania” informacji o kanałach innych niż 
obecnie oglądany, to w Oknie informacji pojawia się ikona . Naciśnięcie klawisza  spowoduje 
przełączenie nbox recorder na kanał, którego dotyczy obecnie wyświetlona informacja.

Informacja o obecnym programie

Wybór kanałów

Istnieją dwa podstawowe sposoby zmiany kanałów: 
Po wciśnięciu przycisku Ch , nbox recorder przełączy się na następny kanał. Ch  przełącza na 
poprzedni kanał. Zmiana kanałów odbywa się w obrębie aktualnej listy kanałów.
Numer kanału można także wybrać bezpośrednio z klawiatury pilota. Kiedy zostaje wciśnięty przycisk nume-
ryczny, w górnym prawym rogu pojawia się okienko wyboru kanału.

1.

2.

Okienko wyboru kanałówInformacja o następnym programie
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Opcje programu

Wciśnięcie przycisku  daje dostęp do menu 
Opcje programu. Menu to pozwala na zmianę języ-
ka lektora, języka napisów oraz formatu obrazu dla 
aktualnie oglądanego programu. Zmiany ustawień 
zostaną wprowadzone natychmiast po ich zatwie- 
rdzeniu i zostaną zapamiętane również po wyłą-
czeniu dekodera, do momentu odłączenia go od 
prądu. 

Język dźwięku

Ta opcja pozwala na wybór ścieżki dźwiękowej dla 
danego programu. Jeśli jest nieaktywna, oznacza 
to, że nadawana jest tylko jedna wersja dźwięku. 
Ścieżki dźwięku przestrzennego oznaczone są sym-
bolem  .

Język napisów

Ta opcja pozwala wybrać język napisów wyświetlanych dla danego programu (jeśli są one dostępne) lub wyłą-
czyć je całkowicie.

Format obrazu

Jeśli podłączony odbiornik telewizyjny pracuje w formacie 4:3, a program jest w formacie panoramicz-
nym (lub odwrotnie), możliwe jest dostosowanie formatu obrazu do aktualnie wyświetlanego programu. 
Dostępne są następujące formaty: 

Bez zmiany – pozostawia czarne pasy na górze i dole ekranu.
 Powiększenie – powiększa obraz tak, aby wypełnić cały ekran, ale tracone są szczegóły znajdujące się po bokach.
 Rozciągnięcie – powiększa obraz tak, aby wypełnić cały ekran, nie traci szczegółów znajdujących się 
po bokach, ale zmienia kształt obiektów.

•
•
•

Opcje programu

Opis programów

Ikona  wyświetlona w Oknie informacji 
oznacza, że po naciśnięciu przycisku  zosta-
nie wyświetlony dodatkowy, krótki opis aktualnie 
wybranego programu. Ponowne naciśnięcie   
spowoduje wyświetlenie jeszcze bardziej szcze-
gółowej informacji (jeśli jest ona dostępna) 
lub ukrycie okna Informacje o programie. 
W celu natychmiastowego usunięcia ekranu z roz-
szerzoną informacją należy wcisnąć .

Opis (wersja krótka)
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Zablokowany kanał, program lub nagranie

Możliwa jest ochrona dostępu do wybranych pro-
gramów, kanałów i nagrań przy użyciu kodu PIN. 
Bardziej szczegółowe informacje na ten temat 
można znaleźć w rozdziale zatytułowanym „Kon-
trola rodzicielska”. Po wybraniu kanału, na którym 
nadawany jest program nieodpowiedni dla usta-
wionego w Poziomie blokady maksymalnego 
wieku, pojawia się okienko do wprowadzenia kodu 
PIN. Podobnie dzieje się przy próbie obejrzenia 
zabezpieczonego nagrania. W celu odblokowania 
programu/nagrania należy wprowadzić kod PIN. 
Jeśli wprowadzony kod PIN jest poprawny, pro-
gram/nagranie zostanie odblokowane. Usunięcie 
blokady „pamiętane” jest aż do momentu zakoń-
czenia programu lub wyłączenia nbox recorder. 
Jeżeli użytkownik nie chce odblokowywać kanału, 

to wystarczy użyć klawiszy  lub klawiszy nume-

rycznych aby przełączyć nbox recorder na inny kanał. 

Zablokowany kanał
(okienko wprowadzania kodu PIN)

Teletekst

Teletekst jest dostępny nawet dla telewizorów, które go nie obsługują. Uruchomienie teletekstu nastę-
puje po naciśnięciu klawisza . W tym momencie większość klawiszy na pilocie zostaje wyłączonych, 
a pozostałe mają następujące funkcje:

Przycisk Efekt Przycisk Efekt

Wprowadzają numeru strony.
Przechodzą do strony oznaczo-
nej odpowiednim kolorem.

      Opuszcza teletekst.
Zmieniają numer strony -  o 1 do 
przodu (+) lub o 1 do tyłu (-).

Włącza i wyłącza przezroczy-
stości teletekstu.

Przechodzą do wcześniej odwie-
dzanych stron.
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Serwisy interaktywne

Wybranie klawisza  na pilocie uruchamia nPortal, dzięki któremu można łączyc się z  serwisami interak-
tywnymi. Za ich pośrednictwem można między innymi przeczytać najświeższe wiadomości lub przeglądać 
zdjęcia umieszczone w Internecie. 
Po serwisach można poruszać się używając , , ,  oraz kolorowych klawiszy

.
Aby opuścić serwisy interaktywne należy wcisnąć  . 

UWAGA: Aby móc korzystać z serwisów interaktywnych niezbędne jest poprawne skonfigurowanie połą-
czenia nboxa z Internetem (zobacz podpunkt „Internet” na stronie 28).
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5. Menu główne
Menu główne, które dostępne jest po naciśnięciu 
na pilocie przycisku , zawiera następujące ele-
menty: 

Płatności
Listy Użytkowników
Kontrola Rodzicielska
Ustawienia
Diagnostyka

Poruszanie się w oknach menu odbywa się przy 
użyciu klawiszy . Klawisze  zmieniają 
opcje, a wybór zatwierdzany jest klawiszem . 
Aby opuścić menu bez zachowania zmian, należy 
wcisnąć klawisz .

UWAGA: dostęp do opcji Kontrola rodzicielska 
oraz Ustawienia możliwy jest dopiero po podaniu kodu PIN.

Płatności

Telewizja nowej generacji n jako pierwsza w Polsce 
wprowadziła nowatorski system dostarczania doku-
mentów sprzedaży. Nietrwały papierowy rachunek, 
przesyłany tradycyjną pocztą zastąpił ekologiczny, 
innowacyjny, elektroniczny dokument przesyłany 
drogą satelitarną wprost na Dekoder HD, a z niego 
na ekran telewizora.

Jak korzystać z dokumentu sprzedaży, czyli płat-
ności krok po kroku:

O każdym nowym rachunku powiadomi cię komu-
nikat informacyjny na ekranie Twojego telewizora 
(patrz slajd obok).

•
•
•
•
•

Menu główne

Dokument odebrany
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Kiedy go otrzymasz:
Wciśnij przycisk  na pilocie, żeby wejść do 
listy dokumentów sprzedaży.
Wciśnij  po raz drugi, żeby otworzyć 
wybrany dokument (możesz go „przewijać” kla-
wiszami   na pilocie ).

W dokumencie znajdziesz wszystkie niezbędne 
dane – kwotę do zapłaty, numer konta i termin płat-
ności.
Jeśli w chwili otrzymania komunikatu nie chcesz 
przeglądać dokumentu,  naciśnij  ,  aby powró-
cić do oglądania programu. W takim wypadku, do 
czasu przejrzenia przez Ciebie dokumentu, co kilka 
dni wyświetlać się będzie odpowiedni komunikat 
przypominający.

Do listy rachunków możesz wejść w każdej chwili naciskając  na pilocie, a następnie wchodząc w 
zakładkę Płatności, w której znajdziesz trzy ostatnio odebrane rachunki. Wśród nich są zarówno rachunki 
opłacone jak i bieżące.

Uwaga: Na kilka dni przed upływem terminu płatności na ekranie telewizora pojawi się komunikat przypo-
minający o upływie terminu płatności nawet, jeśli rachunek został już opłacony.

Listy użytkowników

nbox recorder pozwala na stworzenie czterech list użytkowników tak, aby każdy użytkownik nbox recorder 
miał łatwiejszy dostęp do wybranych przez siebie programów. Listy pozwalają na szybsze przełączanie się 
pomiędzy ulubionymi kanałami. 
Każda lista użytkownika ma przypisany kolorowy klawisz na pilocie. Jego naciśniecie powoduje włączenie 

odpowiedniej listy kanałów. Przy zmianie kanałów klawiszami   zobaczymy kanały zgodnie z dokonanym 
wcześniej wyborem i w ustalonej kolejności. 
Nazwy list, które zostały przyporządkowane do kolorowych przycisków na pilocie można zobaczyć na dol-
nym pasku ekranu Kategorie (w tym celu należy nacisnąć klawisz  na pilocie).
UWAGA: wybranie za pomocą klawiatury numerycznej kanału spoza listy powoduje automatyczne przej-
ście do listy ogólnej (wszystkich kanałów). 
Chcąc utworzyć/usunąć listę użytkownika lub dokonać zmiany zestawu kanałów czy nazwy listy, należy 
włączyć  na pilocie, a następnie otworzyć zakładkę Dodaj Listę Użytkownika(lub Listy Użytkowników 
- po utworzeniu przynajmniej jednej listy).

1.

2.

Dokumenty sprzedaży
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Dodaj nowego użytkownika

Opcja pozwala utworzyć nową listę użytkownika. 
Po jej wybraniu wyświetla się ekran, na którym 
za pomocą klawiszy numerycznych należy wpi-
sać własną nazwę. Zasada jest taka sama jak przy 
tworzeniu wiadomości SMS na telefonach komór-
kowych. Następnie wciskamy  na pilocie 
zatwierdzając nazwę listy i przechodząc do tworze-
nia listy swoich ulubionych kanałów telewizyjnych i 
radiowych. Kanały dodaje się za pomocą zielonego 
przycisku na pilocie.

Dodawanie kanałów radiowych możliwe jest jedynie po poprawnym ustawieniu połą-
czenia internetowego - zobacz rozdział „Ustawienia”.

Zmień listę użytkownika

Ta opcja pozwala na zmodyfikowanie już istniejącej 
listy – jej nazwy oraz zestawu wybranych kanałów 
telewizyjnych i radowych. Modyfikacji dokonujemy 
używając następujących przycisków na pilocie:

Zielony – dodaje kanał do listy użytkownika.
Żółty - zmienia kolejność kanałów na liście użyt-
kownika.
Czerwony - usuwa kanały z listy użytkownika.

Poruszanie się po listach kanałów odbywa się za 
pomocą klawiszy . Klawisze  pozwa-
lają na przełączanie między listą wszystkich kanałów 
a listą użytkownika. 
Zmodyfikowaną listę zatwierdzamy przyciskiem 

 na pilocie.
Dodawanie kanałów do listy użytkownika możliwe 
jest również podczas oglądania programu. Naciśnięcie i dłuższe przytrzymanie klawisza, do którego przypi-
sana jest lista użytkownika powoduje dodanie obecnie oglądanego kanału do listy.

Usuń listę ”nazwa użytkownika”

Opcja służy do usuwania listy użytkownika.

•
•

•

Dodaj nowego użytkownika

Zmień listę użytkownika
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Kontrola rodzicielska

Kontrola rodzicielska ma zastosowanie jeśli z nbox 
recorder będą korzystały również dzieci. Rodzice 
mogą wprowadzić ograniczenia w dostępie do 
programów telewizyjnych korzystając z trzech spo-
sobów dostępnych w menu:

Kanały zablokowane
Poziom blokady
Blokada VOD

Blokada rodzicielska działa w ten sposób, że dostęp 
do zabezpieczonych programów wymaga poda-
nia kodu PIN. W przypadku blokady utworzonej 
w oparciu o opcję Poziom blokady blokowane 
są konkretne pozycje programowe, dla których 
nadawca przesyła specjalne znaczniki określające 
górną granicę wiekową dla odbiorcy. Blokada w 
oparciu o opcję Kanały zablokowane działa zgod-
nie z utworzoną przez rodziców listą kanałów, które 
nie powinny być dostępne dla dzieci. W ten sposób 
tworzy się blokadę dla kanałów, gdzie nie są nada-
wane znaczniki granicy wieku.

Kanały zablokowane

Ta opcja pozwala przygotować listę kanałów, które 
będą objęte blokadą rodzicielską. Zablokowanie lub 
odblokowanie poszczególnego kanału następuje 
po jego podświetleniu i wciśnięciu  (zielonego) 
klawisza. Kanały z blokadą są oznaczone za pomocą 
ikony kłódki, widocznej także w tabeli programów. 
Po wybraniu zablokowanego kanału, zostaniesz 
poproszony o wprowadzenie kodu PIN. Odbloko-
wany kanał pozostaje dostępny aż do momentu 
wyłączenia nbox recorder.

•
•
•

Kontrola rodzicielska

Kanały zablokowane
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Poziom blokady

Ta opcja pozwala ustalić granicę wiekową blokady 
rodzicielskiej lub zrezygnować z blokady w opar-
ciu o kryterium wieku (na ilustracji). Dostępne są 4 
poziomy blokady: 7+, 12+, 16+ oraz 18+. 
Jeśli poziom blokady zostanie ustawiony na np. 16+ 
oznacza to, że programy przeznaczone dla widzów 
starszych niż 16 lat będą wymagały podania kodu 
PIN. Odblokowanie danej pozycji programowej 
jest pamiętane przez nbox recorder i ponowne jej 
wybranie (po zmianie kanału) nie wymaga poda-
wania kodu PIN. Odblokowanie to jest ważne do 
zakończenia programu telewizyjnego, chyba że 
wcześniej przełączymy nbox recorder w stan czu-
wania.

Zmiana kodu PIN

Ten ekran pozwala na zmianę kodu. Zmiana kodu 
PIN jest możliwa jedynie wtedy, gdy znamy aktu-
alny kod PIN. 
Po wprowadzeniu dotychczasowego kodu PIN 
należy podać nowy kod dwukrotnie (w celu jego 
potwierdzenia).
Nowy kod powinien być łatwy do zapamiętania. 
Początkowy kod to 1234. 

Poziom blokady

Zmiana kodu PIN
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Ustawienia

Telewizor

Okno Telewizor pozwala dokonać następujących 
zmian dotyczących obrazu i dźwięku wysyłanego 
z nbox recorder:

Format telewizora: Panoramiczny lub Standar-
dowy
Zmiana formatu: Bez zmian, Powiększenie lub 
Rozciągnięcie
Dolby Digital: Tak lub Nie

Znaczenie poszczególnych opcji opisują komuni-
katy pojawiające się na ekranie. Zmiany zatwierdza 
się klawiszem . 
UWAGA: ustawienie opcji Zmiana formatu na 
Bez zmian nie zamyka możliwości zmiany formatu 
obrazu w sytuacji, kiedy okaże się on niedopaso-
wany do ekranu, z którego korzystamy. W okienku Opcje programu (wywołanie klawiszem ) można 
będzie wprowadzić preferowane zmiany dotyczące formatu obrazu osobno dla każdego kanału. Wybór 
pamiętany jest do czasu wyłączenia nbox recorder z prądu.

•

•

•

Ustawienia

Blokada VOD

Ustawienie Blokady VOD na Tak powoduje, że 
usługa ta zostanie objęta kontrolą rodzicielską. 
Każde uruchomienie usługi VOD będzie wymagało 
podania kodu PIN.

Blokada VOD
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Internet

Są tu możliwe 3 ustawienia:
Brak sieci – nbox recorder nie podejmuje prób połą-
czenia z Internetem. Ta opcja jest odpowiednia, jeśli 
nbox recorder nie jest podłączony do Internetu.
Konfiguracja automatyczna – nbox recorder łączy 
się z Internetem w oparciu o automatycznie przy-
dzielane adresy IP.
Konfiguracja ręczna – wymaga samodzielnego 
wpisania adresów IP niezbędnych dla nbox recor-
der do zestawienia połączenia z Internetem.

Połączenie nbox recorder z Internetem niezbędne jest do funkcjonowania nRadia oraz 
serwisów interaktywnych.

Internet

Dolby Digital 

Opcji Tak należy użyć tylko w przypadku podłą-
czenia sprzętu audio z odpowiednim dekoderem  
i głośnikami.  Może to być dobrej klasy kino 
domowe, wzmacniacz lub amplituner z zestawem 
głośnikowym 5.1. Ustawienie opcji na Tak oznacza, 
że na wyjścia HDMI i SPDIF nbox recorder będzie 
przekazywał dźwięk w formacie Dolby Digital (DD) 
przy ścieżkach dźwiękowych oznaczonych  
(w Oknie informacyjnym i w Opcjach programu). 
Wówczas telewizor podłączony kablem HDMI nie 
będzie takiego dźwięku odtwarzał, gdyż z reguły 
nie jest on wyposażony w odpowiedni dekoder. 

UWAGI:
Ustawienie tej opcji na Nie pozwala na korzy-
stanie ze ścieżek dźwiękowych oznaczonych 
DD.  nbox recorder przekształci je na stereo. 
Jeśli opcja Dolby Digital ustawiona jest na Tak, nie działa regulacja głośności pilotem na wyjściu HDMI. 
Dźwięk można jedynie całkowicie wyciszyć.
Na wyjściu cyfrowej fonii SPDIF nie działa regulacja głośności pilotem. Dźwięk można jedynie całkowi-
cie wyciszyć.
Jeśli nie podłączamy dodatkowych urządzeń audio do nbox recorder, ustawienie tej opcji na Nie jest 
najwłaściwsze, natomiast opcji Tak należy użyć tylko w przypadku podłączenia sprzętu audio z odpo-
wiednim dekoderem i głośnikami.

•

•

•

•

Telewizor
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Konfiguracja ręczna

Przy podłączeniu nbox recorder do sieci LAN, w 
której nie uruchomiono automatycznej konfigura-
cji podłączanych komputerów (np. ze względu na 
bezpieczeństwo), należy skorzystać z Konfiguracji 
ręcznej. Potrzebne adresy IP należy uzyskać od ad-
ministratora sieci i wpisać w odpowiednie pozycje 
na ekranie.

Przechodzenie pomiędzy kolejnymi adresami od-
bywa się za pomocą klawiszy . Klawisze 
numeryczne na pilocie umożliwiają wpisanie adre-
sów.

Po wprowadzeniu danych i zatwierdzeniu ich za 
pomocą klawisza  na pilocie pojawi się ekran 
testu połączenia. W zależności od rezultatu, wy-
świetlony zostanie odpowiedni komunikat z pro-
pozycją zatwierdzenia konfiguracji lub wprowa-
dzenia poprawek.

Jeśli połączenie nbox recorder z Internetem zakończy się niepowodzeniem, konieczny 
będzie kontakt z dostawcą Internetu.

Konfiguracja ręczna

Konfiguracja automatyczna

Po podłączeniu kabla sieci LAN do gniazda ETHER-
NET w nbox recorder w pierwszej kolejności 
próbujemy opcji Konfiguracja automatyczna. Jeśli 
nbox zestawi połączenie z Internetem, zobaczymy 
okno z adresami IP. Konfigurację należy zatwierdzić 
klawiszem . Jeśli do zestawienia połączenia nie 
dojdzie, na ekranie zostanie wyświetlony odpo-
wiedni komunikat.

Konfiguracja automatyczna
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Antena

Ten ekran pozwala na ustawienie parametrów zwią-
zanych z rodzajem instalacji używanej do odbioru 
telewizji satelitarnej oraz określić parametry sygnału 
odbieranego przez nbox recorder. 
W przypadku instalacji antenowej mającej na celu 
odbiór sygnału z dwóch satelitów (Hot Bird oraz 
Astra) należy włączyć DiSEqC (Tone Burst) i przy-
porządkować sygnały sterujące przełącznikiem 
konwerterów DiSEqC (LNB 1 do LNB 4) zgodnie z 
posiadaną instalacją antenową. Dla podstawowej 
instalacji antenowej (do odbioru sygnałów z sate-
lity Hot Bird) opcję Konfiguracja należy ustawić na 
Bez DiSEqC.
Za pomocą zielonego klawisza włączamy sygna-
lizator dźwiękowy. Im lepsza jakość sygnału, tym 
dźwięk powtarzany jest częściej. Ponowne naciś-
niecie zielonego klawisza wyłącza sygnalizator. 
Po wciśnięciu klawisza czerwonego uzyskujemy dostęp do zaawansowanych opcji konwertera. 

Naciśniecie klawisza  otwiera okno konfiguracji związane z drugim wejściem antenowym (ANT 2). Opcje 
ustawień są takie same jak w oknie Antena 1. Dodatkowo można wyłączyć drugą antenę poprzez naciśnię-
cie klawisza  (żółty). To umożliwia korzystanie z nbox recorder przy instalacji antenowej z pojedynczym 
konwerterem (zalecany konwerter Twin i dwa kable antenowe).
Aby sprawdzić ustawienia, należy wcisnąć klawisz , który uruchamia test odbioru. Jego pomyślny wynik 
umożliwia zatwierdzenie ustawień i pobranie aktualnej listy kanałów. 
UWAGA: wyłączenie drugiej anteny spowoduje ograniczenia w funkcjonalności dekodera. W trakcie nagry-
wania nie będzie można oglądać niektórych programów telewizyjnych oraz pobieranie filmów z oferty 
VOD odbywać się będzie tylko gdy dekoder jest wyłączony.

Nagrywanie

Czas rozpoczęcia i zakończenia programów telewi-
zyjnych może często różnić się od zaplanowanego. 
Opcja ta pozwala określić ile minut przed począt-
kiem programu ma rozpocząć się zaplanowane 
nagranie oraz ile minut po programie ma się ono 
zakończyć.
Standardowe ustawienia dekodera to 5 minut przed 
rozpoczęciem i po zakończeniu programu telewi-
zyjnego.

Antena

Nagrywanie
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Aktualizacja dekodera

Wybranie tej opcji pozwala sprawdzić, czy jest 
dostępna nowa wersja oprogramowania i ewentu-
alnie uruchomić proces aktualizacji.
UWAGI: 

nbox recorder automatycznie szuka nowej 
wersji oprogramowania w stanie czuwania, 
w stanie pracy, jak i po każdym włączeniu do 
prądu. Jeżeli nowa wersja zostanie znaleziona, 
nbox recorder poinformuje o możliwości prze-
prowadzenia aktualizacji lub, gdy jest w stanie 
czuwania, automatycznie przeprowadzi aktuali-
zację oprogramowania. 
Proces aktualizacji oprogramowania nbox recor-
der trawa kilkanaście minut. Nie należy wyłączać 
zasilania podczas tej operacji.

Ustawienia domyślne

Opcja ta umożliwia przywrócenie ustawień domyślnych dekodera. Po ustawieniu opcji na Tak oraz potwier-
dzeniu przyciskiem  wszystkie zmiany dokonane w ustawieniach oraz utworzone listy kanałów zostaną 
utracone. 
UWAGA: Przywrócenie ustawień domyślnych nie usuwa nagrań przechowywanych na dysku.

•

•

Aktualizacja dekodera

Diagnostyka

Wybranie tej opcji umożliwia odczytanie szczegóło-
wych informacji o nbox recorder, pomocnych przy 
diagnozowaniu problemów. Jako pierwsze otwiera 
się okno: Miernik sygnału. Klawisz  pozwala na 
włączanie kolejnych okien: Informacja o systemie, 
Kontrola rodzicielska, Loader, Informacje o dysku, 
Informacje HDMI, Informacje o karcie.

UWAGA: Wyniki parametrów sygnału mogą różnić 
się dla poszczególnych programów, jeśli transmito-
wane są przez różne transpondery satelitarne. 

Diagnostyka
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6. Przewodnik po programach
Przewodnik po programach dostarcza informacji 
o nadawanych programach, z wyprzedzeniem do 
siedmiu dni. Aby uzyskać dostęp do Przewodnika 
po programach, należy wcisnąć przycisk . 

Kategorie 

W oknie Kategorie kanały telewizyjne pogru-
powane są tematycznie. Aby wyświetlić listę z 
programami należącymi do danej kategorii, wystar-
czy za pomocą klaiszy  i  podświetlić 
nazwę odpowiedniej kategorii i wcisnąć .
Następnie na ekranie pojawi się tabela programów. 
Aby przejść do kolejnych zakładek (Polecamy lub 
Wyszukiwanie), należy za pomocą klawisza  
lub  podświetlić zakładkę, w której się obecnie 
znajdujemy, a następnie używając klawiszy , przejść do wybranej zakładki.
Na ekranie wyboru kategorii można również przełączyć się na jedną z list użytkowników, naciskając odpo-
wiedni kolorowy klawisz. O listach dowiesz się więcej w rozdziale „Listy użytkowników”.

Wybór kategorii

Tabela programów

Poruszanie się po programach i kanałach odbywa 
się za pomocą przycisków  (kanały) 
oraz  (programy). Klawisze  (czerwony) 
i  (zielony) przesuwają listę o 24 godziny 
w przód lub w tył (jeżeli jest to możliwe). Klawisz

 pozwala na przejście do oglądania aktualnie 
podświetlonego kanału.

Polecane programy zaznaczone są kolorem żółtym.

Tabela programów - Wszystkie kanały
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Polecamy

Zakładka Polecamy zawiera tytuły oraz godziny 
emisji polecanych programów. Przechodze-
nie pomiędzy listami polecanych programów na 
poszczególne dni odbywa się za pomocą koloro-
wych klawiszy, których opis znajduje się w dolnej 
części ekranu. 

Polecamy

Wyszukiwanie proste

Dzięki temu ekranowi możliwe będzie wyszuki-
wanie programów należących do danej kategorii. 
nbox wyszukuje programy, które będą nadawane w 
przeciągu następnych sześciu godzin. Klawisz   
rozpoczyna wyszukiwanie. Klawisz  (czerwony) 
przełącza widok na Wyszukiwanie zaawansowane. 

Wyszukiwanie proste
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Wyszukiwanie zaawansowane

Ekran Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na 
dokładniejsze wyszukanie pożądanych programów.  
Poprzez określenie parametrów takich jak:  Katego-
ria, Podkategoria, Od (dzień tygodnia), Do (dzień 
tygodnia), Pora (godzina), możliwe jest dokładniej-
sze sprecyzowanie informacji o programach, które 
chcemy znaleźć.

Wyszukiwanie zaawansowane

Opis programów

Wciśnięcie przycisku  w Przewodniku po pro-
gramach wywołuje okno z opisem wybranego 
programu (jeśli jest on dostępny). W celu zamknię-
cia okna informacyjnego należy ponownie nacisnąć 
klawisz .

Informacja o programie
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nRadio

Dzięki usłudze nRadio możliwe jest słuchanie 
stacji radiowych dostępnych w Internecie. Aby 
skorzystać z tej usługi, należy w Przewodniku po 
programach, z widoku Kategorie wybrać nRadio. 
W widoku nRadio, stacje radiowe pogrupowane 
są według przynależności do danej kategorii. Aby 
odnaleźć właściwą stację radiową, należy najpierw 
wybrać kategorię do której dana stacja należy, po 
czym nazwę poszukiwanej stacji.  
Zmiana stacji radiowych odbywa się podobnie jak 
w przypadku kanałów telewizyjnych. Proszę zwró-
cić uwagę, że po wejściu do zakładki nRadio, w 
dolnej części ekranu wyświetlone są kolorowe kla-
wisze przyporządkowane poszczególnym listom 
użytkowników (jeżeli takie listy zostały wcześniej 
utworzone i zostały do nich dodane kanały radiowe). 
Mimo, iż listy te zawierają wyłącznie kanały radiowe, 
ich obsługa jest taka sama jak w przypadku list użyt-
kowników zawierających kanały telewizyjne.

Wciśnięcie klawisza  powoduje powrót do oglądania telewizji. 

Po wyborze kategorii nRadio HD istnieje możliwość odbioru stacji radiowych nadających w systemie 5.1. 
Aby cieszyć się najlepszą jakością dźwięku, należy połączyć dekoder za pomocą wejścia optycznego (S/
PDIF) z zestawem audio obsługującym ten standard dźwięku oraz zmienić opcję Dolby Digital na Tak 
(zobacz podpunkt „Dolby Digital” na stronie 28).

UWAGA: W trakcie łączenia, dźwięk przez krótką chwile może być niedostępny. Należy poczekać, aż nbox 
zakończy proces łączenia się z Internetem.

UWAGA: Kategoria nRadio jest widoczna nawet wtedy, gdy dekoder nie jest podłączony do Internetu. 
Jednak aby móc korzystać z usługi nRadio, konieczne jest poprawnie skonfigurowane połączenie nboxa z 
Internetem.

nRadio
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7. Zatrzymywanie i odtwarzanie programów
Za każdym razem kiedy nbox recorder zostaje przełączony na nowy kanał, zaczyna się nagrywanie aktual-
nie nadawanego programu. Funkcja ta nazywana jest time-shift i dzięki niej użytkownik może w dowolnym 
momencie zatrzymać obraz, zrobić sobie przerwę i powrócić do oglądania tego samego programu bez 
pominięcia ani jednej sekundy. nbox recorder nagrywa do 60 minut aktualnie nadawanego programu  
i w tym obrębie możliwe jest przewijanie zarówno w przód jak i w tył. Przełączenie się na inny kanał powo-
duje utratę nagrania programu nadawanego na poprzednim kanale, a rozpoczyna się nagrywanie aktualnie 
oglądanego programu. 
Poniższe klawisze wykorzystywane są w trybie time-shift:

Okno informacyjne na bieżąco informuje o pracy nbox recorder:

W zależności od aktualnego trybu w Oknie informacyjnym i na ekranie mogą pojawić się następujące ikony:

Odtwarzanie

Pauza

Stop

x16 Przewijanie w przód. Liczba po lewej to prędkość (tu: szesnaście razy szybciej).

x16 Przewijanie w tył. Liczba po prawej to prędkość (tu: szesnaście razy szybciej).

Suwak wskazuje moment 
nagrania, który jest aktualnie 
wyświetlany.

Szary pasek informuje o 
tym, jaka część programu 
nie została nagrana.

Ikona trybu pracy 
nbox recorder.

Biały pasek informuje o tym, jaka część 
programu została nagrana.

Ujemna wartość informuje o różnicy 
czasowej pomiędzy momentem, 
w którym aktualnie znajduje się 
nagranie a rzeczywistym czasem 
nadawania.

Przewija w tył.

 Powraca do trybu oglądania.

Przewija w przód.

Zatrzymuje obraz.
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Wszystkie nagrane programy przechowywane są na wbudowanym twardym dysku, który pozwala na zgro-
madzenie do kilkudziesięciu godzin nagrań. 
Dostęp do listy nagranych programów i zaplanowanych nagrań można uzyskać poprzez wciśnięcie klawi-
sza  na pilocie. 

Ikony pojawiające się w oknie Nagrania mają następujące znaczenie:

Nagranie, które zostało obejrzane przynajmniej w znacznej części.  Oglądanie 
można kontynuować od miejsca przerwania.

Nagranie, które nie zostało obejrzane.

Rozpoczęte nagranie. Wartość znajdująca się  przy tej ikonie wskazuje ile miejsca 
na dysku zajmują nagrania aktualnie zapisane.

Zaplanowane nagranie. Watość znajdująca się przy tej ikonie wskazuje ile miejsca 
na dysku jest zarezerwowane na nagrania.

Zaplanowane nagranie z powtórzeniami. 

Informuje (w procentach) o tym, ile miejsca na dysku jest dostępne na nagrania 
i rezerwacje.

Proszę pamiętać, że jednoczesne nagrywanie programu na jednym kanale i oglą-
danie programu na każdym innym kanale jest możliwe, jeżeli nbox recorder pod-
łączony jest do dwóch urządzeń LNB za pomocą dwóch kabli koncentrycznych 
(zobacz podrozdział „Diagram  połączeń z anteną i siecią elektryczną” na stronie 7).

8. Nagrania

Nazwy nagrań

Ikony
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Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnego 
nagrania, wystarczy w oknie Nagrania podświetlić dane 
nagranie i wcisnąć klawisz . W rezultacie pojawi się nowe 
okno z dodatkowymi informacjami. Z tego okna możliwe 
jest również rozpoczęcie odtwarzania poprzez naciśnię-
cie . Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza  podczas 
odtwarzania nagrania, przy włączonym oknie informacyj-
nym, powoduje włączenie/wyłączenie funkcji powtarzania 
nagrania. Aby powrócić do poprzedniego ekranu, należy 
wcisnąć  .

Nagrywanie programów

Aby nagrać dowolny program, wystarczy podczas jego 
oglądania wcisnąć przycisk  na pilocie. Nagranie zosta-
nie rozpoczęte, jeśli zostaną spełnione dwa warunki:

 nowe nagranie nie będzie kolidowało z innym nagraniem,
 istnieje wystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku 
twardym.

Po zainicjowaniu nagrania na ekranie wyświetli się odpo-
wiedni komunikat, a na przednim panelu zaświeci się 
czerwony wskaźnik . 
Aby przerwać nagranie, należy wcisnąć .

Planowanie nagrań

Planowanie nagrań określonych programów odbywa się 
w Przewodniku po programach i Oknie informacyjnym. 
Niezbędnym warunkiem do zaplanowania takiego nagra-
nia jest dostępność informacji o danym programie.
Zaplanowanie nagrania według określonego czasu (a nie 
programu) możliwe jest w oknie Nagrania. 
nbox recorder pozwala na jednorazowe zaplanowanie 40 
nagrań.

Planowanie nagrań programów w Oknie informacji

Aby zaplanować nagranie programu w Oknie informacji 
należy: 

wcisnąć przycisk  na pilocie,
 za pomocą klawisza  wybrać program, który ma zostać nagrany,
nacisnąć klawisz .

Na ekranie pojawi się okno potwierdzenia. Wciśnięcie  powoduje akceptację, natomiast klawisz  
- rezygnację z planowania nagrania.

•
•

•
•
•

Okno z dodatkową informacją

Nagrywanie rozpoczęte – potwierdzenie

Planowanie nagrania
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Planowanie nagrań programów w Przewodniku po pro-
gramach

Aby zaplanować nagranie programu w Przewodniku po 
programach, należy:

 otworzyć Przewodnik po programach poprzez wciśnię-
cie   na pilocie,
wybrać kategorię programów,
 podświetlić program, który na zostać nagrany,
wcisnąć klawisz  .

Na ekranie pojawi się okno z potwierdzeniem. Wciśnięcie 
 powoduje akceptację, natomiast wciśnięcie  - 

rezygnację z zaplanowanego nagrania.

Planowanie nagrań w oknie Nagrania

W oknie Nagrania możliwe jest zaplanowanie nagrań, 
które mają się odbyć w określonym czasie. Planowanie to 
umożliwia również określenie kiedy i jak często ma się takie 
nagranie powtórzyć. Oznacza to, że jednorazowe zapla-
nowanie pozwala na nagranie do 25 odcinków danego 
programu. Do określenia częstotliwości nagrań i liczby 
odcinków służą opcje Powtórz i Odcinki.
Aby zaplanować nagranie programu w oknie Nagrania, 
należy: 

wcisnąć przycisk  na pilocie,
nacisnąć klawisz , 
wybrać kanał, 
nazwać nagranie, aby jego identyfikacja była znacznie 
ułatwiona,
wybrać dzień, w którym nagranie ma się odbyć (naciskając klawisz  (czerwony) można uzyskać dostęp 
do kalendarza),
określić, kiedy nagranie ma się rozpocząć i kiedy zakończyć,
określić, w jakich dniach i ile razy powinno się odbyć nagranie,

wcisnąć .
Na ekranie pojawi się okno potwierdzenia. Wciśnięcie  powoduje akceptację, natomiast wciśnięcie  

  - rezygnację z planowania nagrania.

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

Planowanie nagrania

Planowanie nagrania
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Usuwanie nagrań

W każdej chwili użytkownik ma możliwość usunięcia 
dowolnego nagrania. Aby zachować jak najwięcej wolnego 
miejsca na kolejne nagrania, zaleca się systematyczne usu-
wanie nagrań, które nie będą więcej oglądane. 
Aby usunąć nagranie, na liście Nagrania należy podświet-
lić pozycję do usunięcia  i wcisnąć  (czerwony) przycisk 
na pilocie, a następnie potwierdzić chęć usunięcia wci-
skając . Aby zrezygnować z usunięcia nagrania, należy 
wcisnąć .

Kolidujące nagrania

nbox recorder pozwala na nagrywanie jednego programu.
Oznacza to, że jeśli użytkownik zaplanuje dwa nagrania, 
które mają się odbyć w tym samym czasie, bądź podczas 
nagrywania jednego programu będzie próbował zainicjo-
wać kolejne nagranie, komunikat informujący o kolidujących 
nagraniach zostanie wyświetlony. W tym momencie, aby 
rozwiązać konflikt, użytkownik musi zrezygnować z które-
goś z nagrań.

Kolidujące nagrania

Usuwanie nagrań
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9. VOD
VOD to wypożyczalnia filmów w Państwa domu dostępna dzięki nbox recorder. 
VOD daje możliwość wyboru tych filmów, które użytkownik uzna za interesujące i zechce je obejrzeć. Dzięki 
usłudze VOD nie będzie potrzeby wychodzenia z domu, aby obejrzeć ciekawy film. 
Proszę pamiętać, że usługa VOD jest dostępna dopiero po jej wcześniejszej aktywacji. Przed aktywacją 
można oglądać jedynie zwiastuny filmów.

Nagrania VOD są dostępne tylko przez określony czas, po którym następuje ich ska-
sowanie. 
Dostęp do usługi VOD, podobnie jak kanały, może podlegać kontroli rodzicielskiej  
i być możliwy dopiero po podaniu poprawnego kodu PIN.

Aby oglądać nagrania w wysokiej rozdzielczości (HD), niezbędne jest połączenie 
nbox recorder za pomocą kabla HDMI oraz telewizor zapewniający ochronę praw 
autorskich (HDCP). W przeciwnym wypadku nagrania mają pogorszoną jakość i nie-
zbędne jest wykorzystanie złącza YPbPr lub SCART.

Aby uzyskać dostęp do usługi VOD, należy wcisnąć klawisz 
 na pilocie. Na ekranie wyświetli się okno z wyborem 

kategorii, gdzie możliwe jest wykupienie całej kategorii, 
pojedyńczych filmów lub, po wyborze kategorii Wkrótce 
w Ofercie, zapoznanie sie z filmami, które wkrótce zostaną 
dołączone do oferty VOD.
Aby dokonać wyboru, należy podświetlić żądaną kategorię 
za pomocą klawiszy  i zatwierdzić wybór przyci-
skiem . 

Na przykład, po wybraniu kategorii „Kolekcja 1”, wyświetla 
się okno z dostępnymi tytułami filmów. Aby uzyskać dodat-
kowe informacje na temat wybranego filmu lub przejść do 
jego oglądania, należy wcisnąć klawisz   na pilocie.
Proszę zwrócić uwagę na ikony, które pojawiają się obok 
tytułów oraz pod zwiastunami, gdyż przekazują istotną 
informację dotyczącą filmów.

Lista dostępnych filmów

Wybór kategorii
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Film nadawany z dźwiękiem przestrzennym.

Film objęty kontrolą rodzicielską.

Dla tej pozycji na liście dostępny jest nie tylko zwiastun, lecz cały film.

Film, który nie został zakupiony.

Nowość. Film, który pojawił się na liście nie później niż 7 dni temu.

Film, który może być oglądany w wysokiej rozdzielczości. 

Film, który posiada panoramiczny format obrazu.

Po wybraniu konkretnego tytułu, wyświetla się okno 
z dodatkową informacją. Użytkownik ma możliwość 
obejrzenia zwiastuna, zamówienia filmu bądź kolek-
cji, jak również przeczytania ich opisu. 
Po dokonaniu zakupu filmu bądź kolekcji użytkow-
nik ma możliwość ich obejrzenia.

Należy pamiętać, że filmy VOD są pobierane stopniowo i  całość oferty może być 
dostępna dopiero po pewnym czasie.  Mogą również wystąpić drobne różnice 
w ofercie pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami nbox recorder. W obu przy-
padkach należy poczekać kilka godzin, aż nastąpi uzupełnienie oferty.
Filmy VOD będą zwykle nadawane razem z lub wkrótce po swoich zwiastunach.

Po zamówieniu kolekcji lub filmu należy poczekać, aż dekoder otrzyma infor-
mację o ich odblokowaniu. Gdy informacja ta napłynie podczas ogląda tele-
wizji, na ekranie pojawi się okno z wiadomością o dostępności zamówionej  
pozycji. 
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10. Zanim udasz się do serwisu
Przed zwróceniem się do serwisu z problemem dotyczącym nbox recorder, należy zapoznać się ze wska-
zówkami opisanymi w tabelach. Często proste czynności i drobne zmiany mogą wyeliminować problem 
i przywrócić poprawne funkcjonowanie nbox recorder. Najczęstsze problemy związane są z połączeniami 
kabli. Należy sprawdzić, czy nbox recorder jest odpowiednio podłączony, czy kable są na miejscu i czy są 
odpowiednio dociśnięte. Dla pewności można ponownie połączyć wszystkie kable. Jeśli żaden z przedsta-
wionych sposobów nie pomoże rozwiązać problemu, należy skontaktować się z dostawcą lub serwisem. 
Pierwsza tabela zawiera opis komunikatów, z którymi użytkownik może się zetknąć w czasie użytkowania 
nbox recorder, w następnych natomiast zawarte są wskazówki dotyczące problemów ogólnych, proble-
mów z obrazem, dźwiękiem oraz dyskiem twardym.

Komunikat Przyczyna Rozwiązanie

Proszę upewnić się, ze 
dekoder jest prawidłowo 
podłączony.

Brak jakości sygnału.• Należy sprawdzić konfigurację w menu 
Antena.

Należy sprawdzić poprawność podłączenia 
kabla antenowego do nbox recordera.

Należy dokonać korekty ustawień anteny lub 
konwertera.

•

•

•

Brak sygnału na wejściu 
ANT 1 / ANT 2.

Uszkodzenie kabla anteno-
wego.

Uszkodzenie konwertera.

nbox recorder podłączony jest 
do anteny za pomocą jednego 
kabla koncentrycznego.

•

•

•

Należy sprawdzić poprawność połączenia 
kabla antenowego do wejścia pierwszego/
drugiego. Najlepiej w tym celu zamienić kable 
miejscami, aby wykluczyć uszkodzenie nbox 
recorder. 

Jeżeli nbox recorder może być podłączony 
do anteny za pomocą tylko jednego kabla, to 
należy do tego użyć wejścia ANT 1 i wyłączyć 
drugą antenę w oknie Antena 2.

•

•

Nieprawidłowy sygnał – 
Brak dźwięku lub obrazu. 

Pojawia się w trakcie procesu 
aktywacji.

• Komunikat powinien zniknąć w momencie, gdy 
proces aktywacji dobiegnie końca. 

•

Paring Pojawia się w trakcie procesu 
aktywacji.

• Komunikat powinien zniknąć w momencie, 
gdy proces aktywacji dobiegnie końca.

•

Kanał niedostępny - Ten 
kanał nie jest nadawany.

Kanał zmienił częstotliwość 
nadawania.

• Należy poczekać, aż zostaną zaktualizowane 
parametry nadawanego kanału.

•

Błąd dysku. Dysk twardy został uszkodzony.• Należy udać się do Autoryzowanego Punktu 
Sprzedaży.

•

Brak dostępu Problem z uprawnieniami pod-
czas aktywacji. 

Odłączenie nbox recorder od 
zasilania na dłuższy okres.

Brak autoryzacji na kolejny mie-
siąc.

•

•

•

Po zakończeniu procesu aktywacji komunikat 
powinien zniknąć. 

Jeżeli komunikat występuje na wszystkich 
kanałach, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi 
Klienta.

•

•
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Brak karty. Dekoder jest 
zablokowany. Proszę wło-
żyć kartę do czytnika.

Uszkodzona karta.

Nieprawidłowo włożona karta.

•

•

Należy sprawdzić, czy karta jest prawidłowo 
włożona (chipem do dołu).

•

Trwa pobieranie listy 
kanałów.

Pojawia się w trakcie procesu 
aktywacji.

Odłączenie i ponowne podłą-
czenie nbox recorder do zasila-
nia.

•

•

Komunikat przestanie się pojawiać w momen-
cie pobrania całej listy kanałów.

•

Konfiguracja niekom-
pletna. Pewne funkcje 
dekodera mogą być nie-
dostępne. Naciśnij BACK, 
aby poprawić ustawienia 
lub OK, aby je zaakcepto-
wać.

Błędne ustawienia DiSEqC.• Należy sprawdzić, z jakiego źródła (LNB) nbox 
recorder ma odczytywać sygnał i wprowadzić 
poprawne dane w menu Antena.

•

Rozwiązywanie problemów ogólnych

Objawy Rozwiązanie

Kontrolka zasilania na przednim 
panelu nie świeci się.

Należy sprawdzić, czy prąd dochodzi do gniazda sieciowego. 

 Należy sprawdzić, czy kabel zasilający, jak i inne kable są odpowied-
nio podłączone, a nbox recorder jest włączony. Należy rozłączyć 
i podłączyć jeszcze raz wszystkie kable, aby upewnić się, że są one 
w odpowiednich miejscach.

•

•

Kontrolka na przednim panelu jest 
czerwona.

 nbox recorder jest w stanie czuwania. Należy wcisnąć 
przycisk  na pilocie.

•

nbox recorder nie reaguje na

pilota.

Należy sprawdzić baterie w pilocie.

Należy upewnić się, że nbox recorder jest włączony.

 Należy upewnić się, że pilot skierowany jest w stronę nbox 
recorder.

 Należy upewnić się, że światło słoneczne nie pada bezpośrednio na nbox 
recorder.

 Być może nastąpił chwilowy błąd w transmisji i nbox recorder 
stracił część ustawień oprogramowania. Należy odłączyć nbox 
recorder z sieci i połączyć go ponownie po kilku sekundach.

•

•

•

•

•

Rozwiązywanie problemów z obrazem

Objawy Rozwiązanie

Obraz na ekranie telewizora zmienia 
kolor. Może to nastąpić po odcięciu 
zasilania od nbox recorder.

 nbox recorder stracił część ustawień oprogramowania. Należy 
odłączyć nbox recorder z sieci i połączyć go ponownie po kilku 
sekundach. Jeśli problem nie ustępuje, należy skontaktować się 
z dostawcą lub serwisem.

•

Podczas oglądania na ekranie poja-
wiają się kwadraty.

 Sygnał może być zbyt słaby z powodu złych warunków pogodowych. 
Należy poczekać na poprawę jakości sygnału.

Antena mogła zmienić swoje położenie np. pod wpływem wiatru.

Należy sprawdzić, czy antena ustawiona jest prawidłowo.

•

•

•
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Ekran telewizora jest pusty.  Jeśli nbox recorder znajduje się w stanie czuwania, należy wcisnąć przy-
cisk  na pilocie (tylko gdy telewizor jest w trybie AV).

 Należy sprawdzić, czy nbox recorder jest podłączony do sieci oraz do 
odbiornika telewizyjnego. 

 Mogła zostać zmieniona rozdzielczość. Należy spróbować innych 
ustawień rozdzielczości używając klawisza  na przednim 
panelu.

 Telewizor może pobierać sygnał wideo z innego źródła niż to, 
pod które podłączony jest nbox recorder.

 Można spróbować rozłączyć i połączyć ponownie nbox recorder.

•

•

•

•

•

Ekran telewizora śnieży.  nbox recorder znajduje się w trybie czuwania (kontrolka na przednim 
panelu świeci się na czerwono). Należy wcisnąć przycisk  na pilocie.

 Połączenia w nbox recorder mogły się poluzować. Należy spraw-
dzić, czy nbox recorder jest podłączony do sieci oraz do odbiornika 
telewizyjnego. Należy też sprawdzić kabel łączący nbox recorder 
z telewizorem.

•

•

Obraz jest albo ściśnięty (po bokach lub 
na górze i dole), albo obcięty na górze i 
dole ekranu.

 Format obrazu w menu Opcje programu nie jest dostosowany do tele-
wizora. Należy spróbować innych ustawień.

 W Menu głównym, w ekranie Telewizor wybrano niewłaściwe ustawie-
nia.

•

•

Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem

Objawy Rozwiązanie

Nie ma dźwięku.  Należy sprawdzić, czy dźwięk w nbox recorder nie jest wyłączony. Jeśli 
tak, to należy włączyć dźwięk. 

Należy sprawdzić, czy dźwięk w nbox recorder jest na dostatecznie wyso-
kim poziomie. Jeśli nie, to należy użyć przycisków głośności na pilocie, by 
zwiększyć siłę głosu. 

Należy sprawdzić, czy nbox recorder jest należycie podłączony do odbior-
nika telewizyjnego lub do systemu dźwięku. Być może poluzowały się 
połączenia do nbox recorder.

Należy sprawdzić, czy w Menu głównym, w ekranie Telewizor nie usta-
wiono opcji Dolby Digital przy podłączeniu nbox recorder do urządzenia 
nieobsługującego standardu. 

•

•

•

•

Nie ma dźwięku w zestawie hi-fi pod-
łączonym do nbox recorder.

 Należy sprawdzić, czy zestaw jest należycie połączony z nbox 
recorder.

•

Rozwiązywanie problemów z dyskiem twardym

Objawy Rozwiązanie

Na dysku brakuje miejsca na

nagrania.
Należy  skasować zbędne nagrania.•

Na ekranie pojawia się komunikat

o błędzie dysku twardego.
Jeśli problem się powtarza, należy skontaktować się z serwisem.•



Utylizowanie produktów elektronicznych

Nie wyrzucaj tego produktu do śmieci.

Produkt wykonany jest z materiałów, które po zakoń-

czeniu jego użytkowania mogą zostać odzyskane 

lub zutylizowane. Dzięki utylizacji redukowane jest 

zapotrzebowanie na surowce oraz zmniejsza się ilość 

materiałów trafiających na wysypiska śmieci.

Przy zakupie nowego, podobnego produktu sprze-

dawca może przyjąć używany. Można także do-

starczyć go do centrum utylizacji. Sprzedawca lub 

władze samorządowe mogą udzielić informacji na 

temat miejsc składowania odpadów elektronicz-

nych. Usługa ta jest nieodpłatna.

W ramach prawodawstwa Unii Europejskiej doty-

czącego odpadów elektrycznych i sprzętu elektro-

nicznego (Dyrektywa 2002/96/EC obowiązująca od 

sierpnia 2005 r.), zapewnia się klientom nieodpłatny 

system utylizacji.

Opakowanie

Przed wyrzuceniem opakowania tego produktu na-

leży upewnić się, że będzie ono odpowiednio prze-

tworzone. Opakowanie powinno zostać poddane 

segregacji odpadów. 

Oszczędzanie energii 

W celu oszczędzania energii elektrycznej zalecane 

jest przełączanie urządzenia w stan czuwania. Jeśli 

nie będzie używane przez dłuższy czas, należy rów-

nież odłączyć je od zasilania.

Baterie

Nie wyrzucaj baterii wraz z odpadami domowymi.

Jeśli istnieje taka możliwość, zalecane jest wrzu-

cenie zużytych baterii do specjalnego pojemnika. 

Ich spalanie lub wyrzucanie na wysypisko śmieci 

zwiększają ryzyko przedostania się trujących sub-

stancji do środowiska naturalnego.
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Dodatek A. Ochrona środowiska



System:

Tuner: DVB-S, DVB-S2
Zakres częstotliwości wejściowych: 
950-2150 MHz

Wejścia/wyjścia:

Dwa wejścia satelitarne
HDMI
YPbPr
Gniazdo Ethernet
2x RCA (stereo audio)
TV SCART
Optyczne wyjście dźwięku cyfrowego S/PDIF 
Czytnik Smart Card 
Gniazdo zasilania
Gniazdo USB

Video:

MPEG-2 SD: MP@ML
MPEG-2 HD: MP@HL
H.264 p.10: MP@L4
Formaty: 4:3, 16:9

Audio:

MPEG-1 layer 1, 2
MPEG-1 layer 3 (MP3)
Dolby Digital przez S/PDIF

Dostęp warunkowy:

Conax

Oprogramowanie:

DVB MHP 1.1
Loader do aktualizacji oprogramowania
Teletekst, napisy
Zestaw aplikacji zawierający m.in.: Okno infor-
macyjne, Kontrolę rodzicielską, Przewodnik po 
programach

Akcesoria:

Pilot z bateriami
Zasilacz zewnętrzny: 198-264 VAC, 47-63 Hz
Zestaw kabli
Instrukcja użytkownika

Zgodność:

Całkowita zgodność z normą DVB; MHP
Jakość zgodna z normami UE, oznaczenie CE

Ciężar:

Dekoder - 2,80 kg
Akcesoria - 0,76 kg
Opakowanie - 0,65 kg

Dane ogólne:

Wymiary: 325 x 253 x 58 mm 
Cztery diody
Napięcie wejściowe: 12 V DC

Niniejsza specyfikacja może zostać zmieniona 
bez powiadomienia.
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Dodatek B. Dane techniczne

Rev. 1.0



Telewizja nowej generacji n ciągle doskonali swój produkt i zastrzega sobie możliwość wprowadza-
nia zmian w działaniu nbox HDTV recorder w trakcie jego produkcji i użytkowania. Działanie Państwa 
nbox HDTV recordera inaczej, niż opisano w tej instrukcji może wynikać z wprowadzonych udoskona-
leń. O wprowadzanych zmianach informujemy na stronie www.n.pl.

48



W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Abonenta pod numerem 0 801 05 55 05,  
z telefonów komórkowych 12 294 78 00, fax 12 291 55 50 (opłaty według cenników operatorów).


