AX LION 5 AIR

INSTRUKCJA OBSI.UGI

KWESTIE BEZPIECZENSTWA
Przed uzyciem nalezy dokladnie zapoznac si� z tresciit instrukcji obslugi
oraz zachowac ill w celu p6zniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za nieprawidlowe uzycie produktu.

A
A
A

A

Symbol blyskawicy zakor\czonej strzal� w obnibie tr6j�ta
r6wnobocznego ma na celu ostrzegac uzytkownika o obecnosci
nieizolowanego "niebezpiecznego napiticia" Ul'.Zlldzenia, o
wartosci, kt6ra mote stwarzac ryzyko porazenia Pritdem
elektrycznym os6b.
Symbol wykrzyknika w obnibie tr6j�ta r6wnobocznego
wskazuje obecnosc w dohjczonej literaturze waznych instrukcji
dolyezllcych obslugi i konserwacji (serwisowania) tego
Ul'.Zlldzenia.

Przed podfllczeniem urzitdzenia, nal ezy sprawdzic zgodnosc napi�cia pritdu
gniazda sieciowego i urzitdzenia.
Urzitdzenie nalezy umiescic na plaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
Urzitdzenie nalezy chronic przed wil gociit, wodit oraz innymi plynami. Nie
nalezy uzywac ani przechowywac urzitdzenia w zbyt wysokich temperaturach.
Urzitdzenie nal ezy chronic przed bezposrednim naslonecznieniem oraz
zr6dlami ciepla.
Urzitdzenie wyfllcznie do uzytku wewnittrz pomieszczen.
Jesli urzitdzenie nie jest uzywane przez dluzszy czas, nal ezy odfllczyc je od
zr6dla zasilania.
Nalezy chronic kabel zasilajitcy przed ostrymi kraw�dziami i innymi czynnikami,
kt6re moglyby doprowadzic do jego uszkodzenia.
Odfllczajitc urzitdzenie od zr6dla zasil ania, nalezy chwycic i pociitQnitc za
wtyczk�. nigdy za kabel.
Urzitdzenie nalezy umiescic w miejscu z prawidlowit cyrkulacjit powietrza.
Nie nalezy zakrywac otwor6w wentylacyjnych urzitdzenia.
Nie nalezy umieszczac na urzitdzeniu ci�zkich przedmiot6w.

Nie nalezy uzywae urzitdzenia, jesli zostalo uszkodzone lub nie dziala poprawnie.
Zabrania si� wlasnor�cznej naprawy sprz�tu. W wypadku uszkodzenia, nalezy
skontaktowae si� z autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia/
naprawy.
Niniejszysprz�t moze bye uzytkowany przezdzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez
osoby o obnizonych mozliwosciach fizycznych, czuciowych lub umyslowych, a
takze te, kt6re nie posiadajit doswiadczenia i nie sit zaznajomione ze sprz�tem,
jezeli zapewniony zostanie nadz6r lub instruktaz odnosnie uzytkowania sprz�tu
w bezpieczny spos6b, tak aby zwiitzane z tym zagrozenia byly zrozumiale.
Nalezy poinstruowae dzieci, aby nie traktowaly urzitdzenia jako zabawki. Dzieci
nie powinny wykonywae czyszczenia i konserwacji sprz�tu bez nadzoru.
Przew6d zasilajitcy nieodl!jczalny moze bye wymieniany wyl!jcznie w
autoryzowanym punkcie serwisowym.
Nalezy ZAWSZE odlitczye urzitdzenie od zr6dla zasilania przed czyszczeniem.
Urzitdzenie nalezy czyscie jedynie za pomoCit mi�kkiej, lekko wilgotnej
sciereczki. Nie nalezy uzywae srodk6w chemicznych lub detergent6w do
czyszczenia tego urzitdzenia.

GI.OWNE CECHY ODBIORNIKA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W pelni zgodny z DVB -T / T2 H.265
Full HD IOSOp
Wyjscie wideo: HD/ SD, HDMI 1.4, SCART
Samoucz,i.cy si� Pilot
M PEG 1/2/4, H.265/HEVC
Audio decoder AAC/AC3/ PC M
Wieloj�yczne OSD
Media Player
7 - dniowe EP G (elektroniczny przewodnik po
programach)
Podgl4d kanalu telewizyjnego
Funkcja P VR/Timeshift
Blokada rodzicielska dla kanal6w i menu
Obsluga napis6w i telegazety
USB 2.0: system plik6w FATl 6 / 32 i NTFS
Opcja ustawienia czasu wy§wietlania paska
informacyjnego
latwa i szybka aktualizacja oprogramowania przez port
USB
Ponad 1000 kanal6w telewizyjnych i radiowych
Zasilanie 5 Volt dla aktywnej anteny
Tryb Auto Standby po 3 godzinach
Niskie zuiycie energii w trybie czuwania poni:iej 1 W

• Zewnętrzny 4-cyfrowy wySwietlacz

OPIS PRODUKTU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wejście anteny
Wyjście LOOP
Wyjście COAXIAL
Wyjście HDMI
Gniazdo SCART
Gniazdo IR
Port USB
Gniazdo zasilania

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przycisk zasilania
Przycisk SUB-T: opcje napis6w
Przycisk TTX: wyswietla teletekst
WYCISZENIE
Przycisk EPG: wyswietla
elektroniczny przewodnik po
programach
Przycisk AUDIO: wybierz j�zyk
audio lub tryb audio
MENU: wyswietlanie ekranu menu
gl6wnego
Przycisk EXIT: powr6t do
poprzedniego menu lub wyjdz z
menu
Przycisk OK: potwierdz sw6j
wyb6r
VOL -/ VOL +: zmniejszenie I
zwi�kszenie glosnosci
CH - I CH +: poprzedni/ nast�pny
kanal
Przycisk FAV: wyswietla list�
ulubionych program6w
Przycisk TV/ RADIO: wybierz
tryb TV lub Radio
0 - 9 Klawisze numeryczne
Przycisk RECALL: powr6t do
ostatnio wybranego kanalu
Przycisk INFO: wyswietla
informacje o obecnym kanale

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
• Przycisk REV: szybkie
przewijanie do tylu
• Przycisk FWD: szybkie
przewijanie do przodu
• Przycisk PREV
• Przycisk NEXT
• PLAY
• Pauza / Timeshift
• Stop
• Record
• Kolorowe przyciski - przyciski
funkcyjne w poszczeg6lnych
menu
PROGRAMOWANIE PILOTA
Pilot ma 4 programowalne przyciski
do sterowania telewizorem: TV
Power, Vol+, Vol-, TV IN.
Jednoczesnie nacisnij przyciski OK i O
przez 3 sekundy, zaswieci si�
czerwona dioda LED. Umiesc uCZ,!C,!
si� i oryginaln,! pilota od telewizora
naprzeciw siebie w odleglosci 3-5 cm.
Nacisnij i zwolnij przycisk uczenia
pilota, kt6ry chcesz zaprogramowac.
Nacisnij przycisk oryginalnego pilota,
dioda LED powinna mrugac 2 razy i
mocno, zwalniac tbu. Po zakonczeniu
nauki nacisnij przycisk Exit

INSTALACJA BATERII
1. Nalezy otworzyc pokryw� gniazda baterii.
2. Nast�pnie umiescic 2x baterie AAA zgodnie z
zaznaczomi polaryzacjq.
3. Zamknqc pokryw� baterii.
Uwagi:
•
Nie nalezy umieszczac w pilocie r6znych typ6w
baterii jednoczesnie.
Jesli pilot nie b�dzie uzywany przez dluzszy
czas, nalezy przechowywac go bez baterii w
srodku.
Pilot nalezy chronic przed bezposrednim naslonecznieniem oraz zr6dlami
ciepla.
Pilot nalezy skierowac w kierunku jednostki gl6wnej. Powinien on znajdowac
si� w odleglosci nie wi�kszej niz 8 metr6w od urzqdzenia oraz pod kqtem 30 ° .

POl)U\CZENIE

PIERWSZE URUCHOMIENIE ODBIORNIKA
Przy pierwszym urucbomieniu odbiornika pojawi sic; plansza powitalna
Welcome.
Welcome
Region

<

Display Mode

United Kingdom

Aspect Mode

1080i@25HZ

>

Auto
OK

Mozesz teraz ustawic preferowany region oraz jc;zyk.
Wybor zatwierdzasz podswietlaj11c i klikaj11c OK.
Witaj
Region

Polska

Tryb Wyswietlania
Proporcje Obrazu

1080i@25HZ
Auto
Ok

Teraz rozpocznie sic; automatyczne wyszukiwanie kanalow
telewizyjnycb i radiowych.

TVP Hisj

TVP lnt9
TVP Sp

54

55
56
57
58

DVB
DVBj

-

Komec Szukama 1

DVBJ_
DVBT2

850000

DVBT2

858000

Fail
Fail

OBSt.UGA
1. Aby przejsc do widoku menu gl6wnego, nalezy nacisn11c przycisk MENU.
2. Nalezy uzyc przycisk6w nawiguj11cych na pilocie, aby przemieszczac si� po
menu i dostosowywac ustawienia.
3. Nalezy nacisn11c przycisk MENU, aby powr6cic do poprzedniego menu;
nacisn11c przycisk EXIT, aby wyjsc z ekranu menu.
MENU Gt.0WNE
EDYCJA KANAt.OW
Lista kanal6w TV: w tym
menu mozliwe jest ustawienie
swoich preferencji dotycz11cych
kanal6w (blokowanie, usuwanie,
pomijanie i przesuwanie kanal6w
oraz tworzenie list ulubionych
kanal6w). Nalezy wybrac kanal
i nacisn11c przycisk OK, aby
przejsc do podgl11du kanalu.
• FAV:
• Nalezy wybrac kanal i
nacisn11c przycisk FAV na
pilocie, po czym nacisn11c
przycisk OK. Wyswietlona zostanie lista ulubionych kanal6w.
• Nalezy wybrac jedn11 z list i nacisn11c przycisk OK, po czym wyjsc z menu
naciskaj11c przycisk EXIT i zapisac zmiany- wybrany kanal zostanie zapisany
na wybranej liscie ulubionych (kanal jest teraz oznaczony ikon11).
• Aby przelllczac pomi�dzy listami kanal6w, nalezy uzyc lewej i prawej strzalki
na pilocie.
• Aby usun11c kanal z listy ulubionych, nalezy wybrac kanal, nacisn11c przycisk
FAV na pilocie i potwierdzic przyciskiem OK- wyswietlona zostanie lista
ulubionych kanal6w. Nalezy ponownie nacisn11c przycisk OK i wyjsc z menu
potwierdzaj11c zmiany. Kanai zostanie usuni�ty z listy ulubionych.
• Nalezy przejsc do menu Zmien nazw� listy ulubionych, aby dokonac
modyfikacji nazwy listy.
• Zablokuj: nalezy wybrac kanal i nacisn11c czerwony przycisk na pilocie,

nastqpnie nacisnqc przycisk OK i wprowadzic domyslne haslo 0000. Kanai
zostanie oznaczony ikonq. Przy opuszczaniu menu nalefy zapisac zmiany.
Dostqp do zablokowanego kanalu jest mo:zliwy dopiero po wpisaniu hasla. Aby
odblokowac kanal, nalefy go wybrac, nastqpnie nacisnqc czerwony przycisk na
pilocie, potwierdzic naciskajqc przycisk OK i wpisac haslo.
Pomin: nalefy wybrac kanal, nacisnqc zielony przycisk na pilocie i potwierdzic
naciskajqc przycisk OK; kanal zostanie oznaczony ikonq. Przy opuszczaniu
menu nalefy zapisac zmiany. Wyb rany kanal zostanie pominiqty podczas
zmieniania kanal6w. Ab y wy/qczyc pomijanie kanalu nalefy go wybrac,
nastqpnie nacisnqc zielony przycisk na pilocie i potwierdzic naciskajqc przycisk
OK
Ruch (przesun): nalezy wyb rac kanal, nacisnqc i:6/ty przycisk na pilocie i
potwierdzic naciskajqc przycisk OK; kanal zostanie oznaczony ikonq. Za
pomoeq strzalek w g6rq i w d61 na pilocie nalezy wyb rac nowq lokalizacjq
dla kanalu, nastqpnie nacisnqc przycisk OK, aby zatwierdzic. Kanai zostanie
przeniesiony.
Uwagal Przy wt14czonej funkcjl LCN, kanat zos tanle przenles lony wraz z
Jago numerem.
Edycja: nalezy wybrac kanal i nacisnqc niebieski przycisk na pilocie- pojawiq
siq nowe opcje:
Sortuj: nalezy nacisnqc czerwony przycisk na pilocie; teraz mozliwe jest
sortowanie kanal6w wg. nazwy, niekodowanych/kodowanych, zablokowanych
lub domyslnych.
• Zmien nazwq: nale:zy nacisnqc zielony przycisk na pilocie i potwierdzic
naciskajqc przycisk OK. Teraz moi:liwa jest zmiana nazwy kanalu.
• Usun: nalezy nacisnqc niebieski przycisk na pilocie i potwierdzic naciskajqc
przycisk OK. Kanai zostanie oznaczony ikonq. Przy opuszczaniu menu
nalezy zapisac zmiany. Kanai zostanie usuniqty.
Lista kanat6w radlowych: menu wyswieUa listq kanal6w radiowych i umo:zliwia
ich odsluchanie. Odbi6r radia cyfrowego DAB+ nie jest mo:zliwy.
Kasuj wszystko: opcja umo:zliwiajqca usuniqcie wszystkich kanal6w.

INSTALACJA
Auto skanowanle: automatyczne
wyszukiwanie i zapisywanie
dosb�pnych kanal6w 1V.
rQczne
Szukanle manualne:
wyszukiwanie
1V.
kana/6w
Kanaly mog1:1 bye wyszukiwane
wedlug numeru lub czQstotliwosci.
zaznaczeniu
wybranych
Po
opcji, nale:ty nacisn1:1c [Szukaj],
aby rozpoe21:1c wyszukiwanie.
Zasilanie anteny: nale:ty ustawic na [Wll:lczone] w przypadku posiadania anteny
aktywnej bez zasilacza. Nalefy ustawic na [Wyll:lczone] w przypadku posiadania
anteny pasywnej lub aktywnej z wlasnym zasilaczem.
LCN (Logiczny Numer Kanalu): wll:lczenie funkcji spowoduje ustawienie kanal6w
w kolejnosci przewidzianej przez nadaw�. wg. logicznego numeru kanalu. Funkcja
domyslnie wll:lczona.
USTAWIENIA SYSTEMU
J9zyk: wyb6r jQzyka menu, pierwszej oraz drugiej scie:tki dzwi1;1kowej, napis6w
oraz telegazety.
System TV
Rozdzielczosc: dostQ pne opcje to: by Source, by Native 1V, 480i, 480p,
576i, 576p, 720p@50Hz, 720p@60Hz, 1080i@50Hz, 1080i@60Hz,
1080p@50Hz, 1080p@60Hz.
Proporcje obrazu: dostQpne opcje to: Auto, 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS.
Usluga AD (audiodeskrypcja) - Wyl1:1czone I Wl1:1czone
Korekta g!osnosci: 1 I 2 / 3 / -3 / -2 / -1

Cyfrowe
wyJsc1e
audio:
dostQpne opcje to: LPCM out,
BS out.
Ustawlenla ekranu: ustawienie
jasnosci, kontrastu, nasycenia,
barwy oraz ostrosci.
Ustawlenla czasu lokalnego
Region: wyb6r kraju.
Uzycie GMT: nalezy wybrac
[Wg. regionu] aby korzystac
z czasu GMT i automatycznie ustawiac czas; nalezy wybrac
[Zdefiniowane] aby rQcznie
ustawic strefQ czasow11; nalezy wybrac [Wyl11czone], aby rQcznie ustawic datQ
i czas.
PrzesuniQcie GMT: ustawienie strefy czasowej (tylko wtedy, gdy [Uzycie GMTI
jest ustawione na [Zdefiniowane]).
• Czas letni: wll\czenie/wyll\czenie czasu letniego (tylko wtedy, gdy [Uzycie GMTI
jest ustawione na [Zdefiniowane]).
Data: ustawienie daty {tylko wtedy, gdy (Uzycie GMTI jest ustawione na
(Wyl11czone]).
• Czas: ustawienie czasu {tylko wtedy, gdy (Uzycie GMTI jest ustawione na
(Wyl11czone]).
Ustawlenla tlmera
• Tryb timera: wyb6r odstQpu czasowego: raz, codziennie, tygodniowo,
miesiQcznie lub wyl11czenie funkcji.
• Tryb wll\czenia: gdy ustawione na [Nagrania] urz11dzenie przell\czy do
wybranego kanalu o zadanym czasie i rozpocznie nagrywanie programu; gdy
ustawione na [Kanai], urz11dzenie automatycznie przell\czy do wybranego
kanalu o zadanym czasie.
Kanai: ustawienie kanalu.
Data: ustawienie daty programu.
Godzina: ustawienie godziny programu.
Czas trwania: ustawienie czasu wyswietlania {lub nagrywania, jesli (Tryb
wll\czenia] jest ustawiony na [Nagrania]) kanalu.
Uwaga: Mozliwe jest r6wniei ustawienie timera z menu EPG (patrz sekcja
EPG).

Blokada rodzicielska
Uwaga: Domyslne haslo to 0000.
Zablokuj menu: kiedy funkcja jest wlqczona, dost�p do menu Edycja kanal6w
oraz lnstalacja jest zabezpieczony has/em.
Blokada wieku: ustawienie wieku (10,12,14, 16 lub 18 lat
).
Nowe haslo: wprowadzenie nowego hasla.
Potwierdz haslo: potwierdzenie nowego has/a.
Ustawienia OSD
Czas OSD: wyb6r czasu wyswietlania OSD od 1 do 10 sekund lub ustawienie,
aby OSD bylo zawsze wlqczone.
Przezroczystosc OSD: ustawienie poziomu przezroczystosci OSD od 10% do
40% lub wy/qczenie przezroczystosci.
Ulubione - listy ulubionych kanal6w ui:ytkownika
- lnne Ustawienla
Zasilanie anteny 5V: Wlqczone / Wylqczone
Typ kanalu: Og6Inodost�pny / Zakodowany / Wszystkie
Sygnalizator sygnalu: Wlqczone / Wylqczone
Po wylqczeniu zasilania: Wr66 do stanu wczesniejszego / Przejdi: do stanu Stanby RF
OUT zasilanie: Wlqczone / Wylqczone
Zestaw Led
Jasnos<': LED: wybierz za pomocq Niska / Srednia / Pelna
NARZE;DZIA
lnformacja: informacje o modelu i wersji oprogramowania.
Ustawienia fabryczne: reset ustawien urzqdzenia do domyslnych.
. Przywr6cenie ustawien domyslnych spowoduje
usuni�cie wszystkich kanal6w oraz ustawien.
Aktualizacja oprogramowania
przez USB (nosnik USB musi
bye podlqczony do urzqdzenia):
ustawic
(Tryb
1. Nalei:y
aktualizacji] do [AIICode].
2. Wybrac plik aktualizacyjny z
nosnika USB.
3. Wybrac [Start].

4. Pojawi si� okno z potwierdzeniem przeprowadzenia aktualizacji- nale:zy
nacisnqc [Tak], aby potwierdzic lub [Nie], aby anulowac.
Wazne!
Nie nalezy wylqczac urzqdzenia jesli aktualizacja nie zostala zakonczona,
gdyz moze to spowodowac uszkodzenie urzqdzenia.
Nie nalezy uzywac modyfikowanego oprogramowania bqdz przeznaczonego
dla innych modeli, gdyz moze to spowodowac uszkodzenie urzqdzenia.
5. Po zakonczeniu aktualizacji, urzqdzenie zostanie ponownie uruchomione.
Zapis oprogramowania na USB

Tryb zapisu: AIICode
Nazwa pliku zrzutu: Backup_Allcode.abs
Start: nacisnij OK, aby rozpoczqc

Auto wylqczenie

Auto wy/qczenie: czas, po kt6rym urzqdzenie przejdzie do trybu czuwania (30
minut, 1 godzina, 2 godziny lub 3 godziny).
• Wyh1czenie czasowe: Wh1czone / Wyh1czone

Siec
• Ustawienia sieci: wyb6r sieci / ustawienia
• Sieciowe app: pogoda

ODTWARZACZ MEDIOW
PVR

• Prze/qcznik: nalezy nacisnqc przycisk 1 na pilocie, aby prze/qczac pomi�dzy
zak/adkami: Nagrania, Muzyka, Zdj�cia oraz Film.
• Zmien nazw�: nalezy wybrac zqdany plik i nacisnqc przycisk 2 na pilocie, aby
zmienic nazw�.
Zablokowane: nalezy wybrac zqdany plik i nacisnqc przycisk 3 na pilocie, aby
zablokowac. Obejrzenie zablokowanego nagrania jest dost�pne po wpisaniu
has/a (0000).
Usuri: nalezy wybrac zqdany plik i nacisnqc przycisk 4 na pilocie, aby usunqc.

Muzyka
Prze/itcznik: nalezy nacism1c
przycisk 1 na pilocie, aby
pomi1;1dzy
prze/itczac
zakladkami:
Nagrania,
Muzyka, Zdj1;1cia oraz Film.
Sortuj:
nalezy
nacisn11c
przycisk 2 na pilocie, aby
posortowac piliki wedlug
nazwy, czasu, rozmiaru oraz
ulubionych.
Playlist:
Nalezy nacisn11c przycisk
5 na pilocie, aby oznaczyc
wybrane pliki jako ulubione.
Podczas opuszczania menu, nalezy potwierdzic zapisanie wprowadzonych
zmian.
Przy kolejnym wejsciu do menu Muzyka, nalezy nacisn11c przycisk 4 na pilocie,
aby wyswietlic playtist1;1, kt6ra sklada si1;1 z plik6w uprzednio oznaczonych
jako ulubione.
Mozliwe jest r6wniez dodawanie nowych plik6w do istniejqcej juz playlisty;
nalezy to zrobic zgodnie z instrukcjami zawartymi w punkcie 1 i 2.
Przy nast1;1pnym wejsciu do menu Muzyka, zostanie wyswietlona playlista
poszerzona o nowo dodane pliki.
W menu Playlisty znajdujq si1;1 3 opcje pozwalajqce na jej edycj1;1- przenies,
usun, usun wszystkie.
Uwagal UsuniQcia plik6w na playliscia nia powoduja ich calkowitago
usuniQcia z nosnika USB. Zmiany dokonywana s11 wyt11cznia w zakresia
playlisty.
• FAV: nalezy wybrac :zqdany plik i nacisn11c przycisk 5 na pilocie, aby oznaczyc
go jako ulubiony. Aby odznaczyc, nalezy ponownie nacisnqc przycisk 5 na
pilocie.
• FAV ALL: nalezy nacisn11c przycisk 6 na pilocie, aby oznaczyc wszystkie pliki
jako ulubione. Aby odznaczyc, nalezy ponownie nacisn11c przycisk 6 na pilocie.
• Edycja: nalezy wybrac z11dany plik i nacisn11c przycisk 7 na pilocie, aby go
edytowac.
• Zmien nazw1;1: nalezy nacisn11c przycisk 4 na pilocie, aby zmienic nazw1;1.
• Kopiowanie: nalezy nacisn11c przycisk 5 na pilocie, aby skopiowac plik.

• Usun: nalezy nacisnqc przycisk 6 na pilocie, aby usunqc plik.
• +Folder: nalezy nacisnqc przycisk 7 na pilocie, aby utworzyc nowy folder.
Powt6rz: nalezy nacisnqc przycisk INFO na pilocie, aby wybrac tryb powtarzania
(raz, folder i losowo).
Wyjscie: nalezy nacisnqc przycisk EXIT na pilocie, aby wr6cic do poprzedniego
menu.

Zdjqcia

Przell!cznik: nalei:y nacisnqc przycisk 1 na pilocie, aby przell!czac pomiQdzy
zakladkami: Nagrania, Muzyka, ZdjQcia oraz Film.
Sortuj: nalezy nacisnqc przycisk 2 na pilocie, aby posortowac piliki wed!ug
nazwy, czasu, rozmiaru oraz ulubionych.
Mul!JView: nalezy nacisnqc przycisk 3 na pilocie, aby przejsc do trybu multiview
(wyswietlenie miniaturek obraz6w).
Playlista:
Nalezy nacisnqc przycisk 5 na pilocie, aby oznaczyc wybrane pliki jako
ulubione.
Podczas opuszczania menu, nalezy potwierdzic zapisanie wprowadzonych
zmian.
Przy kolejnym wejsciu do menu ZdjQcia, nalezy nacisnqc przycisk 4 na pilocie,
aby wyswietlic playlistQ, kt6ra sklada siQ z plik6w uprzednio oznaczonych
jako ulubione.
Mozliwe jest r6wniez dodawanie nowych plik6w do istniejqcej juz playlisty;
nalezy to zrobic zgodnie z instrukcjami zawartymi w punkcie 1 i 2.
• Przy nastQpnym wejsciu do menu ZdjQcia, zostanie wyswietlona playlista
poszerzona o nowo dodane pliki.
W menu Playlisty znajdujq siQ 3 opcje pozwalajqce na jej edycjir przenies,
usuri, usuri wszystkie.

Uwagal Usuniqcie plik6w na playliscie nie powoduje ich catkowitego
usuniqcia z nosnika USB. Zmiany dokonywane s11 wyl!lcznie w zakresie
playlisty.

FAV: nalezy wybrac 211dany plik i nacisnqc przycisk 5 na pilocie, aby oznaczyc
go jako ulubiony. Aby odznaczyc, nalezy ponownie nacisnqc przycisk 5 na
pilocie.
FAV ALL: nalezy nacisnqc przycisk 6 na pilocie, aby oznaczyc wszystkie pliki
jako ulubione. Aby odznaczyc, nalezy ponownie nacisnqc przycisk 6 na pilocie.
Edycja: nalezy wybrac 211dany plik i nacisnqc przycisk 7 na pilocie, aby go
edytowac:

Zmier'! nazw�: nalezy nacismic przycisk 4 na pilocie, aby zmienic nazw�.
• Kopiowanie: nalezy nacisn11c przycisk 5 na pilocie, aby skopiowac plik.
• Usun: nalezy nacisn11c przycisk 6 na pilocie, aby usun11c plik.
+Folder: nalezy nacisn11c przycisk 7 na pilocie, aby utworzyc nowy folder.
Ustawienia:
Czas wyswietlania: ustawienie czasu przejscia do kolejnego zdj�cia od 1 do
9 sekund lub wyfllczenie funkcji pokazu slajd6w.
Powt6rzenie: wfllczenie funkcji spowoduje zap�tlanie pokazu slajd6w.
Film
Przefllcznik: nalezy nacisn11c przycisk 1 na pilocie, aby przefllczac pomi�zy
zakladkami: Nagrania, Muzyka, Zdj�cia oraz Film.
Sortuj: nalezy nacisnqc przycisk 2 na pilocie, aby posortowac piliki wedlug
nazwy, czasu i rozmiaru.
• Edycja: nalezy wybrac i:qdany plik i nacisnqc przycisk 7 na pilocie, aby go
edytowac:
Zmieri nazw�: nalezy nacisnqc przycisk 4 na pilocie, aby zmienic nazw�.
Kopiowanie: nalezy nacisnqc przycisk 5 na pilocie, aby skopiowac plik.
Usuri: nalezy nacisnqc przycisk 6 na pilocie, aby usunqc plik.
+Folder: nalezy nacisnqc przycisk 7 na pilocie, aby utworzyc nowy folder.
• Wyjscie: nalezy nacisnqc przycisk EXIT na pilocie, aby wr6cic do poprzedniego
menu.
• Powt6rz: nalezy nacisn11c przycisk INFO na pilocie, aby wybrac tryb powtarzania
(raz, folder lub wyfllcz).
Uwaga: Podczas ogl11dania filmu z napisami, istnieje moiliwosc regulacji
koloru i wielkosci czcionki, koloru th! oraz pofoienia napisow. Wyswietlenie
ustawien napisow po nacisniQciu niebieskiego przycisku na pilocie.
lnformacje o HOD: informacje o podfllczonym n�niku USB (tylko szybki dysk
USB zapewnia prawidłowe nagrywanie i odtwarzanie).
Ustawienia PVR
• Timeshift: ustawienie funkcji [Auto] powoduje, ze timeshift jest aktywowany
przy kazdej zmianie kanalu; ustawienie [Pauza] powoduje, ze timeshifl jest
aktywowany r�nie poprzez nacisni�ie przycisku PAUSE na pilocie;
ustawienie [Wylqczone] powoduje wylqczenie timeshiftu (domyślne
ustawienie).

• Przewin do: dost�pne opcje to: 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min,
30 min.
Nagrywanie Timeshift: gdy wlqczona, pozwala nagrac material zbuforowany
przez timeshift.
Nagrywanie w PS: funkcja PS dziala prawidlowo wyliicznie dla kanal6w
nadawanych w standardzie MPEG-2. Przy obowiiizujiicym w Polsce standardzie
MPEG-4 nagrane zostanii pelne informacje w formacie TS.
Po nagrywaniu: kiedy wybrane [Przejdz do czuwania] urziidzenie przejdzie
do trybu czuwania; kiedy wybrane [Ogliidaj TV] urzitdzenie b�zie nadal
wyswietlac program.
Bezpieczne odtqczenie USB: nalezy wybrac podlqczony nosnik USB i nacisniic
przycisk OK, aby potwierdzic i bezpiecznie odlqczyc nosnik USB.
Uwagi:
Zalecane jest uzywanie nosnika USB w standardzie 2.0. Nosniki USB o slabych
parametrach mogit nie wsp61pracowac z urzitdzeniem.
• Nosniki USB o duzych pojemnosciach mogii wymagac zewm�trznego zasilania.
NAGRYWANIE
Uwagi:
• Aby zaprogramowac nagrywanie, mozna skorzystac z funkcji Timer, lub
bezposrednio z EPG.
1. Nalezy upewnic sill', ze nosnik USB jest podtqczony do urzitdzenia.
2. Podczas ogliidania programu, nalezy nacisniic przycisk REC na pilocie, aby
rozpoczitc nagrywanie (nalezy dwa razy nacisnitc przycisk REC, aby zmienic
domyslny czas nagrywania).
3.Aby zatrzymac nagrywanie, nalezy nacisniic przycisk STOP na pilocie- pojawi
si� okno z potwierdzeniem zatrzymania, nalezy wybrac [OK], aby zatrzymac
lub [NIE], aby kontynuowac nagrywanie.
4. Nagrania Sit zapisywane na nosniku USB i Sit dost�pne w menu Odtwarzacz
Medi6w - Nagrania.
EPG (Elektronlczny Przewodnlk po Programach)
1. Nalezy nacisniic przycisk EPG na pilocie, aby przejsc do Elektronicznego
Przewodnika po Programach.
2. Nast�pnie uzyc przycisk6w kierunkowych na pilocie, aby nawigowac po menu.
3.Aby zaplanowac nagrywanie programu, nalezy wybrac zitdany program, a
nast�pnie nacisniic zielony przycisk na pilocie. Pojawi si� menu Timera. Nalezy
potwierdzic wybierajiic [Zapisz].

ROZWLI\ZYWANIE PROBLEMOW
Problem

Moiliwa przyczyna

Wskaznik LED nie swieci Zasilacz jest odlqczony
Si�
Brak sygnalu

Moiliwe rozwi11zanie
Nalezy sprawdzic
podlqczenie zasilacza

Nalezy sprawdzic
Antena jest uszkodzona / podlqczenie anteny
nieprawidlowo ustawiona

Antena jest odlqczona

Brak nadawanego
sygnalu
Brak obrazu lub dzwi�ku

Nie zostal wybrany
odpowiedni tryb na
telewizorze

Nalezy wybrac
odpowiedni tryb na
telewizorze

lnformacja, ze kanal
jest zakodowany /
niedost�pny

Kanai jest zakodowany /
niedost�pny

Nalezy wybrac inny kanal

Pilot nie dziala

Urzqdzenie jest
wylqczone

Nalezy wtqczyc
urzqdzenie

Pilot nie jest skierowany
w stron� urzqdzenia

Pilot nalezy skierowac
w kierunku jednostki
gtownej. Powinien
on znajdowac si� w
odleglosci nie wi�kszej
niz 8 metr6w od
urzqdzenia oraz pod
kqtem 30 °

Pomi�dzy pilotem a
urzqdzeniem znajdujq
si� przeszkody

Nalezy usunqc
przeszkod�

Baterie rozladowane

Nalezy wymienic stare
baterie na nowe

Zapomniany kod blokady
kanalu

Po przeniesieniu
urzijdzenia do innego
pomieszczenia, urzijdzenie przestato odbierac
kanaly

Nalety usumic
zablokowany kanal i
ponownie przeskanowac
kanaly
Podlijczenie anteny w
nowym miejscu moze
bye inne (slabsza sila
sygnalu, powodujijca
zakl6cenia w odbiorze
kanal6w lub ich brak)

Nalezy sprawdzic po�czenie anteny lub podlijczyc do niej wzmacniacz

Specyfikacja produktu
Specyfikacja techniczna
Chip gl6wny i uklad gl6wny M3822P
Flash 32 MBit SP! Nor (SOP-8)
SDRAM Internal DDRII
TUNER MXL608
Wbudowany Demodulator DVB-T2
Wbudowany DAC Audio
Pob6r mocy Tryb gotowoSci <1 W, praca <6 W.
Panel Przedni
Czterocyfrowy W}'Swietlacz LED; IR xi;
Zl4cze USB2.0 xi
PanelTylny
Zhtcze wejSCiowe RF IEC-162-2 (Zeflskie)
Zl4cze AV COAXIAL
WyjSCie HDMI typu A xl
Zl�cze SCART xl
ZASILANIE 12V/ IA DC IN

Specyfikacja fizyczna

Wymiary 135x60x20 mm
Temperatura pracy O - 55 °C

Podstawowe funkcje

DVB-TI
Konstelacja QPSK/ 16QAM/ 64QAM/ 256QAM
Video
Dekoder:
Decoder: ISO/ IEC l1172-2 MPEGl
ISO/ IEC 13818-2 MPEG2 MP@ HL
ISO/ IEC 14496 MPEG4 compliant
Support SP@ 13 to ASP@ 15 ISO/ !EC
H.265/ HEVC main profile@level 4.l high tier
14496-10 AVC/ high profile@Ievel 4.1/ main profile@ level 4.1
WyjSCie wideo:
CVBS (format wideo@ 576i lub 480i)
HDMI 1.3 (domySlny format wideo@ Auto), obsluga HDCP
RozdzielcwSC wy§wietlacza:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p_50Hz, 720p_60Hz, l080i_25Hz, 1080i_30Hz,
l080P_50Hz, l080P_60Hz
Format obrazu: 16:9 / 4:3 letter box/ 4:3 pan scan
Audio
D<koder MPEG: MPEGI layerl/ 2, MPEGII Layer II
D<koder AAC: AAC LC/ HE-AAC vl/V2
Dolby Digital: AC3/ EAC3

System TV

Tryb wylwietlanla Auto/ 480i/ p, 576i/ p, 720p, l080i/ p.
Zakres czrstotllwoki (VHF) 177,5 MHz - 226,5 MHz (UHF) 474 MHz - 858 MHz.

Deklaracja zgodnosci,
RoHS directive: 2011/65/EU
IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-5:2013
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV
IEC 62321-7-1:2015 or IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
LVD directive: 2014/35/EU
EN60065:2014+A11:2017
EMC directive: 2014/35/EU
EN55032:2015
EN55020:2007/A12:2016
ERP directive : 2009/125/EC
EN 50564:2011
Poland
Prawldlowe uauwanle produktu
(zuiyty ■prqt alaktryczny I alaktronlczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnOSZllcych siq do niego tekstach wskazuje, ze po uplywie
okresu uzytkowania nie naiezy usuwa¢ z innymi odpadami pochodzljcymi z gospodarstw domowydl. Aey
unikm1¢ szkodliwego wplywu na $rodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpad6w, prosimy o oddzieienie produktu od innego typu odpad6w oraz odpowiedzialny recykling w celu
promowania ponownego ufycia zasob6w materialnych jako stalej praklyki. W celu uzyskania infonnaeji
na temat miejSCa i sposobu bezpiecznego dla $rodowiska recyklingu tego produktu utytkownicy w
gospodarstwach domowydl powinni skontaktowa{: siq z punktem sprzedazy detalicznej, w kt6rym dokonali
zakupu produktu, lub z organem wtadz lokalnych. Ufylkownicy w finnach powinni skontaktowa¢ siq ze
swoim clostawat i sprawdzi¢ warunki umowy zakupu. Produktu nie nalazy usuwa¢ razam z innymi odpadami
komercyjnymi.

