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1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
1.1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Dekoder został wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.
Aby urządzenie działało bez zarzutu, przestrzegaj następujących zasad:
ªª Nie naprawiaj i nie otwieraj obudowy dekodera samodzielnie, ponieważ grozi to porażeniem
prądem. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez Autoryzowany Serwis.
Samodzielna naprawa lub ingerencja w budowę dekodera powodują utratę gwarancji.
ªª Dekoder jest zasilany z zewnętrznego zasilacza wykorzystującego przemienny prąd elektryczny o napięciu od 200 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz. Należy używać standardowego gniazda elektrycznego. Pamiętaj, że porażenie prądem o napięciu od 200 V do 240 V może być śmiertelne.
Używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego z dekoderem.
ªª Przed włączeniem zasilacza do gniazdka sieci elektrycznej upewnij się, że wszystkie wtyczki są
na swoich miejscach i są odpowiednio dociśnięte. Zasilacz należy każdorazowo odłączyć od
prądu przed podłączeniem lub rozłączeniem jakichkolwiek kabli.
ªª Nie stawiaj niczego na dekoderze, aby nie utrudniać obiegu powietrza i nie przysłaniać otworów wentylacyjnych.
ªª Nie stawiaj dekodera na łatwopalnych materiałach, takich jak dywan czy obrus.
ªª Nie wsuwaj żadnych przedmiotów do otworów w obudowie dekodera.
ªª Nie narażaj dekodera na kontakt z wodą i wilgocią oraz na nagłe zmiany temperatur. Przenoszenie urządzenia z zimnego otoczenia do ciepłego może powodować osadzanie się wilgoci
na niektórych wewnętrznych elementach urządzenia. W takim przypadku należy odczekać godzinę, zanim nastąpi uruchomienie sprzętu. Jeżeli dekoder zostanie zalany, natychmiast odłącz
go od gniazdka elektrycznego. Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się jakikolwiek przedmiot,
dekoder należy przekazać do Autoryzowanego Serwisu.
ªª W celu ochrony dekodera oraz urządzeń z nim współpracujących przed skutkami wyładowań
atmosferycznych, należy w trakcie burzy odłączyć zestaw od wszelkich połączeń kablowych, tj.
kabla zasilającego, kabla Ethernet, kabla dostarczającego sygnał Naziemnej Telewizji Cyfrowej.
Uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku takich zdarzeń mogą skutkować utratą gwarancji.
ªª Pamiętaj, by dostęp do zasilacza był swobodny, aby można było łatwo odłączyć go od sieci
elektrycznej. W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem, zadbaj by nie przeciążać gniazdka elektrycznego, listwy zasilającej lub przedłużacza kabla zasilającego.
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ªª Nie narażaj dekodera, zasilacza ani pilota na działanie wysokich, niskich temperatur, ognia, wilgoci i wody oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych. Dekoder jest przeznaczony
do pracy w temperaturze otoczenia mieszczącej się w przedziale od +15°C do +40°C i maksymalnej wilgotności 90% (bez kondensacji).
ªª Przed podłączeniem dekodera do gniazdka elektrycznego włóż wtyczkę zasilacza do gniazda
zasilania na tylnej ściance dekodera oznaczonego 12 V 1,5 A. Aby odłączyć dekoder od źródła
zasilania, najpierw wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego, a dopiero potem z tylnej ścianki: nigdy w odwrotnej kolejności.
ªª Umieść dekoder w miejscu, gdzie możliwa będzie jego swobodna wentylacja. Wokół urządzenia
należy pozostawić od 7 cm do 10 cm wolnej przestrzeni (wolnego miejsca).
ªª Przed czyszczeniem koniecznie odłącz produkt od gniazdka elektrycznego i innych złącz
telekomunikacyjnych. Do czyszczenia użyj wilgotnej szmatki. Nie używaj środków czyszczących
w płynie lub aerozolu.
ªª Dekoder emituje pole elektromagnetyczne, na oddziaływanie którego może być narażony Twój
organizm. W trakcie użytkowania należy trzymać pilot w odległości co najmniej 20 cm.
ªª Nie stawiaj dekodera na boku.
ªª Do urządzenia dołączony jest pilot i baterie CR2032. Baterii nie wolno ładować, rozmontowywać, zgniatać, dziurawić, zwierać ich zewnętrznych styków, wrzucać do ognia ani wystawiać na
działanie promieni słonecznych, ognia, źródła ciepła o temperaturze powyżej 100°C, wody lub
innych płynów. Użycie niewłaściwego typu baterii guzikowych lub ich nieprawidłowa wymiana
może grozić wybuchem. W przypadku baterii ładowalnych (akumulatorów), należy postępować
zgodnie z dołączonymi do nich instrukcjami. Nie należy próbować ładować baterii, które nie są
do tego przeznaczone.
ªª Nie pozostawiaj pilota bez nadzoru. Pilot musi znajdować się w miejscu niedostępnym dla
dzieci: zasilające go baterie guzikowe są łatwe do połknięcia. Połknięcie takiej baterii może
spowodować poważne oparzenie wewnętrzne, a nawet doprowadzić do śmierci. W razie
podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do wewnątrz ciała, należy natychmiast
szukać pomocy medycznej. Przed wymianą baterii zapoznaj się z rozdziałem 6.3 Instalacja lub
wymiana baterii.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj się z instrukcją.
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1.2. DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Firma Technicolor Delivery Technologies z siedzibą w Issy-les-Moulineaux przy 1-5, rue Jeanne
d’Arc, Francja, wpisana do Rejestru Handlowego w Paryżu pod numerem 390 546 059, oświadcza
z pełną odpowiedzialnością, że produkt: Dekoder DVB-T/IP o nazwie player+ BOX DTI744NCP
wraz z zasilaczem HONOR ADS-18FP-12 12018GPG-A, których dotyczy niniejsza deklaracja, jest
zgodny z odpowiednimi dyrektywami oraz rozporządzeniami: Dyrektywą EMC Directive 2014/30/
UE, Dyrektywą Low-Voltage Directive 2014/35/UE, Dyrektywą RoHS 2011/65/UE, Rozporządzeniem
Komisji nr EN 62368-1:2014, Rozporządzeniem Komisji (EMC) nr EN 55024:2010, nr EN 55032:2012,
Rozporządzeniem Komisji (RoHS) nr EN 50581:2012.
Pełna treść deklaracji jest dostępna na stronie internetowej: www.ncplus.pl

1.3. ZNACZENIE SYMBOLI OSTRZEGAWCZYCH
UTYLIZOWANIE PRODUKTÓW ELEKTRONICZNYCH
Twoje urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE oraz polską ustawą
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kosza na
odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt (dekoder, zasilacz, pilot, baterie) po okresie jego użytkowania, nie może być wyrzucony razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego, lecz powinien być dostarczony do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Punkty takie są prowadzone przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego,
służby zagospodarowania odpadów oraz dystrybutorów sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do
uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających
z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
OPAKOWANIE
Producent urządzenia finansowo przyczynia się do odzysku i recyklingu opakowań.
Przed wyrzuceniem opakowania po produkcie należy upewnić się, że będzie ono odpowiednio przetworzone. Opakowanie powinno zostać poddane segregacji odpadów.
Odpady z opakowania powinny być rozdzielone i dostarczone do punktów zbiórki, zgodnie
z lokalnymi przepisami zbiórki odpadów.
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UWAGA!
Samodzielne zdejmowanie obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym. Ewentualne
naprawy prosimy zlecać wykwalifikowanym pracownikom Autoryzowanego Serwisu.
BEZPIECZEŃSTWO
Urządzenie jest zgodne z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa elektrycznego
i zgodności elektromagnetycznej.
FUNKCJA Wi-Fi
Urządzenie jest wyposażone w interfejs Wi-Fi. Pomimo, że sprzęt jest zwolniony z procedury
zgłoszenia, o której mowa w Dyrektywie RE 2014/53/UE, może być eksploatowany bez
ograniczeń na terenie Unii Europejskiej tylko wewnątrz pomieszczeń. Urządzenie musi być
zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami producenta opisanymi w dokumentacji. W niektórych przypadkach korzystanie z urządzeń bezprzewodowych może być ograniczone przez
właściciela lub zarządcę budynku. W przypadku wątpliwości co do używania urządzeń bezprzewodowych w danym środowisku (np. lotniska, szpitale) zaleca się, aby zapytać o zezwolenie przed
użyciem urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia odbioru
radiowego lub telewizyjnego powstałe w wyniku niedozwolonej modyfikacji tego urządzenia,
zastąpienia lub przyłączenia kabli połączeniowych i urządzeń innych niż określone przez producenta. Za usunięcie zakłóceń spowodowanych przez takie modyfikacje odpowiedzialność ponosi
użytkownik. Producent oraz jego autoryzowani sprzedawcy i dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub naruszenia przepisów, wynikających z niezastosowania
się użytkownika do niniejszych wytycznych. W celu zapewnienia zgodności z normami narażenia
ludzi na częstotliwości radiowe, urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane z odległości
minimum 20 cm (odległość między urządzeniem, a użytkownikiem).
OSZCZĘDZANIE ENERGII
Dekoder spełnia wymogi normy nr 1275:2008. W celu oszczędzania energii elektrycznej
zalecane jest przełączanie dekodera w stan czuwania. Należy również odłączyć go od
zasilania, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.
BATERIE
Nie wyrzucaj baterii wraz z odpadami domowymi. Jeśli istnieje taka możliwość, zalecane
jest wrzucenie zużytych baterii do specjalnego pojemnika. Ich spalanie lub wyrzucanie na
wysypisko śmieci zwiększa ryzyko przedostania się trujących substancji do środowiska
naturalnego.
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ZASILACZ
Symbol błyskawicy wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie szczególnej
uwagi użytkownika na obecność nieizolowanego i niebezpiecznego napięcia w obudowie
produktu, które może mieć wystarczającą wielkość, aby stwarzać ryzyko porażenia prądem.
Urządzenie przeznaczone jest do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń.
Urządzenie posiada podwójną izolację (II klasa).
Urządzenie zasilane jest prądem przemiennym.
Urządzenie generuje prąd stały o określonej polaryzacji.
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2. PREZENTACJA DEKODERA player+ BOX
2.1. PILOT
Dioda LED, sygnalizująca
tryb pracy pilota
Włączenie/wyłączenie opcji
sterowania telewizorem
Potwierdzenie
wyboru/Lista kanałów
Przełączenie na poprzednio
oglądany kanał
Wejście do MENU dekodera
Regulacja głośności
Dostęp do programu
telewizyjnego

Włączanie/wyłączanie dekodera
Przyciski nawigacyjne
Wyjście z ekranu MENU
i powrót do oglądanego programu
Dostęp do informacji
o aktualnie emitowanych programach
Zmiana kanału
Opcje dodatkowe
(np.: wybór wersji językowej i napisów itp.)

Wyciszenie
Bezpośredni wybór kanału

Obsługa funkcji
nagrywania/time shifting
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2.2. DEKODER
Dekoder player+ BOX umożliwia:
ªª odbiór pakietu kodowanych kanałów cyfrowych udostępnianych przez Usługodawcę
za pośrednictwem Internetu;
ªª odbiór niekodowanych cyfrowych kanałów udostępnionych w Naziemnej Telewizji Cyfrowej;
ªª oglądanie programów z przesunięciem czasowym (time shifting).
W opakowaniu znajdziesz:

DEKODER
PLAYER+ BOX
DTI744NCP
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PILOT

ZASILACZ

INSTRUKCJA
WRAZ Z KARTĄ
GWARANCYJNĄ

BATERIE
(CR2032)

Widok – góra dekodera

PRZYCISK +/–

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE
DEKODERA

CZUJNIK
PODCZERWIENI
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Widok – tył dekodera

1

WŁĄCZNIK ZASILANIA
DEKODERA

7
2

ANALOGOWE
WYJŚCIE AUDIO L/P
CYFROWE
WYJŚCIE AUDIO S/PDIF

PORT
ENTHERNET

3

6
PORT HDMI

WEJŚCIE ANTENY
NAZIEMNEJ

5

4

PORT
USB

GNIAZDO
ZASILANIA
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Format HD
Dekoder umożliwia odbiór kanałów w formacie HD (High Definition).
Format HD zapewnia:
ªª dużo większą rozdzielczość obrazu niż standardowa telewizja;
ªª doskonałą ostrość obrazu;
ªª dokładne odwzorowanie barw;
ªª możliwość odtwarzania dźwięku w formacie Dolby ® Digital.
Wszystkie czynności związane z instalacją dekodera (rozdziały 3.1., 3.2.) należy wykonać bez
podłączania dekodera i telewizora do gniazdka elektrycznego. Włączenie zasilania w trakcie
instalacji grozi uszkodzeniem urządzeń.

3. PODŁĄCZENIE DEKODERA
W celu uruchomienia dekodera player+ BOX i jego prawidłowej pracy należy:
ªª podłączyć dekoder do telewizora;
ªª podłączyć dekoder do Internetu;
ªª podłączyć dekoder do anteny Naziemnej Telewizji Cyfrowej (rekomendowane);
ªª podłączyć dekoder do zestawu audio (opcjonalnie);
ªª podłączyć dekoder do źródła zasilania (gniazdka elektrycznego);
ªª wcisnąć włącznik zasilania dekodera (ON/OFF), znajdujący się na tylnej
ściance dekodera.
Proces pierwszego uruchomienia i zmiany podstawowych ustawień dekodera został opisany
w rozdziale 4. Pierwsze uruchomienie dekodera.

UWAGA!

Należy zwrócić szczególną uwagę na kolejność czynności wykonywanych w trakcie podłączania zestawu. Podpięcie zasilacza do gniazdka elektrycznego należy wykonać na samym
końcu przed wciśnięciem przycisku włącz/wyłącz dekoder (ON/OFF).
W przypadku problemów z uruchomieniem dekodera należy włączyć go za pomocą włącznika zasilania, przytrzymując jednocześnie przycisk „+”, znajdujący się na górze obudowy
dekodera, do czasu pojawienia się logo player+ na ekranie dekodera.
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3.1. PODŁĄCZENIE DEKODERA DO TELEWIZORA
Dekoder należy podłączyć do telewizora lub innego urządzenia wyświetlającego obraz, działającego w HD (wysokiej rozdzielczości) z obsługą HDCP. Dekoder należy podłączyć do telewizora
za pomocą kabla HDMI, pamiętając o uaktywnieniu wejścia TV, do którego został wpięty kabel
łączący urządzenia (kabel HDMI nie jest częścią zestawu). Sposób uruchomienia dekodera i wykonania ustawień został opisany w rozdziale 4. Pierwsze uruchomienie dekodera.

ZASILACZ

TELEWIZOR Z HDMI

W przypadku podłączenia dekodera do telewizora, który nie wspiera trybu HDMI/HDCP, zostanie
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wyświetlony komunikat błędu HDCP widoczny poniżej.
Ekran błędu HDCP

Błąd HDCP
Wystąpił problem połączenia HDCP.
Wyłącz dekoder i telewizor, a następnie uruchom ponownie telewizor,
odczekaj 10 sekund i ponownie uruchom dekoder.
Jeśli problem będzie się powtarzał, może to oznaczać że Twój telewizor
nie zapewnia ochrony przed kopiowaniem (HDCP).

UWAGA!

Wyjście HDMI pracuje w trybie HDMI/HDCP, czyli przenosi cyfrowo zarówno obraz i dźwięk
oraz zapewnia ochronę sygnału przed nieuprawnionym kopiowaniem.
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3.2. PODŁĄCZENIE DEKODERA DO INTERNETU
Dekoder player+ BOX umożliwia dostęp do usług oferowanych w Sklepie Player.pl. Aby z niego
korzystać, podłącz dekoder do sieci Internet, wykorzystując w tym celu:
ªª kabel Ethernet zakończony wtyczkami typu RJ-45 (kabel nie jest częścią zestawu); wystarczy
jedną końcówkę kabla podłączyć do portu Ethernet w dekoderze, a drugą do routera lub innego urządzenia sieciowego udostępniającego Internet
lub
ªª funkcję Wi-Fi dekodera.
Proces pierwszego uruchomienia i zmiany podstawowych ustawień dekodera został opisany
w rozdziale 4. Pierwsze uruchomienie dekodera.
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3.3.	PODŁĄCZENIE DEKODERA DO INSTALACJI ANTENOWEJ NAZIEMNEJ
TELEWIZJI CYFROWEJ
Dekoder player+ BOX umożliwia odbiór niekodowanych kanałów nadawanych w ramach Naziemnej Telewizji Cyfrowej. W tym celu należy podłączyć antenę Naziemnej Telewizji Cyfrowej do
wejścia anteny naziemnej dekodera (ANT).

ZASILACZ

PODŁĄCZENIE
DO NAZIEMNEJ
INSTALACJI ANTENOWEJ
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3.4. PODŁĄCZENIE DEKODERA DO ZESTAWU AUDIO
Rekomendowanym sposobem przesyłania dźwięku do zestawu audio (kina domowego lub wzmacniacza hi-fi) jest wykorzystanie kabla HDMI.
Dekoder player+ BOX umożliwia również przesyłanie dźwięku do zestawu audio, wykorzystując
cyfrowe lub analogowe wyjście dźwięku.
Wystarczy, że za pomocą specjalnego kabla audio, przeznaczonego dla dekodera player+ BOX
(kabel nie jest częścią zestawu), połączysz wyjście S/PDIF dekodera player+ BOX z cyfrowym
wejściem zestawu audio.
Schemat specjalnego kabla audio znajduje się poniżej.

PODŁĄCZENIE
ZESTAWU AUDIO
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3.5. PODŁĄCZENIE DEKODERA DO ŹRÓDŁA ZASILANIA
Po wykonaniu wszystkich połączeń dekodera, należy podłączyć dekoder do źródła zasilania
za pomocą dołączonego do zestawu zasilacza. Końcówkę kabla zakończoną okrągłą wtyczką
należy wpiąć do gniazda dekodera oznaczonego 12 V 1,5 A, a wtyczkę zasilacza do gniazdka
elektrycznego.

CHINCH 1

JACK

CHINCH 2
CHINCH 3

PIN 1
PIN 4

PIN 4

BIAŁY (lewy)

PIN 2
PIN 4

PIN 1

CZERWONY (prawy)

PIN 3

PIN 3
PIN 4

PIN 2
POMARAŃCZOWY
(S/PDIF)

SCHEMAT POŁĄCZEŃ
JACK
PIN 1
PIN 2
PIN 3
PIN 4

PRZEWÓD
BIAŁY
CZERWONY
POMARAŃCZOWY

CHINCH 1

CHINCH 2

CHINCH 3

PIN 1
PIN 4
PIN 2
PIN 4
PIN 3
PIN 4

OPLOT

19

4.	PIERWSZE URUCHOMIENIE DEKODERA
Po podłączeniu dekodera do urządzeń zewnętrznych i włączeniu zasilacza urządzenia do gniazdka elektrycznego, należy uruchomić dekoder za pomocą włącznika zasilania dekodera (ON/
OFF). Rozpocznie się proces uruchamiania.
W trakcie instalacji użytkownik zostanie przeprowadzony przez następujące czynności:
ªª ustawienia dostępu do sieci Internet;
ªª aktualizacji wersji oprogramowania.
Ekran powitalny

Witamy w player+
Proces konfiguracji potrwa około 10 minut.
Aby rozpocząć, w następujących krokach należy:
1. Podłączyć dekoder do internetu.
2. Zaktualizować oprogramowanie dekodera.



Informacje o dekoderze

20

4.1. KONFIGURACJA DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
Istnieją dwa sposoby podłączenia dekodera do Internetu.
Jeżeli chcesz korzystać z podłączenia dekodera do Internetu za pomocą kabla Ethernet, połącz
dekoder z domową siecią LAN.
Wystarczy jedną końcówkę kabla podłączyć do portu ETHERNET w dekoderze, a drugą do routera lub innego urządzenia sieciowego udostępniającego Internet.
Po uruchomieniu dekodera pojawi się ekran powitalny. Aby rozpocząć proces konfiguracji
wybierz Rozpocznij za pomocą przycisku OK na pilocie dekodera.
Korzystając z przycisków nawigacyjnych góra/dół na pilocie dekodera, zaznacz na ekranie
wyboru połączenia sieciowego opcję LAN i potwierdź przyciskiem OK.
Ekran wyboru połączenia sieciowego

1/2

Połączenie sieciowe
Wybierz rodzaj połączenia sieciowego.


Kabel sieciowy nie jest podłączony



Od początku

Ustawienia zaawansowane

Pomoc

Odśwież
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Dekoder automatycznie rozpocznie próbę połączenia z Twoją domową siecią Internet.
Prawidłowe połączenie zostanie potwierdzone stosownym komunikatem.
W celu podłączenia dekodera do Internetu za pomocą Wi-Fi, wybierz
rodzajów połączenia sieciowego i zatwierdź przyciskiem OK.

z dostępnych

Ekran wyboru połączenia sieciowego

1/2

Połączenie sieciowe
Wybierz rodzaj połączenia sieciowego.

Wi-Fi

Dostępne są sieci bezprzewodowe

LAN

Od początku

Ustawienia zaawansowane

Za pomocą przycisków nawigacyjnych góra/dół na pilocie dekodera, spośród wszystkich dostępnych sieci, wybierz swoją sieć Wi-Fi i zatwierdź przyciskiem OK.
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Ustawienia sieci

1/2

Połączenie Wi-Fi
Wybierz sieć bezprzewodową
z listy po prawej stronie
kliknij OK na pilocie.

Od początku

Odśwież listę

Sieć 3

WPS

Ustawienia zaawansowane
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Następnie zaznacz pole wpisywania hasła i naciśnij OK na pilocie dekodera. Wprowadź hasło,
którym zabezpieczona jest Twoja sieć Wi-Fi.
Hasło

Hasło do sieci

Q

W

A

#123

Od początku

E

S

R

D

Z

X

A/Ą

@

Pokaż hasło

T

F

C

Y

G

V

U

H

B

Duże/małe litery

I

J

N

O

K

P

L

WYCZYŚĆ

M

,

.

/

?

!

ENTER

-

_

Cyfry i znaki specjalne

Sposoby wpisania hasła:
A. wybieraj litery za pomocą przycisków nawigacyjnych (góra/dół/lewo/prawo), zatwierdzając
każdą przyciskiem OK;
B. używaj przycisków alfanumerycznych pilota.
Zaakceptuj hasło, wybierając na wyświetlonej klawiaturze Enter. Pojawi się ekran z uzupełnionym
hasłem, które należy zaakceptować.
Wybierz Dalej i naciśnij OK na pilocie. Prawidłowe połączenie z siecią Wi-Fi zostanie potwierdzone
komunikatem.
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UWAGA!

W danym momencie można korzystać tylko z jednego rodzaju podłączenia do Internetu.

4.2. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
Aby kontynuować proces pierwszego uruchomienia, wybierz Dalej naciskając OK na pilocie
dekodera. Urządzenie automatycznie rozpocznie proces aktualizacji oprogramowania.
Ekran aktualizacji

2/2
Instalacja

Pobieranie oprogramowania
Proces pobierania oprogramowania przebiega automatycznie
i nie wymaga interakcji. Po zakończeniu, dekoder zostanie
uruchomiony ponownie.
75%

Od początku

W trakcie procesu aktualizacji dekoder uruchomi się ponownie.
UWAGA!

Jeżeli w takcie pobierania oprogramowania występują problemy z wybranym połączeniem
na pilocie dekodera,
sieciowym można powrócić do ekranu powitalnego. Naciśnij przycisk
aby powrócić do ekranu powitalnego. Umożliwi to zmianę ustawień sieciowych dekodera.
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4.3.	WYSZUKIWANIE KANAŁÓW NAZIEMNEJ TELEWIZJI
CYFROWEJ (DVB-T)
Kolejnym etapem konfiguracji dekodera jest wyszukiwanie kanałów naziemnej telewizji cyfrowej
(DVB-T).
Ekran podłączenia anteny

PODŁĄCZANIE ANTENY

Naziemna Telewizja Cyfrowa
Podłącz antenę do dekodera,
aby oglądać kanały Naziemnej Telewizji Cyfrowej (DVB-T)

Dalej

Pomoc

Pomiń

Aby wyszukać kanały podłącz do dekodera antenę do odbioru Naziemnej Telewizji Cyfrowej
(3.3. Podłączenie dekodera do instalacji antenowej Naziemnej Telewizji Cyfrowej).
Dalej postępuj zgodnie z instrukcją widoczną na ekranie.
Wyszukiwanie kanałów może trwać kilka minut, a jego zakończenie zostanie potwierdzone przez
komunikat o ilości znalezionych kanałów.
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Sygnał Naziemnej Telewizji Cyfrowej może być niedostępny w niektórych regionach Polski.
UWAGA!

Korzystanie z kanałów Naziemnej Telewizji Cyfrowej nie wymaga posiadania aktywnego
pakietu.
Odbiór kanałów DVB-T na dekoderze będzie możliwy wyłącznie po zalogowaniu się do
serwisu player.pl.
Logowanie polega na wygenerowaniu kodu na dekoderze, a następnie - po zalogowaniu się
do serwisu player.pl – na wpisaniu go na stronie player.pl/box.

4.4.	OSZCZĘDZANIE ENERGII
Następnym etapem konfiguracji dekodera jest ustawienie opcji Oszczędzania energii.
Ekran oszczędzania energii

OSZCZĘDZANIE ENERGII
Wybierz ustawienia, które pozwolą ograniczyć zużycie energii.

Szybki start dekodera:

Tak

Nie

Oszczędzasz energię, ale dekoder będzie uruchamiał się dłużej.

Dalej

Po zalogowaniu do usługi więcej opcji oszczędzania energii
znajdziesz w sekcji Ustawienia.
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4.5.	LOGOWANIE
Ostatnim etapem konfiguracji jest logowanie i aktywacja usługi.
W celu zalogowania się na dekoderze oraz aktywacji Pakietu należy najpierw zarejestrować się
w serwisie player.pl oraz założyć Konto TVN zgodnie z Regulaminem serwisu internetowego TVN,
który jest dostępny na stronie internetowej https://sklep.player.pl/. Następnie należy uzupełnić
dane osobowe wymagane przez Usługodawcę w związku z obowiązkami Usługodawcy wynikającymi z zawartych umów licencyjnych, a później postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie telewizora w trakcie pierwszego uruchomienia dekodera i logowania się do serwisu
player.pl.
Po prawidłowym zakończonym procesie logowania można rozpocząć użytkowanie sprzętu.
Ekran serwisu player+

TVN24 HD
Fakty w południe

OGLĄDAJ

Seriale

Programy

Filmy

Dla dzieci

Program TV
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Sport

EPG

Otwórz

CANAL+

MENU

Powrót do katalogu

HBO

VOD

Powrót do TV

Po zalogowaniu możesz zmienić konfiguracje parametrów dekodera korzystając z zakładki
MENU ª USTAWIENIA.
Ekran menu głównego

MENU

Co chcesz obejrzeć?

Ustawienia dekodera
player+
Przetestuj usługę
TV
Ustaw PIN
Program TV
Kontakt
Ustawienia
Informacje prawne
Zrealizuj voucher
Wyloguj się

Zamknij

MENU

W tym miejscu można również wylogować się z usługi player+ poprzez wybranie opcji
„Wyloguj się”. Aby ponownie się zalogować, należy przejść standardowy proces logowania
na dekoderze.
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5. DOSTOSOWANIE USTAWIEŃ DEKODERA
Po zalogowaniu w usłudze player+ możesz w każdej chwili w MENU ª USTAWIENIA wykonać
następujące czynności:
ªª zmienić ustawienie dostępu do sieci Internet;
ªª zaktualizować wersję oprogramowania;
ªª wyszukać kanały Naziemnej Telewizji Cyfrowej;
ªª zalogować się do usługi/wylogować sie z usługi oraz wyrazić niezbędne zgody i oświadczenia;
ªª przetestować usługę w zakresie jakości połączenia z Internetem:

PRZETESTUJ USŁUGĘ
Sprawdź, czy Twoje połączenie z internetem
spełnia minimalne wymagania, które są niezbędne
aby materiały wideo były odtwarzane w dobrej jakości

Testuj

Zamknij
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MENU

ªª ustawić na dekoderze parametry umożliwiające oszczędzanie energii:
Ekran oszczędzania energii

OSZCZĘDZANIE ENERGII
Wybierz ustawienia umożliwiające ograniczenie poboru energii.

Auto-wyłączanie dekodera

Nie

po 1 godzinie

po 2 godzinach

Dekoder będzie działał do momentu wyłączenia go przez użytkownika

Szybki start dekodera

Tak

Nie

Nie oszczędzasz energii, ale dekoder będzie uruchamiał sie szybciej

Wygaszacz ekranu

Nie

po 15 minutach

po 30 minutach

Ekran TV nie będzie nigdy wygaszony (ryzyko uszkodzenia ekranu)

Zamknij

MENU

31

ªª ustawić kod PIN:
W celu zabezpieczenia dostępu do wybranych programów, pozycji VOD i poszczególnych
ustawień w menu należy określić indywidualny czterocyfrowy kod PIN.
Ekran ustawiania kodu PIN

USTAW PIN

Aktualny PIN
Aby zmienić numer PIN, podaj aktualny za pomocą pilota.
Jeśli wpisujesz PIN po raz pierwszy, znajdziesz do w instrukcji.

Ok

Zamknij
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MENU

Pokaż PIN

 tej części menu można również dokonać zmiany kodu PIN dekodera (domyślny kod PIN: 0000).
W
Nowy kod należy zapamiętać.
Ekran ustawiania kodu PIN

USTAW PIN

Nowy PIN
Wprowadź nowy czterocyfrowy numer PIN,
a następnie wprowadź go ponownie w celu potwierdzenia.

Ok

Zamknij

MENU

Pokaż PIN
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 dzyskanie domyślnego kodu PIN (0000) jest możliwe poprzez przywrócenie dekodera
O
do ustawień fabrycznych.
Ekran parametrów dekodera

MÓJ DEKODER
Informacje o dekoderze

Nazwa dekodera

player+ BOX (ABCDEF0000000000)

MAC Ethernet

AA:BB:CC:00:00:00

MAC Wi-Fi:

AA:BB:CC:00:00:00

Tryb wideo

1920x1080@25p

System:

1.0.0

Aplikacja:

1.0.0

Status połączenia z internetem:

połączony (ra0)
Adres IP: 192.168.1.0
Maska podsieci: 255.255.255.0
Brama: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1/8.8.8.8

Przywróć ustawienia fabryczne

UWAGA!

MENU

Przywrócenie ustawień fabrycznych kasuje wcześniejsze ustawienia dekodera, w tym takie
jak:
- ustawienia sieci (np. hasło do Wi-Fi);
- ustawienia odtwarzania.
Nastąpi również wylogowanie użytkownika z dekodera.
Proces logowania do dekodera będzie musiał zostać powtórzony.
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Zamknij

6. KONFIGURACJA I OBSŁUGA PILOTA
Pilot dołączony do zestawu jest pilotem uniwersalnym i może dodatkowo sterować większością
dostępnych na rynku modeli telewizorów. Sterowanie telewizorem będzie możliwe po wcześniejszym skonfigurowaniu pilota do obsługi danego modelu odbiornika.

6.1. KONFIGURACJA
Możliwe są dwa sposoby konfiguracji pilota: półautomatyczna i ręczna.
Konfiguracja półautomatyczna
Aby skonfigurować pilota w trybie półautomatycznym, należy:
ªª nacisnąć przycisk TV i przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok przycisku
TV) zacznie migać;
ªª wprowadzić dwucyfrowy kod odpowiadający marce posiadanego telewizora z listy na str. 36;
ªª jeśli kod nie zostanie zaakceptowany, dioda LED przestanie świecić, należy wówczas powtórzyć
programowanie;
ªª nacisnąć przycisk
wyciszania, kierując pilot w stronę włączonego telewizora. Każde następne naciśnięcie przycisku
powoduje wysłanie kolejnego kodu dla wybranej marki telewizora;
ªª w momencie, kiedy pilot spowoduje wyciszenie dźwięku na telewizorze, nacisnąć przycisk OK.
Pilot automatycznie zapamięta właściwe ustawienia.
Należy sprawdzić, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą pilota (patrz
rozdział 6.2. Obsługa). W przypadku niewłaściwego działania należy wykonać programowanie
w trybie ręcznym.
Konfiguracja ręczna
Aby skonfigurować pilota ręcznie, należy:
ªª nacisnąć przycisk TV i przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok przycisku
TV) zacznie migać;
ªª wprowadzić trzycyfrowy kod odpowiadający marce posiadanego telewizora z listy na str. 36,
kierując pilot w stronę włączonego telewizora;
ªª jeśli kod nie zostanie zaakceptowany, dioda LED przestanie świecić, należy wówczas powtórzyć
programowanie;
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ªª jeżeli wprowadzony kod był prawidłowy, pilot wyśle do telewizora komendę wyciszenia.
Jeżeli telewizor zareagował wyciszeniem dźwięku, należy nacisnąć przycisk OK w celu zapisania ustawień;
ªª jeżeli telewizor nie zareaguje na komendę wyciszenia, należy wprowadzić kolejny kod z listy dla
danej marki telewizora;
ªª należy sprawdzić, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą pilota (patrz rozdział 6.2. Obsługa). W przypadku niewłaściwego działania należy powtórzyć programowanie,
wprowadzając kolejny kod z listy dla danej marki telewizora.
Sprawdzenie ustawień
Aby sprawdzić jaki kod telewizora jest obecnie zapisany w pilocie, należy:
ªª nacisnąć przycisk TV i przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok przycisku
TV) zacznie migać;
ªª wprowadzić kod „01” i potwierdzić przyciskiem OK. Akceptacja kodu zostanie potwierdzona
trzykrotnym mignięciem LED;
ªª nacisnąć przycisk 1, liczba błyśnięć diody LED odpowiada pierwszej cyfrze kodu. Aby odczytać
pozostałe cyfry kodu, należy kolejno nacisnąć przyciski 2 i 3.
Przywrócenie ustawień fabrycznych
Aby powrócić do ustawień fabrycznych, należy:
ªª nacisnąć przycisk TV i przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok przycisku
TV) zacznie migać;
ªª wprowadzić kod „00” i potwierdzić przyciskiem OK.
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Producent

Kod – programowanie
półautomatyczne

Kod – programowanie ręczne

Samsung

10

826¥ 828 701 705 709 713 715 718 719 724 737 759 762 765 770 771

Philips

11

882 858 705 875 880 701 716 730 733 739 762

LG

12

831 837 844 854 868 700 701 705 712 713 715 719 723 733 737 740
762 767 781 785 786

Panasonic

13

777 807 869 700 705 711 713 715 722 733 736 758 761 762

Sony

14

849 856 702 704 705 709 714 731 762

Thomson

15

705 712 719 726 728 730 762 763 771

Grundig

16

839 842 861 863 701 704 705 706 715 716 717 730 737 746 752 756
760 762 765 783

Sharp

17

818 843 875 704 709 758 778 794

JVC

18

875 704 709 720 738 743 767 777 778

Toshiba

19

819 831 835 843 851 855 861 863 701 703 704 705 706 712 716 717
756 770 777 781 785 787

Funai

20

724 742 780

Hyundai

21

808 810 851 853 705 762 783 792

Loewe

22

705 734 737 757 758 762 773 798

Manta

23

881

Akai

24

815 829 850 861 863 701 703 705 713 715 716 718 719 720 724 733 738
740 744 748 749 758 761 762 766 767 772 776 785 786 789 791 792

¥ kod domyślny (dla nowego pilota lub po przywróceniu ustawień fabrycznych dekodera).
Pozostałe ustawienia
Funkcja „Łatwe włączanie”
Włączanie dekodera i telewizora jednym naciśnięciem przycisku (pilot wysyła dwie komendy: do
dekodera i do telewizora, należy wcześniej skonfigurować pilot do pracy z posiadanym telewizorem):

37

ªª włączenie
naciśnij i przytrzymaj przycisk TV, a następnie wprowadź kod „02” i zatwierdź przyciskiem OK;
ªª wyłączenie
naciśnij i przytrzymaj przycisk TV, a następnie wprowadź kod „03” i zatwierdź przyciskiem OK.
Funkcja „Dźwięk w telewizorze”
Sterowanie natężeniem dźwięku telewizora przyciskami V– i V+ bez potrzeby włączania trybu TV
(bez naciskania przycisku TV) :
ªª włączenie
naciśnij i przytrzymaj przycisk TV, a następnie wprowadź kod „04” i zatwierdź przyciskiem OK;
ªª wyłączenie
naciśnij i przytrzymaj przycisk TV, a następnie wprowadź kod „05” i zatwierdź przyciskiem OK.

6.2. OBSŁUGA
Sterowanie dekoderem
(tryb normalnej pracy)
W trybie normalnej pracy pilot steruje pracą dekodera. W tym trybie dioda LED nie świeci się.
Sterowanie telewizorem
Tryb sterowania telewizorem jest uaktywniany poprzez naciśnięcie przycisku TV. Praca w tym trybie jest sygnalizowana poprzez ciągłe świecenie się diody LED.
Pilot automatycznie powraca do trybu normalnej pracy po 15 sekundach od ostatniego naciśnięcia
dowolnego przycisku.
W trybie sterowania telewizorem aktywne są następujące przyciski: , przyciski numeryczne 0–9,
P+ i P–, V+ i V–, ,
/OPT (wybór wejścia), PILOT/INFO (informacja o bieżącej audycji działa dla
wybranych modeli telewizorów).
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6.3. INSTALACJA LUB WYMIANA BATERII
W pilocie zdalnego sterowania wykorzystywane są dwie litowe baterie guzikowe CR2032
o napięciu 3 V.
W nowym zestawie player+ BOX baterie nie są włożone do pilota. Aby zainstalować lub
wymienić baterie, wykonaj poniższe czynności:
1. używając tępego przedmiotu (np. wąskiego wkrętaka), podważ i zdejmij pokrywę komory baterii;
2. jeżeli wymieniasz baterie, to tym samym przedmiotem podważ kolejno obie baterie i delikatnie
wyjmij je z komory;
3. włóż nowe baterie, upewniając się, że dodatni biegun baterii jest skierowany w górę;
4. zamknij pokrywę baterii;
5. pamiętaj, że zużyte baterie są niebezpieczne dla środowiska i nie mogą być wyrzucane do
śmietnika razem z innymi odpadami komunalnymi.
Jeśli bateria zostanie połknięta, może to doprowadzić do poważnych wewnętrznych oparzeń,
a w ciągu 2 godzin może doprowadzić do śmierci. Zawsze przechowuj nowe i stare baterie poza
zasięgiem dzieci. Jeśli pokrywa komory baterii nie jest prawidłowo zamknięta, nie należy używać
pilota. Pilot należy zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie jakichkolwiek wątpliwości, że bateria mogła zostać połknięta lub wprowadzona do jakiejkolwiek części
ciała, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zalecane jest używanie tylko i wyłącznie
baterii guzikowych typu CR2032.

UWAGA!

Nieprawidłowa obsługa baterii guzikowych grozi niebezpieczeństwem.
Dokładne informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 1.1 Zasady bezpieczeństwa.
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7. SPECYFIKACJA DEKODERA
Tuner Naziemnej Telewizji Cyfrowej:
ªª Zakres częstotliwości wejściowej:
50 MHz – 870 MHz
Bezprzewodowa karta sieciowa:
Wi-Fi 2,4 GHz
ªª Częstotliwości: 2400 MHz – 2483,5 MHz (kanały od 1 do 13) EIRP 18,5 dBm (tolerancja +/– 1,5 dBm)
Wi-Fi 5 GHz
ªª Częstotliwości: 5150 MHz – 5250 MHz EIRP 21,5 dBm (tolerancja +/– 1,5 dBm)
ªª Częstotliwości: 5250 MHz – 5350 MHz EIRP 18,5 dBm (tolerancja +/– 1,5 dBm)
ªª Częstotliwości: 5470 MHz – 5725 MHz EIRP 28,5 dBm (tolerancja +/– 1,5 dBm)
Wideo:
ªª MPEG-2 MP@HL/ML
ªª MPEG-4/H.264 AVC MP/HP @L4.2(HD)
ªª L3.1(SD)
ªª Format obrazu: 4:3 i 16:9
ªª Rozdzielczość: do 1080p60
Audio:
ªª AAC-LC, AAC-HE
ªª Dolby Digital, Dolby Digital Plus
ªª MPEG-1 layers 1, 2, 3 (MP3)
System:
ªª Chipset: STiH310
ªª Pamięć RAM: 1 GB
ªª 4 GB eMMC
Porty transmisji danych:
ªª USB 3.0 (maks. prąd: 1 A)
ªª Ethernet 10/100 BaseT
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Ścianka górna:
ªª Przyciski: +, – ,
Ścianka przednia:
ªª Wyświetlacz: LCD TN 2,8’’
ªª Wskaźnik LED
ªª Odbiornik sygnałów pilota:
– Czujnik podczerwieni 38 kHz
Ścianka tylna:
ªª Wejście anteny naziemnej
ªª Wyjście HDMI: HDMI 1.4b;
ªª Wyjście audio (elektryczne): analogowe L/P, cyfrowe S/PDIF
ªª Port Ethernet: typ RJ45
ªª Gniazdo zasilania
ªª Złącze USB: 3.0, typ A
Akcesoria:
ªª Pilot zdalnego sterowania: 1 szt.
ªª Baterie: 2 szt.
ªª Instrukcja obsługi: 1 szt.
ªª Zasilacz 230 V AC/12 V DC (33 W): 1 szt.
Pilot:
ªª Protokół transmisji – NEC 38 kHz.
ªª Zasilanie – 2 baterie CR2032
ªª Klawiatura – silikonowa, 38 przycisków
ªª Obsługa telewizora – większość dostępnych na rynku modeli
ªª Sygnalizacja trybu pracy – dioda LED
ªª Funkcje dodatkowe – możliwość programowania, jednoczesne wysyłanie komend do STB i TV
Pozostałe parametry:
ªª Temperatura pracy: do +40°C
ªª Temperatura przechowywania:
–10°C do +50°C
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ªª Zasilacz:
– napięcie wejściowe 200 V – 240 V AC 50 Hz
– napięcie wyjściowe 12 V 1,5 A
ªª Masa: 0,312 kg
ªª Wymiary: 85 x 85 x 85 mm
ªª Pobór mocy:
– podczas pracy: 18 W
– w trybie wyłączonego dekodera: 1 W (deklarowany pobór mocy w trybie wyłączonego dekodera, następuje w momencie zamknięcia wszystkich procesów aktualizacyjnych dekodera).
Specyfikacja techniczna może ulec zmianie.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji jest chronione przez międzynarodowe prawa autorskie.
Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania w jakimkolwiek celu.
Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek 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. Odbiornik cyfrowy pracuje poprawnie jedynie z oryginalnym oprogramowaniem Producenta. Inne wersje oprogramowania nie gwarantują
zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy RED 2014/53/UE i mogą spowodować, że
odbiornik nie będzie działał zgodnie z przeznaczeniem. Wersja oprogramowania umożliwiająca
identyfikację zgodności z dyrektywą RED jest dostępna w Menu odbiornika.
Ograniczenie odpowiedzialności
Producent wyklucza wszelkie roszczenia gwarancyjne, a w szczególności domniemane gwarancje lub warunki przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu w odniesieniu do
oprogramowania, załączonych instrukcji użytkowania i materiałów dodatkowych oraz dołączonego sprzętu.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie. 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.
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Znaki towarowe
Producent nie rości sobie praw do żadnych znaków towarowych wymienionych w tej publikacji.
Wszystkie nazwy, produkty lub serwisy są znakami towarowymi zastrzeżonymi przez odpowiednie
firmy.
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol
podwójnej litery D są zastrzeżonymi znakami towarowymi Dolby Laboratories.
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi
lub rejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do HDMI Licensing LLC.
Oracle i Java są zrejestrowanymi znakami towarowymi Oracle i/lub jej firm stowarzyszonych.
Niniejszy produkt zawiera technologię zabezpieczenia przed kopiowaniem, chronioną amerykańskimi patentami i innymi prawami własności intelektualnej należącymi do Rovi Corporation.
Inżynieria odwrotna i dezasemblacja są zabronione.
Niniejszy odbiornik zawiera technologię chronioną przez prawa własności intelektualnej firmy
Microsoft. Użycie lub dystrybucja tej technologii poza tym odbiornikiem bez właściwej licencji firmy
Microsoft, są zabronione.
Właściciele kontentu (treści) używają technologii dostępu do zawartości Microsoft PlayReadyTM
w celu ochrony praw intelektualnych, w tym kontentu chronionego prawem autorskim. Ten odbiornik używa technologii PlayReady w celu udostępnienia kontentu zabezpieczonego technologią PlayReady i/lub WMDRM. Jeśli to urządzenie nie spełnia wymogów prawidłowego użycia
kontentu, jego właściciele mogą domagać się od Microsoftu unieważnienia możliwości użycia
kontentu PlayReady przez to urządzenie. Unieważnienie to nie może mieć wpływu na kontent
niezabezpieczony lub zabezpieczony innymi technologiami. Właściciele kontentu mogą żądać
od Ciebie uaktualnienia PlayReady w celu umożliwienia dostępu do ich zawartości. W przypadku
odmowy aktualizacji, nie będziesz miał dostępu do kontentu, który jej wymaga.
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8. W RAZIE KŁOPOTÓW
Dodatkowe informacje oraz pomoc w kwestiach nieujętych w instrukcji można uzyskać:
ªª wchodząc na stronę: https://pomoc.player.pl;
ªª kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta – sposoby oraz szczegóły kontaktu są
dostępne na: https://pomoc.player.pl/kontakt.
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KARTA GWARANCYJNA DLA DEKODERA PLAYER+ BOX

Numer seryjny ..........................................................

Data sprzedaży .......................................................

Pieczęć i podpis sprzedawcy

1. Przedmiotem gwarancji jest dekoder player+ BOX DTI744NCP (dalej jako: „Urządzenie”).
2. ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa (dalej jako: „Gwarant”) zapewnia
Nabywcy Urządzenia możliwość dokonywania bezpłatnych napraw Urządzenia w Autoryzowanym Serwisie przez okres 24 miesięcy od daty zakupu Urządzenia.
3. Przed przesłaniem Urządzenia do Autoryzowanego Serwisu, uprzejmie prosimy o kontakt
z Biurem Obsługi Klienta w celu otrzymania niezbędnych wskazówek dotyczących procedury
realizacji naprawy gwarancyjnej Urządzenia. Sposoby możliwości kontaktu dostępne są na
stronie internetowej http://pomoc.player.pl/kontakt.
4. Jeżeli dostarczone do Autoryzowanego Serwisu Urządzenie nie jest wadliwe, ujawniona wada
nie jest objęta gwarancją lub gwarancja wygasła, Gwarant może obciążyć Nabywcę kosztami
ekspertyzy lub odesłania rzeczy do Nabywcy.
5. W celu skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych, Nabywca jest zobowiązany dostarczyć do
Autoryzowanego Serwisu Urządzenie, zasilacz i pilot zdalnego sterowania, a także podstemplowaną przez Punkt Sprzedaży kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu.
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6. Do obowiązku Nabywcy należy właściwe przygotowanie i dokładne opakowanie Urządzenia
w celu zapewnienia jego bezpiecznego transportu do Autoryzowanego Serwisu, w trakcie którego stan Urządzenia nie ulegnie pogorszeniu.
7. Czas naprawy wynosi maksymalnie 90 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia Urządzenia
do Autoryzowanego Serwisu. W przypadku, w którym naprawa nie będzie możliwa, Gwarant
zapewnia wymianę dekodera na inny, wolny od wad, który podsiada parametry techniczne
odpowiadające dekoderowi podlegającemu wymianie. Na czas naprawy Urządzenia Gwarant
zapewnia dekoder zastępczy.
8. Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku:
a. nieprawidłowego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania Urządzenia,
b. uszkodzeń mechanicznych Urządzenia, a także uszkodzeń powstałych na skutek pożaru,
powodzi, wyładowań atmosferycznych, zalania cieczą, przepięcia w sieci energetycznej,
podłączenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
c. współpracy Urządzenia z innymi niesprawnymi lub uszkodzonymi urządzeniami lub sieciami.
9. Gwarancją nie są także objęte:
a. Urządzenia, w których osoby nieupoważnione przez Gwaranta podejmowały naprawę,
dokonały zmian, w tym zmian zainstalowanego w odbiorniku oprogramowania lub
jakichkolwiek przeróbek,
b. Urządzenia, w których numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono lub uniemożliwiono
ich odczytanie.
10. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył Nabywcy rzeczy wadliwej rzecz
wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia Nabywcy rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia Nabywcy rzeczy naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił część rzeczy, powyższy przepis stosuje się
odpowiednio do wymienionej części. W innych przypadkach, gdy np. reklamacja na podstawie
gwarancji nie została uznana przez Gwaranta albo Nabywca zażądał od Gwaranta innych
działań niż wynikające z gwarancji, okres ochrony gwarancyjnej wydłuża się o czas, przez
który Nabywca nie mógł korzystać z rzeczy w związku ze złożoną reklamacją.
11. Niniejsza gwarancja jest dobrowolnym, jednostronnym oświadczeniem woli Gwaranta i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi
za wady rzeczy sprzedanej.
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12. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
• numer zgłoszenia ......................................................................................................................................................................
• dane nabywcy ............................................................................................................................................................................
• ulica i nr domu/lokalu..............................................................................................................................................................
• kod pocztowy...............................................................................................................................................................................
• miejscowość .................................................................................................................................................................................
• adres e-mail lub tel. kontaktowy........................................................................................................................................

Dane obowiązkowe w przypadku wysyłki do Autoryzowanego Serwisu Gwaranta

UWAGI SERWISU O DOKONANEJ NAPRAWIE:
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