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1. Referencje
1.1 Właściwości
DVB-T2 kompatybilny z formatami (MPEG-II/ MPEG-IV/ H.264/
H.265)
PAL / NTSC-konwersja
Pamięć: 500 transponderów i 2000 kanałów
26 grup ulubionych i kontrola rodzicielska
Wsparcie wielojęzykowego menu
Wsparcie wielojęzykowe dla audio
Wielojęzykowe wsparcie napisów
7-dniowe

(EPG)

Wyświetlanie teletekstu poprzez VBI i OSD
USB 2.0
Zbudowano na podstawie Licencji Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio i podwójne-D-Symbol są chronione
przez Dolby Laboratories.

1.2 Zawartość
- Instrukcja
- Pilot
- Baterie
- AV-Kabel
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2. Opis urządzenia
2.1 Panel przedni

1.IR-EX: Miejsce komunikacji z pilotem.
2.USB2.0: dwa porty umożliwiające podłączenie poprzez port
USB.

2.2 Panel tylni

1.ANT IN: Wejście antenowe.
2.RS232: port łączenia poprzez kabel typu serial.
3. HDMI: wyjście HDMI do przyłączenia z TV.
4.AV: wyjście AV.
5. DC—12V: Port zasilania.
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2.3 Pilot
Dołączonym pilotem można sterować wszystkimi funkcjami
urządzenia.

1. STANDBY: załączanie i wyłączanie urządzenia.
2. F1: Funkcje dodatkowe.
3. SHIFT: uruchomienie/zatrzymanie
przesunięcia czasu.
4. MUTE: wyciszenie dzwięku.
5.

: Pauza / przeskok czasowy.

6. ◄◄: szybkie cofanie.
7. ►►: szybkie przewijanie do przodu.
8.

●: nagrywanie.

9. ►: odtwarzanie.
10.

■: zatrzymanie
odtwarzania/nagrywania.

11. MENU: aktywacja menu.
12. EXIT: opuszczanie aktualnej pozycji
menu.
13. ▲/▼/◄/►: ruch po menu.
14. OK: potwierdzanie.
15. RELOAD: powrót do ostatnio oglądanego kanału
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16. EPG (Electronic Programm Guide,):
17. V+/V-: przygłaśnianie/uciszanie.
18. CH+/CH-: przełączanie kanałów.
19. INFO: włączanie informacji o aktualnym wydarzeniu.
20. FAV: włączanie listy ulubionych , wcześniej stworzonej.
21. klawisze cyfr (0 - 9): ręczny wybór kanałów .
22. PAGE-/PAGE+: przełączanie na wcześniejszą lub kolejną
stronę listy.
23. MEDIA: szybki dostęp do menu USB.
24. SAT: Dostęp do listy satelit.
25. SUB: wybór napisów.
26. TV/RAD: Przełączanie między stacjami TV/Radio.
27. FIND: Szybkie wyszukiwanie kanału.
28. V-FORMAT: wybór formatu wyświetlania.
29. TXT: właczanie Teletekstu.
30. AUDIO: wybór scieżki Audio.
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3. Urządzenie
Przy pierwszym włączeniu urządzenie należy skonfigurować.
wskazówka.: Fabryczny kod dostępu to 0852/0000.
Menu główne: Aby właczyć menu należy użyć klawisza MENU
na pilocie.
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4. Instalacja
Podswietlić w menu Insatalcja i potwierdzić O.K.

4.1 Ręczne wyszukiwanie
Menu -> Instalacja -> ręczne wyszukiwanie
Podswietlić wybrany
transponder i potwierdzić
klawiszem O.K.Aby
rozpocząć wyszukiwanie
wcisnąć czerwony guzik..
Typ: Można zaznaczyć
jednocześnie

wiele

pozycji, jak i je usuwać czy edytować.

4.2 Automatyczne
wyszukiwanie
Menu -> Instalacja ->
automatyczne
wyszukiwanie
Po uruchomieniu tuner
zapisze

wyszukane

stacje.
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4.3 Ustawienie zasilania anteny
Menu -> Instalacja -> ustawienie zasilania
Tu można wybrać czy antena ma dostawać napięcie.

4.4 Przywracanie ustawień fabrycznych
Menu -> instalacja -> ustawienia fabryczne
W tym menu można przywrócić ustawienia fabryczny aby na
nowo skonfigurować urządzenie.
Uwaga: Jeżeli wybierzemy przywracanie wszystkich ustawień
fabrycznych, stracimy wszystkie dane dotychczas zapisane
w tunerze.
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5. Edycja kanałów
5.1 Kanały TV
Menu -> Edycja kanałów -> kanały TV
W tym menu możemy wygodnie edytować, przesuwać ,
kasować, blokować i odblokowywać kanały telewizyjne.

5.2 Kanały radiowe
Menu -> Edycja kanałów
-> kanały radiowe
Z kanałami radiowymi
można postępować jak z
kanałami TV.

5.3 Ulubione ( FAV)
Menu -> Edycja kanałów -> ulubione
Tu możemy stworzyć listy z ulubionymi kanałami.Podświetlając
kanał wciskamy odpowiedni kolor odpowiadający jego tematowi
i w ten sposób dodajemy go do listy.

5.4 Ulubione radiowe
Menu -> Edycja kanałów -> ulubione radiowe
Postępujemy jak w ulubionych.
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5.5 Sortuj
Menu -> Edycja kanałów -> sortuj kanały
Tu

możemy

posortować

kanały

wybierając

jeden

z

proponowanych sposobów.
Wystarczy wybrać jedną z opcji i potwierdzić na O.K..

5.6 Lista kanałów użytkownika
Menu -> Edycja kanałów -> lista kanałów użytkownika
Możemy w tym menu zapisać swoją listę w pamięci dekodera
lub wcześniej zapisaną odtworzyć z pamięci dekodera..
1. Menu->Edycja kanałów ->lista kanałów użytkownika
→ zapisz listę kanałów użytkownika
2. Menu->Edycja kanałów ->lista kanałów użytkownika
→ załaduj listę kanałów użytkownika
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6. Ustawienia
6.1 Ustawienia systemowe
Menu -> Ustawienia -> Ustawienia systemowe
Typ: Używając klawiszy ◄/► możemy dokonywać zmian
ustawień.

1.Język menu: Wybieramy język menu.
2.Audio1: Wybieramy audio czyli język odtwarzanych
audycji.
3.Audio2: Wybieramy alternatywne audio jeżeli audycja nie
nadaje wybranego audio1.
4.Język napisów :wybieramy język napisów.
5.Serwis audiodekrypcji : Jeżeli zaznaczymy na WŁ, napisy
będą odtwarzane automatycznie.
6. Język dla EPG: Ustawiamy w jakim języku ma być
odtwarzane EPG.
7. Język Teletekstu: Ustawiamy w jakim języku ma być
odtwarzany teletekst
8.

LCN:

Możemy

wybrać

opcję

Wł-właczony,

albo

Wył-wyłączony.Jeżeli zaznaczymy wł kanały poukładają się tak,
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jak nadaje je operator sieci, jeżeli zaznaczymy wył, kanały
poukładają się w kolejności skanowania transponderów.
9.CyfroweAudio : Jeżeli kanał nadaje jednocześnie audio w
formacie AC3- i PCM-, możemy tu zaznaczyć który ma być
wybrany automatycznie. Wybierając RAW dzwięk będzie
odtwarzany w AC3, a wybierając PCM w foracie PCM
10. Automatyczny wybór kanałów: Jeżeli załączymy funkcję,
kanały po podświetleniu na liście będą automatycznie włączane,
w przypadku odwrotnym- Wył- , aby włączyć kanał trzeba
potwierdzić na O.K..
11. Automatyczne opuszczanie list: Jeżeli zaznaczymy na
WŁ- po wyborze kanału z listy będzie ona automatycznie
wygaszana.W odwrotnym przypadku po wyborze kanału lista
dalej będzie wyświetlana..
12. Typ sygnału: Na stałe ustawione jest na T, nic nie
zmieniamy.
13. Ostatnio oglądane: Jeżeli zaznaczymy na WŁ- , wciskając
na pilocie klawisz RELOAD pokaże się lista z ostatnio
oglądanymi kanałami.Z niej możemy wybrać kanał do którego
chcemy wrócić.Jeżeli zaznaczymy na WYŁ- potwierdzając
klawisz pilota Reload wrócimy na poprzedni oglądany kanał
automatycznie.
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14. Głębokie czuwanie: Zaznaczamy jak ma się zachować
tuner po wyłączeniu.Czy ma pozostać w czuwaniu, czy
całkowicie się wyłączyć.
15. Zegar w stanie czuwania:Tu decydujemy, czy zegar w
stanie czuwania ma być wyświetlany na panelu przednim czy
nie..
16. Jasność wyświetlacza: Ustawiamy natężenie światła
wyświetlacza na panelu przednim.
17. Opcje wyświetlacza : Wybieramy tutaj co ma się
wyświetlać na wyświetlaczu podczas pracy urządzenia.Do
dyspozycji mamy numer kanału albo zegar .
18.Typ tabeli listy kanałów: Wybieramy sposób wyświetlania
listy kanałów.Szeroki
( dwie kolumny), prosty ( jedna kolumna).
19.Odświeżanie

nazw

kanałów:

Włączając

tą

funkcję,

pozwalamy na automatyczną zmianę nazwy kanału jeżeli
operator

dokona

jego

zmian.

6.2 Ustawienia OSD
Menu → Ustawienia →
Ustawienia OSD
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1. Przeżroczystość menu: decydujemy o przeżroczystości
wyświetlanego menu.
2. Przeżroczystość teletekstu: decydujemy o
przeżroczystości wyświetlanego teletekstu.
3. Tryb wyświetlania(rozdzielczośc): Właczamy format
odtwarzania: 1080p, 1080i, 720p, 576i oder 576p.
4. TV Type (TV-Typ): Ustawiamy standard wspierany przez
nasz TV – PAL/NTSC/Auto.
5. Typ ekranu: Ustalamy format w jakim pracuje nasz TV. W
zależności od typu TV do dyspozycji mamy format 4: 3 albo
16: 9.
6. Czas wyświetlania OSD: Ustalamy jak długo ma się
wyświetlać info po przełączeniu kanału.

6.3 Kontrola rodzicielska
Menu → Ustawienia → Kontrola rodzicielska
W tym miejscu możemy włączyć kontrolę rodzicielską,
decydować do jakich opcji menu mają dostęp inni użytkownicy ,
zmienić PIN, włączyć blokadę wiekową.
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6.4 Czas
Menu → Ustawienia →
Ustawienie czasu
1. Ustawienie czasu:
W tym miejscu możemy
ustawić

czas,

strefę

czasową, tryb zegara jak
i ustalić czas letni.
2. Timer:
W tym podmenu możemy
dodać do 8 wydarzeń,
decydować o
powtórzeniu wydarzenia
(nagrania), usuwać je lub
edytować.
1. Menu → Ustawienia → Timer
2. Aby zmienić ustawienia czasu nagrania wciskamy żółty
klawisz na pilocie(edytuj) i dokonujemy zmian.Po zakończeniu
potwierdzamy na O.K.
Kanał: Wybierz kanał na liście i podswietl go..
Data: Wpisz datę nagrania.
Start/Stop : Początek i koniec nagrania.
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Powtórzenie

:

określ,

czy

audycja

ma

się

nagrywać

sukcesywnie
Wyłącz po zakończeniu : Co ma się stać po wykonaniu
zadania
3. Wyłącznik czasowy
Ta funkcja pozwala nam na automatyczne wyłączenie tunera po
ustalonym czasie.
4. Ustawienia automatycznego wyłączania
Tu możemy nastawić, po jakim czasie ma się wyłączyć tuner
jeżeli nie ma żadnej aktywności,Czyli nie przełączamy kanałów,
nie używamy pilota.

6.5 Aktualizacja przez USB
Menu → Ustawienia → Aktualizacja przez USB
Potwierdzając

tą

funkcję

dostaniemy

sie

na

wcześniej

podłączony nośnik pamięci, gdzie możemy zaktualizować
oprogramowanie wcześniej tam na niego dodane.

6.6 O odbiorniku
Menu → Ustawienia → O odbiorniku
Tu

dowiemy

się

między

innymi

informacji

o

wersji

oprogramowania naszego odbiornika, jego numer seryjny, czy
dacie wydania oprogramowania.
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7. X-tras
7.1 Kalendarz
Menu → X-tras → Kalendarz
Funkcja kalendarza pozwala nam na orientacje w dacie jak i
dodanie notatek .

7.2 Gry
Menu → X-tras → Gry
W tym podmenu mamy do dyspozycji 9 gier.
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8. Multi-Media
8.1 USB
Menü -> Multi-Media -> USB
W tym menu dostaniemy się na nośnik pamięci gdzie możemy
odtwarzać filmy, nagrywać, słuchać muzyki itd..
Wskazówka: Formaty FAT, FAT32 i NTFS są wspierane przez
urządzenie.

8.2 Bezpieczne usuwanie urządzenia USB
Menu -> Multi Medzia -> Bezpieczne usuwanie urządzenia
USB
Funkcja do bezpiecznego odłączania nośników danych od
systemu.
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9. Informacje
Audio: Jeżeli aktualna stacja wysyła audycję z więcej niż w
jednym języku ( eurosport), możemy je przełączać .
1. Włączyć klawisz AUDIO-na pilocie.
2. wybrać język za pomoca klawiszy ▲ / ▼ i potwierdzić na
O.K..
3. Za pomocą klawiszy ◄ / ► możemy wybrać kierunek
dzwięku:LEWY,PRAWY,STEREO,MIX
4. aby zakończyć i opuścić funkcję wciskamy EXIT.

Za pomocą klawisza EPG-możemy wyświetlić informacje o
audycji według daty i czasu.
1. Właczamy klawisz EPG-na pilocie.
2. Za pomocą zielonego klawisza możemy przełączyć na
tygodniowe EPG lub dzienne EPG.

Napisy: Możemy odtwarzać napisy .
1. Aby je właczyć naciskamy klawisz SUB-na pilocie.
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2. Wybieramy napisy w jezyku który chcemy i potwierdzamy na
O.K.

Teletext: Możemy czytać teletekst dla danego kanału.
1. Aby właczyć teletekst wciskamy klawisz TXT-na pilocie.
2. Za pomocą klawiszy ▲ / ▼, przełączamy między stronami.
3. Używając klawiszy 0 - 9, możemy podać numer strony do
którą chcemy przeczytać.
4. Używając kolorowych klawiszy pilota możemy przełączać
strony.

INFO: Właczając klawisz INFO-wyświetli sie nam informacja o
obecnym i kolejnym wydarzeniu.Po podwójnym wybraniu info
wyświetli się szczegółowa informacja o obecnym programie.

OK: Wciskając O.K na pilocie właczamy listę kanałów.Za
pomocą kolorowych klawiszy możemy zmienić typ listy,
edytować ją, czy sortować.

Fav (Ulubione): Włączając klawisz FAV na pilocie dostaniemy
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się do list ulubionych.
Jeżeli mamy ich więcej, to za pomocą czerwonego klawisza
możemy dostać się do pozostałych..

Nagrywanie:
1. Start nagrywania
1) Po potwierdzeniu klawisza ● uruchamiamy nagrywanie
podczas oglądania audycji.
2) Jeżeli zaznaczymy przy audycji Timer, rozpocznie się ona
automatycznie w ustalonym czasie
2. Zatrzymanie nagrania
1) Po wciśnięciu klawisza ■ zatrzymamy nagrywanie. Jeżeli go
nie potwierdzimy, nagrywanie zakończy się po skończeniu
wydarzenia.
2) Jeżeli dla nagrania ustalimy czas , zatrzyma się zgodnie z
jego podaniem.
3) Nagrywanie zakończy się również gdy zabraknie miejsca na
na USB czy HDD.
3. Dodatkowe możliwości w czasie nagrywania
Jeżeli podczas nagrywania wciśniemy klawisz INFO, wyświetlą
sie informacje o stacji, miejscu na dysku itp.
Gdy podczas nagrania poraz kolejny potwierdzimy klawisz ●
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będziemy mieć możliwość podania czasu nagrywania.
Wciskając podczas nagrywania klawisz PAUSE zatrzymamy go,
by je wznowić jeszcze raz naciskamy na klawisz PAUSE
Gdy podczas odtwarzania użyjemy klawiszy t t /u u Mamy
możliwość szybkiego przewijania w przód i tył.

Timeshift: Pozwala na zatrzymanie obrazu i odtworzenie go od
miejsca zatrzymania.
Aby uruchomić Timeshift należy wcisnąć klawisz II na
pilocie.Obraz się zatrzyma.Gdy chcemy go odtworzyć należ
użyć klawisza u aby zakończyć używamy klawisza stop.
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10. Rozwiązywanie problemów
Nic się nie dzieje po włączeniu na panelu przednim
• Sprawdzić, czy kabel jest włączony do prawidłowego gniazdka
• Sprawdzić, czy jest w gniazdku zasilanie
Brak obrazu
• Sprawdzić, czy tuner jest włączony, czy kabel HDMI/AV dobrze
siedzi w gnieżdzie TV i tunera, czy antena jest prawidłowo
podłączona.
Zła jakość dzwięku i obrazu
• Proszę sprawdzić, czy przy urządzeniu nie ma w pobliżu tel
komurkowych czy Kuchenek mikrofalowych.
• Sprawdzić poziom sygnału i spróbować ustawić prawidłowo
antenę.
Brak lub słaby dzwięk
• Sprawdzić połączenie AV/HDMI i czy odbiornik TV nie jest
wyciszony.
Nie działa pilot
• Górna część pilota powinna być skierowana w stronę
odbiornika,
Sprawdzić czy baterie są prawidłowo założone.
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11. Specyfikacja techniczna
Tuner i Kanaldemodulator
demodulacja

QPSK ,8PSK

Zakres

117.5 MHz bis 862 MHztc "950 MHz to 2150

częstotliwoś

MHz

ci
Poziom

-25 bis -65 dB "-25 bis -65 dB

sygnału
Zasilanie

5V, Imax = 300mAtc "3V/18V/OFF, Imax =

anteny

400mA

MPEG
Verkehrsstro

MPEG-2

ISO/IEC

m

13818Verkehrsstromspezifikation

"MPEG-2

ISO/IEC 13818 Verkehrsstromspezifikation
Profilebene

MPEG1, MPEG-2 MP@ML, H.264, VC1, DV,
DivX,

und

MPEG4tc

"MPEG1,

MPEG-2

MP@ML, H.264, VC1, DV, DivX, und MPEG4
Eingabegesc

80 Mbps für MPEG Verkehrsstrom und 25

hwin-digkeit

Mbps für DV Strom
80 Mbps für MPEG Transport Stream a 25
Mbps für DV Strom

rozdzielczoś

576i, 576p, 480i, 480p, 720p50, 720p60,
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c

1080i.1080P

Audio

MPEG-2 Lage I a II (Music cam), MPEG4 AAC

kodowanie

a MPEG4 AAC-HE (AAC+), Dolby Digital
(AC-3) mit Bitraten bis 640 K Bits /s, LPCM bis
48 KHz, MP3.

Audiomodus

Einkanal- / Doppelkanal /Joint Stereo/Stereo

Probenahme

32, 44.1 a48 KHz

Stromversorgung
napięcie

AC 100 ~240V, 50/60Hz

Pobór mocy

Max. 30 W

ochrona

Separate interne Sicherung. Der Eingang muss
einen Blitzschutz haben

Abmessungen
waga

ca. 2,5 Kg

Temp.pracy

0°C bis + 40°C

Temp.

-40°C bis + 65°C

przchowywani
a
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