AX LION 5-M
HYBRID

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
Przed uzyciem nalezy dokladnie zapoznac siE? z tresci& instrukcji obs!ugi
oraz zachowac i"I w celu p6zniejszego wykorzystania. Producent nie
ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidlowe uzycie produktu.

A

Symbol b!yskawicy zakoriczonej st12alk'1 w ob�bie tr6jk'lla
r6wnobocznego ma na celu ostrzegaC ufytkownika o obecnoSci
nieizolowanego "niebezpiecznego napi�cia" urzc1dzenia, o
wartoSci, kt6ra moze stwarzaC ryzyko porazenia p111dem
elektrycznym os6b.
Symbol wyk12yknika w obr�bie tr6ik'lta r6wnobocznego
wskazuje obecn0S6 w dotqczonej literaturze waZnych instrukcji
dotycz'lcych obslugi i konserwacji (serwisowania) tego
urzc:tdzenia.

Przed podl&czeniem urz&dzenia, nalezy sprawdzi6 zgodnos6 napiE?cia prcjdu
gniazda sieciowego i urzcjdzenia.
Urz&dzenie nalezy umiesci6 na plaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
Urzcjdzenie nalezy chronic przed wilgoci&, wod& oraz innymi plynami. Nie
nalezy uzywac ani przechowywac urz&dzenia w zbyt wysokich temperaturach.
Urz&dzenie nalezy chronic przed bezposrednim nas!onecznieniem oraz
zr6dlami ciepla.
Urz&dzenie wylEjcznie do uzytku wewn&lrz pomieszczeli.
Jesli urzcjdzenie nie jest uzywane przez dluzszy czas, nalezy odlcjczyc je od
zr6dla zasilania.
Nalezy chronic kabel zasilaj&cy przed ostrymi krawE?dziami i innymi czynnikami,
kt6re moglyby doprowadzic do jego uszkodzenia.
Odl&czaj&c urz&dzenie od zr6dla zasilania, nalezy chwycic i poci&gn&6 za
wtyczkE?, nigdy za kabel/sznur.
Urzcjdzenie nalezy umiesci6 w miejscu z prawidlow& cyrkulacj& powietrza.
Nie nalezy zakrywac otwor6w wentylacyjnych urz&dzenia.
Nie nalezy umieszczac na urzcjdzeniu ciE?zkich przedmiot6w.

KWESTIE BEZPIECZENSTWA C.D.
Nie nalezy uzywac urz<jdzenia, jesli zosta!o uszkodzone lub nie
dzia!a poprawnie. Zabrania si'a wtasnor.,cznej naprawy sprz.,tu. W
wypadku uszkodzenia, nalezy skontaktowac si'a z autoryzowanym punktem
serwisowym w celu sprawdzenia / naprawy.
Nalezy ZAWSZE odl<1czyc urz<jdzenie od zr6d!a zasilania przed
czyszczeniem. Urz<1dzenie nalezy czyscic jedynie za pomoc<1
mi.,kkiej, lekko wilgotnej sciereczki. Nie nalezy uzywac srodk6w
chemicznych lub detergent6w do czyszczeni tego urz<jdzenia.

2. PIERWSZE URUCHOMIENIE ODBIORNIKA
Po uruchomieniu odbiornika pojawi się plansza umożliwiająca
wybranie żądanego języka. Domyślnie ustawiony jest język angielski.

3. GŁÓWNE CECHY ODBIORNIKA
- Tuner hybrydowy DVB-T2 H.265 / C
- Full HD 1080p
- MPEG 1/2/4, H.265 / HEVC
- Wyjście wideo: SD / HD HDMI 1.4, SCART (CVBS, RGB)
- Wielojęzyczne OSD
- 2000 kanałów telewizyjnych i radiowych
- 7 dni EPG (elektroniczny przewodnik po programach)
- Edycja list kanałów
- PVR / Timeshift
- Blokada rodzicielska dla kanałów i menu
- Obsługa napisów
- Obsługa telegazety
- Dekoder audio AAC / AC3 / E-AC3 / PCM
- 4 cyfrowy wyświetlacz LED
- Automatyczny tryb gotowości po 3 godzinach
- Niskie zużycie energii w trybie czuwania poniżej 1 W
- Szybkie przełączanie programów
- Aktualizacja oprogramowania układowego przez USB
- USB 2.0
- Napięcie anteny 5 voltów dla aktywnych anten
- Serwis pogodowy, serwis informacyjny

4. WYGLĄD ODBIORNIKA
Panel przedni

1. POWER: wskaźnik zasilania.
2. SIGNAL: wskaźnik sygnału.
3. WYŚWIETLACZ: wyświetla informacje o kanale.
W trybie gotowości wyświetla czas lokalny.
4. PRZYCISK ZASILANIA: przełączanie między trybem pracy, a
trybem gotowości.
5. PRZYCISKI ▲ / ▼: zmiana kanałów podczas oglądania, w menu
opcja góra/dół.

Tylny panel

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ANT IN: Podłącz kabel DVB-T2.
COAXIAL: Cyfrowe wyjście audio.
TV SCART: Podłącz do telewizora za pomocą kabla SCART.
HDMI: Podłącz do telewizora za pomocą kabla HDMI.
LAN: Podłącz kabel sieciowy
DC == 5V: Podłącz do zasilania.

5. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
1. Power: Przełączaj między trybem pracy a trybem
gotowości.
2. MUTE: Wycisz dźwięk.
3. ►II: Odtwórz - Pauza / Idź do funkcji Timeshift.
4. ■：Zatrzymaj nagrywanie i odtwarzanie (stop).
5. ●: Funkcja nagrywania.
6. USB: Wejdź do menu USB.
7. AUDIO: Wyświetl listę audio.
8. TXT: Wyświetl teletekst.
9. INFO: Wyświetl informacje o programie.
10. SUBTITLE: Wyświetl listę języków napisów.
11. FAV: Wyświetl listę ulubionych kanałów.
12. RECALL: Pokaż listę poprzednio oglądanych
kanałów lub przejdź do poprzednio oglądanych
kanałów.
13. ◄/►: Zmień głośność w trybie przeglądania,
przesuń w lewo i prawo w menu.
14. ▲/▼: Zmień program, poruszaj się w górę i w
dół w menu.
15. OK: Aktywuj podświetlone podmenu w trybie
menu i aktywuj listę kanałów w trybie przeglądania.
16. MENU: Aktywuj menu główne.
17. EXIT: Wyjdź z bieżącego menu krok po kroku.
18.

: Poprzedni.

Kolejny.

19. PAGE-/PAGE+: Strona w górę / w dół w menu
lub liście kanałów
20.
Szybkie przewijanie do tyłu
Szybkie przewijanie do przodu
21.

6. ODBIORNIK - MENU GŁÓWNE
Naciśnij przycisk MENU, aby wejść do menu głównego.

I. Lista Kanałów
1. Lista kanałów TV
Kanały telewizyjne umożliwiają wygodne ulubienie, blokowanie, pomijanie,
przenoszenie i edycję kanałów na liście kanałów.
2. Lista kanałów radiowych
Działanie kanałów radiowych podobnych do kanałów telewizyjnych.
3. Ochrona rodzicielska
Uwaga: Domyślne hasło to 0000.
Kontrola rodzicielska pozwala ustawić limity dla każdego programu lub
zmienić poprzednie hasło.
Możesz także zablokować wprowadzone zmiany za pomocą limitu wieku,
blokady menu i blokady menedżera kanałów.
4. Tryb odtwarzania
Ustawienie trybu odtwarzania: AV Sync / Stable.

II. Wyszukiwanie kanałów
1. TV Naziemna
A) Automatyczne wyszukiwanie (Auto Search)
Wyszukaj automatycznie i zapisz znalezione kanały.

B)
Wyszukiwanie ręczne (Manual Search)
W tym menu możesz wybrać inną częstotliwość wyszukiwania programów.
C)

Kraj (Country) - wybór kraju.

D)

Zasilanie anteny (Antenna Power): Wyłącz / Włącz.

2. Menu DVB-C
A) Automatyczne wyszukiwanie (Auto Search)
Wyszukaj automatycznie i zapisz znalezione kanały.
B) Wyszukiwanie ręczne (Manual Search)
W tym menu możesz wybrać inną częstotliwość wyszukiwania programów.
3. LCN (Logiczny Porządek Kanałów wg Operatora)
LCN Możesz włączyć lub wyłączyć. Jeśli wybierzesz Włącz, wyszukiwane
programy zostaną posortowane w kolejności, w jakiej zostały ustawione
wg operatora. Jeśli wybierzesz opcję wyłącz, programy zostaną
posortowane automatycznie.
4. Sortuj
Możesz włączyć sortowanie według: ONID / Service ID / LCN.

III.Język

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Język: Ustaw język menu.
Pierwszy dźwięk: Ustaw preferowany język audio.
Drugie dźwięk: Ustaw drugi język audio.
Język napisów: Ustaw język napisów.
Telegazeta: Ustaw język telegazety.
EPG: Ustaw język EPG.

IV. Ustawienia AV

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

System TV: Auto, PAL i NTSC.
Rozdzielczość ekranu: 1080p, 1080i, 720p, 576i,576p.
Format Video: Auto, 4:3 Letter Box, 4:3 Pan Scan, 16:9.
Efekty wideo: Standard, Vivid, Default.
Wyjście Scart: CVBS.
Wyjście Audio: SPDIF, PCM, HDMI.
Audio Deskrypcja: Włączanie lub wyłączanie usługi Audio Deskrypcji.
Audio Deskrypcja Głośność: Ustawianie głośności Audio Deskrypcji.

V.Czas
Ustawienia czasu, przesunięcia GMT, wł./wył. czasu letniego,
ustawienie automatycznego wyłączenia odbiornika po kilku
godzinach bezczynności.

VI. System
1. Informacja: informacje o odbiorniku (model, wersja etc).
2. Ustawienia fabryczne: przywracanie ustawień fabrycznych.
3. Ustawienia timera: ustaw timer zdarzenia (do 10 zdarzeń).
4. Ustawienia OSD: Można ustawić wyświetlanie napisów, limit czasu OSD,
przezroczystość OSD.
5. Aktualizacja przez USB (USB Upgrade): Tutaj możesz zaktualizować
oprogramowanie.
6. Kopia zapasowa przez USB (USB Backup): Tutaj możesz wykonać kopię
zapasową oprogramowania.

VII. Media Center
1. Muzyka

Obsługuje pliki muzyczne * .mp3, * .mp2, * .aac, * .format. Możliwość
automatycznego pobierania tekstów piosenek, jeśli sieć jest podłączona.

2. Obraz

Obsługuje pliki obrazów w formacie * .jpg, * .png, * .mp4, * .bmp, * .jpeg, * .gif, *.

3. Filmy

Obsługuje * .mkv, * .avi, * .mp4, * .vob, * .ts, * .mt2s, * .flv, * .mpg, * .3gp,
* pliki filmowe w formacie mov.
Automatyczne przejście w tryb pełnoekranowy po kilku sekundach.

4. Manager Nagrań: odtworzenie plików PVR.
5. DVR Konfiguracja: ustawienie przesunięcie czasowego i partycji DVR.

VIII. Sieć (Network)
WiFi

A. Podłącz bezprzewodową antenkę USB do portu USB.
B. Jeśli sieć jest podłączona, powinna uzyskać poprawny adres IP i wyświetlić
komunikat „połącz” oraz nazwę AP.

Ethernet

Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do odbiornika, a drugi koniec do routera .
Jeśli sieć jest podłączona, powinna uzyskać poprawny adres IP i wyświetlać
„Status: Link Up”

3G

Możesz uzyskać dostęp do sieci 3G po podłączeniu karty sieci 3G.

Serwis Pogodowy (Weather Forecast) - szczegółowe
informacje pogodowe.

Yahoo News - serwis informacyjny.
Test Only - Net Link - tu umieszczane będą aplikacje wyłącznie do
celów (producent nie gwarantuje poprawności ich działania).

7. Rozwiązywanie problemów
Brak komunikatu na wyświetlaczu przednim:
a. Sprawdź główny kabel zasilający i upewnij się, że jest podłączony
do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
b. Sprawdź, czy zasilanie sieciowe jest włączone.

Brak obrazu:
a. Upewnij się, że produkt jest włączony i działa w trybie operacyjnym
Kabel AV / HDMI jest dobrze podłączony do telewizora, a kabel antenowy
jest prawidłowo podłączony do produktu.

Niska jakość obrazu / dźwięku:
a. Upewnij się, że w pobliżu produktu nie ma telefonu komórkowego ani
kuchenki mikrofalowej.
b. Sprawdź poziomy sygnału i dostosuj kierunek anteny, aby uzyskać
lepszy obraz.

Brak dźwięku lub słaby dźwięk:
a. Sprawdź, czy kabel AV / HDMI jest prawidłowo podłączony lub czy
telewizor nie jest wyciszony.

Pilot nie działa:
a. Górny koniec pilota powinien być skierowany bezpośrednio w stronę
urządzenia
b. Trzeba wymienić baterie na nowe.

8. Specyfikacja techniczna

MPEG

