
PROBLEM #1
Stosując dodatkowe urządzenie, właściciel obiektu naraża 
się na straty związane z jego kradzieżą lub zniszczeniem. 

ROZWIĄZANIE
Signal T2-MINI instaluje się z tyłu telewizora 
czyniąc go niewidocznym dla hotelowych gości. 
Na przodzie telewizora umieszcza się niewielką czujkę podczerwieni, 
umożliwiającą zdalne sterowanie odbiornikiem i telewizorem za pomocą 
jednego pilota.

PROBLEM #4
Klienci przeprogramowują telewizory.

ROZWIĄZANIE
Signal T2-MINI wyposażono w tak zwany tryb hotelowy. 
Po jego aktywowaniu, gość hotelu ma możliwość przeglądania listy 
kanałów, zmiany programu, zmiany ścieżki dźwiękowej oraz regulacji 
głośności. Wszystkie inne funkcje pozostają zablokowane a ich zmiana 
wymaga podania hasła. Klient mając dostęp tylko do pilota tunera nie 
przeprogramuje ani telewizora ani odbiornika.

PROBLEM #5
W przypadku zmian parametrów nadawania i dodawania kolejnych 
kanałów konieczne jest programowanie każdego tunera osobno.

ROZWIĄZANIE
Signal T2-MINI umożliwia eksport import listy kanałów 
i ustawień urządzenia  z pamięci USB. Wystarczy 
zaprogramować jeden tuner, ułożyć listę kanałów wg własnych 
wymagań, wykonać kopię danych i w parę sekund wgrać je 
do każdego kolejnego tunera.

PROBLEM #6
Lista programów ułożona jest domyślenie wg LCN nadawcy sygnału. 
Hotelowi zależy na własnym doborze i kolejności kanałów.

ROZWIĄZANIE
Oprogramowanie Signal T2-MINI pozwala na zmianę kolejności i 
numerów programów, co umożliwia zamieszczenie informacyjnego 
kanału hotelowego na początku listy.

PROBLEM #2
Konieczność stosowania dwóch pilotów zdalnego sterowania (do 
telewizora oraz odbiornika) jest kłopotliwa zarówno dla gości jak i 
właścicieli hoteli (gubienie pilotów itp.).

ROZWIĄZANIE
Dołączony do Signal T2-MINI pilot pozwala na jednoczesne sterowanie 
odbiornikiem oraz telewizorem (po wykonaniu prostej procedury 
programowania pilota). Dla telewizora przewidziano możliwość jego 
włączania i wyłączania, regulacji głośności oraz zmiany wejścia wideo. 
Eliminuje to konieczność używania dwóch pilotów. W przypadku 
zgubienia/ zniszczenia pilota, urządzenia te są sprzedawane także 
samodzielnie.

PROBLEM #3
Kolejne urządzenie przy telewizorze wymaga 
stosowania dodatkowego zasilacza, co pociąga za sobą 
konieczność zajęcia kolejnego gniazda sieciowego. 
W przypadku jego braku, konieczna jest wymiana gniazda 
na podwójne lub zastosowanie rozdzielacza.

ROZWIĄZANIE
Signal T2-MINI jest zasilany napięciem 5 V z portu USB telewizora. 
W tym wariancie włączenie telewizora powoduje również 
włączenie odbiornika. Dzięki temu odbiornik oraz podłączone 
do niego okablowanie mogą być ukryte za telewizorem. 
Po wyłączeniu telewizora tuner nie pobiera żadnego prądu.

problemów w instalacji hotelowej

Instalacja odbiorników Signal T2-MINI nie spowoduje istotnych 
zmian w sposobie obsługi telewizora w pokoju hotelowym. 
Przemyślana konstrukcja i oprogramowanie nie generują 
problemów charakterystycznych dla stosowania typowych 
odbiorników DVB-T2, które skutecznie zniechęcały właścicieli 
hoteli do stosowania tego rozwiązania.

rozwiązanie

SIGNAL T-2 MINI



SIGNAL T-2 MINI
skrócona instrukcja dla hoteli

1.SZYBKI START
1. Sprawdź poprawność wszystkich połączeń przed podłączeniem  
 odbiornika do źródła zasilania.

2. Włącz telewizor i ustaw odpowiednie wejście dla źródła obrazu 
 i dźwięku.

3. Włącz odbiornik.

4. Włącz zasilanie odbiornika. Na ekranie pojawi się logo Signal HD 
 a następnie przewodnik instalacji. Przewodnik jest wyświetlany tylko 
 wtedy, gdy odbiornik nie posiada w swej pamięci żadnej listy kanałów.

UWAGA: Większość telewizorów nie podaje napięcia na port 
USB w trybie Standby. W tym wypadku włącz TV za pomocą 
zaprogramowanego pilota, tuner uruchomi się automatycznie. 
Przy takiej konfiguracji, wyłączenie TV spowoduje wyłączenie tunera.

2.USTAWIENIE WŁASNEJ LISTY KANAŁÓW
1. Wejdź w MENU a potem w zakładkę [Edycja programów.] 

Lista programów ułożona jest domyślenie wg LCN nadawcy sygnału. 
Oprogramowanie Signal T2-MINI pozwala na zmianę kolejności 
i numerów programów, co umożliwia zamieszczenie informacyjnego kanału 
hotelowego na początku listy. W tym celu wciśnij przycisk MENU na pilocie, 
wyłącz sortowanie po LCN, a następnie wybierz opcję [Edycja Programu]. 
Poruszanie po menu oraz wybór opcji jest intuicyjny. Wszystkie dostępne 
aktualnie opcje opisane są na dole ekranu.

3.USTAWIENIE TRYBU HOTELOWEGO
Wejdź w MENU, wybierz zakładkę [Program] i przejdź do opcji ”Tryb 
hotelowy”. Po wybraniu tej opcji dostęp do MENU jest chroniony 
hasłem. Aby zmienić hasło domyślne 000000 wejdź w MENU, wybierz 
zakładkę [System] i przejdź do opcji ”Ustaw hasło”.

4.KOPIOWANIE LISTY KANAŁÓW NA USB
1. Włóż nośnik USB do gniazda odbiornika. Wybierz przycisk MENU 
 na pilocie tunera.

2. Wybierz przycisk z numerem 1 i trzymaj go do czasu pojawienia się  
 informacji na ekranie telewizora “załadowano dane na USB”. Wyciągnij 
 nośnik USB.

3. Włóż USB do drugiego odbiornika. Wciśnij przycisk <MENU> na pilocie 
 tunera. Następnie wybierz przycisk z numerem 2  i przytrzymaj  
 do czasu pojawienia się informacji na ekranie telewizora  
 “Załadowano dane z USB”.

4. Wyciągnij nośnik USB.

5.PROGRAMOWANIE PILOTA
1. Umieść pilot od dekodera oraz pilot od telewizora naprzeciw siebie 
 w odległości 3 - 5 cm.

2. Przytrzymaj przycisk SET na pilocie od dekodera przez około 
 3 sekundy. Dioda TV Power na pilocie zacznie świecić intensywniej 
 na czerwono.

3. Naciśnij i zwolnij przycisk uczenia pilota, który chcesz zaprogramować.

4. Naciśnij przycisk oryginalnego pilota.

5. Pilot dekodera SIGNAL potwierdzi zapisanie sygnału mrugając diodą 
 TV: jedno długie a następnie dwa szybkie mrugnięcia. Potem dioda TV 
 zacznie świecić w sposób ciągły.

6. Powtórz te czynności dla pozostałych przycisków które chcesz 
 zaprogramować.

7. Po zakończeniu wciśnij przycisk SET.

SET


