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INSTRUKCJA OBSŁUGI

14.1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Producent,
AX TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp.k. Szczecińska 1W72-003 Dobra, Polska
oświadcza, że ten produkt jest zgodny ze standardami 2014/53 / UE lub
innymi dokumentami normatywnymi.
Możesz pobrać pełną Deklarację zgodności na naszej stronie internetowej.

Za pomocą znaku CE producent deklaruje, że produkt jest
zgodny z zasadniczymi wymaganiami i wytycznymi przepisów
europejskich.

C E:

15.1 INFORMACJA SERWISOWA
Drogi Kliencie,
Naszym celem jest zaoferowanie produktu dobrej jakości. Twoja satysfakcja
jest dla nas bardzo ważna. W przypadku problemów z urządzeniem z
naszego doświadczenia wynika, że wiele problemów można rozwiązać za
pomocą poczty e-mail. Jeśli masz problemy z urządzeniem, skontaktuj się z
naszym serwisem. Z naszego serwisu dowiesz się również, jak dokładnie
przetwarzać gwarancję, jeśli naprawdę potrzebujesz wysłać urządzenie.

Odwiedź nas w Internecie:
www.axtechnology.eu/serwis
Błędy, które mogą być usunięte przez nasz serwis poprzez aktualizację
oprogramowania, podlegają opłacie. Gwarancja wygasa, jeśli plomba
gwarancyjna zostanie zerwana.

Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od zdjęć zamieszczonych w instrukcji
i na opakowaniu produktu. Wszystkie informacje są dostarczane bez gwarancji.
Błędy w druku, pomyłki i zmiany zastrzeżone.
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WAŻNA UWAGA
Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję i zachować ją.
Producent zabezpiecza sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub innych
zmian w urządzeniu, które służą ulepszeniu lub podwyższeniu standardu bezpieczeństwa
odbiornika.

1. 1 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

• Przed uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję
• Należy przestrzegać ostrzeżeń zamieszczonych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi.
• Nigdy nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzeń elektrycznych bez nadzoru.
Warunki otoczenia: Chroń urządzenie przed wilgocią i ciepłem oraz nie wystawiaj go na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie stawiaj na urządzeniu otwartych źródeł
ognia (takich jak np. palące się świece). Unikaj umieszczania odbiornika w miejscach o
niewystarczającej wentylacji. Zachowaj odstęp co najmniej 10 cm powyżej i co najmniej 5
cm od boków urządzenia, aby ciepło odprowadzane było bez przeszkód. Nie umieszczaj na
urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami (np. wazon z kwiatami) Nie wystawiaj
urządzenia na działanie kapiącej lub pryskającej wody.
Zasilanie: Podłącz odbiornik do źródła zasilania wówczas, gdy już podłączyłeś do niego
wszystkie kable (np. kabel HDMI, antenowy etc). Unikaj przeciążania gniazdka
elektrycznego, linii zasilających lub zasilacza, gdyż może to doprowadzić do pożaru lub
porażenia prądem. Jeśli odbiornik nie jest obsługiwany przez dłuższy okres czasu (np.
wyjazd na wakacje), należy całkowicie odłączyć go od sieci elektrycznej.
Ochrona odgromowa: Podczas burzy, aby chronić odbiornik, wyłącz go i wyjmij wtyczkę z
gniazdka oraz odłącz kabel antenowy. Takie działanie chroni odbiornik przed
uszkodzeniem przepięciowym. Podłączanie urządzeń peryferyjnych: Przed podłączeniem
lub odłączeniem kabli (np. antenowych, telewizyjnych), telewizorów i innych urządzeń,
odłącz urządzenie od sieci.
Inne: Gumowe nóżki odbiornika mogą powodować zmiany koloru powierzchni mebli. W
razie potrzeby umieść urządzenie na odpowiedniej podkładce.
Usterki: W przypadku uszkodzenia odbiornika należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z
gniazdka. Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzenia.
Baterie: Wyciek baterii może spowodować uszkodzenie pilota. Jeśli odbiornik nie będzie
używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie z pilota.
Części i akcesoria: Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia oraz obrażeniom użytkowników,
używaj tylko oryginalnych części lub oryginalnych akcesoriów od sprzedawcy. Każda
interwencja i każda naprawa powinna być przeprowadzona wyłącznie przez
wykwalifikowanego specjalistę! Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia spowoduje utratę
gwarancji na urządzenie.
Przeznaczenie: odbiornik cyfrowy służy do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych
lub radiowych w sektorze prywatnym. Jest on przeznaczony wyłącznie do określonego
celu i może być używany tylko do tego celu. Obejmuje to przestrzeganie wszystkich
informacji zawartych w tej instrukcji, w szczególności instrukcji bezpieczeństwa. Każde
inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, a
także może spowodować obrażenia ciała użytkownika.

13.1 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Poniższa tabela opisuje najczęściej pojawiające się problemy, które użytkownik
jest w stanie w większości rozwiązać sam.

Problem

Possible Cause

Suggested solution

The device shows no function

The device is not connected to the power supply

Check the power cord and your power connection

Device is not switched on

Press the POWER switch on the device

The antenna cable is not connected or is defective

Check the cable connection from your antenna socket
or from the satellite system to the device

Wrong setting (configuration in search)

Set the correct parameters in the search.

The audio cable is not properly connected or defective

Check the connection and the connected cable

The sound is muted

Press the MUTE button on your remote control or
continue to adjust the volume higher.

Wrong audio setting

Select the correct audio channel via the AUDIO button
on your remote control.

The scart cable is not connected properly

Check the scart cable and plug it in completely

You have chosen a radio channel

Use the TV/ Radio button to switch back to the TV
program

Channel can not be seen

The channel is scrambled. A scrambled program with
the character$ will be displayed in the station list.

Insert PAY TV Smartcard in the device

PIN code is not accepted

You have entered an incorrect PIN CODE

Use the MASTER-PIN: 9876

No function of the remote control

The device is switched off or without power

Turn on the device and start the power supply

The remote control is not aligned with the sensor on
the receiver

Point the remote control at the
receiver - not at your TV

Batteries are empty or inserted incorrectly

Check that the batteries are inserted the right way
round in the remote control.

The signal is too weak

If necessary amplify your signal with an amplifier

The antenna cable is not sufficiently shielded

Replace your antenna cable with a shielded antenna
cable

At times it happens that frequencies from
programs can changed

Start a new transponder search if you know the new
frequency. Otherwise start complet new search.

"Signal is weak!"

No Sound

Sound, but no Picture

The picture stops or you see small
boxes

Channels are missing in the
program list

12.1 STRUKTURA MENU
Jeśli naciśniesz przycisk MENU na pilocie, możesz wybrać następujące pozycje menu z ich
pozycjami podmenu.
Menu - wygląd poglądowy.
Organizacja kanałów
Organizacja Ulubion.

Kanał
Instalacja

System

7

Instaluj kanały satelitarne
Antena- orientacja
Instaluj kanały naziemne
Wyszukiwanie kanałów
kablowych

Język Menu, Pierwszy/Drugi język Audio, Prioryte
Audio, EPG, Język napisów, język Teletekst

Język
Ustawienia Audio/Video

Ustawnia sieci

7

I

Ustawienia czasu

Pozostałe
ustawienia

Karta dostępowa

7

I

Blokada Menu, Blokada kanału, Nowe hasło
Nr listy kanałów, Napisy wł/wyl, Auto wyłączenie
po 3 h,Czas wyświetlania informacji, Pozycja,
Multistream Auto PLSN, Debug LOG file

Aktual. oprogram.

Aktual. przez USB, Aktual. przez HTTP, Aktual. przez
FTP, Aktual. przez RS232, Koipuj na USB

Ustawienia fabr.

Ustawienia domyślne, Usuń wszystkie kanały,
Zapisz listę użytkownika

Informacje

Model ID, S/W Version, H/W Version, Loader
Version, Latest Update, Chip ID

I Card Info-------

USB

Typ sieci, DHCP, IP Address, Subnet Mask,
Gateway, DNS Server, Mac Address, WiFi
Użycie GMT, Strefa GMT, Czas letni, Data, Godzina,
Pokaż czas na wyświetlaczu, Pokaż czas w Standby

Timer
Blokada rodzic.

Standard obrazu, Rodzaj obrazu, Wyjście Video,
Cyfrowe wyjście Audio, Service Switch
Mode,Przezroczystość OSD , Jasność, Kontrast,
Nasycenie

Nagrania, Filmy, Muzyka,
Zdjęcia, Software, PVR
ustawienia, USB Manager,
Usuń bezpiecznie USB

Slot 1, UART, CA Message, MSG Timeout

- Internet* -----i RSS Feeds, Weather Forecast,
I WEB TV, DLNA

* Funkcja aplikacji sieciowych zależy od zewnętrzych serwerów. Tutaj producent nie ma wpływu na ich funkcjonowanie.

1.2 UTYLIZACJA

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować osobno, aby
zapewnić ekologiczny recykling. Produkty takie należy zdać do wyznaczonych
punktów zbiórki. Utylizacja jest bezpłatna dla użytkownika końcowego! W
swoim lokalnym urzędzie otrzymasz informację, gdzie możesz oddać dany
produkt w celu jego prawidłowej utylizacji. Jeśli produkt jest wyposażony w
baterie, musisz je wyjąć przed wydaniem produktu i zutylizować osobno.
Jeśli chcesz pozbyć się tego produktu, skontaktuj się ze swoimi lokalnymi
władzami odpowiedzialnymi za udzialenie informacji na temat przyjaznego dla
środowiska usuwania zużytego sprzętu elektycznego i elektronicznego
w Twoim kraju.
1.3 OCHRONA ŚRODOWISKA

0

Opakowanie oraz inne ekementy i materiały do pakowania,
które nie są już potrzebne, a nadają się do recyklingu zawsze powinny być poddane recyklingowi.
Zużyte baterie nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami
komunalnymi.Należy je przekazać w punkcie odbioru. Informacja
o punktach zbiórki można uzyskać od lokalnego miasto.

1.4 Uwaga dotycząca baterii / Rozporządzenie dotyczące bateri

Baterii nie można już wyrzucać wraz z odpadami domowymi.
Skorzystaj z opcji bezpłatnego zwrotu!
Chroń swoje środowisko. Zwróć używane baterie do odpowiednich punktów ich zbiórki.

Pb

Cd

Hg

Pb = bateria zawiera ołów
Cd = bateria zawiera kadm
Hg = bateria zawiera rtęć

8.1 SZUKANIE PROGRAMÓW DVB-C (TV KABLOWA)
Aby skonfigurować odbiornik pod kątem prawidłowych ustawień kabla i rozpocząć
wyszukiwanie programu, naciśnij przycisk Menu na pilocie zdalnego sterowania i
przejdź za pomocą przycisków ◄ / ► do pozycji menu Instalacja. Następnie
przejdź do pozycji menu Instalacja dvb-c i potwierdź wybór przyciskiem OK na
pilocie. Używaj przycisków ◄ / ►, aby ustawić wymagane parametry. Naciśnij
ZIELONY przycisk, aby rozpocząć automatyczne skanowanie. Aby rozpocząć
skanowanie transpondera TP, naciśnij CZERWONY przycisk na pilocie zdalnego
sterowania. Jeśli chcesz dodać nowy transponder (TP), naciśnij ŻÓŁTY przycisk.

11' lnde, I 11'1
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90%
80%

A
B
C
D
E
F
G
H

RF IN
LNB IN
S/PDIF
HD OUT
RS 232
AV OUT
IR IN
ETHERNET

I

DC 12V/1.5A

Podłączenie anteny dla DVB-T2 / DVB-C
(antena / kabel)
Podłączenie anteny dla DVB-S2 (satelita)
Cyfrowe wyjście audio (optyczne)
Cyfrowe wyjście wideo / połączenie HDMI
Tylko dla serwisu - RS 232
Wyjście audio / wideo (adapter 3,5 mm)
Złącze zewnętrznego czujnika podczerwieni
LAN (RJ-45) dla funkcji internetowych i
sieciowych
Zewnętrzny zasilacz (12 V / 1.SA)

2.1 ODBIORNIK - PRZEDNI PANEL/ TYLNY PANEL

1&2

USB

3

LED

4

Wyświetlacz

5

CR

USB2 .0 do odtwarzania multimediów, funkcja nagrywania *
programów telewizyjnych na pamięci USB lub zewnętrznym
dysku twardym lub zewnętrznej antenie WiFi (Stick)
Wskaźnik zasilania: ZIELONY LED = urządzenie jest włączone
LED RED = urządzenie jest w trybie gotowości
Wyświetlacz LCD dla programu i zegara
Czytnik kart (płatna telewizja)

Instalacja karty dostępu do czytnika kart. Uwaga: kartę wkładamy chipem
skierowanym do góry zgodnie ze zdjęciem poniżej.

9.1 BLOKADA RODZICIELSKA
Aby włączyć/wyłączyć blokadę menu lub blokadę kanałów, naciśnij przycisk Menu i
przejdź do pozycji menu Ustawienia. Potwierdź swój wybór, naciskając przycisk OK.
Następnie przejdź do pozycji menu Blokada hasła. Potwierdź swój wybór, a gdy pojawi
się prośba o hasło, wprowadź je i potwierdź przyciskiem OK (hasło domyślne to: 0000).
Za pomocą przycisków ◄I► można wybrać blokadę menu i blokadę kanałów. Jeśli
chcesz przypisać nowe hasło, przejdź do pozycji menu ,, Nowe hasło ". Za pomocą
przycisków numerycznych na pilocie wprowadź nowe hasło (4 cyfry). Wprowadzone
hasło zostanie wyświetlone za pomocą ****. Wprowadzone hasło należy potwierdzić .
Jeśli wprowadzanie zakończyło się powodzeniem (hasło musi być zgodne z
potwierdzeniem hasła), pojawi się następujący komunikat: Pomyślnie zmieniono hasło!
Nowe hasło jest teraz aktywne. Nie zapomnij hasła!

10.1 USTAWIENIA FABRYCZNE
Aby zresetować odbiornik do fabrycznych ustawień domyślnych (Reset), naciśnij
przycisk Menu na pilocie i przejdź do pozycji menu System, a następnie do pozycji
Domyślne ustawienie fabryczne i potwierdź wybór przyciskiem OK. Za pomocą
klawiatury numerycznej na pilocie, wprowadź hasło (hasło domyślne to: 0000).
Pojawi się następujący komunikat: ,, Ta operacja załaduje
się domyślnie i skasuje wszystkie dodane przez użytkownika kanały, kontynuować?
”Użyj przycisku , aby zmienić z Nie (zaznaczony na niebiesko) na Tak i potwierdź swój
wybór przyciskiem OK na pilocie Urządzenie uruchomi się ponownie i rozpocznie od
PIERWSZEJ INSTALACJI (patrz rozdział 4.1 PIERWSZA INSTALACJA).
11.1 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA - Instrukcja dotycząca funkcji uczenia się:
Wciśnij "SET" na 2 sekundy, gdy zapali się dioda LED, jesteś w trybie uczenia. Wciśnij
jeden z przycisków uczenia z obszaru TV CONTROL.
Przycisk będzie w trybie uczenia, gdy dioda LED zacznie migać.
Ustaw ostrość dwóch ognisk nadawczych na tym samym poziomie w odległości 10
mm, wciśnij przycisk uczonego pilota na 1 sekundę.
Po pomyślnym zakończeniu nauki, światło LED po 3-krotnym błyśnięciu pozostanie
włączone.
Jeśli chcesz nauczyć się innej funkcji, powtórz krok od 2 do 4.
Naciśnij przycisk "SET", aby zapisać i wyjść z trybu uczenia - po zakończeniu uczenia,
dioda LED zgaśnie.
Uwaga: Tylko przyciski z obszaru TV CONTROL działają w trybie uczenia. Pozostałe
przyciski nie działają w trybie uczenia.

3.1 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
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ON/OFF (Odbiornik)
TV CONTROL
POWER Włącz/
: ON/OFF
(forTV)
POWER:
Wyłącz
(dla TV)
Przycisk
(dla
Programprogramu
button (for
TV)TV)
Przełączanie
między
Switch between
TV &TV
AVi AV
(for(dla
TV) TV)
Zmniejszenie
Volume downgłośności
(forTV) (dla TV)
Volume up (for
TV) (dla TV)
Zwiększenie
głośności
Aspekt ekranu
Show
Timer
menu
Pokaż
menu
timera
Pokaż
plik
z USB
Show
file
from
USB
Pokaż
aplikacje
Show
Web
& Apps

Set
Audio
Ustaw
audio
Set language
subtitle
Ustaw
językfor
napisów
Telegazeta
WŁ. / WYŁ
Teletext
ON/OFF
Znajdź
programy
Find
programs

Szybkie przewijanie do tyłu
Stop
Pauza/ Play/ StartTimeshift
Szybkie przewijanie do przodu
Show
or to return
Pokażmain
menumenu
główne
to a previous menu
Wyjdź z zasięgu menu
Exit current menu
EPG - EPG
Elektroniczny przewodnik po
Show
programach
Electronic
Program Guide
Show programm
Pokaż
informacje information
o programie

7.1 WYSZUKIWANIE PROGRAMU PRZEZ DVB-T2 (TV NAZIEMNA)
Aby skonfigurować odbiornik pod kątem wymaganych ustawień i rozpocząć
wyszukiwanie programu, naciśnij przycisk Menu na pilocie, a następnie przejdź do
pozycji menu Instalacja, a następnie przejdź do pozycji menu Instalacja {DVB-T2)
Antena i potwierdź przyciskiem OK na pilocie.
Teraz możesz przewijać menu w górę i w dół oraz ustawić wymagane parametry.
Naciśnij CZERWONY przycisk, aby rozpocząć automatyczne skanowanie.
Aby edytować kanał lub częstotliwość, naciśnij ZIELONY przycisk (TP Edit) na pilocie.)

Ważne:
Niezależnie od tego, czy chcesz włączyć lub wyłączyć „Tuner Power 5V”,
zapoznaj się z instrukcją anteny DVB-T2 lub zapytaj sprzedawcę.

Wszystkie nowo znalezione programy są zapisywane na KOŃCU listy programów.

6.1 WYSZUKIWANIE PROGRAMU PRZEZ DVB-S2 (SATELITA):
Aby skonfigurować odbiornik pod kątem prawidłowych ustawień anteny i rozpocząć
wyszukiwanie programu, naciśnij przycisk Menu na pilocie zdalnego sterowania i przejdź
do pozycji menu Instalacja. Następnie przejdź do pozycji menu Instalacja (DVB-S2)
Satelita i potwierdź pozycję menu przyciskiem OK na pilocie.
Teraz możesz zmieniać żądane parametry, a za pomocą kolorowych przycisków
(CZERWONY / ZIELONY) możesz rozpocząć preferowane szukaniem kanałów.
Aby rozpocząć pełne SKANOWANIE (BLIND SCAN), naciśnij przycisk INFO (i).

◄I►

6.2 EASYFIND w DVB-S2 (SATELITA)
Jeśli masz antenę Easyfind lub konwerter Easyfind, włącz funkcję Easyfind. Aby
aktywować funkcję Easyfind, naciśnij przycisk Menu na pilocie zdalnego
sterowania i przejdź do pozycji menu Instalacja, a następnie przejdź do punktu
menu Instalacja (DVB-S2) Satelita i potwierdź naciskając przycisk OK na pilocie.
Teraz naciśnij ŻÓŁTY przycisk (edycja TP). Włącz funkcję Easyfind, naciskając
przycisk INFO (i), a następnie ustaw antenę. Gdy tylko funkcja Easyfind
zostanie włączona, LNB odbiera odpowiednie sygnały i wskazuje siłę sygnału
za pomocą diody LED na LNB. Ponowne naciśnięcie przycisku INFO (i) na
pilocie zdalnego sterowania wyłącza funkcję Easyfind (Easyfind Off).

8

TP Scan
Select

•

Add

Cl) Change

� Delete

G, Enter

':' 1 Delete all
1= Back

O
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Easyfmd
Exit

3.1 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA {RCU) / PRZYCISKI

◄ J ► Sterowanie menu w lewo / prawo
V- / V+ Regulacja głośności
_. J T Sterowanie menu w górę / w dół
CH+ I CH- Programy góra / dół

•
•
•

OK: Potwierdzenie (na przykład w menu)
LIST: Pokaż listę programów
Pokaż listę ulubionych
Wycisz dźwięk
PAGE+:
Strona do przodu w menu
PAGE-:
Strona do tyłu w menu

Przełączane między ostatnim a
bieżącym programem

_......
....
......
..

Pokaż grupę wszystkich
programów
Number
keypad
(10-keydokeyboard)
Klawiatura
numeryczna
zmiany
fprogramu
o r p r o g(bezpośredni
r a m c h a n gwybór
e (direct
programu)selection)
lub wprowadzania
program
or numerical
numerycznego
w
menu
input in menu (input of (liczba
parameters,
parametrów,
częstotliwość)
frequency, ...)

•f#Hi•• Przełączaj: programy tv / programy radiowe
Nagrywanie *

,► ,I
'◄

max. 7m

►'

Zawsze kieruj pilot w
stronę odbiornika.

4.1 PIERWSZA INSTALACJA
PIERWSZA INSTALACJA rozpoczyna się od pierwszego podłączenia urządzenia.
Tutaj wybierasz preferowany językwybrać język menu, strefę czasową (GMT Offset)
oraz możesz włączyć / wyłączyć Czas Letni.
Wybór zatwierdzasz przyciskiem OK na pilocie.
Rozpocznie się wóczas wczytywanie listy preinstalowanych kanałów przez producenta.
Domyślnie odbiornik ładuje listę programów dla satelity Astra 19,2 °.
Zmieniając Menu Language- za pomocą strzałek LEWA PRAWA na pilocie zdalnego
sterowania możemy ustawić własny język, który odtąd będzie językiem domyślnym w
odbiorniku. Zawsze później możemy w Menu - w opcji Język Menu - zmienić język na inny.

5.1

OSD - NA EKRANIE

Podczas oglądania TV lub po wiciśnięciu przycisku INFO możemy zobaczyć
następujące informacje:
1. Nazwa programu, typ programu ( TV, RADIO)
2. Obecne i następne zdarzenie (godzina rozpoczęcia i zakończenia.
3. Dane techniczne na temat aktualnego transpordera (TP): częstotliwość,
polaryacja, obecna satelita.
4. Aktualna data i czas.
5. Siła i jakość sygnału.
6. Informacje o obsłudze: Teletekstu, Kodowania, Napisów,
Audio, Blokadzie,Ulubione i HD. Wyróżnione ,aktywne pola" pokazują
nam ,które opcje są dostępne dla danego kanału i zdarzenia.

