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1.2 UTYLIZACJA 

lnformacje o utylizacji przez uzytkownika (do uzytku prywatnego} na terenie Unii Europejskiej: 

-

0 

Zui:yty sprz�t elektryczny i elektroniczny nalei.y utylizowaC oddzielnie, aby zapewniC recykling przyjazny dla 

Srodowiska. Produkty te nalei:y zwr6ciC do wyznaczonych punkt6w zbi6rki. Utylizacja jest bezplatna dla 

uzytkownika koricowego! Zapylaj u lokalnych w/adz, gdzie moi:esz pozbyC si� tych produkt6w w celu ich 

w/aSciwej utylizacji. JeSli Tw6j produkt jest wyposai:ony w baterie, musisz je wyjl:J.C przed wydaniem produktu 

i zutylizowaC je oddzielnie. 

lnfonnacje o utylizacji przez uzytkownika (do uzytku prywatnego}poza Uni<!, Europejskq: 

JeSli chcesz pozbyC si� tego produktu, skontaktuj si� z lokalnymi wfadzami w celu uzyskania informacji na temat 

ekologicznej utylizacji w Twoim kraju. Przekazanie tego produktu do kompetentnej instytucji pomot.e Ci zutylizowat 

produkt w spos6b przyjazny dla Srodowiska. Czynic1c to, osobiScie wnosisz niema/y wk/ad w ochronQ Srodowiska i 

zdrowia ludzkiego. 

Ekologia 

Opakowanie i materia/y pomocnicze do pakowania, kt6re nie sc1 jui: potrzebne, nadaj& siQ do recyklingu 

i zawsze powinny byt poddawane recyklingowi. Zufyl.ych baterii nie naleiy wyrzucat razem z odpadami 

domowymi. Nalei:y je oddat w punkcie zbi6rki. lnfom1acje o punktach zbi6rki moi:na uzyskat w lokalnej 

gminie. 

Uwaga dotyczqca baterii i przepisy dotyczqce baterii 

Ustawodawcy jasno uregulowali utytizacjQ baterii. Akumulatory muszc1 by¢ zwracane bezplatnie przez sprzedawCl;) 

lub w miejskich punktach zbi6rki w normalnych iloSciach domowych. Baterii nie moi:na jui: wyrzucaC razem z 

odpadami domowymi. Skorzystaj z bezptatnych opcji zwrotu! Chrori swoje Srodowisko. Zwr6C zui:yte baterie. 

Pb = bateria zawiera ol6w 

Cd = bateria zawiera kadm 

Hg = bateria zawiera rtQC 
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Pilot Zdalnego Sterowania (RCU) 

1. POWER: Wlqczanie i wylqczanie
zasilania. 

2. I◄◄: Poprzedni (Media Player)

3. ► ► I: Nast�pny (Media Player) 

4. ◄ ◄: Przewijanie do tylu. 

5. ► ►: Przewijanie do przodu. 

6. ► I I: Odtwarzanie/Timeshift_ 
7. ■I USB: Zatrzymanie filmu, muzyki /

Menu USB. 
8. •REC: Nagrywanie. 

9. ZOOM: Opcja powi�kszania obrazu.

10. AUDIO: Wyb6r sciezki dzwi�kowej.

11. SUB: Wyswietlanie napis6w_ 

12. TXT: Wyswietlenie teletekstu.

13. INFO: lnformacja o programie_

14. MENU: Przejscie do menu lub powr6t

od kanalu.

15. EXIT: Wyjscie z wybranego menu.

16.◄/► : Zmiana glosnosci;
w lewo, w prawo w menu. 

17 . .A.IT: Zmiana programu; 
w g6r�. w d61 w menu. 

18. OK: Potwierdzenie wyboru

lub wyswietlenie Ii sty kana/6w. 

19. EPG: Elektroniczny Przewodnik po Kanalach. 

20. FAV: Wyswietla list� kanal6w ulubionych.

21. FIND: Szybkie wyszukiwanie kanalu po nazwie.
22. RECALL: Powr6t do ostatnio oglqdanego kanalu.

23. MUTE: Wyciszenie i przywr6cenie dzwi�ku.

24. DISPLAY: Zmiana rozdzielczosci.
25. PAGE+/-: W g6r� /w d6/ w menu.

26. Przyciski numeryczne (0~9): Wyb6r kanalu TV/RADIO. 

27. DTV: Wyb6r kana/6w wszystkie/naziemnych/kablowych.
28. TV/RADIO: Przelqczanie mi�dzy TV/Radio



Pilot odbiornika można również zaprogramować do 
wykonywania podstawowych funkcji pilota telewizora.

W ten sposób można uniknąć używania dwóch pilotów podczas 
obsługi tego odbiornika.

Programowalne przyciski: „TV CONTROL”: POWER, SET, TV / AV, 
VOL-, VOL +.

> Ustaw piloty w odległości 1-2 cm naprzeciw siebie.

> Przytrzymaj przycisk SET, aż biały przycisk POWER zaświeci się 
na czerwono.

> Przytrzymując przycisk BIAŁY ZASILANIE, naciśnij i przytrzymaj 
przycisk ZASILANIE na pilocie telewizora, aż biały przycisk 
ZASILANIE mignie trzy razy.

Kiedy ten przycisk ponownie zaświeci się na czerwono, 
programowanie tego przycisku jest zakończone.

> Powtórz powyższą procedurę dla innych kombinacji klawiszy:

TV / AV> TV / AV lub SOURCE / VOL-> VOL- / VOL +> VOL +

> Naciśnij ponownie przycisk SET, aby zakończyć procedurę -
biały przycisk POWER zgaśnie.

TV Control:
Power : Wyłącza/Włącza TV
AV/TV : Wybór źródła sygnału w TV
VOL+/-: Głośność głośniej , ciszej
SET: Przycisk do programowania telelewizyjnej części pilota.

PROGRAMOWANIE PRZYCISKÓ W TV NA RCU



Ważna uwaga przy podłączaniu sprzętu!

Proszę nie podłączać zasilania do odbiornika przed podłączeniem 
pozostałych kabli : antenowego oraz HDMI lub SCART .
Pamiętajmy, żeby wyłączyć wcześniej telewizor.

Nie przestrzeganie tych zasad może spowodować trwałe 
uszkodzenie telewizora i odbiornika!



4.1 Pierwsza instalacja 
Przy pierwszym wlijczeniu odbiornika lub po przywr6ceniu ustawieri fabrycznych na 
ekranie telewizora pojawi si� menu "Pierwsza instalacja". 

lnstrukcja instalacji 

J11zykOSO 

KraJ Polska 

TylkoFTA Wszyslko 

Trybwyszukiwaria OVB-T2 

Zasilanieanteny Wyl 

SzukaJkana!6w 

1. Za pomocct przycisk6w [CH +/-] wybierz pozycje z pionowej listy menu. 

Przyciski [VOL ◄ / ►] umoi:liwiajc:1. wybranie i:ijdanej wartoSci wybranego elementu. 

2. Wybierz "J�zyk OSD". 

3. Wybierz Zijdanc:1. sekcj� i dokonaj niezb�dnych ustawieri. 

4. NaciSnij przycisk [OK] w sekcji 'Wyszukiwanie kanat6w", aby rozpoCZijC wyszukiwanie 
kana/ow w trybie automatycznym. 

5. Jak tylko wyszukiwanie zostanie zakor'lczone, odbiornik automatycznie przelijczy si� 

na tryb oglijdania. NaciSnij przycisk [OK], aby wywota6 list� kanat6w utworzonij podczas 
wyszukiwania. Uzywajqc [CH + / -], wybierz iqdany kana! i nacisnij [OK], aby go oglqdac. 

JeSli menu 11Pierwsza instalacja" nie jest wySwietlana: 

6. Nacisnij przycisk [MENU] i wybierz "System''.Uzywajqc przycisk6w [CH + / CH -], 

wybierz RPrzywr6cenie ustawier'l fabrycznych" i naciSnij klawisz [OK], aby przywr6ci6 

wszystkie ustawienia odbiornika do ustawier'l fabrycznych. DomySlna wartoSC hasla to 

000000. Procedur� "Pierwsza instalacja" nale.i.y wykona6 przy pierwszym u.i.yciu lub po 

aktualizacji oprogramowania. 

7. Po pomySlnym przywr6ceniu ustawier'l fabrycznych zostanie wySwietlone menu 

,.Pierwsza instalacja". Wykonaj kroki 1 do 4 powy.i.ej. 

4.2 Wyszukiwanie kanal6w 

Wybierz z menu pozycj� ,.Szukaj". 
Za pomoCc) tego menu mo.i.esz 
ponownie wyszuka6 kanafy". 

Wybierz tryb wyszukiwania: 

- DVB-T2 

(naziemna telewizja cyfrowa) 

- DVB -C(telewizja kablowa) 

- FTA Only (opcja: wyszukaj tylko kanaty bezplalne lub wyszukaj wszystkie kanaty). 

Automatyczne wyszukiwanie: automatycznie wyszukuje wszystkie dost�pne kanafy'. 





Moi:liwa jest r6wniei: zmiana nazwy kana�u poprzez naciSni�cie zielonego przycisku. 

Aby zmieni6, wybierz i:i:tdanq operacj�. naciskajc:1c przyciski numeryczne (1, 2, ... 9) 

na pilocie. Nast�pnie ui:yj przycisku �OK", aby wybraC i:qdane kanaly i naciSnij 

przycisk ,,EXIT", aby potwierdzic. 

Programy radiowe 

Operacje na programach radiowych s1:1 podobne do operacji na programach 

telewizyjnych. 



Elektroniczny Przewodnik po Programach (EPG) 

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.        
W Polsce - dla Telewizji Naziemnej  DVB-T zalecamy włączenie LCN i wybranie opcji 
Sortuj wg LCN.

Elektroniczny 

Przewodnik po 

Programach (EPG)

Wyświetla 7-dniowe 

informacje o 

bieżących i kolejnych 

programach. 

Sortowanie 

W tym podmenu 

dostępne są 

następujące opcje 

sortowania - sortuj wg 

LCN, sortuj wg ONID, 

sortuj wg TP, sortuj wg 

usługi ID oraz wg 

nazwy usługi. 

UWAGA: Zalecane w Polsce dla Telewizji Naziemnej DVB-T-wybranie tu : 
Sortuj wg LCN.

UWAGA: Odbiornik fabrycznie ma ustawione ww. zalecane opcje.
Jeśli ktoś potem zmieni je - w każdej chwili może przywrócić je po Ustawieniach 
Fabrycznych lub zmieniając je w Menu zgodnie ze zdjęciem.



4.4CZAS 

W tym menu si:t dost�pne nast�pujqce opcje: 

Region i Czas - ustawienie przesuni�cia czasu automatyczne lub r�czne, wyb6r 

regionu, wlqczenie / wylqczenie czasu letniego oraz ustawienie biei:qcego czasu. 

""Uspij za godz."" - wariant od 1 do 12 godzin lub wyl�cz. 

Ustawienia rezerwacji nagral'l - data nagrania, czas rozpocz�cia i zakollczenia 

nagrania, czas trwania nagrania etc. 

Zasilanie wlqczone / wytc1czone - wr.:tcz / wylijcz zasilanie o wybranej godzinie 

Automatyczne wyfqczanie odbiornika 

Za pomoeq tego menu moi.na ustawiC czas, po kt6rym urzqdzenie przejdzie w tryb 

czuwania. DomySlnie ustawienie to 3 godziny. 



4.5 System 

lnformacje o systemie 

Za pomoCc:1. tego menu moi:na sprawdziC numer seryjny odbiornika i wersj� 

zainstalowanego oprogramowania. 

Przywr6cenie ustawieri fabrycznych 

Za pomoCct tego menu moiesz usunqC wszystkie kanaly i ustawienia. Kliknij ,,OK" 

i wprowadz has!o (domyslne has!o to 000000). 

UWAGA: wyb6r opcji .,Przywr6cenie ustawieri fabrycznych", wszystkie kana,ty, 

listy ulubionych kanal6w, ustawienia i inne dane wprowadzone przez 

uzytkownika zostanq usuniQte. 

Aktualizacja oprogramowania 

Za pomoCcl. zewn�trznego dysku USB mo.Zna zaktualizowaC oprogramowanie 

odbiornika oraz wykona6 kepi� zapasowc:1 wszystkich ustawiel'I (kana/ow, ustawiefl). 



Kontrola Rodzicielska 
Za pomoCcj, tego menu mo.i.na ustawiC haste dost�pu do ustawieri systemu, 

edytowa6 i przeglijda6 poszczeg61ne kanaty oraz zmienia6 haslo u.i.ytkownika 

Domyslne has!o to 000000. 

4.6 USB 

Media Player 

Uzywajqc przycisk6w 1;.{YJ, wybierz Zqdany tryb i nacisnij ,,OK": 

Plik - W tym trybie mo.i.na odtwarzaC pliki multimedialne 

(Muzyka/ Wideo / Zdj�cia). 

Video - W tym trybie na ekranie pojawi si� tylko lista plik6w video. 

Wybierz Zc:1dany plik i naciSnij OK�. aby go wySwietliC. 

Muzyka - w tym trybie zobaczysz tylko list� plik6w audio. Wybierz .i.ijdany plik i 

naciSnij przycisk nOK'', aby rozpoczciC stuchanie. 

Obrazy - W tym trybie na ekranie pojawiq si� wszystkie obrazy z urzqdzenia USB. 

Moi:esz przeglqdaC obrazy pojedynczo lub aktywowaC automatyczny tryb pokazu 

slajd6w. 

5.1 Pozostale informacje 

Aby rozwiqzaC problemy, przed skontaktowaniem si� z centrum serwisowym, post�puj 

zgodnie z ponii:szymi sugestiami. 

JeSli problem nie ustqpi, skontaktuj si� ze sprzedawcq lub centrum serwisowym. 

1. lnformacje nie Sci wySwietlane na panelu przednim (urzc1dzenie nie wlc1cza si�)-

UWAGA: Użytkownik w trakcie 
odtwarzania nagrań, filmów może 
Włączyć / Wyłączyć napisy 
naciskając Żółty przycisk na pilocie.



• Sprawdi. podFctczenie zasilania. 
• Pod�c1cz przew6d zasilajc1cy do innego gniazdka. 

2. Brak obrazu 
• Upewnij si�, 1:e urzctdzenie jest wtctczone. 
• Upewnij si�, 1:e kabel SCART/HDMI jest pod�c1czony do telewizora. 
• Upewnij si�, 1:e antena jest prawidlowo podlctczona do urzqdzenia. 
• Sprawd.Z poziom jasnoSci telewizora. 
• Upewnij si�, 1:e kana� jest aktualnie nadawany. 

3. S-taba jakoSC obrazu / dZ.wiqku 
• Upewnij si�, i.e w poblii:u urzctdzenia nie ma telefon6w kom6rkowych ani kuchenek 
mikrofalowych. 
• Sprawdi. poziom sygnalu oraz pod�ctczenie anteny. Aby poprawiC poziom sygna�u, 
wymieli anten� na anten� o wi�kszym wzmocnieniu. 
• Poziom sygnatu moi.e r6wniei. zalei.eC ad warunk6w pogodowych. 
4. Brak dZWiqku lub slaba jakoSC dZ.wiqku 

• Sprawdz, czy kabel SCART / HDMI jest prawidlowo podlsczony. 
• Sprawdi. poziomy gloSnoSci telewizora i odbiomika. 
• Upewnij siE;;i, i:e odbiornik lub telewizor nie jest w trybie MUTE. 
• Sprawdi. typ audio UeSli jest dost�pny) 

5. Pilot zdalnego sterowania nie dziala 
• Zmieli poloi.enie pilota bezpoSrednio w kierunku odbiornika i zblii. si� do ur2qdzenia. 

• Wymier'I baterie pilota zdalnego sterowania. 

5.2 ROZWl,4\ZYWANIE PROBLEMOW: 

PROBLEM MOZLIWA PRZYCZYNA MOZLIWE ROZWll',ZANIE 

Wskai.nik LED nie Swieci si� Brak zasilania pr�dowego Sprawd:Z: po/ctczenie zasilania 

Antena iest odtaczona 

Brak sygnalu 
Antena jest uszkodzona / 

Sprawdi. pol�czenie anteny nieprawid�owo ustawiona 

2:adne sygnaly nie sc:1. przesylane 

Brak obrazu lub dZWi�ku Wybrano niewlaSciwy tryb 
Wybierz w�aSciwy tryb na 

ekranie telewizora 
Dany kanat jest kodowany 

Kodowany / niedost�pny kanal Wybierz inny kana� 
/ niedost�pny 

Urzctdzenie jest wylc1czone WFcicz odbiornik 

Skieruj pilota na urzc1dzenie 
nie dalej nii: 8 metr6w od 

Pilot zdalnego sterowania 
Pilot nie jest skierowany na czujnika pilota oraz pod kqtem 

nie dzia/a urzc1dzenie 30 ° w poziomie i pionie do 
przodu urzc1dzenia 

Mi�dzy pilotem, a urzi:idzeniem Upewnij si�, i:e nie ma przeszk6d 
wyst�pujij przeszkody mi�dzy pilotem, a urzc1dzeniem. 



Baterie s1:1 wyczerpane 

Nie pami�tasz hasta 

Po przeniesieniu Podlc1czenie anteny w innym miejscu 
urzc1dzenia do innego moi.e by6 inne (nii.sza sHa sygnalu 
pomieszczenia nie ma powoduje slabszy odbi6r kanatu lub 
sygnalu brak svanatu) 

5.3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Odbiomik w pelni zgodny z DVB-T2 / C 

Szybka i fatwa aktualizacja dzi�ki portowi USB 

Wyjscie HDMI 1080p 

Wymier'l baterie na nowe 

Fabryczne haslo to 000000 

Sprawdi: podFctczenie anteny lub 

podFctcz wzmacniacz sygnalu 

Obsluga HEVC H265 (max 10bit). H264. MP3, MKV, MP4, JPEG, AVI etc. 

HEVC (max 10 bit) main profile@ level 4.1, main 10 profiles@level 4.1 

USB 2.0, FAT16 / 32 format and NTFS 

Odtwarzacz multimedialny plik6w AVI, MKV, MP3, MP4, H.264, JPEG itp. 

Obsluga nagrywania / nmeshift (PVR) 

Wieloj�zyczne OSD 

Rozdzielczosc: 1 0B0p, 1080i, 720p, 576p, 576i 

Automatyczne I r�czne wyszukiwanie kanal6w 

Obsl'uga napis6w i teletekstu 

EPG 7-dniowe, Elektroniczny Przewodnik po Programach 

SCART, HDMI 

Fonmat obrazu 4: 3PS, 4: 3LB, 16: 9 

Zasilanie 100-240V- 50/60Hz 

UWAGA: Zastrzegamy sobie, że niektóre zdjęcia i opisy w instrukcji mogą się różnić od 
wyświetlanych na ekranie.



DEKLARACJA ZGODNOSCI UE NR 28/04/2020

Dyrektywa EMC 2014/30/EU
Dyrektywa RoHS 2011/65/EU
EN 55032: 2015
EN 55035: 2017
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011 /65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie 
ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych 
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.




