UWAGA: Ze względu na aktualizacje lub błędy, treść tej instrukcji może nie odpowiadać rzeczywistemu produktowi.

Drogi kliencie,
Dziękujemy za zakup cyfrowego odbiornika naziemnego TELE System modelu TS6701 T2HD .
Ta instrukcja zawiera informacje odnośnie użytkowania urządzenia, podłączenia, obsługi oraz tego,
jak dbać o urządzenie; reasumując – dowiesz się więcej na temat swojego nowego odbiornika.
Dla ułatwienia poruszania się po niej, instrukcja została podzielona na kilka sekcji:
1. Pierwsza dotyczy instalacji, podłączenia odbiornika do innych urządzeń i funkcji pilota zdalnego
sterowania.
2. Druga skupia się na głównych funkcjach, gdzie podane są podstawowe informacje potrzebne do
codziennego korzystania z urządzenia.
3. Trzecia sekcja dedykowana jest zaawansowanemu użytkowaniu, personalizacji i bardziej
złożonym charakterystykom.
UWAGA
Korzystanie z odbiornika, choć proste, wymaga znajomości podstawowych informacji zawartych w
tej instrukcji. Zaleca się, zatem uważne jej przeczytanie. W ten sposób można korzystać z
urządzenia w sposób optymalny, bez problemów i usterek.
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1 Instalacja
1.1 Instrukcje bezpieczeństwa i utylizacji
W celu właściwego użytkowania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa, proszę przeczytać
następujące informacje dotyczące bezpieczeństwa.
ZASILANIE
• Ze względu na wbudowany zasilacz, odbiornik powinien być podłączony jedynie do gniazdka 230V ~ 50 Hz.
• Nie zdejmować pokrywy odbiornika. Wewnątrz urządzenia występuje wysokie napięcie dużej mocy, które
może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika. Wysokie napięcie występuje nawet wtedy, gdy urządzenie jest
w trybie czuwania, więc przed rozpoczęciem naprawy odbiornika należy odłączyć go od sieci. Niedozwolone
jest rozbieranie urządzenia - powoduje to natychmiastową utratę gwarancji!
PRZEWÓD ZASILAJĄCY
• Przed zainstalowaniem produktu należy sprawdzić integralność przewodu zasilającego, zwracając
szczególną uwagę na odcinek przy wtyczce do gniazdka oraz na miejsce, gdzie przewód wychodzi z
odbiornika. Jeśli jest on uszkodzony, nie wolno podłączać urządzenia - należy skontaktować się z centrum
serwisowym.
• Rozlokuj przewód zasilania tak, aby uniknąć zmiażdżenia go przez obiekty umieszczone na nim lub obok
niego. Należy również unikać umieszczania go w pobliżu przejścia, w którym może być przypadkowo
nadepnięty, nadcięty lub w inny sposób uszkodzony.
• W przypadku uszkodzenia kabla, należy odłączyć urządzenie od gniazdka zasilania i zwrócić się do
wykwalifikowanego personelu lub centrum serwisowego w celu wymiany.
PŁYNY
• Odbiornik trzymać z dala od wszelkiego rodzaju cieczy. Nie umieszczać żadnych przedmiotów, takich jak
wazony, nawilżacze itp. wypełnionych płynami przy urządzeniu. Odbiornika nie wolno instalować w
miejscach, gdzie może zostać spryskany lub zwilżony ani w środowisku o dużej wilgotności, gdzie płyny
ulegają skraplaniu.
• Jeśli odbiornik jest w kontakcie z płynami, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka. NIE DOTYKAĆ
odbiornika rękami, dopóki nie zostanie odłączony.
DROBNE ELEMENTY
• Trzymaj szpilki i inne drobne przedmioty z dala od odbiornika. Przedmioty, które wpadną do wnętrza
urządzenia przez otwory wentylacyjne, mogą spowodować poważne uszkodzenia.
CZYSZCZENIE
• Przed czyszczeniem należy odłączyć odbiornik od gniazdka elektrycznego.
• Aby oczyścić urządzenie z zewnątrz użyj miękkiej suchej ściereczki lub ściereczki zwilżonej wodą.
Unikaj stosowania chemikaliów i rozpuszczalników.
WENTYLACJA
• Upewnij się, że urządzenie jest zainstalowane w miejscu, gdzie występuje dobra cyrkulacja powietrza, aby
umożliwić wystarczające odprowadzanie ciepła i uniknąć przegrzania.
• Aby zapewnić odpowiednią wentylację, właściwe jest zapewnienie minimalnej odległości 10 cm po
obu stronach urządzenia i odstępu 15 cm powyżej urządzenia.
• Otwory wentylacyjne muszą być odsłonięte, a nie zakryte przez obecność ciał obcych, takich jak gazety,
obrusy, tkaniny obiciowe, zasłony, dywany itp.
• Nie instaluj odbiornika w pobliżu źródła ogrzewania (kaloryfery, grzejniki, itp.) lub innych urządzeń
generujących ciepło (amplitunery, odtwarzacze wideo, itp.).
UWAGA!
• Trzymaj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Torba z tworzywa sztucznego może być niebezpieczna. Aby uniknąć ryzyka uduszenia przechowuj torby w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie wystawiaj odbiornika i pilota zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Urządzenie należy umieścić na stabilnym i bezpiecznym podłożu.
• Podłącz urządzenie do gniazdka dopiero po zakończeniu instalacji.
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UTYLIZACJA
•
Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zabrania się wyrzucać tego produktu do środowiska lub
wrzucać go razem z mieszanymi odpadami komunalnymi. Kto nie przestrzega tej reguły, podlega
karze zgodnie z obowiązującymi ustawami.
• Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia uniknięcie potencjalnych szkód dla środowiska i
zdrowia ludzkiego, a także ma na celu ułatwienie recyklingu części i materiałów w nim zawartych, co
daje oszczędność energii i zasobów.
• Producent posiada systemy do odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RAEE lub REEE),
sortowania odpadów z produktów, system oczyszczania z wykorzystaniem roślin - wszystkie są zgodne z
obowiązującymi przepisami.
• Zanieś nienadający się już do użytku produkt (oraz wszelkie akcesoria, wliczając w to baterie) do
autoryzowanego punktu zbiórki, który może przechowywać odpady elektryczne i elektroniczne. Ewentualnie,
można oddać zużyty lub stary sprzęt do sprzedawcy przy zakupie nowego odpowiednika lub podobnego
sprzętu - bezpłatnie - w przypadku urządzeń gospodarstwa domowego według wymiarów zewnętrznych
mniejszych niż 25 cm.
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1.2 Opis i podłączenie produktu
1.2.1 Przedni panel

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

WŁĄCZNIK/Tryb czuwania.
CH- Poprzedni kanał – przycisk zmiany.
CH+ Następny kanał – przycisk zmiany.
LED – Wskaźnik stanu gotowości (czerwony).
WYŚWIETLACZ Czterocyfrowy, świetlny, siedem segmentów.
IR – Czujnik podczerwieni dla pilota zdalnego sterowania.
USB – Złącze do podłączenia nośnika z własnymi treściami multimedialnymi (filmami, zdjęciami,
muzyką) oraz do nagrywania wideo z wbudowanego tunera naziemnej telewizji cyfrowej, o ile
zezwala na to transmisja.

UWAGI
• Pełna zgodność z urządzeniami pamięci masowej USB sformatowanymi w systemie plików FAT32.
• Nie ma gwarancji zgodności ze wszystkimi urządzeniami pamięci USB dostępnymi na rynku.
• Zalecamy używania dysku twardego USB z zewnętrznym zasilaczem, ponieważ odbiornik może nie
zapewnić właściwego zasilania za pośrednictwem portu USB. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia
urządzenia pamięci masowej.
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1.2.2 Złącza tylnego panelu

1. RF IN Wejście sygnału antenowego.
2. RF OUT Wyjście pętli sygnału anteny do podłączenia urządzenia wyposażonego w tuner cyfrowej
telewizji naziemnej (opcjonalnie).
3. COAXIAL Koncentryczne cyfrowe wyjście audio do podłączenia wielokanałowego wzmacniacza
dźwięku kina domowego (opcjonalnie).
4. HDMI Cyfrowe wyjście HDMI audio-video w wysokiej rozdzielczości, dedykowane do podłączenia
ekranu za pomocą interfejsu HDMI.
ZAUWAŻ, ŻE...
Jeżeli ekran podłączony do odbiornika za pośrednictwem interfejsu HDMI sprawia kłopoty, należy
najpierw podłączyć odbiornik przez gniazdo SCART i dopasować Rozdzielczość na stronie z menu
Obraz tego samego odbiornika z zachowaniem zgodności z podłączonym ekranem.
5. SCART TV
standardowej rozdzielczości analogowe wyjście audio-wideo do podłączenia
monitora/telewizora; alternatywa dla wyjścia HDMI.

1.3 Pilot zdalnego sterowania
Wiedza, jak posługiwać się pilotem zdalnego sterowania stanowi podstawę do korzystania z
odbiornika, umożliwiając w łatwy sposób nawigowanie pomiędzy różnymi funkcjami w menu.

1.3.1 Baterie
Informacje i ostrzeżenia
Włóż albo wymień baterie przed pierwszym użyciem lub gdy pilot zdalnego sterowania nie reaguje
prawidłowo na przyciski. Zgodny z bateriami: 2 x AAA, 1,5 V.
Aby zapobiec wyciekowi żrącej cieczy, która może uszkodzić pilota, zaleca się wyjąć baterie, gdy
urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu.
Unikaj korzystania z różnych typów baterii lub akumulatorów nowych i używanych razem.
Wkładanie i wymiana
Po otwarciu komory baterii z tyłu pilota, włóż 2 baterie (typ AAA) zachowując prawidłową
biegunowość, jak wskazano w komorze baterii. Następnie załóż klapkę.
Usuń zużyte baterie, które muszą być zutylizowane niezależnie od odpadów domowych i dostarczone
do dowolnego punktu odbioru zużytych baterii.
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1.3.2 Przyciski i funkcje pilota zdalnego sterowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

MUTE Wyciszanie dźwięku.
FAV Otwiera listę ulubionych kanałów.
SUB Wybór dostępnych napisów.(*)
0÷9 (przyciski alfanumeryczne) Zmiana kanału
lub wprowadzenie wartości alfanumerycznych w menu.
MENU Menu główne.
OK Przycisk akcji/zmiany lub przywołania listy kanałów.
EPG Elektroniczny przewodnik po programach.(*)
PgDn – PgUp Do poruszania się wewnątrz menu.
VOL +/- Regulacja poziomu głośności dźwięku.
REV/FWD Szybkie przewijanie wstecz/do przodu.
PREV/NEXT Poprzedni/następny.
PLAY Rozpoczyna/wznawia odtwarzanie multimediów.
PAUSE Wstrzymuje odtwarzanie multimediów.
REC Funkcja nagrywania.
Timeshift wejść do trybu Timeshift.
ZOOM: Naciśnij, aby włączyć/zmienić powiększenie.
ASPECT Przełącza format 4:3/16:9.
(ON/Standby) Włącznik/tryb czuwania.
TTX Teletekst.(*)
INFO Wyświetla na ekranie info kanału lub zawartość
multimediów.(**)
RECALL Cofnij/Powrót do poprzedniego kanału.
LIST Dostęp do PVR.
EXIT
Wyjście z menu, EPG lub innej informacji
wyświetlanej na ekranie.
▲, ▼, ◄, ► (Strzałki kursora) Nawigacja po menu i EPG.
GOTO Wybór czasu.
CH +/- Następny/poprzedni kanał.
LANG Wybór dostępnych ścieżek audio.(*)
STOP Zatrzymuje odtwarzanie multimediów lub
nagrywanie.
Repeat Powtarzanie odtwarzania
TV/Radio Wybór usług Telewizja/Radio
TIMER Menu dla ręcznego zaprogramowania czasu
nagrywania lub oglądania.
V-Format Ustawienie rozdzielczości dla wyjścia HDMI

Informacje o programach, teletekst, napisy i dodatkowe
ścieżki dźwiękowe są dostarczane przez nadawcę danego
kanału. Dane te mogą być niekompletne lub nieobecne.
(*)
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1.4 Przed instalacją odbiornika
Po zakończeniu podłączania odbiornika (pkt. 1.2.2), gdy zasilacz sieciowy zostanie podłączony do sieci,
odbiornik uruchomi się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, włącz urządzenie za pomocą
odpowiedniego przycisku na pilocie lub panelu przednim. Na ekranie wyświetli się prosty kreator
instalacji.
ZAUWAŻ, ŻE...
Kreator instalacji zostanie uruchomiony nie tylko przy pierwszej instalacji, ale także po zresetowaniu
odbiornika (pkt. 3.6.2).
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
Kraj
Ustaw Kraj instalacji za pomocą przycisków strzałek ◄/► i przejdź dalej, przyciskając strzałkę ▼.
UWAGA
Nieprawidłowe ustawienie parametru Kraj
identyfikacji i ustalania kanałów.

może prowadzić do częściowej lub nawet braku

Zasilanie anteny
Za pomocą przycisków strzałek ◄/► wybierz "WŁĄCZ", jeśli do odbiornika podłączona jest aktywna
antena i przejdź dalej, naciskając strzałkę ▼.
LCN (Logiczna Numeracja Kanałów)
Używając przycisków strzałek ◄/► wybierz "WŁĄCZ" dla numerowania LCN, następnie kontynuuj,
przyciskając strzałkę ▼.
UWAGA
Z LCN ustawionym na WŁĄCZONY, odbiornik automatycznie ustawia numerowanie Listy Kanałów
"Przez LCN" (pkt. 3.1.3).
Język OSD
Wybierz język menu ekranowego wyświetlanego na ekranie OSD (On Screen Display) za pomocą
przycisków strzałek ◄/►. Następnie uruchom wyszukiwanie kanałów, naciskając "OK".
Wyszukiwanie kanałów
Zaczekaj do końca automatycznego wyszukiwania kanałów, podczas którego odbiornik zapisze
znalezione kanały. Jeśli opcja LCN jest włączona, odbiornik automatycznie przypisze je do lokalizacji
na liście według logicznej numeracji (LCN) wymaganej przez nadawców tych kanałów. W przypadku,
gdy dwa lub więcej kanałów wymaga tej samej pozycji na liście, odbiornik autonomicznie zapewni
automatyczne przypisanie pozycji. Listę kanałów można później zmienić za pomocą menu Edycja
programu (pkt. 3.1.1).
Oglądanie programów
Po wykonaniu powyższych czynności i pomyślnej instalacji, można teraz korzystać z dostępnych
cyfrowych kanałów naziemnych i odtwarzacza multimedialnego USB.
UWAGI I OSTRZEŻENIA
• Niektóre kanały mogą być niewidoczne, ponieważ podlegają kodowaniu lub nie są kompatybilne z
tym odbiornikiem.
• W trakcie użytkowania odbiornika, z czasem kanały mogą stać się nieaktualne lub parametry
transmisji mogą ulec zmianie. Dobrze jest okresowo odświeżyć Listę Kanałów (pkt. 3.3).
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2 Główne funkcje
UWAGA
Przed przeczytaniem tego rozdziału powinieneś zapoznać się z poprzednim.
W celu ułatwienia korzystania z odbiornika i zarządzania wieloma kanałami cyfrowymi, istnieje kilka
okien i menu dostępne po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie (pkt. 1.3.2). Są one przeznaczone
do częstego stosowania, a ich funkcje są niezbędne do szybkiej interakcji z odbiornikiem.
Opisy ustawień i modyfikacji zaawansowanego użytkowania znajdują się w Rozdziale 3.

2.1 Pasek informacji o kanale
Za każdym razem po zmianie kanału lub naciśnięciu przycisku INFO, na kilka sekund pojawi się okno
informacyjne na dole ekranu. Okno to jest również znane, jako pasek informacyjny danego
kanału. Informacje, które mogą być na nim wyświetlane to:
1. Numer kanału.
2. Nazwa kanału.
3. Obecny czas.
4. Czasy i tytuły bieżącego i następnego program.
Dodatkowo, gdy pasek informacyjny kanału jest aktywny, po ponownym naciśnięciu INFO wyświetlą
się szczegółowe informacje o bieżącym i następnym programie.
ZAUWAŻ, ŻE...
Jeśli nadawca nie przekazuje powyższych informacji, nie pojawią się one na banerze kanału.

2.2 Szybki wybór kanału TV/Radio
Aby zmienić kanał, wykonaj jedną z poniższych procedur:
•
•

Naciśnij CH + /- na pilocie zdalnego sterowania, aby przejść do następnego/poprzedniego kanału.
Wprowadź żądany numer kanału za pomocą przycisków numerycznych 0 ÷ 9 na pilocie.

•
•
•

Użyj przycisków ▲/▼, aby przewinąć listę o jeden kanał.
Naciśnij przyciski PgDn/PgUp aby szybko przewinąć listę o jedną stronę.
Naciśnij przycisk OK na wybranym kanale, aby dostroić się do niego.

Alternatywnie, aby wygodnie zarządzać dużą ilością kanałów telewizyjnych i radiowych, którą
dostarcza cyfrowa naziemna transmisja, użyj listy szybkiego dostępu do kanałów podczas oglądania
programu przez naciśnięcie przycisku OK na pilocie, a następnie:

Opisy zaawansowanego zarządzania listą kanałów, zwłaszcza listą ulubionych kanałów, znajdują się w
punkcie 3.1.1.

2.3 Elektroniczny przewodnik po programie (EPG)
Niektóre cyfrowe kanały telewizyjne nadają, oprócz danych audio-wideo bieżącego kanału, informacje
o bieżącym programie, a nawet codzienny lub tygodniowy program telewizyjny.
Aby zapoznać się z EPG, naciśnij przycisk EPG na pilocie, albo, alternatywnie, dostań się do
menu Program > EPG, a następnie:
•
Za pomocą przycisków ◄/► wybierz kanał do oglądania.
•
Za pomocą przycisków ▲/▼ przełączysz się między publikacjami programu na wybranym kanale.
•

Użyj przycisku EXIT, aby wyjść z EPG.

Z tego menu, naciskając przycisk OK (Zaplanuj), można również zaprogramować nagrywanie z
timerem lub oglądać wybraną publikację (pkt. 2.7).
UWAGA
Informacje EPG są opcjonalnymi danymi przekazywanymi przez nadawców. W związku z tym brak
wszystkich lub niektórych z informacji, nie jest objawem uszkodzenia odbiornika.

2.4 Funkcja Teletekstu
Jeśli wyświetlany kanał wyposażony jest w danych teletekstu:
•

Użyj przycisku TTX, aby go uruchomić.
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•
•

Użyj przycisków numerycznych 0 ÷ 9 do wprowadzenia numeru strony, przycisków strzałek ◄/►, aby przejść do
podstrony i kolorowych przycisków, aby przejść do stron wskazanych/oznaczonych.
Ponownie naciśnij przycisk T TX lub EXIT, aby wyjść.

2.5 Opcja Dźwięku i Napisów
Jeśli bieżący kanał jest nadawany ze ścieżką dźwiękową w kilku językach i/lub zawiera napisy, możesz
wybrać ścieżkę dźwiękową i napisy, które wolisz. Procedura jest następująca:
•
•
•

Naciśnij LANG lub SUBTITLE na pilocie zdalnego sterowania.
Wybierz za pomocą przycisków strzałek ▲/▼, ścieżkę dźwiękową lub napisy, które chcesz.
Naciśnij OK, aby potwierdzić.

Ponadto, podczas słuchania ścieżki audio, strzałki ◄/► pozwolą Ci zarządzać lewym i prawym
kanałem dźwiękowym; ta regulacja polecana jest tylko zaawansowanym użytkownikom.

2.6 Funkcje USB
Port USB znajdujący się na przednim panelu urządzenia jest przeznaczony przede wszystkim do
podłączenia zewnętrznych urządzeń pamięci masowej z interfejsem USB 2.0 w celu rejestrowania
programu z tunera wbudowanego w odbiornik lub odtwarzania multimediów.

2.6.1 Używanie i ostrzeżenia
Przed przystąpieniem do korzystania z pamięci masowej USB, takiej, jak dysk twardy (napęd HDD) lub
pendrive, zastosuj się do tych ważnych zasad i ostrzeżeń poniżej.

2.6.1.1 Połączenie i formatowanie dysku
Urządzenie USB musi być sformatowane w systemie plików FAT32 lub NTFS i aby skorzystać z funkcji
nagrywania wideo (pkt. 2.6.2), musi mieć w zależności od potrzeb odpowiednią ilość wolnej pamięci.
Przy pierwszym podłączeniu urządzenia pamięci USB lub po zastosowaniu formatowania, odbiornik
utworzy folder o nazwie HBPVR, który będzie używany do archiwizowania nagrań.
UWAGI
• Zaleca się korzystać z dysków twardych z zewnętrznym zasilaczem, ponieważ zasilanie z portu
USB odbiornika może być niewystarczające: istnieje ryzyko uszkodzenia dysku i/lub odbiornika!
• Odbiornik jest kompatybilny tylko z urządzeniami pamięci masowej USB sformatowanymi w
systemie plików FAT32 lub NTFS.
• Zgodność nie jest gwarantowana ze wszystkimi urządzeniami pamięci USB dostępnymi na rynku.

2.6.1.2 Odłączanie dysku
Aby odłączyć pamięć, w celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia lub pliku, wskazane jest, by wykonać
to tylko w czasie bezczynności portu USB (gdy nic nie nagrywamy czy odtwarzamy); najlepiej, gdy
odbiornik znajduje się w trybie czuwania a port USB ma wtedy wyłączone zasilanie.
UWAGA
Usunięcie pamięci podczas zapisu (nagrywania) lub odczytu danych (odtwarzania) może spowodować
uszkodzenie zawartości lub nawet nośnika.

2.6.2 Osobisty Rejestrator Wideo (PVR)
Przed przystąpieniem do korzystania z pamięci masowej USB, takiej, jak dysk twardy (napęd HDD) lub
pendrive, zastosuj się do istotnych zasad i ostrzeżeń podanych w pkt. 2.6.1.
Nagrywanie programów TV
ZAUWAŻ, ŻE...
• Odbiornik jest wyposażony w jeden tuner. Podczas nagrywania, może on wyświetlić inny kanał, pod
warunkiem, że ten ostatni jest nadawany na tej samej częstotliwości, co kanał nagrywany.
• Nadawcy mogą zdecydować o zakazie nagrywania ze względu na kwestie związane z ochroną praw
autorskich.
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•

Nagrywanie jest możliwe tylko w przypadku kanałów telewizyjnych nadawanych w zwykłym
formacie, a nie kodowanych kanałów telewizyjnych.

Natychmiastowe nagrywanie
Aby rozpocząć nagrywanie ręczne, wybierz żądany kanał i naciśnij przycisk REC. Aby zatrzymać
nagrywanie, naciśnij przycisk STOP i potwierdź.
Planowane nagrywanie
Możesz zaplanować kilka nagrań z timerem ręcznie (albo alternatywnie, podczas oglądania), dostając
się do menu programowania timera przyciskiem TIMER na pilocie lub przez menu EPG przyciskając
OK (Zaplanuj). Patrz punkt 2.7.

2.6.2.1 Odtwarzanie nagranej treści
Nagrane pliki są zapisywane w pamięci USB przeznaczonej do tego celu i są dostępne po uzyskaniu
dostępu do folderu HBPVR z menu Multimedia > PVR.
Naciśnięcie przycisku OK na nagraniu rozpocznie odtwarzanie. Naciśnij CZERWONY, aby przełączyć
się z trybu podglądu, na pełny ekran i odwrotnie.
Podczas odtwarzania, użyj przyciskówlub(PLAY/PAUSE), aby je wstrzymać/wznowić, /
(REW/FWD), aby przewinąć do tyłu/do przodu i  (STOP), aby zatrzymać odtwarzanie.

2.6.2.2 Multimedialny Odtwarzacz USB
Funkcja Odtwarzacz Multimedialny, powszechnie nazywana Media Player’em, pozwala na:
1. Odtwarzanie treści wideo MPEG 2 /MPEG 4,
2. Słuchanie muzyki w formacie MP3,
3. Wyświetlanie obrazów JPEG z pamięci podłączonej poprzez port USB.
Przed przystąpieniem do korzystania z pamięci masowej USB, takiej, jak dysk twardy (napęd HDD) lub
pendrive, zastosuj się do istotnych zasad i ostrzeżeń podanych w pkt. 2.6.1.
Uzyskaj dostęp do USB > menu Multimedia, wybierz właściwy typ mediów, który chcesz otworzyć:
Muzyka, Zdjęcia lub Film, następnie wybierz właściwy folder używając ▲/▼ i OK (RECALL, aby
wrócić do poprzedniego folderu) i wybierz żądany plik używając ▲/▼:
Menu Muzyka
Aby uruchomić plik muzyczny, naciśnij OK. Podczas odtwarzania, użyj/ (PLAY/PAUSE), żeby
zakończyć lub wznowić odtwarzanie, przyciski / (REW/FWD), aby przewinąć do tyłu/do przodu i
/ (NEXT/PREV), aby przejść do następnego/poprzedniego utworu.
Menu Zdjęcia
Naciśnij OK na pliku ze zdjęciem, aby otworzyć go w trybie pełnoekranowym. Użyj / (NEXT/PREV,
aby przejść do następnego lub poprzedniego zdjęcia lub EXIT, aby powrócić do listy plików.
Alternatywnie, naciśnij / (PLAY/PAUSE), aby rozpocząć pokaz slajdów ze zdjęć na liście lub
naciśnij NIEBIESKI, aby przejść do widoku siatki.
Menu Film
Naciśnij OK na pliku audio-wideo, aby go uruchomić. Naciśnij CZERWONY, aby przełączyć się z trybu
podglądu, na pełny ekran i odwrotnie. Podczas odtwarzania, użyj przyciskówlub(PLAY/PAUSE),
aby je wstrzymać/wznowić, / (REW/FWD), aby przewinąć do tyłu/do przodu i  (STOP), aby
zatrzymać odtwarzanie.
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2.7 Programowanie czasowe
W trybie oglądania, naciskając przycisk TIMER włączysz menu ręcznego zaprogramowania
nagrywania lub oglądania o zadanym czasie dla więcej niż jednego zdarzenia.
Aby ustalić czas dla zdarzenia, naciśnij CZERWONY przycisk (Dodaj) i ustaw następujące parametry:
1. Typ Kanału: wybierz pomiędzy Telewizyjnym a Radiowym.
2. Numer Kanału: numer danego kanału.
3. Data rozpoczęcia: data (w formacie MM/DD/RRRR). (UWAGA na kolejność!)
4. Czas rozpoczęcia: czas rozpoczęcia zdarzenia (gg: mm).
5. Czas zakończenia: czas zakończenia zdarzenia (gg: mm).
6. Powtórz : częstotliwość powtarzania zdarzenia.
7. Tryb: Tryb czasowy pomiędzy wizją (Widok) lub nagrywaniem (Nagrywanie).
ZAUWAŻ, ŻE...
• Nagrywanie jest dozwolone tylko w przypadku kanałów telewizyjnych nadawanych w zwykłym
formacie, a nie kodowanych kanałów telewizyjnych.
• Zaplanowanie zdarzenia, które obejmuje czas po północy jest niedozwolone.
Zapisz dane, naciskając przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania (lub EXIT, aby anulować).
Następnie, aby zmienić lub anulować timer z listy, wybierz ustawione zdarzenie i
naciśnij ZIELONY (Edytuj) lub NIEBIESKI (Usuń) przycisk.
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3 Funkcje zaawansowane
UWAGA
Zmiana niektórych parametrów w menu może mieć wpływ na poprawne działanie odbiornika. Dlatego
należy uważnie przeczytać ten rozdział instrukcji przed przystąpieniem do jakichkolwiek zmian.
Aby zapobiec manipulowaniu przy pewnych ustawieniach, niektóre funkcje/menu są chronione przez
kod zabezpieczający (patrz pkt. 3.6.2)
Podczas normalnego oglądania programu, naciśnięcie przycisku MENU na pilocie spowoduje
pojawienie się na ekranie Menu Głównego, gdzie znajdziesz następujące podmenu:
1. Program
2. Obraz
3. Wyszukiwanie kanałów
4. Czas
5. Opcje
6. System
7. USB
GŁÓWNE ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO MENU
Aby poruszać się między różnymi zakładkami menu użyj:
• Przycisków strzałek ▲ ▼ ◄ ►, aby wybrać pozycje menu oraz opcje.
• Przycisk OK, aby otworzyć menu lub potwierdzić wybór.
• Przyciski 0-9 aby wprowadzić wartość liczbową.
• Przycisk EXIT generalnie służy do wyjścia z menu lub powrót do poprzedniego.
Weź pod uwagę wszelkie opisy zawarte w różnych zakładkach menu, wyjaśniające jak aktywować
określoną funkcję poprzez odpowiedni przycisk na pilocie.

3.1 Menu kanałów
3.1.1 Edycja programu
Menu pozwalające edytować listę kanałów. Aby uzyskać dostęp do tego menu wymagany jest PIN.
Przenoszenie kanałów
Wybierz kanał, który chcesz przenieść z głównej listy, naciśnij CZERWONY przycisk (Przenieś),
następnie za pomocą przycisków strzałek ▲ ▼ wybierz pozycję i naciśnij OK, aby potwierdzić.
ZAUWAŻ, ŻE...
Funkcja zmiany pozycji kanału zależy od tego, czy tryb LCN (pkt. 3.1.3) jest aktywowany, czy nie.
Ściślej mówiąc, jeśli LCN jest włączony, funkcja przeniesienia jest niedostępna; natomiast wyłączenie
LCN aktywuje wcześniej wspomnianą funkcję.
Pomijanie kanałów
Za pomocą przycisków CH+/- na pilocie zdalnego sterowania można zaznaczyć jeden lub więcej
kanałów, aby pominąć je podczas zmiany. Zaznacz kanał do pominięcia na liście i naciśnij przycisk
ZIELONY (Pomiń).
Blokada kanału
W celu ręcznego zabezpieczenia kanału, czego rezultatem będzie możliwość jego oglądania po
podaniu PIN zdefiniowanego w systemie przed instalacją, zaznacz główny kanał z listy i naciśnij
przycisk ŻÓŁTY (Zablokuj), co aktywuje blokadę.
Usuń kanał
Aby usunąć kanał z listy, naciśnij przycisk NIEBIESKI (Usuń) i potwierdź akcję przyciskiem OK.
UWAGA
Usunięty kanał zostanie przywrócony po Auto wyszukiwaniu (pkt. 3.3)
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Lista Ulubionych Kanałów
W celu utworzenia listy ulubionych kanałów, wybierz żądany kanał z listy głównej, naciśnij
przycisk FAV, wybierz typ listy ulubionych, potwierdź OK a potem naciśnij EXIT. Postępuj podobnie w
przypadku innych kanałów oraz typów listy ulubionych.
Aby wywołać utworzoną listę ulubionych, podczas oglądania użyj przycisku FAV i strzałek ◄/► na
pilocie. Następnie, by przejść z powrotem do głównej listy kanałów, naciśnij OK w trybie oglądania.
Zmiana nazwy kanałów
Aby zmienić nazwę kanału, wybierz go z listy i naciśnij przycisk RECALL (Zmień nazwę). Potem wpisz
nową nazwę na wirtualnej klawiaturze i naciśnij OK, aby potwierdzić.

3.1.2 EPG
Wyświetla EPG (Elektroniczny przewodnik po programach). Patrz punkt 2.3.

3.1.3 Sortowanie
Lista kanałów może być sortowana za pomocą jednej z dostępnych opcji: według Częstotliwości Przez LCN - Przez ONID - Przez Nazwę Serwisu - Przez ID Serwisu.

3.1.4 LCN (Logiczne Numerowanie Kanałów)
Funkcja logicznego numerowania kanałów (ang. Logical Channel Numbering) powoduje, że kanały
będą sortowane automatycznie w zależności od pozycji ustalonej przez ich nadawców. W przypadku
konfliktu, gdy dwa lub więcej kanałów wymaga takiej samej pozycji, odbiornik automatycznie
przypisze pozycje na liście kanałów.
UWAGA
W przypadku zmiany stanu parametru LCN z włączony na wyłączony lub odwrotnie, może zajść
potrzeba utworzenia od nowa całej listy kanałów (pkt. 3.3).

3.2 Menu Obraz
Menu Obraz ma następującą stronę konfiguracji, aby dostosować wyświetlanie zgodnie z
charakterystyką ekranu / TV podłączonego do odbiornika:
1. Proporcje: zmiana formatu ekranu / TV podłączonego do odbiornika, pomiędzy 16:9 a 4:3, i
sposobu prezentacji obrazów o różnym formacie ekranu:
a. 16:9 Wide Screen: 4:3 obraz zostanie dopasowany do całego ekranu.
b. 16:9 Pillar Box: gdy film źródłowy jest nadawany w formacie 4:3, odbiornik wyświetli dwa czarne
pasy (po lewej i po prawej stronie), aby wypełnić ekran bez zniekształcania oryginalnego obrazu.
c. 16:9 Pan Scan: Film 4:3 będzie proporcjonalnie dostosowany do szerokości ekranu, poprzez
ucięcie górnej i dolnej części obrazu.
d. 4:3 Letter Box : gdy film źródłowy jest nadawany w formacie 16:9, odbiornik wyświetli dwa czarne
pasy: u góry i u dołu ekranu, aby go wypełnić bez zniekształcania oryginalnego obrazu.
e. 4:3 Pan Scan: Film 16:9 będzie proporcjonalnie dostosowany do wysokości ekranu, poprzez
ucięcie bocznych części obrazu.
f. 4:3 Full: Dla ekranów w formacie 4:3, obraz filmów 16:9 zostanie zwężony do krawędzi ekranu.
2. Rozdzielczość: Ustawienie rozdzielczości wideo dla wyjścia HDMI.
UWAGA
Jeżeli ekran podłączony poprzez HDMI sprawia kłopoty, należy najpierw podłączyć go do odbiornika
przez gniazdo SCART i ustawić rozdzielczość zgodną z podłączanym ekranem.
3. Format TV: system TV (PAL lub NTSC).

3.3 Menu Wyszukiwania Kanałów
Podczas pierwszej instalacji, dekoder automatycznie wyszukuje dostępne kanały. Ze względu na
aktywacje nowych usług telewizyjnych i radiowych lub zmiany ze strony nadawców, zaleca się
okresowe przeinstalowanie lub uaktualnianie listy kanałów odbiornika.
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Automatyczne wyszukiwanie
Naciśnij przycisk OK na tej pozycji w menu, aby przeinstalować całą listę kanałów.
UWAGA
W ten sposób usuniesz poprzednią listę kanałów.
Ręczne wyszukiwanie
Aby uzyskać dostęp do menu ręcznego wyszukiwania naciśnij OK na pozycji w menu. Następnie
wybrać Kanał za pomocą przycisków strzałek ◄/► i wciśnij OK, aby przeprowadzić skanowanie.
Kraj
Ustaw Kraj instalacji odbiornika.
UWAGA
Nieprawidłowe ustawienie Kraj może prowadzić do częściowej lub nawet do braku identyfikacji i
przechowywania kanałów.
Zasilanie anteny
Jeśli używasz aktywnej anteny wybierz "WŁĄCZ", aby ją zasilić; jest to konieczne, na przykład dla
niektórych anten pokojowych, które muszą być zasilane przez odbiornik.

3.4 Menu Czas
Menu do ustawiania czasu w odbiorniku, z funkcją auto-przechodzenia w tryb czuwania, a także
automatycznego wyłączania i włączania.

3.4.1 Czas
Poniższe
ustawienia
są
dostępne
w
zależności
od
wartości
przypisanej
do
parametru Przesunięcie czasowe:
1. Auto: automatyczna synchronizacja czasu (zalecane), zgodnie z informacją przekazaną przez
cyfrowe kanały naziemne.
2. Ręcznie: ręczna regulacja czasu. Użytkownik musi określić Strefę Czasową , czyli odchylenie od
światowego pomiaru czasu w Greenwich (Greenwich Mean Time-GMT). Dla Polski, różnica ta
wynosi +1 g (GMT + 1).
Parametr Region Kraju jest zawsze ustawiony automatycznie przez odbiornik, zgodnie z ustalonym
Krajem w trakcie instalacji (pkt. 3.3).

3.4.2 Uśpienie
Odbiornik jest wyposażony w funkcję oszczędzania energii, która powoduje, że po trzech godzinach
trybu działania bez jakiegokolwiek polecenia użytkownika, odbiornik automatycznie przechodzi w stan
czuwania. Funkcja ta jest fabrycznie włączona i może być wyłączona lub zmieniona w menu.

3.4.3 W(y)łączanie
Menu do dowolnego programowania automatyczne wyłączenia i/lub włączenia odbiornika: ustaw
odpowiednie parametry Włączania i/lub Wyłączania i stwórz swój harmonogram.

3.4.4 ZAAW Czasomierz
Wejść do menu programowania timera (czasomierza) (patrz pkt. 2.7)

3.5 Menu Opcje
Dostępne są następujące elementy:
1. Język OSD: Język menu ekranowego (OSD-On Screen Display).
2. Język napisów: język napisów w programach telewizyjnych.
3. Język audio: domyślny język ścieżki dźwiękowej programów telewizyjnych.
4. Dźwięk cyfrowy: kodowanie dźwięku wyjścia Cyfrowe Stereo (PCM) i oryginalnego źródłowego z
lub bez przechodzenia przez złącze HDMI (RAW HDMI Wł. i RAW HDMI Wył).
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UWAGA
• Prawidłowe działanie powyższych ustawień dźwięku i napisów jest uzależnione od nadawcy i w
jego gestii leży przesyłanie wymaganych informacji dla danego kanału.
• Tylko w odniesieniu do ustawień Napisy i Dźwięk, aby zastosować zmiany, konieczne jest ponowne
uruchomienie odbiornika (w trybie czuwania – odłączyć od źródła prądu na kilku sekund).

3.6 Menu System
3.6.1 Kontrola rodzicielska
W menu Kontrola rodzicielska możesz ograniczyć dostęp do kanałów i zabezpieczyć je osobistym
numerem identyfikacyjnym (PIN), czyli 6-cyfrowym hasłem numerycznym.
ZAUWAŻ, ŻE...
• To menu jest zawsze chronione kodem PIN.
• Domyślny kod PIN to “000000”.
Włącz to menu, aby zmienić lub wyłączyć funkcję ochrony. Pozwala to na kontrolę niektórych
„wątpliwych” treści. Gdy kanał, który oglądasz transmituje program z informacją o przedziale
wiekowym, odbiornik porówna ją z parametrem Wiek ustalonym w menu, i w przypadku niezgodności
zablokuje kanał. Pojawi się wniosek o zezwolenie na oglądanie kanału po wprowadzeniu kodu PIN.

3.6.2 Ustawienie hasła
Menu ustawienie hasła pozwala ustawić osobisty kod PIN.
UWAGI I OSTRZEŻENIA
• To menu zawsze jest chronione kodem PIN.
• Domyślny kod PIN to “000000”.
• Jeśli zmodyfikowałeś kod PIN i go nie pamiętasz, użyj uniwersalnego kodu PIN "888888", aby
uzyskać dostęp do menu Ustaw hasło (pkt. 3.6.2) i ponownie ustaw swoje osobiste hasło.

3.6.3 Przywrócenie ustawień fabrycznych (reset)
Funkcja przywracania ustawień fabrycznych odbiornika jest powszechnie nazywana Resetem. Aby
zresetować odbiornik, wybierz pozycję Przywracanie ustawień fabrycznych, naciśnij OK, a
następnie potwierdź proces przywracania ponownie naciskając OK.
UWAGA
W ten sposób stracisz wszystkie ustawienia użytkownika
kanały. Najnowsza wersja oprogramowania pozostanie.

oraz

wszystkie

wyszukane

3.6.4 Informacje
Tu znajdziesz informacje o systemie odbiornika, w szczególności o aktualnej wersji oprogramowania.

3.7 Aktualizacja oprogramowania
3.7.1 Wgranie przez USB
Odbiornik umożliwia aktualizacje swojego oprogramowania przez port USB, za pomocą tego menu, po
podłączeniu pendrive’a zawierającego odpowiedni plik z oprogramowaniem, które producent może
przygotować według własnego uznania, w razie potrzeby.
UWAGA
Podczas aktualizacji oprogramowania zostaw odbiornik aż do jej zakończenia i nie odłączaj zasilania:
ryzyko nieodwracalnego zablokowania odbiornika!
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3.8 Menu USB
3.8.1 Multimedia
Menu dedykowane jest odtwarzaniu mediów osobistych (patrz pkt. 2.6.2.3) nagrań z tunera (patrz pkt.
2.6.2.2) z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB odbiornika.

3.8.2 Konfiguracja przeglądarki zdjęć
Menu do konfiguracji niektórych aspektów związanych z wyświetlaniem zdjęć:
1. Czas slajdu: czas wyświetlania pojedynczego zdjęcia w trybie pokazu slajdów.
2. Typ przejścia: rodzaj przejścia z jednego zdjęcia do drugiego podczas prezentacji.
3. Proporcje: jak wyświetlić obraz na ekranie.

3.8.3 Konfiguracja odtwarzania wideo
Menu właściwości napisów wyświetlanych podczas odtwarzania filmu wideo:
1. Wielkość napisów: wybierz rozmiar czcionki.
2. Tło napisów : wybierz kolor tła.
3. Kolor napisów: wybierz kolor czcionki.

3.8.4 Konfiguracja PVR
Menu do zarządzania urządzeniem pamięci USB i nagrywaniem.

3.8.4.1 Nośnik nagrań
Menu do wyświetlania informacji o przestrzeni dyskowej, a także ustawienia:
1. Dysk: wybór partycji dysku przeznaczonej do nagrywania.
2. Rozmiar Timeshift: ustalenie ilości miejsca zarezerwowanego dla Timeshift’u.

3.8.4.2 Format
Narzędzie do formatowania pamięci masowej USB. Przed sformatowaniem ustaw parametry:
1. Format: wybór partycji do formatowania jednostki pamięci.
2. System plików: typ systemu plików partycji.
Następnie naciśnij OK, by potwierdzić czynność.
UWAGI
• Formatowanie usunie wszystkie pliki znajdujące się w pamięci urządzenia.
• Podczas formatowania, aby nie uszkodzić nośnika pamięci i odbiornika, nie wolno odłączać
zasilania i wchodzić w interakcję z ww. urządzeniami, aż do zakończenia procesu.
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4 Mapa menu

Menu odbiornika posiada następującą strukturę:
Menu główne
-- Program
--- Edycja programu
--- EPG
--- Sortuj
--- LCN
-- Obraz
-- Szukanie kanałów
--- Autowyszukiwanie
--- Szukanie ręczne
--- Kraj
--- Zasilanie/moc anteny
-- Czas
-- Opcje
-- System
--- Kontrola rodzicielska
--- Ustaw hasło
--- Przywracanie ustawień fabrycznych
--- Informacje
--- Aktualizacja oprogramowania
-- USB
--- Multimedia
--- Muzyka
--- Zdjęcia
--- Film
--- PVR
--- Konfiguracja zdjęć
--- Konfiguracja filmów
--- Konfiguracja PVR
--- Urządzenie nagrywające
--- Format
ZAUWAŻ, ŻE...
Poruszanie się po menu jest proste i intuicyjne. Użyj MENU, EXIT, kursora (strzałki i OK) oraz
przycisków numerycznych (0-9) na pilocie. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknach.
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5 Podręcznik rozwiązywania problemów
PROBLEM

MOŻLIWA PRZYCZYNA

Wyświetlacz na przednim panelu nie
świeci się.

Brak sygnału.

Brak dźwięku i/lub obrazu.

Pilot zdalnego sterowania nie działa.

Ustawienia w
zapamiętane.

menu

nie

Informacja
o
wyświetlana.

programie nie

zostały

jest

Timer nie uruchamia się lub nie działa
prawidłowo.

Odbiornik nie reaguje na przyciski pilota.

Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.

ROZWIĄZANIE

Sprawdź, czy odbiornik jest podłączony do
Odbiornik jest odłączony od sieci.
sieci elektrycznej.
Zasilanie jest podłączone, mimo to Upewnij się, że zasilacz działa.
wyświetlacz nie działa.
UWAGA: Ryzyko porażenia prądem!
Przewód antenowy nie jest podłączony do
Podłącz kabel antenowy do odbiornika.
odbiornika.
Sprawdź integralność systemu (antenę,
kabel
koncentryczny,
urządzenia
przesyłające sygnał, itp.).
Uszkodzony system antenowy.
Zaleca się, aby osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje sprawdziły całą
instalację.
Dostrojony kanał nie jest nadawany lub Zmień kanał i/lub uaktualnij go bądź
jest nieaktualny.
odśwież całą listę kanałów (pkt. 3.3).
Zwiększ poziom głośności w odbiorniku
Głośność niska lub wyciszona.
audio i TV.
Odbiornik jest w trybie czuwania.
Włącz odbiornik.
Wyłączony TV lub wybrany w nim Włącz ekran telewizora i/lub przełącz go
niewłaściwy kanał.
na odpowiedni kanał AV.
Kabel audio-wideo (SCART lub HDMI) nie
Przywróć prawidłowe połączenie
został podłączony do telewizora lub jest
audio-wideo.
uszkodzony.
Podłącz odbiornik poprzez SCART do
Rozdzielczość HDMI odbiornika nie jest
telewizora, dostosuj rozdzielczość (pkt.
kompatybilna z podłączonym ekranem.
3.2), a następnie podłącz kabel HDMI.
Próbujesz obejrzeć kanał nieaktualny lub Zmień kanał i/lub uaktualnij go bądź
niezgodnie zakodowany.
odśwież całą listę kanałów (pkt. 3.3).
Pilot zdalnego sterowania jest w Naciśnij przycisk STB by pilot obsługiwał
niewłaściwym trybie.
dekoder.
Baterie niewłożone lub wyczerpane.
Włóż baterie lub je wymień.
Włóż
baterie
we
właściwym
Baterie włożono niewłaściwą stroną (+/-). kierunku. Postępuj zgodnie ze znakami
umieszczonymi na obudowie baterii.
Pilot prawdopodobnie upadł, a któryś z Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu
jego elementów uległ uszkodzeniu.
zakupu nowego pilota.
Nie
potwierdzono
zapisu
zmiany Po każdej edycji, należy nacisnąć dowolny
ustawień.
przycisk, aby potwierdzić/zapisać zmiany.
Dany program nie przekazuje informacji
o zdarzeniu.
Czas odbiornika jest nieprawidłowo
Regulacja czasu odbiornika (pkt. 3.4.1).
ustawiony.
Stacja nadaje nieprawidłowy czas/datę.
Zegar odbiornika nie jest prawidłowo
Regulacja czasu odbiornika (pkt. 3.4.1).
ustawiony.
Odłącz zasilanie odbiornika i podłącz
Tymczasowe zablokowanie odbiornika.
ponownie po kilku sekundach.
Dostrojony
kanał
transmituje Odłącz
kabel
antenowy,
zrestartuj
nieodpowiednie dane blokując przy tym odbiornik, zmień kanał, a następnie
odbiornik.
podłącz antenę.
Poszukaj odpowiedniego rozwiązania
Problemy z pilotem.
odnośnie pilota - w niniejszej tabeli.
Niewłaściwie sformatowana pamięć Sformatuj pamięć w systemie plików
USB.
FAT32.
Ta pamięć USB nie jest wspierana.
Spróbuj podłączyć inną pamięć USB.
Zasilanie jedynie z portu USB nie jest Użyj zewnętrznego zasilacza dla tego
wystarczające dla tej pamięci.
nośnika danych.

Dalszy ciąg tabeli na następnej stronie...
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PROBLEM
Nie można nagrywać.
Odbiornik wyłącza się automatycznie.
Zapomniałem swój numer PIN.

MOŻLIWA PRZYCZYNA

ROZWIĄZANIE

Nadawca nie zezwala na nagrywanie.
Za mało wolnej pamięci.
Włączona jest funkcja
energii.

Zwolnij miejsce na dysku do zapisu.
oszczędzania

Patrz pkt. 3.4.2.
Patrz pkt. 3.6.2.

UWAGA
Generalnie, w przypadku nieprawidłowego zachowania odbiornika, kompletny restart systemu lub
przywrócenie ustawień fabrycznych poprzez reset (pkt. 3.6.2) może pomóc w rozwiązaniu problemu.
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6 Dane techniczne
Rodzaj produktu

Częstotliwości Wejścia/wyjścia
Dekodowanie wideo
Dekodowanie dźwięku (*)
Języki menu
Menu OSD
Telegazeta
Napisy
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)
Proporcje obrazu wideo
Zasilanie anteny
Modulator RF
Zintegrowany modem (RJ-11)
Port Ethernetowy (RJ-45)
Cyfrowe wyjście dźwiękowe (S/PDIF)
Wyjście SCART
Wyjście HDMI
Port USB
Aktualizacja oprogramowania
Nagrywanie (PVR)
TIME SHIFT
Odtwarzanie multimediów
Funkcja resetu fabrycznego
Lista ulubionych kanałów
Programowanie czasowe
Automatyczne wyłączanie (oszczędzanie energii)
Zasilanie
Pobór
Wymiary

Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej HD DVB-T/DVB-T2 H.264
VHF: 174÷230 MHz
UHF: 470 ÷ 862 MHz
MPEG-2, MPEG-4 (H.264)
MPEG Layer I & II, AAC + (HE-AAC v1), Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Angielski, Polski, Włoski
●
●
●
●
16:9, 4:3
●
x1, Koncentryczne
x1, Wideo, Dźwięk L + P
x1, HDMI wersja 1.3
Rozdzielczość: 576i, 576P, 720P, 1080i
x 1, USB v2.0
Ręcznie przez USB
Przez USB (FAT32)
●
Przez USB (FAT 32)
●
●
●
●
100 ÷ 240V~ 50/60Hz
Operacyjny: 7,0 W Maks
W trybie czuwania: < 0,5 W Maks
190x165x40 mm

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnego „D” są
znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories

(*)
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Kod produktu 21005267
Cyfrowy odbiornik telewizji naziemnej TELE System TS6701 T2HD
Deklaracja zgodności CE
Tele System Digital deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkt ten spełnia zasadnicze
wymagania europejskich dyrektyw RED (2014/53 / UE) oraz 2009/125 / WE Reg. (Produkty związane
z energią-ERP) nr 1275/2008, z zachowaniem następujących norm technicznych:
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC):
• EN 55013: 2013
• EN 55020: 2007+A1:2011
• EN 61000-3-2: 2014
• EN 61000-3-3: 2013
Dyrektywa niskonapięciowa (LVD):
• EN 60065: 2014

Bressanvido, 16/06/2016
Flavio de Poli / C.E.O.

WŁOCHY
Tele System Digital S.r.l.
Via dell'artigianato, 35
36050 Bressanvido (VI)
Internet: www.telesystem-world.com

REW 00 10/03/2017

UWAGA : Ze względu na aktualizacje, pewne funkcje opisane w treści tej instrukcji mogą różnić się od tych z rzeczywistego produktu.

