
Skrócona instrukcja obsługi
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Uwaga!Dekoder jest wstępnie skonfigurowany w Biurze Obsługi Klienta. Nie należy 
zmieniać parametrów w menu    Ustawienia → Sieć     , gdyż może to spowodować przerwanie 
sygnału telewizyjnego.

I OPIS  PRZYCISKÓW PILOTA



II ZMIANA ROZDZIELCZOŚCI EKRANU

Wybranie odpowiedniej rozdzielczości do podłączonego telewizora zapewnia najwyższą

jakość wyświetlanego obrazu. Aby dostosować rozdzielczość:

1. Proszę wybrać przycisk  na pilocie dekodera.

2. Za  pomocą  przycisków  ◄  lub  ►,  proszę  przejść  do  pozycji  Ekran na  ekranie

telewizora. Następnie proszę zatwierdzić wybór przyciskiem OK.

3. W pozycji Format HD domyślnie ustawiona jest opcja Automatycznie. Należy tą opcję
zmienić na odpowiednią używając przycisków ◄ lub ► i zatwierdzić wybór przyciskiem
OK. Rozdzielczość powinna zostać ustawiona zgodnie z poniższą tabelą:

Maksymalna rozdzielczość telewizora Prawidłowa rozdzielczość w MENU.

HD Ready 720p, 50Hz

Full HD 1080p, 50Hz

4K lub Ultra HD 2160p, 50Hz
Pozostałe opcje należy ustawić zgodnie z poniższym zrzutem ekranu.

Przykładowa konfiguracja dla telewizora obsługującego rozdzielczość Full HD.

4. Po dokonaniu  wyboru ekran  na  chwilę  zgaśnie,  a  następnie  uruchomiona  zostanie

wybrana rozdzielczość. 

a. Jeżeli obraz zostanie ponownie wyświetlony, a na ekranie pojawi się komunikat:

Zmieniono  konfigurację  wyświetlania.  Przywróć  po:  [odliczanie  czasu]  należy

wybrać „Tak”. Oznacza to, że telewizor obsługuje wybraną rozdzielczość,  a jej

zmiana  przebiegła  pomyślnie.  Należy  powrócić  do  poprzedniego  menu

przyciskiem aby całkowicie wyjść z ustawień.

b. Jeżeli  obraz  telewizora  zgasł,  a  zamiast  menu  pojawił  się  komunikat

„rozdzielczość  nie  obsługiwana”  lub  inny,  podobny  o  podobnej  treści,  należy

lub



odczekać chwilę i wybrać inną rozdzielczość. Oznacza to, że została wybrana zbyt

wysoka rozdzielczość, której dany telewizor nie obsługuje.

III TRYB UCZENIA PILOTA

Pilot dołączony do dekodera posiada kilka przycisków, które można „nauczyć” funkcji z

innego pilota.  Umożliwia to  obsługę telewizora  i  dekodera za pomocą jednego pilota.

Przyciski obramowane są na pilocie ramką  „TV CONTROL” 

1. Aby przejść do trybu uczenia naciśnij jednocześnie przycisk i trzymaj przez ok 4 

sekundy. Przycisk powinien zaświecić się jaśniej.

2. Następnie, aby nauczyć pilot funkcji włączania/wyłączania telewizora, należy w 

momencie, gdy przycisk  świeci, przycisnąć .

W tym momencie przycisk  powinien zacząć mrugać. Oznacza to, że pilot dekodera

czeka na sygnał  z  pilota  telewizora.  Należy  więc skierować pilot  telewizora  do pilota

dekodera  tak  jak  na  poniższym  rysunku  i  wcisnąć  przycisk  włączania/wyłączania

telewizora.

Uwaga! Odległość między pilotami powinna wynosić ok 5 cm.

3. Jeżeli wszystko zostało wykonane prawidłowo, przycisk    powinien mrugnąć 

dwukrotnie na potwierdzenie, że nauka przycisku przebiegła poprawnie.

4. Aby nauczyć pozostałe przyciski, należy ponownie przeprowadzić procedurę nauki z punktów

od 1 do 3.

5. Aby wyjść z trybu nauki, należy odczekać chwilę, aż przycisk  przestanie świecić, lub 

nacisnąć przycisk .

IV Parowanie pilota poprzez Bluetooth

Dołączony do dekodera pilot umożliwia obsługę przez diodę podczerwieni lub poprzez

nadajnik Bluetooth.  Druga opcja umożliwia obsługę dekodera z dowolnego miejsca w

pomieszczeniu,  nawet  gdy dekoder  jest  schowany w szafce lub  za telewizorem.  Pilot

domyślnie parowany z dekoderem w Biurze Obsługi Klienta przed wydaniem dekodera

klientom,  jednak  jeżeli  pojawiły  się  problemy z  komunikacją,  lub  posiadają  Państwo

kilka  dekoderów  i  praca  pilotów  jest  nieprawidłowa,  istnieje  możliwość  ponownego

sparowania pilota z dekoderem za pośrednictwem Bluetooth. W tym celu należy:

1. Skierować pilot w kierunku dekodera i nacisnąć przycisk 

2. Za pomocą przycisków ◄ lub ► proszę przejść do pozycji System

3. Następnie za pomocą przycisków▲ lub ▼ należy przejść na pozycję  Pilot zdalnego

sterowania Bluetooth: Ustaw i zatwierdzić przyciskiem OK.



4. Proszę wybrać Połącz ponownie  i nacisnąć OK.

5. Następnie  zgodnie  z  instrukcjami  i  ilustracją  na  ekranie  należy  przycisnąć

jednocześnie przycisk  i  przez ok 5 sekund. Przycisk   powinien zacząć

migać.

6. Po poprawnym sparowaniu przycisk powinien zgasnąć, a na ekranie powinien pojawić

się komunikat o poprawnym zakończeniu parowania.

Komunikat o poprawnym zakończeniu parowania pilota.

V Personalizowanie przycisków funkcyjnych

Oprogramowanie  dekodera  umożliwia  dostosowanie  kolorowych  przycisków

funkcyjnych do konkretnych potrzeb użytkownika. Aby dokonać przypisania funkcji do

przycisków należy:

1. Proszę wybrać przycisk na pilocie dekodera.

2. Za pomocą przycisków ◄, ►, ▲ lub ▼proszę przejść do pozycji  Ustawienia na

ekranie telewizora. Następnie proszę zatwierdzić wybór przyciskiem OK.

3. Proszę  za  pomocą   przycisków  ▲  lub  ▼przewinąć  listę  opcji,  aż  do  momentu

pojawienia się i podświetlenia pozycji „Skrót czerwonego przycisku”.

4. Za pomocą przycisków ◄, ► należy wybrać funkcję, która ma być przypisana do

przycisku funkcyjnego.

5. Po wybraniu odpowiedniej funkcji, należy powtórzyć punkty 3 i 4 dla pól opisujących

inny kolor przycisków.

6. Po  przypisaniu  funkcji  do  przycisków  zgodnie  z  własnym  upodobaniem,  należy

nacisnąć przycisk OK, lub podświetlić przycisk ZAPISZ używając przycisków ▲ lub

▼. Następnie należy nacisnąć przycisk OK w celu zapisania zmian.



Poniższa tabela przedstawia możliwe funkcje, które mogą zostać przypisane do przycisków.

(puste) Brak przypisanej funkcji do przycisku

TV Powrót do oglądania kanału telewizyjnego na żywo

PRZEWODNIK EPG Przewodnik EPG (program telewizyjny)

W TELEWIZJI Lista kanałów wraz z informacją o aktualnie nadawanych programach

Moje nagrania Lista nagrań użytkownika

Lista kanałów Zarządzanie osobistą listą kanałów

KONTROLA Włączenie/wyłączenie kontroli rodzicielskiej dla danej kategorii wiekowej

Ustawienia Bezpośrednie przejście do ustawień (to samo co → Ustawienia) 

KOD 
KONTROLI RODZ

Zmiana kodu kontroli rodzicielskiej
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