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Ochrona środowiska 
Uwaga!
Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Informuje on o zakazie umieszczania zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami domowymi. Zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny podlega odrębnemu systemowi zbiórki odpadów. Zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego nie należy usuwać do 

pojemników przeznaczonych na odpady, lecz zgodnie z ustawą o odpadach przeznaczony jest on do ponownego przetworzenia -recyklingu. Po 

wprowadzeniu przepisów unijnych dotyczących gospodarki odpadami gospodarstwa domowe mogą bezpłatnie zwracać zużyty sprzęt elektroniczny i 

elektryczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów, lub w przypadku zakupu tego samego rodzaju sprzętu do punktów sprzedaży detalicznej. W celu 

otrzymania dokładnych informacji na ten temat należy skontaktować się z lokalnymi władzami. W przypadku wyposażenia sprzętu w baterie, należy w myśl 

przepisów baterie usunąć oddzielnie zgodnie z wymogami lokalnych przepisów. Właściwe usuniecie odpadów elektrycznych i elektronicznych zapewnia ich 

prawidłowy odzysk, przetworzenie i poddanie recyklingowi.  Niewłaściwe przetworzenie odpadów elektronicznych i elektrycznych ma szkodliwy wpływ na 

środowisko naturalne  

Informacje dla firm w krajach Unii Europejskiej. W przypadku konieczności usunięcia produktu przeznaczonego do celów handlowych, należy skontaktować 

się z dostawcą w celu uzyskania informacji o sposobie, ewentualnych kosztach zwrotu i recyklingu produktów. W razie konieczności zwrotu produktu 

niewielkich rozmiarów i ilości można udać się do lokalnych punktów zbiórki odpadów. Informacje dla firm w krajach spoza Unii Europejskiej. 

W przypadku konieczności usunięcia produktu należy skontaktować się z władzami lokalnymi w celu zasięgnięcia informacji na temat sposobu prawidłowego 

recyklingu. 





Panel przedni

Panel tylni

1. RF IN: podłączenie anteny
2. RF OUT: przelotka sygnału antenowego
3. COAXIAL: cyfrowe wyście AUDIO
4. HDMI
5. VIDEO: gniazdo wyjściowe RCA wideo
6. L: gniazdo wyjściowe RCA audio L
7. R: gniazdo wyjściowe RCA audio P.
8. Gniazdo zasilania 12V/1A
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 1   Przycisk włączenia/wyłączenia

 2   Przyciski numeryczne

 3   INFO: wyświetla informacje

 4   MENU

 5   Kursor nawigacji po menu

 6   Przycisk OK.

 7   Nagrywanie

 8   VOL+/-: regulacja siły głosu

 9   TXT: włącznie telegazety

10  Poprzedni

11  USB: wyświetlanie zawartości pamięci zew.

12  Następny

13  Wyciszenie: wyłącza dźwięk

14  EPG: przewodnik po programach

15  AUDIO: wybór trybu audio

16  SUBTITLE: włącza/wyłacza napisy

17  TV/RADIO: przełącza TV/RADIO

18  EXIT: wyjście z menu

19  STOP: zatrzymanie nagrywania

20  CH+/-: zmiana kanału góra/dół 

21  FAV: ulubione kanały

22  Przewijanie do tyłu

23  PLAY/PAUZA: aktywacja funkcji TimeShift
 
24 Przewijanie do przodu

25  Czerwony/zielony/żółty/niebieski
      - przyciski do funkcji interaktywnych



Podłączenie zestawu audio

Schemat połączeń

Ogólne



Za pomocą przycisków „GÓRA” lub „DÓŁ” podświetla INSTALACJA, 
a następnie naciśnij przycisk „PRAWY” aby wejść do menu instalacji

Wybierz „AUTO WYSZUKIWANIE” i naciśnij OK  aby przejść 
do automatycznego wyszukiwania kanałów

Jeżeli funkcja LCN (Numer kanału logicznego” jest włączona, 
to nie można oryginalnego kanału poprzez skanowanie
Funkcję można włączyć/wyłączyć w menu „LCN”

LCN - logiczne przyporządkowanie kanałów wg. operatora.







Za pomocą przycisków „GÓRA”/”DÓŁ” podświetl „USTAWIENIA SYSTEMU” 
a następnie przycisk „PRAWO” aby wejść do funkcji ustawień. 



W menu USTAWIENIA SYTEMU wybierz BLOKADA RODZICIELSKA i naciśnij OK..
Następnie wprowadź hasło ( domyślnie 0000) i wciśnij OK.



sygnalizator sygnału, samoczynne wyłączenia.

Sygnalizator sygnału:  sygnalizuje poziom sygnału.

Auto wyłączenie:



USTAWIENIA FABRYCZNE



Podłączenie zewnętrznej pamięci do portu USB



Naciśnij MENU aby wejść do menu Ustawienia PVR.

W menu możliwe jest ustawienie funkcji:
 - Timeshift
- Nagrywanie z wykorzystaniem funkcji Timeshift
- Nagrywanie w PS

Ustawienia zapisu



W menu Ustawienia zapisu można wyświetlić 
informacje o pojemności dysku wymiennego, 
wielkość zajętej pamięci, wielkość wolnej 
pamięci do zapisu, rozmiar nagrań, system plików.



ńź



Nie został wybrany tryb AV Przełącz inne wejście sygnały AV

Producent deklaruje zgodność z następującymi dyrektywami i standardami:

Dyrektywa 2011/65/EU:

EN 55013:2013 
EN 55020: 2007+A11: 2011
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3:2013

Norma bezpieczeństwa:

EN:60065:2014



3 x RCA

VIDEO RCA x 1

ZASILANIE:

Zasilacz zewnętrzny: wejście:AC 100-240V/50-60Hz
                                  wyjście: DC 12V 1A
Pobór energii: Max 6W
Pobór energii w czuwaniu: poniżej 1W 
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