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Środki bezpieczeństwa 
 
Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z spełnieniem wszystkich 
międzynarodowych norm bezpieczeństwa. Proszę zapoznać się z poniższymi zaleceniami, 
oraz dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. 
 
Zasilanie 
 
Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 
50/60 Hz. 
 
Przeciążenie 
 
Nie należy przeciążać gniazda zasilania, oraz nie używać uszkodzonych przedłużaczy lub 
adapterów zasilania. Przewody zasilające nie wolno dotykać mokrymi rękoma, ponieważ 
może to spowodować porażeniem prądem. 
 
Płyny 
 
Odbiornik nie powinien być narażony na kapanie wody lub być blisko miejsc wilgotnych. 
Należy umieścić urządzenie w miejscu suchym, bez możliwości zalania. 
 
Wentylacja 
 
Zachowaj szczelność górnej pokrywy odbiornika, aby zapewnić wystarczający przepływ 
powietrza. Nie należy umieszczać odbiornika na miękkich powierzchniach, oraz ustawiać 
innych urządzeń elektronicznych na urządzeniu. 
 
Czyszczenie 
 
Odłącz odbiornik od gniazda zasilania przed czyszczeniem. Odbiornik należy czyścić 
miękką szmatką oraz łagodnym płynem do mycia naczyń (bez rozpuszczalnika). 
 
Połączenie 
 
Odłącz odbiornik od sieci po podłączeniu go do konwertera satelitarnego lub odłącz go od 
LNB. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować uszkodzenie konwertera. 
 
Położenie 
 
Umieść odbiornik w miejscu osłoniętym, aby uniknąć kontaktu z słońcem lub płynami. 
 
Demontaż urządzenia 
 
Nie należy demontować urządzenia, gdyż może to grozić porażeniem prądem. W tym celu 
należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisu w celu naprawy 
odbiornika. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
1. Przedstawienie produktu 

 

Funkcje ogólne 

 
Tuner satelitarny DVB-S / DVB-S2, kompatybilny z :MPEG-II / MPEG-IV / H.264 
DiSEqC1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 (USALS) 
Obsługiwane Unicable 
Wyszukiwarka wspiera Blind 
Wyszukiwanie Auto DiSEqC 
PAL / NTSC / SECAM  
Prawdziwa pełnia kolorów (32 bitów) na ekranie (OSD) 
Obsługa 32 grup ulubionych oraz możliwość blokady rodzicielskiej 
Wielojęzyczne menu 
Wsparcie wielu język dźwięku 
Wielojęzyczne wyjście napisów DVB 
7 dniowe EPG 
Wyjście teletekstu VBI i OSD 
Obsługa wyświetlacza wieloekranowego 
Interfejs USB 2.0 
Obsługuje wiele funkcji sieciowych 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Opis produktu 
 
Panel przedni 
 

 
POWER: dioda zasilania 
 
Panel tylni 
 

 
LNB IN: podłączenie kabla satelitarnego 
AV: podłączenie do telewizora za pomocą kabla RCA 
S/PDIF: cyfrowe wyjście audio 
HDMI: podłączenia do telewizora za pomocą kabla HDMI 
LAN: podłączenie do internetu za pomocą kabla LAN 
USB 2.0: port USB 
DC==12V: zasilanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pilot zdalnego sterowania 
 
POWER: włącz/wyłącz odbiornik  
TV/R: przełączanie między TV a radiem 
MUTE: całkowite wyciszenie dźwięku 
KLAWISZE NUMERYCZNE (0~9): zamiana kanałów TV oraz 
radia 
FAV: wyświetlanie listy ulubionych kanałów 
SAT: lista zeskanowanych satelit  
PAGE+/PAGE-: zmiana widoku strony 
TIMER: ustawienia timera 
SUB: lista języków napisów 
VOL+/VOL-: zmiana głośności 
DISPLAY: zmiana trybu HDMI 
RECALL: wyświetlenie poprzedniej listy oglądania kanałów lub 
przejść do ostatnio oglądanego kanału. 
MODE: ustaw tryb ekranu 
MENU: aktywuj menu główne 
EXIT: wyjście z bieżących funkcji 

▲/▼: zmiana programów 

◄/►: zmiana głośności podczas oglądania 
OK: potwierdzić wybraną operację lub wyświetlić listę kanałów 
podczas oglądania programu 
BACK: przycisk powrotu lub cofnięcia 
HELP: wyświetlanie informacji oraz pomocy, kiedykolwiek 
naciśniemy przycisk 
AUDIO: wyświetlanie listy audio 
PAUSE: zatrzymanie obrazu 
ZOOM: przybliżanie wyświetlanego obrazu 
INFO: wyświetlanie informacji o programie 
MOUSE: włącz lub wyłącz symulowaną myszkę 
EPG: przewodnik po programach 
PIP: wyświetlanie obraz w obrazie 
FIND: szybkie wyszukiwanie kanałów 
F1: funkcje akcesoriów 
SCREENSHOT: zrzut wyświetlanego ekranu i zapis na pamięci 
masowej 
TXT: wyświetlanie teletekstu 

◄◄: przewijanie w tył 

►►: przewijanie w przód 

►: odtwórz 

I◄◄: poprzedni  

►►I: następny 

I I: pauza 

�: zatrzymaj nagrywanie lub odtwarzanie 
USB: wejście do urządzenia USB 
REC: nagrywanie  
 



 

 

 

3. Instalacja 

 
Włącz odbiorniki do zasilania dopiero po podłączenie instalacji antenowej. 
UWAGA: Domyślne hasło do odbiornika to: 0000. Jeżeli zapomniałeś hasło skontaktuj się 
z lokalnym sprzedawcą. 
 

3.1. Ustawienia anteny 

 
Menu -> Instalacja -> Ustawienia anteny 

 

1. Satelity: naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić listę satelitów, a następnie naciąnij 
przycisk GÓRA/DÓŁ aby podświetlić satelitę z którego chcesz wyszukać kanałów. Po 
wyborze nacisnąć przycisk OK. (Możesz użyć przycisku F1, aby wybrać więcej satelit w 
tym samym czasie, a następnie za pomocą przycisku SAT zrobić wyszukiwanie Multi-
SAT). 
2. Transponder: naciśnij przycisk w lewo / w prawo, aby zmienić TP lub naciśnij przycisk 
OK, aby wyświetlić listę transponderów. (Możesz użyć przycisku F1, aby wybrać więcej 
Transponder w tym samym czasie, a następnie użyj przycisku SAT aby wyszukać z wielu 
transponderów). 
3. Częstotliwość LNB: naciśnij przycisk w lewo / w prawo, aby zmienić częstotliwość LNB. 
4. Zasilanie LNB: naciśnij przycisk w lewo / w prawo, aby wybrać wymaganą moc LNB. 
5. DiSEqC 1.0: naciśnij przycisk w lewo / w prawo, aby wybrać żądane wejście 
DiSEqC1.0. 
6. DiSEqC 1.1: naciśnij przycisk w lewo / w prawo, aby wybrać żądane wejście 
DiSEqC1.1. 
7. 22kHz: naciśnij przycisk w lewo / w prawo, aby wybrać opcję: Włącz, Wyłącz lub Auto. 
8. Wyszukiwanie sieci: umożliwia wyszukiwanie sieci po wyborze opcji: TAK. 
9. Tylko FAT: wyszukiwanie bezpłatnych kanałów telewizyjny po wyborze opcji: TAK. 

  
3.1.1. Ustawienia dla anteny satelity 
 
Naciśnij przycisk lewo/prawo lub OK, aby wstępnie zobaczyć możliwy wybór satelit. Mamy 
do wyboru funkcję: dodawanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana nazwy. 
 

3.1.2. Ustawienia anteny – motor 

 
Menu -> Instalacja -> Ustawienia anteny → niebieski przycisk  
 

1. Satelita: wybierz satelitę którego chcesz skonfigurować. 
2. Transponder: wybierz jeden TP, który ma sygnał. 
3. Typ motoru: wybór między DiSEqC 1.2, USUALS. 
4. Pozycja indeksu: możliwość przechowywania do 64 pozycji 
5. Auto pozycja: naciśnij przycisk w lewo/ w prawo, aby automatycznie namierzyć sygnał. 
6. Ciągłe przemieszczanie: przemieszczanie, po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku w 
lewo lub w prawo. 
7. Rozmiar kroku: ustawienia kroku przemieszczenia 
8. Przesuń: naciśnij przycisk w lewo/ w prawo, silnik będzie przesuwiać się co kilka kroków 
zgodnie z rozmiarem kroków. 



9. Ustawienia limitu: możliwość określnia malsymalnego limitu dla wschodu i zachodu, aby 
zapobiec uszkodzeniu anteny. Po zakończeniu wybrać opcję Wyłącz. 
10. Zapisz pozycję: zapisz obecną pozycję. 
11. Idź do pozycji: przejście do wcześniej zapisanej pozycji. 
12. Idź do odniesienia: przejdź do punktu odniesienia. 
13. Idź do x.x: przesuń do ustawień USALS 

 

Czerwony przycisk: ustawienia USALS 

 

 

Longitude Angle (0~180.0)[Długość kąta (0~180.0)]: ustawienia długości kąta 
geograficznego USALS. 
Longitude Direction [Długość kierunku]: wybieranie kierunku USALS 
Latitude Angle (0~90.0)[Szerokość kąta (0~90.0)]: ustawienia kąta szerokości 
geograficznej USALS. 
Latitude Direction  [Szerokość kierunku]: wybór kierunki USALS 
Rotating Speed [Szybkość obrotu]: ustawienia szybkości obrotu dla USULS. 
 

3.2. Wyszukiwanie kanałów dla satelity 

 
3.2.1. Wyszukiwanie satelit 

 
1. Zaznacz satelitę i naciśnij przycisk OK. 
2. Zakończ ustawienia anteny tego satelity. 
3. Naciśnij przycisk CZERWONY aby rozpocząć wyszukiwanie. 
 

3.2.2. Wyszukiwanie w ciemno 

 

1. Zaznacz satelitę lub dodaj satelitę, a następnie naciśnij przycisk OK. 
2. Naciśnij przycisk ZÓŁTY aby rozpocząć wyszukiwanie w ciemno. 
3. Po zakończeniu przeszukiwania, wszystkie transpondery zapiszą się automatycznie. 
 



 

 

3.3. Wyszukiwanie ręczne 

 
Menu -> Instalacja -> Wyszukiwanie ręczne 

 
1. Satelita: naciśnij w lewo/w prawo przełączając satelity i naciśnij przycisk OK, aby 
wyświetlić listę satelit. 
2. Częstotliwość: wybierz częstotliwość jaką chcesz użyć. 
3. Polaryzacja: naciśnij przycisk w lewo / w prawo, aby wybrać Hor lub Ver. 
4. Prędkość modulacji: wybierz prędkość jaką chcesz wybrać 
5. FEC: naciśnij przycisk w lewo / w prawo, aby wybrać FEC, którego chcesz użyć. 
6. Wyszukiwanie sieci: wyszukiwanie sieci po wyborze opcji: TAK. 
7. Tylko FAT: wyszukiwanie bezpłatnych programów telewizyjnych. 
 

Naciskając CZERWONY przycisk uruchomiamy wyszukiwanie TP.  
Po naciśnięciu przycisku ZIELONEGO wybieramy ustawienia anteny.  
Wybierając przycisk ZÓŁTY możemy edytować PID. 
 

4. Kanały 
 
4.1. Edycja kanałów 
 
Menu → Kanały → Edycja kanałów 

 
 
Edycja kanałów umożliwia przesuwanie, usuwanie, sortowanie, blokowania / 
odblokowania, zmiana nazwy, jak i wymiany kanały na liście kanałów. Zaznacz kanał, na 
którym chcesz wykonać operację a następnie naciśnij przycisk OK. 
 

4.2. Edycja ulubionych 
 



Możemy wykonać operację poprzez używanie kolorowych przycisków na pilocie. 
1. Zaznacz kanały, które chcesz dodać lub usunąć z listy ulubionych kanałów. 
2. Naciśnij przycisk w lewo / w prawo, aby zmienić grupę ulubionych i naciśnij OK, aby 
dodać kanał do odpowiedniej grupy kanałów ulubionych. 
3. Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z menu i zapisać. 
4. Naciśnij przycisk CZERWONY, aby odtworzyć wybrany kanał w etykiecie. 
5. Naciśnij przycisk ZIELONY, aby usunąć grupę ulubionych. 
6. Naciśnij przycisk ŻÓŁTY, aby dodać grupę ulubionych. 
7. Naciśnij przycisk NIEBIESKI, aby zmienić nazwę grupy ulubionych. 
 

5. Ustawienia 
 
5.1. Domyślne ustawienia fabryczne 
 
Menu → Ustawienia → Domyślne ustawienia fabryczne 
 

 
Można przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych i później skonfigurować go 
zgodnie z kreatorem od nowa. 
 
Zaznacz opcję i naciśnij przycisk OK: 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Usuń wszystko: wszystkie dane i ustawienia zostaną usunięte. 
2. Usuń wszystkie kanały: wszystkie kanały zostaną usunięte. 
3. Usuń wszystkie kanały radiowe: wszystkie kanały radiowe zostaną usunięte. 
4. Usuń wszystkie kanały kodowane: wszystkie kanały kodowane zostaną usunięte. 
5. Usuń wszystkie kanały satelitarne: usuwanie wybranych kanałów z satelity. 
 

5.2. Kontrola rodzicielska 
 



 
 
Kontrola rodzicielska pozwala na ustalenie limitów dla każdego programu lub zablokować 
hasłem. Kontrola daje nam także możliwość zablokowanie dokonywania zmian na 
odbiorniku czyli: blokada instalacji, blokada zarządzania kanałów jaki i również zmiana 
kodu PIN. 
 

5.3. Ustawienia języka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Język 
menu: ustawienia języka menu 
2. Język audio: ustawienia preferowanego języka audio 
3. Język EPG: ustawienia preferowanego języka EPG 
4. Język napisów: ustawienia preferowanego języka napisów 
 

6. Android 
 



6.1. Lista aplikacji 
 
Menu → Androida → Lista aplikacja 
 

 
 
AppMarket: możliwość pobierania i instalowanie oprogramowania. Należy odbiornik 
połączyć internetem, aby uzyskać dostęp do aplikacji. 
 
Przeglądarka (Browser): możliwość przeglądania stron internetowych, poruszania się po 
nich, gdy urządzenie jest podłączone do sieci. 
 
Menadżer plików (FileManager): aplikacja umożliwia pobieranie plików z pamięci USB, 
oraz edytowanie jak i również sortowanie według nazw pliku/czasu/zmieniać rozmiar oraz 
zmienić widok listy jak i siatki. 
 
XBMC: aplikacja daje możliwość zarządzania obrazem, muzyką, plikami wideo. Możemy 
również pobierać filmy z internetu oraz kanały telewizji internetowej, tworzyć i edytować 
swoje listy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

6.2. Menadżer plików APK 
 
Możliwość zainstalowania wszystkich plików APK przez menedżera plików. Znajdź plik 
APK  naciśnij przycisk OK a kreator instalacji zainstaluje plik. 
 

7. Rozszerzenia 
 
7.1. Ustawienia sieciowe 
 
7.1.1. LAN 
 
Menu → Rozszerzenia → Ustawienia sieciowe → LAN 
 

 
Podłącz urządzenie do internetu, aby uzyskać adres IP. Po prawidłowym uzyskaniu adresu 
powinien wyświetlić się status: Połączono. 
 
Przycisk CZERWONY: możliwość wprowadzenia adresu IP ręcznie, lub możliwość 
uzyskania dynamicznego adresu IP. 
 
7.1.2. Sieć bezprzewodowa  
 
1. Podłącz bezprzewodowy adapter USB WiFi do portu USB. 
2. Wejdź: Menu → Rozszerzenia → Sieć → Sieć bezprzewodowa 
Jeśli jest podłączona sieć, powinien uzyskać prawidłowy adres IP i wyświetlacz staus 
"Połączony" oraz nazwę AP. 
 



8. Aktualizacja poprzez USB 
 
Menu → Rozszerzenia → Aktualizacja USB/Internet 
 
Możliwość aktualizacji oprogramowania, bazy danych za pośrednictwem USB lub 
internetu. 
 
 


