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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.

 





Zailanie DC



 

Przycisk 

 

Funkcje 

 

 

Przełącza 

 

pomiędzy trybami

 

gotowości i

 

pracy.

 

   

Wycisza i przywraca dźwięk.

 

INFO

 

Wyświetla informacje o programie.

 

REC

 

Rozpoczęcie nagrywania

 

 

Zatrzymanie nagrywania

 

►ii

 

Play/Pauza

 

TV/RADIO

 

Przełączanie między TV/RADIO.

 

MEDIA

 

Wyświetla Menu

 

dysku USB

 

AUDIO

 

Ustawienia audio, wybór ścieżki dżwiękowej.

 

Niebieski

 

Multiview

 

EPG

 

Wyświetla przewodnik po programach

 

BACK

 

Powrót do poprzedniego programu

 

OK

 

Wyświetla Listę Kanałów TV lub radiowych. 
Wybór pozycji w Menu głównym.

 

◄/►

 

Ruch kursora w lewo i prawo dostosowuje 
poziom głośności , do poruszania się w Menu.

 

▲ /▼

 

Za pomocą kursora zmiana program/kanał, do 
poruszania się w głównym MENU

 

MENU

 

Wyświetla główne MENU na ekranie , wraca do 
poprzedniego Menu

 

EXIT

 

Wychodzi z obecnego menu oraz wraca z Menu 
do głównego do trybu oglądania.

 

 

Przewijanie nagrania do przodu/tyłu

 

 

Poprzedni/następny

 

FAV

 

Wyświetla aktualne listy ulubionych kanałów, 
jeśli wcześniej użytkownik zdefiniował je.

 

USB

 

Wyświetla zawrtość dysku USB

 

1,2,3,4,5,….0

 

Przyciski numeryczne

 

TXT

 

Wyświetla teletext.

  

SUBTITLE

 

Wyświetla listę dostępnych napisów.

 





Naciśnij „MENU” aby wejść do menu.
Za pomocą przycisków „Prawy/Lewy” wybierz „Instalacja” 
i wciśnij ‚”OK.”
Za pomocą przycisków „Góra/Dół” podświetl żądaną funkcję 
i wciśnij „OK.”
Naciśnij „EXIT” aby wyjść z menu.

Wybierz „Auto wyszukiwanie” i naciśnij „OK.” aby przejść 
do automatycznego skanowania

Wybierz „Skanowanie kanałów” a następnie naciśnij przycisk „OK.” 
aby przejść do skanowania kanału

Funkcja „LCN” przyporządkowuje kolejność wyszukiwanych kanałów wg preferencji nadawców 
w danym regionie np...TVP1, TVP2, TVN itp.. .   





Wybierz funkcję menu „ Edycja Kanałów” i wciśnij „OK”



Kanał/PVR (nagrywanie)

Data
Godzina
Okres czasu



W „Ustawieniach Systemowych” wybierz funkcję „Blokada Rodzicielska” 
a następnie wciśnij „OK.”, Wprowadź hasło (domyślne to 0000).

W menu „Ustawienia Systemu” wybierz „Ulubione” i wciśnij „OK”

Audio Description Setting: umożliwia włączenie dodatkowego opisu tekstowego 
dla osób niedosłyszących

Usługa AD: Włącz/Wyłącz
Użyj AD jako domyślną: Włącz/Wyłącz
Korekta głośności AD



V

Multiview Setting

2) Przyciskami „Prawy/Lewy” wybierz sposób wyświetlania podglądu 
programów i wciśnij „EXIT” aby wyjść z menu



Ustawienia fabryczne”

Przejdź do menu Narzędzia i wciśnij przycisk OK. 
Wybierz opcję Aktualizacja oprogramowania przez USB 
i wciśnij przycisk OK.. Wybierz oprogramowanie zapisane
na urządzeniu USB i wciśnij OK. 
Pojawi się komunikat z potwierdzenie zmiany oprogramowania, 
naciśnij OK.. , nastąpi wgrywanie nowego oprogramowania.



Gry, a
OK

Telegazeta

Aby wyświetlić na ekranie telewizora telegazetę 
na pilocie wciśnij przycisk TTX.
Zmiana stron za pomocą przycisków Góra/Dół 
lub przyciskami numerycznymi
Aby wyjść z menu telegazety należy wcisnąć 
przycisk EXIT

Włączenie/wyłączenie napisów

Aby wyświetlić napisy dialogowe należy na pilocie wcisną przycisk SUBTITLE.
Wybór wersji językowej przyciskami Góra/Dół oraz potwierdzenie OK..
Aby wyjść z menu należy wcisnąć przycisk EXIT  

Uwaga: napisy oraz wersje językowe są uzależnione od nadawcy programu



Odtwarzacz Mediów

Odtwarzacz Mediów

Odtwarzacz Mediów PVR

/



Menu

Odtwarzacz Mediów

Informacja o HDD

Auto/Pauza/Wyłącz
Skok przewijania
Nagrywanie TimeShift
Nagrywanie w PS
After Rekonding:  
(Po nagrywaniu: Przejdź do Stendby, Zostań na kanale TV)





Deklaracja zgodności  

Producent deklaruje zgodność z następującymi dyrektywami i standardami:
LVD 
Directive 2014/35/EU
EN 60065:2002 + A1:2006 + A11:2008 + A2:2010 + A12: 2011
EMC 
Directive 2014/30/EU
EN 55013:2013

EN 55020:2007 + A11：2011

EN 61000-3-2：2014

EN 61000-3-3：2013



220-230V-50/60 Hz, DC 12V/1A

Max 7W, Standby poniżej 1W

GNIAZDO ZASILACZA DCZASILANIE

Mp3, FLAC, JPG, JPEG, MPG, MPEG,
VOB, AVI, TS, TRP, M2T, M2TS, MP4,
MKV, MOV, DIVIX(opcjonalnie)

ODTWARZACZ PLIKÓW

TIMER 8 DNIOWY ZAPIS, TIMESHIFT

WYMIARY

WAGA

125x90x25 mm

150 g

6/7/8 MHz
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