Instalacja i uruchomienie dekodera cyfrowego HD

TV

R

Podłączenie dekodera HD do sieci telewizji kablowej.
1. Z opakowania wyjmij dekoder cyfrowy HD (A), kabel zasilający (B), kabel Scart (C),
kabel antenowy (D) oraz kartę Smart (E).
2. Podłącz wyjście gniazda telewizji kablowej z wejściem dekodera HD (wejście CABLE IN – rys. 1)
3. Podłącz dekoder:
3a) kablem HDMI (brak w zestawie) – z wejściem HDMI telewizora – rys. 3a lub
3b) kablem YPrPb (brak w zestawie) – z wejściem YPrPb telewizora – rys. 3b.
W tym przypadku konieczne jest także podłączenie sygnału audio, lub
3c) kablem Scart – z wejściem SCART telewizora – rys. 3c.
4. Połącz dodatkowym kablem antenowym (D) wyjście CABLE OUT dekodera HD z telewizorem (rys. 2).
5. Połącz dekoder HD z gniazdkiem sieciowym 230 V za pomocą kabla zasilającego (B).
6. Włóż kartę SMART chipem na dół (E) do dekodera.
7. Włóż baterie do pilota (F).
8. Włącz telewizor i dekoder. Ustaw zgodnie z wybranym połączeniem (punkt 3) wejście sygnału
na telewizorze.
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Pilot sterujący pracą dekodera
a. włączenie i wyłączenie
dekodera
b. klawisz czerwony Cofnij
c. klawisz w górę Program +
d. klawisz w dół Program –
e. klawisz OK
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Pierwsza instalacja
1.

2.

Asystent instalacji

3.

Asystent instalacji

Asystent instalacji

Język menu

Pierwsze uruchomienie

Witamy w świecie telewizji cyfrowej.
W kolejnych krokach zostaną
skonﬁgurowane podstawowe parametry
pracy urządzenia.
Życzymy zadowolenia z wybranej usługi.

Dalej

English

Français

Español

Italiano

Türkçe

Svenska

Portuquês

Pyccкий

Eλληvικά

Po pierwszym uruchomieniu
dekodera na ekranie pojawi się
Asystent instalacji, który poprowadzi
przez wszystkie etapy konfiguracji
urządzenia. Aby kontynuować
instalację należy nacisnąć na pilocie
przycisk OK.

Asystent instalacji

Polski

Česky

Magyar

Nederlands

Wybierz język menu.

Niemcy
Szwajcaria
Finlandia
Polska
Słowacja
Łotwa
Turcja
Bułgaria
Węgry
Serbia

Austria
Wielka Brytania
Rosja
Czechy
Estonia
Litwa
Grecja
Rumunia
Słowenia

Dalej
Cofnij

5.

Wybór kraju

Deutsch

Dalej
Anuluj

4.

Akceptuj

Pierwszym krokiem jest ustalenie
języka menu. Zaznacz klawiszami
góra/dół oraz prawo/lewo wybraną
wersję językową i potwierdź
przyciskiem OK.

Format obrazu:
4:3

16:9

Dalej
Cofnij

Asystent instalacji

Format obrazu

Wybierz kraj.
Wybór ten określi
strefę czasową.

Akceptuj

Kolejnym krokiem jest wybór kraju.
Przyciskając na pilocie klawisze
góra/dół oraz prawo/lewo wybierz kraj
(Polska), następnie wciśnij przycisk OK.

6.

Akceptuj

Za pomocą klawiszy lewo/prawo
wybierz format ekranu Twojego
telewizora, standardowy 4:3 lub
panoramiczny 16:9 i naciśnij
przycisk OK.

Aktualizacja oprogramowania

Wszystkie kanały

Rozpocznij teraz
automatyczne
wyszukiwanie
kanałów.

Wszystkie kanały niekodowane

Dalej
Cofnij

Start

Pomiń

Aby rozpocząć Wyszukiwanie
programów, wybierz pole Wszystkie
programy za pomocą klawiszy
góra/dół na pilocie, wciśnij OK.
Nastąpi automatyczne
przeszukiwanie sieci.

Cofnij

Aktualizacja

Instalacja zakończona

Wybierz "Aktualizacja"
w celu pobrania nowej
wersji oprogramowania.
Pobieranie
oprogramowania może
potrwać kilka minut.

Nowe oprogramowanie: xxx

Aktualizować oprogramowanie?

Dalej
Cofnij

Asystent instalacji

Asystent instalacji

Wyszukiwanie programów

Wybierz format obrazu,
standardowy 4:3 lub
panoramiczny 16:9

7.

◄

Aktualizacja

Instalacja odbiornika dobiegła końca.

►

Pomiń

Aktualizacja oprogramowania.
Wciśnij przycisk OK na pilocie,
aby przejść dalej lub zaktualizować
oprogramowanie.

Wszystkie ustawienia
można zmienić
w przyszłości za
pośrednictwem menu.

Zakończ instalację
Cofnij

Zakończ

Instalacja zakończona, odbiornik
został skonfigurowany. Wciśnij na
pilocie przycisk OK, aby przejść
do normalnej pracy dekodera.

Dokładne informacje techniczne dostępne są w instrukcji dołączonej do dekodera. Nasi konsultanci udzielą Państwu dodatkowych informacji technicznych pod numerem infolinii 61 222 22 22.

UWAGA! W trakcie eksploatacji dekodera nie należy wyłączać dekodera z gniazdka 230V. Przy pierwszym podłączeniu czas uzyskania autoryzacji
dla programów kodowanych może wynosić do 30 minut. Automatycznie ustawiona rozdzielczość to 720p. Rozdzielczość można zmienić w Menu dekodera.

