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1. Instrukcje bezpieczeństwa. 
Zapoznaj się dokładnie z treścią niniejszej instrukcji 
i zachowaj ją w celu ewentualnego wykorzystania w przyszłości. Producent i 
dystrybutor nie odpowiadają za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego 
obchodzenia się z urządzeniem. 

Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem zabronione jest zdejmowanie 
obudowy urządzenia. Wewnątrz urządzenia nie ma części, których wymiany mógłby 
podjąć się użytkownik. Wszelkie naprawy zlecaj specjalistom.  

UWAGA!! 
• Urządzenie nie może być umieszczane w miejscach narażonych na wilgoć 

bądź zalanie wodą. Unikaj umieszczania odbiornika 
w bezpośrednim sąsiedztwie wazonów, umywalek, otwartych okien, itp. 

• Zabronione jest otwieranie obudowy oraz dotykanie jakiejkolwiek części 
znajdującej w jej wnętrzu. 

• Odłączone od sieci energetycznej urządzenie może być czyszczone lekko 
zwilżoną szmatką. 

• Otwory wentylacyjne w obudowie mają chronić urządzenie przed 
przegrzaniem. W związku z tym zabronione jest przykrywanie odbiornika 
innymi przedmiotami, takimi jak odzież, gazety i/lub inne urządzenia. Unikaj 
umieszczania urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła, takich 
jak grzejniki czy kaloryfery. Zapewnij swobodny przepływ powietrza w 
sąsiedztwie urządzenia. 

• W sytuacji, gdy urządzenie przechowywane było przez długi czas w niższych 
temperaturach, a następnie umieszczone 
w ciepłym pomieszczeniu, na jego powierzchni może dojść do kompensacji 
wilgoci. Odczekaj 2 godziny i dopiero po upływie tego czasu podłącz 
odbiornik do zasilania. 

Objaśnienie oznaczeń na tunerze: 

Oznaczenie to informuje, że odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 2004/108/EC 
dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności 
elektromagnetycznej oraz warunkami dyrektyw 2006/95/EC dotyczących przestrzegania 
przez kraje członkowskie przepisów niskiego napięcia i bezpieczeństwa związanego 

z obsługą urządzeń elektrycznych. 

Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt 
objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Ostrzeżenie – ryzyko porażenia 
elektrycznego – nie otwierać. 



2. Podstawowe informacje o odbiorniku.

Odbiornik Signal T2-MINI jest przeznaczone do odbioru naziemnej 
telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T/T2 HEVC. 

Od innych urządzeń dostępnych na rynku wyróżniają go:

• Uniwersalny, uczący się pilot. 
• Funkcja HDMI CEC.
• Tryb hotelowy.
• Kopiowanie listy programów. 
• Zasilanie z telewizora. 

Główne cechy:  

• Odbiór programów w rozdzielczości SD oraz HD 720p/1080p. 
• Pełna kompatybilność ze standardami: 

MPEG-4, MPEG-2, H.265/HEVC, DVB-T, DVB-T2. 
• Automatyczne lub ręczne wyszukiwanie kanałów RTV.
• Obsługa Logical Channel Number (LCN) .
• Obsługa teletekstu i napisów ekranowych.
• Elektroniczny przewodnik programów (EPG).
• Funkcja PVR (Personal Video Recorder) poprzez USB. 
• Odtwarzanie multimediów poprzez USB 

– zdjęcia, muzyka, wideo.
• Blokada rodzicielska.
• Zewnętrzny czujnik IR. 
• Wyjście HDMI.

Zawartość pudełka: 

• Odbiornik DVB-T/T2. 
• Inteligentny pilot

zdalnego sterowania. 
• Baterie AAA.
• Kabel HDMI.

• Odbiornik IR.
• Instrukcja. 
• Przewód zasilania. 
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3. Instalacja odbiornika.

Opis dostępnych wejść i wyjść: 

1. ANT IN - wejście kabla koncentrycznego z anteny telewizji
naziemnej DVB-T/T2 (H.264/HEVC). 

2. USB - wejście do podłączenia zewnętrznej pamięci USB.
3. HDMI - wyjście obrazu i dźwięku cyfrowego do podłączenia

telewizora HD. 
4. Mini USB - dla odbiornika IR do sterowania tunerem.
5. Gniazdo zasilania - zasilanie odbiornika.
6. Wtyk mini USB odbiornika IR.

W zestawie znajduję się kabel umożliwiający bezpośrednie 
podłączenie dekodera z telewizorem poprzez złącze USB. Do zasilenia 
odbiornika wymagany jest prąd o natężeniu 0,5 A. 

W razie problemów z podłączeniem odbiornika zalecamy kontakt  
z działem technicznym firmy DIPOL. W przypadku problemów  
z prawidłowym ustawieniem anteny telewizyjnej zalecamy kontakt z instalatorem.  
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Kompaktowy, uczący się, uniwersalny pilot zdalnego sterowania: 

• Bardzo duże przyciski. 
• Bardzo łatwy w obsłudze.
• Dzięki umiejętności uczenia się funkcji starego pilota, 

zastępuje każdy pilot zdalnego sterowania na podczerwień.

Przyciski obsługi pilota TV:

TV CONTROL Przyciski do sterowania 
telewizorem 

POWER (STANDBY) Włącza lub przełącza 
odbiornik w stan gotowości 

PLAY ► Rozpoczyna lub wznawia 
odtwarzanie multimediów 

STOP ■ Zatrzymuje odtwarzanie 
multimediów 

SEARCH FORWARD 
►► 

Przewija odtwarzanie 
do przodu 

SEARCH 
BACK ◄◄ 

Przewija odtwarzanie 
do tyłu 

RECORD ● Rozpoczyna 
nagrywanie programu 

SUB-T Wyświetl opcje napisów 
(dostępność zależy od kanału) 

AUDIO Wybór języka lub trybu dźwięku 
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SET  

Pozostałe przyciski pilota:

PVR Zarządzanie nagraniami 

KOLOROWE PRZYCISKI 
Różne funkcje w trybie tekstowym; 
ZIELONY - format wideo; 
ŻÓŁTY – proporcje; NIEBIESKI – timer 

MENU Wejście/Wyjście z Menu 

EXIT Powrót do poprzedniego okna Menu 

INFO(i) Informacje o aktualnie oglądanym programie 

BACK Powrót do poprzednio oglądanego kanału 

RIGHT/VOL+, LEFT/VOL Zwiększenie/zmniejszenie głośności 

UP/CH+, DOWN/CH-, 
PAGE UP, PAGE DOWN Wybór kanału 

MUTE Wyciszenie 

Programowanie pilota: 

• Umieść pilot od dekodera oraz pilot od telewizora naprzeciw 
siebie w odległości 3-5 cm. 

• Przytrzymaj przycisk SET na pilocie od dekodera przez około 
3 sekundy. Dioda TV Power na pilocie zacznie świecić 
intensywniej na czerwono. Naciśnij i zwolnij przycisk uczenia 
pilota, który chcesz zaprogramować. Naciśnij przycisk 
oryginalnego pilota. 

• Po zakończeniu wciśnij przycisk SET. 

SET  
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Podłączenie odbiornika:  
1. Podłącz antenę do wejścia ANT IN (1) w odbiorniku.
2. Wyjście HDMI(3) odbiornika połącz z wejściem HDMI

w telewizorze.
3. Podłącz port IR (4) do portu micro USB i przyklej czujkę IR 

do przedniej ramki telewizora.
4. Podłącz przewód zasilania do tunera (5) i do portu USB 

telewizora. 

Uwaga:  
1. Aby uniknąć przegrzania urządzenia, zapewnij mu odpowiedni 

poziom wentylacji. Odbiornik nie może być niczym 
przykrywany! 

2. Urządzenie czerpie zasilanie z portu USB telewizora! 

Zasilanie (jack)  

Antena  

HDMI  

HDMI  

odbiornik IR  

USB  
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4. Szybki start. 

Sprawdź wszystkie połączenia kablowe. 

Sprawdź poprawność wszystkich połączeń przed podłączeniem 
odbiornika do źródła zasilania. 

Włącz telewizor i ustaw odpowiednie wejście dla źródła obrazu 
i dźwięku. Włącz odbiornik.  

Włącz zasilanie odbiornika. Na ekranie pojawi się najpierw logo Signal 
HD a następnie przewodnik instalacji. Przewodnik jest wyświetlany 
tylko wtedy, gdy odbiornik nie posiada w swej pamięci żadnej listy 
kanałów.  

UWAGA: Większość telewizorów nie podaje napięcia na port USB 
w trybie Standby. W tym wypadku włącz TV za pomocą 
zaprogramowanego pilota, odbiornik Signal uruchomi się 
automatycznie. Przy takiej konfiguracji, wyłączenie TV spowoduje 
wyłączenie tunera. W przypadku wykorzystania HDMI CEC (więcej 
pkt 5.5) wyłączając tuner wyłączasz jednocześnie TV. 

Wybierz język i kraj. Dostępne języki: polski, angielski, czeski, 
węgierski, chorwacki, portugalski (lista języków może ulec zmianie).  

Użyj przycisków góra/dół aby 
przesunąć kursor, a przycisków 
prawo/lewo aby wybrać 
odpowiednią opcję. Naciśnij 
przycisk <MENU> aby 
pominąć proces wyszukiwania 
kanałów oraz przejść do menu 
odbiornika.  

Wybierz opcję Wyszukiwanie 
kanałów, aby zapisać wybrane ustawienia i rozpocząć proces 
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automatycznego przeszukiwania pasma. Podczas tej czynności 
wyświetlany jest pasek postępu i lista wyszukanych kanałów 
telewizyjnych i radiowych. Aby przerwać proces wyszukiwania 
kanałów wciśnij klawisz <EXIT>. Po zakończeniu całego procesu, 
odbiornik przełączy się automatycznie na pierwszy znaleziony kanał.   
Jeśli żaden z kanałów nie zostanie wykryty należy sprawdzić 
ustawienie anteny. 

Aby przełączać się między kolejnymi kanałami używaj strzałek na 
pilocie zdalnego sterowania lub wciśnij <OK>, a następnie wybierz 
interesujący Cię kanał.  

5. Menu - informacje.
Po prawidłowym podłączeniu i uruchomieniu odbiornika przechodzi 
on w tryb normalnej pracy. Jeśli sygnał jest poprawny, odbiornik po 
włączeniu wyświetla ostatni kanał oglądany przed wyłączeniem. 

5.1. Menu główne. Naciśnij <MENU> na pilocie, aby wyświetlić 
główne menu odbiornika. Do poruszania się po menu służą 
klawisze strzałek: 
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• <PRAWO/LEWO> do przełączania się między kolejnymi 
kartami menu oraz opcjami. 

• <GÓRA/DÓŁ> do poruszania się po kartach menu.

Dostępne są następujące karty menu: 

• [Program] – Edycja programu, EPG, Sortuj, LCN,
Tryb hotelowy. 

• [Obraz] – Format obrazu, Rozdzielczość, Standard TV. 
• [Wyszukiwanie kanału] – Automatyczne lub manualne 

skanowanie pasma. 
• [Czas] – Ustawienia czasu. 
• [Opcje] – Język OSD, napisów, audio. 
• [System] – Kontrola rodzicielska, Hasło systemowe, 

Ustawienia fabryczne. 
• [USB] – Multimedia, Aktualizacja oprogramowania. 

5.2. Wyszukiwanie kanału. [Menu] → [Wyszukiwanie kanału]  

W celu wyszukania nowych kanałów skorzystaj 
z zakładki ”Wyszukiwanie kanałów”. Wybierz jedną z 2 metod 
skanowania pasma: automatyczną lub manualną. W przypadku 
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korzystania z manualnego przeszukiwania pasma konieczne jest 
podanie numeru kanału VHF lub UHF, który ma zostać 
przeskanowany. Częstotliwość i szerokość kanału dobierane są 
automatycznie (na podstawie wybranego wcześniej kraju). 
Pasek ”Jakość” pozwala na optymalizację ustawienia anteny.  
Po wyborze metody skanowania na ekranie telewizora pojawi 
się tablica, na której wyświetlą się odnalezione kanały TV oraz 
radiowe. Pasek ”Postęp” powinien wypełnić się w 100%. Aby 
przerwać przeszukiwanie użyj klawisza EXIT. 

5.3. Tryb hotelowy. [Menu] → [Program] →[Tryb hotelowy] 

Po wybraniu tej opcji dostęp do funkcji MENU chroniony jest 
hasłem. Aby zmienić hasło domyślne przejdź do punktu 5.9 
niniejszej instrukcji). 

5.4. Kopiowanie listy kanałów na USB. [Menu] → [Program] 

Włóż nośnik USB do gniazda odbiornika (2). Wybierz przycisk 
<MENU> na pilocie tunera. Następnie wybierz przycisk 
z numerem 1 i trzymaj go do czasu pojawienia się informacji 
na ekranie telewizora “załadowano dane na USB”. Wyciągnij 
nośnik USB. 

Włóż USB do drugiego odbiornika. Wciśnij przycisk <MENU> 
na pilocie tunera. Następnie wybierz przycisk z numerem 2 
i przytrzymaj do czasu pojawienia się informacji na ekranie 
telewizora “Załadowano dane z USB”. Wyciągnij nośnik USB. 

5.5. HDMI CEC. [Menu] → [Obraz] → [HDMI CEC] 

Obsługa funkcji CEC integruje systemy sterowania 
kompatybilnych urządzeń, połączonych za pośrednictwem 
kabla HDMI. Umożliwia to obsługę telewizora i dekodera za 
pomocą tego samego pilota. Włączając/wyłączając dekoder 
telewizji naziemnej obsługujący HDMI CEC, można 
automatycznie włączyć/wyłączyć telewizor. 
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5.6. Wybór języka OSD, napisów i audio. [Menu] → [Opcje]  
Jeśli podczas instalacji, w Przewodniku instalacyjnym nie 
wybrano odpowiedniego języka menu OSD, można tego 
dokonać w karcie Język. Języki do wyboru: polski, angielski, 
niemiecki, słowacki, czeski, włoski, węgierski, chorwacki oraz 
portugalski. Lista języków może ulec zmianie. Dodatkowo 
w menu tym możliwa jest zmiana języka napisów DVB oraz 
języka strumienia audio, o ile te są dostępne. 

5.7. Ustawienie czasu. [Menu] -> [Czas]  
W tym menu można dokonać zmian w ustawieniach czasu 
urządzenia. Ustawienia te są istotne z punktu widzenia 
poprawnego działania przewodnika programowego EPG oraz 
nagrywania. Dla odbiorników w Polsce wybierz opcję ”Auto” 
oraz Region ”Warszawa” lub manualnie, jako strefa czasową 
GMT+1. W karcie [Czas] możliwe jest zaprogramowanie 
automatycznego wyłączenia odbiornika po upływie 
określonego czasu (1-12 godzin). 

5.8. Sortownia kanałów zgodnie z LCN. [Menu] → [Program] 
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LCN, czyli Logical Channel Number, to numer kanału 
przypisywany danemu programowi przez nadawcę sygnału, 
różny od numeru rzeczywistego. Aby posortować kanały 
zgodnie z LCN w karcie [Program], w opcji ”Sortowanie” 
wybierz wartość „po LCN”. 

5.9. Ustawienia systemowe. [Menu] → [System]  

Ochrona rodzicielska: Skorzystaj z tej opcji, aby uniemożliwić 
dzieciom oglądanie treści tylko dla dorosłych. 

Zmiana hasła systemowego: Aby zmienić hasło systemowe 
wprowadź stare hasło, a następnie wprowadź dwukrotnie nowe 
hasło potwierdzając przyciskiem <OK>. Domyślne ustawione 
hasło to 000000. 

Aktualizacja oprogramowania: 
Najnowsza wersja oprogramowania dostępna jest na stronie 
dipol.com.pl, w dziale ”Download” i w karcie katalogowej tunera.  
Plik z oprogramowaniem ściągnij i skopiuj na przenośną pamięć 
USB. Plik powinien zostać skopiowany do głównego katalogu 
nośnika. Pamięć wepnij do wejścia USB (2) tunera. 

http://www.dipol.com.pl/
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Aby zaktualizować oprogramowanie odbiornika przejdź do karty 
System i wybierz  opcję ”Aktualizacja oprogramowania/ 
Aktualizacja USB”. Odbiornik wyłączy się automatycznie, po 
czym nastąpi aktualizacja oprogramowania. 

5.10. Kanały Ulubione. [Menu] → [Program]  
Tuner umożliwia zdefiniowanie listy ulubionych programów. 
Przejdź do karty [Program], a następnie wybrać opcję Edycja 
Programu oraz przycisk <FAV>. Poruszanie po menu obraz 
wybór opcji jest intuicyjny. Wszystkie dostępne aktualnie opcje 
opisane są na dole ekranu. 

5.11. EPG. 

Działanie EPG uzależnione jest od tego, czy dany nadawca 
sygnału udostępnia taką funkcję. Odbiornik w czytelny sposób 
umożliwia prezentację terminarza i opisów programów. 
Wszystkie polskie znaki powinny działać prawidłowo. 
Poruszanie się po przewodniku (godziny, dni) odbywa się przy 
wykorzystaniu klawiszy strzałek. 

5.12. Nagrywanie. 

Nagrywania programów telewizyjnych możliwe jest po 
podłączeniu do odbiornika zewnętrznego nośnika danych. 
Odbiornik rozpoznaje pamięci sformatowane w systemie 
FAT32. Przed rozpoczęciem nagrywania upewnij się, że na 
nośnik dysponuje odpowiednią ilością wolnego miejsca.  

Aby rozpocząć nagrywanie aktualnie oglądanego programu 
wciśnij przycisk <REC> na pilocie zdalnego sterowania. Na 
ekranie telewizora pojawi się odpowiednia informacja. Aby 
zakończyć nagrywanie wciśnij przycisk <STOP>.  

Możliwe jest nagranie wybranego z pozycji dostępnej 
w elektronicznym przewodniku po programach (EPG). Aby 
skorzystać z tej funkcji wejdź w menu EPG, wybierz odpowiedni 
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program i podążaj za instrukcjami na dole ekranu. Nagrywanie 
czasowe umożliwia zdefiniowanie rozpoczęcia i zakończenia 
nagrywania o określonych przez użytkownika godzinach.  

5.13. Multimedia. [Menu] → [USB] 

Odbiornik naziemnej telewizji cyfrowej SIGNAL jest 
pełnowartościowym odtwarzaczem plików multimedialnych. 

Obsługiwane formaty plików: 

• Muzyka: mp3, wma. 
• Zdjęcia: jpeg, bmp, png.
• Filmy: mkv, avi, vob, mov, divx.
• PVR: odtwarzanie nagranych programów.

Aby rozpocząć odtwarzanie multimediów, przejdź do karty USB 
i wybierz jedną z dostępnych opcji: 

• [Muzyka] – odtwarzanie plików muzycznych. 
• [Zdjęcia] – odtwarzanie zdjęć i obrazów.
• [Film] – odtwarzanie plików wideo.
• [PVR] – odtwarzanie nagranych wcześniej plików 

.
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1. Fontos Biztonsági Utasítás

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

Olvassa el és kövesse az itt leírt utasításokat.
Őrizze meg ezeket az utasításokat.
Ne használja a készüléket nedvesség, vagy víz közelében.
Csak száraz ruhával tisztítsa.
Ne takarja el a szellőzőnyílásokat, szerelje fel a készüléket az utasításoknak megfelelően. Ne 
telepítse ezt a készüléket hőforrások, például hősugárzó, radiátor, tűzhelyek vagy egyéb hőt 
termelő eszközök (beleértve az erősítőket) közelébe.
Óvja a tápkábelt attól, hogy rálépjenek vagy becsípjék, különösen a csatlakozóknál, a 
csatlakozóaljzatoknál és azon a helyen, ahol azok a készülékből kivezetődnek.
Csak a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
Húzza ki ezt az eszközt vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
Minden szervizelést bízzon szakképzett szervizszemélyzetre. Szervizelésre akkor van 
szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, például megsérült a tápkábel vagy a 
csatlakozódugó, folyadék ömlött vagy tárgyak kerültek a készülékbe, a készüléket esővíz 
vagy nedvesség érte, nem működik rendesen, vagy leejtették.
A hálózati csatlakozót leválasztóként használják, őrizze meg épségét a sérülésektől. A 
szellőzést nem szabad a szellőzőnyílások letakarásával akadályozni, például újságokkal, 
terítővel, függönnyel stb.
Ne helyezzen nyílt lángot, például égő gyertyát a készülékre.
Fel kell hívni a figyelmet az akkumulátorok ártalmatlanításának környezetvédelmi 
vonatkozásaira.
A készüléket mérsékelt éghajlaton használja.
FIGYELMEZTETÉS: A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne 
tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.

Szimbólumok a vevőn: 

A logó arról tájékoztat, hogy a vevő megfelel a 2004/108/EK irányelvben 
az elektromágneses kompatibilitást szabályozó rendelkezések tagállami 
betartására vonatkozó feltételeknek, valamint  a a 2006/95/EK

irányelvnek a tagállamok általi betartásáról szóló feltételeinek. kisfeszültségű 
villamos energia és biztonság szabályozása az elektromos berendezések 
kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatban. 

Ne dobja ki a készüléket a háztartási hulladékkal együtt. A 
fogyasztóknak, vásárlóknak meg kell kérdezniük a beszállítótól, az 
értékesítőtől, akitől a berendezést vásárolták, hogy a helyi rendelkezések 
miként szabályozzák az elektronikus eszközök ártalmatlanítását.
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Csomag tartalma:  
• Vevőkészülék:
• Távszabályzó.
• AAA elemek. 
• IR vevő.
• HDMI kábel.
• Kezelési utasítás.
• Tápfeszültség kábel.

2. Kapcsolat.

A vevőkészülék tápellátása a TV-készülék USB-csatlakozóján 
keresztül történik. 

Tápellátás (jack) 

Antenna

HDMI  

HDMI  

IR vevő 

USB  
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A vevőkészülék be- és kimenetei:

1. Antenna bemenete.
2. USB port. 
3. HDMI bemenet.

4. MiniUSB - az IR részére.
5. Táp jack csatlakozó.
6. Mini USB csatlakozó az infravörös 

érzékelőhöz.
Távirányító gombjai:

TV CONTROL A TV vezérlésére szolgáló gombok 
POWER (STANDBY) be- vagy kikapcsolja a készüléket 
PLAY ► Elindítja a multimédiás lejátszást 
STOP ■ Leállítja a multimédiás lejátszást 
SEARCH FORWARD ►► Médialejátszás közben az előző számra ugrik 
SEARCH BACK ◄◄ Médialejátszás közben következő számra ugrik 
RECORD ● Elindítja a műsor rögzítését 
SUB-T Megjeleníti a felirat opciókat 
AUDIO Kiválasztja a hang nyelvét/módját 
PVR Felvételi beállításokat kezel 
COLORED BUTTONS Különféle funkciók a TEXT képernyőn 
MENU Belépés/Kilépés a menüből 
EXIT Kilépés az aktuális menüből 
INFO(i) Információkat jelenít meg az aktuális csatornáról 
BACK Visszatér az előzőleg nézett csatornára 
RIGHT/VOL+, LEFT/VOL Növeli- vagy lecsökkenti a hangerőt 
UP/CH+, DOWN/CH-, Csatornák váltása fe/le 
MUTE Elnémítja a hangot 

2  3  

4  5  

6
  

1  
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3. Első telepítés, üzembehelyezés.

Miután az összes csatlakoztatást megfelelően elvégezte, kapcsolja be 
a TV-t, és ellenőrizze, hogy a vevő csatlakozik-e a fő tápellátáshoz. 
Nyomja meg a Bekapcsoló gombot a vevő bekapcsolásához. 
Amennyiben először használja a vevőkészüléket, vagy ha visszaállítja 
a gyári alapértéket, a főmenü megjelenik a TV képernyőjén.

Válassza az [OSD nyelv] lehetőséget és nyomja meg a 
JOBBRA/BAL gombot a nyelv kiválasztásához.

Válassza az [Ország] lehetőséget, és nyomja meg a JOBBRA/
BALRA gombot a lakóhely országának kiválasztásához

Válassza a [Csatornakeresés] lehetőséget, és nyomja meg a JOBBRA 
vagy az OK gombot az automatikus csatornakeresés elindításához.

A csatornahangolás befejezése után készen áll a tévénézésre. 
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4. Alapműveletek.
4.1. Programbeállítások kezelése.
A menü eléréséhez nyomja meg a MENU gombot, és válassza 
a [Program] lehetőséget. A menüben a programbeállítások 
módosítására nyílik lehetőség. Válasszon ki egy lehetőséget, 
majd nyomja meg az OK vagy a JOBB gombot a beállítás 
módosításához. Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való 
kilépéshez.
4.2. Program szerkesztése.
A programbeállítások szerkesztéséhez (zárolás, kihagyás, 
kedvencek közé, áthelyezés vagy törlés) be kell lépnie a 
Programszerkesztés menübe. A menü eléréséhez jelszó 
szükséges. Írja be az alapértelmezett „000000” jelszót.

4.3. Állítsa be a kedvenc programot
Létrehozhat egy listát kedvenc programjairól, amelyeket 
könnyen elérhet. Állítsa be kedvenc TV- vagy rádióműsorát:

Válassza ki a kívánt programot, majd nyomja meg a FAVORITE 
gombot.

Egy szív alakú szimbólum jelenik meg, és a program 
kedvencként van megjelölve.
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További kedvenc programok kiválasztásához ismételje meg 
az előző lépést. A megerősítéshez és a menüből való 
kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

Kedvenc TV- vagy rádióműsor letiltása: 

Nyomja meg a FAVORITE gombot a távirányítón a szív alakú 
szimbólummal

4.4. Csatorna keresése.  

A menü eléréséhez nyomja meg a MENU gombot, és válassza a 
[Csatorna keresése] lehetőséget. A Menü lehetőséget kínál a 
csatornakeresési beállítások módosítására.

Válasszon ki egy lehetőséget, és a JOBBRA/BALRA gombokkal 
módosítsa a beállításokat. 

Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez. 

Automatikus keresés:
Az összes csatorna automatikus keresése és telepítése. Ez 
az opció felülírja az összes előre beállított csatornát.

Válassza az [Automatikus keresés] lehetőséget, és nyomja 
meg az OK vagy JOBB gombot a csatornakeresés 
elindításához.
A csatornakeresés megszakításához nyomja meg az EXIT gombot. 
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Kézi keresés:
Új csatornák manuális telepítése. Ez az opció új csatornákat 
ad hozzá az aktuális csatornalista módosítása nélkül. 

Válassza a [Kézi keresés] lehetőséget, majd nyomja meg 
az OK vagy a JOBB gombot. Megjelenik a csatornakereső 
képernyő.
4.5. Szálloda mód.
Az opció kiválasztása után a MENU funkciókhoz való 
hozzáférés jelszóval védett. A jelszó megváltoztatásához 
lépjen a Rendszer fülre a menüben és állítsa be a jelszót. 
Meg kell adnia a régi jelszót. Ennek az eszköznek az 
alapértelmezett jelszava 
000000. 

4.6. HDMI CEC. 
A CEC funkciók támogatása biztosítja a HDMI-kábellel 
csatlakoztatott kompatibilis eszközök vezérlőrendszereinek 
integrációját. Ez biztosítja, hogy a TV és a set-top box 
ugyanazzal a távirányítóval vezérelhető. A HDMI CEC 
technológiát támogató földi TV set-top box ki/bekapcsolásával 
automatikusan be- és kikapcsolhatjuk a tévét.

4.7. USB
A menü eléréséhez nyomja meg a MENU gombot, és 
válassza az [USB] lehetőséget.  

A menü zenei és fényképfájlok lejátszására kínál 
lehetőségeket, támogatja az MP3, WMA, JPEG, BMP fájlokat. 
A készülék csak FAT és FAT32 fájlrendszerű USB-eszközt 
támogat. Nem támogatja az NTFS fájlrendszert.

4.8. Csatornalista másolása USB-re.
Helyezze be az USB-t a vevőegységbe. Válassza a Menü 
gombot a tuner távvezérlőjén.

Ezután válassza k i  az 1-es számú gombot,  és 
tar tsa lenyomva, amíg az „USB-n tö l töt t  adatok”  
üzenet  meg nem je lenik a TV képernyőjén. 
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Húzza ki az USB-t. 

Helyezze be az USB-t a második vevőegységbe. Nyomja 
meg a Menü gombot a tuner távirányítóján. Ezután válassza 
ki a 2-es gombot, és tartsa lenyomva, amíg az információ 
meg nem jelenik a TV-képernyőn „USB adat betöltve” Húzza 
ki az USB-t. 

4.9. Opciók
A menü eléréséhez nyomja meg a MENU gombot, és válassza 
az [Opció] lehetőséget. A menü opciókat kínál az OSD 
nyelvének, a feliratok nyelvének és a hang nyelvének 
beállítására.Válasszon ki egy lehetőséget, és a JOBBRA/
BALRA gombbal módosítsa a beállítást. Nyomja meg az EXIT 
gombot a menüből való kilépéshez.
4.10. Multimédia.
Ez a készülék egyben multimédiás lejátszó is. 

Lejátszhatja/nézheti: 
• Zene: mp3, wma. 
• Fotók: jpeg, bmp, png. 
• Filmek: mkv, avi, vob, mov, divx.
• Személyes videófelvételek – TV-műsorok felvétele. 

A multimédiás lejátszás elindításához lépjen az USB fülre a 
menüben, és válasszon az alábbi lehetőségek közül

• [Music].
• [Photo].

• [Movie].
• [PVR].




