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Symbol błyskawicy w trójkącie ostrzega użytkownika o niebezpiecznych 
napięciach na niektórych odsłoniętych elementach wewnątrz urządzenia. 
Wykrzyknik  w trójkącie informuje użytkownika o ważnych instrukcjach obsługi 
i konserwacji  (serwisie), których należy ściśle przestrzegać. Urządzenie zostało 
przetestowane i spełnia normy urządzenia klasy B zgodnie ze standardem FCC. 
Normy te zostały opracowane w celu uniknięcia lub zmniejszenia zakłóceń z 
innymi domowymi urządzeniami elektrycznymi. Urządzenie może generować 
fale radiowe, a jeśli nie jest zainstalowane zgodnie z instrukcjami, może 
powodować zakłócenia radia lub telewizora, na przykład podczas włączania lub 
wyłączania urządzenia. 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
• Postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa i instrukcjami zawartymi w tym 

podręczniku. 
• Podręcznik powinien być przechowywany w bezpiecznym miejscu do późniejszego 

wykorzystania. 

! 
LISTA 
• Nigdy nie dotykaj urządzenia wilgotnymi lub mokrymi dłońmi. 
• Urządzenie może pracować tylko pod napięciem zgodnym ze specyfikacją i 

podłączone do zasilacza. 
• Urządzenie to nie może być umieszczone w pobliżu źródła wilgoci lub wody.  
• Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnej powierzchni. Urządzenie może zostać 

uszkodzone. Wszelkie elementy powinny być instalowane wyłącznie zgodnie z 
instrukcjami producenta lub kupowane od producenta. 

• Kabel jest osłonięty i izoluje zasilanie. Nie umieszczać żadnych przedmiotów na kablu, 
ponieważ może to spowodować utratę funkcji ochronnej. Unikaj dużych obciążeń 
kabla, zwłaszcza gniazd i wtyczek. Jeśli chcesz odłączyć wtyczkę od gniazda, zawsze 
pociągaj za wtyczkę, a nie za kabel. W przeciwnym razie mógłby pęknąć. 

• W celu ochrony urządzenia podczas burzy lub jeśli jest ono bez nadzoru przez długi 
czas: Odłącz wtyczkę od gniazda i anteny. Zapobiega to uszkodzeniom spowodowanym 
uderzeniami pioruna. 

• Nie przeciążaj gniazdek elektrycznych, przedłużaczy ani innych przewodów, ponieważ 
może to prowadzić do pożaru lub porażenia prądem . 

• Do otworów urządzenia nie można wkładać żadnych przedmiotów, ponieważ w 
niektórych miejscach przepływa energia elektryczna, a kontakt może spowodować 
pożar lub porażenie prądem. 

• W celu czyszczenia odłącz wtyczkę zasilania od gniazdka elektrycznego. 

Niemiecką wersję tego przewodnika można znaleźć na naszej stronie internetowej w sekcji   
pobierania produktu.  
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• Nie używaj środków czyszczących w płynie ani sprayów czyszczących. Urządzenie 
można czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką. 

• Nie podłączaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie są zalecane przez producenta. 
• Urządzenie może wyświetlać nieruchomy obraz na ekranie lub na telewizorze przez 

nieograniczony czas. Może to spowodować uszkodzenie ekranu. Aktywuj wygaszacz 
ekranu lub wyłącz urządzenie. Nigdy nie używaj urządzenia na stałe w trybie 4:3. Może 
to spowodować uszkodzenie ekranu podczas długotrwałego użytkowania. 

• Otwory obudowy służą do wentylacji, dzięki czemu urządzenie nie przegrzewa się. 
Muszą pozostawać odsłonięte. 

• Urządzenie nie może być umieszczone w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piece czy 
grzejniki. Chroń urządzenie przed wilgocią i warunkami atmosferycznymi. 

• Nie wystawiaj urządzenia i pilota na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Upośledza to funkcje i może prowadzić do uszkodzenia urządzenia. 

• Nie używaj urządzenia w zapylonym środowisku. Ciężki dym papierosowy może 
zakłócać działanie urządzeń elektronicznych. Uszkodzenia spowodowane dymem 
papierosowym nie będą naprawiane bezpłatnie w ramach ustawowej gwarancji. 

 
 

WARUNKI PRACY 
Urządzenie przeznaczone jest do pracy na systemie odbioru zgodnie z przepisami. 

 
• Aby uniknąć uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała oraz zapewnić bezbłędne działanie, 

zleć instalację systemu odbioru satelitarnego przez specjalistyczną firmę. System 
odbiorczy musi być uziemiony zgodnie z przepisami! 

• Jeśli antena nie jest precyzyjnie ustawiona, mogą wystąpić zakłócenia obrazu i inne 
problemy z odbiorem. Może to również dotyczyć tylko pojedynczych nadajników lub 
zależeć od pogody. Proszę zlecić pomiar anteny specjalistycznej firmie. 

• Używaj wysokiej jakości antenowych odbiorników. 
• Zwróć uwagę na informacje na tabliczce znamionowej dotyczące maksymalnego 

poboru prądu przez przyłącze antenowe. 
• Urządzenie może zasilać aktywne anteny DVB-T2 (strona 32) 

 
Dowiedz się o prawidłowej instalacji systemu recepcyjnego i aktualnych listach przypisań 
stacji na stronie internetowej swojego dostawcy lub konkretnego sprzedawcy. 

 
BEZPIECZEŃSTWO 
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PORTY USB 
Porty USB w tym urządzeniu nie nadają się do ładowania urządzeń z wbudowaną baterią (np. 
telefony komórkowe, tablety, odtwarzacze MP3 itp.). Proszę zwrócić uwagę na informacje na 
tabliczce znamionowej dotyczące maksymalnej mocy wyjściowej portów USB. 

 
 

SERWISOWANIE 
Nigdy nie przeprowadzaj napraw samodzielnie, zawsze zostaw to wykwalifikowanemu 
personelowi. Skontaktuj się z serwisem naprawczym w przypadku następujących błędów: 

 
• Jeśli zasilacz lub przewód zasilający jest uszkodzony. 
• Jeśli przedmioty wpadły do urządzenia. 
• Jeśli urządzenie miało kontakt z wodą. 
• Jeśli urządzenie nie działa pomimo prawidłowego użytkowania. 
• Jeśli urządzenie zostało upuszczone i produkt ma wahania wydajności. 

 
Używaj oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. Nieprawidłowe części zamienne mogą 
prowadzić do zwarć lub pożaru. 

 
 

KONTAKT 
Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące obsługi lub w przypadku problemów z urządzeniem. 
Zwróć również uwagę na instrukcje rozwiązywania problemów na końcu tego podręcznika! 

 
Serwis techniczny naszych urządzeń realizowany jest w naszym imieniu przez firmę ERS 
Elektronik Repair Service, z którą można się skontaktować pod adresem: 

 
ERS GmbH Elektronik Serwis 
Naprawczy Weidegrund 3 
21614 Buxtehude / Dolna Saksonia 
Niemcy 

 
Telefon: +49 4161 800 24 24 (pon-pt: 11.00 -17.00 ) 
e-mail: support@ersservice.de 

 
Do prawidłowej i sprawnej obsługi spraw gwarancyjnych/napraw potrzebny jest numer RMA. 
Jest on dostępny na naszej stronie internetowej, przez e-mail lub telefonicznie. Aby uzyskać 
więcej informacji, zapoznaj się z warunkami gwarancji na końcu tego przewodnika. 
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ZAKRES DOSTAWY 
W zakres dostawy odbiornika WWIO BRE2ZE wchodzą następujące elementy: 

 
• WWIO BRE2ZE 

• Pilot 

• Zasilacz 
• Baterie 
• Instrukcja obsługi 

 
Jeśli brakuje którejkolwiek z tych części, skontaktuj się ze sprzedawcą tak szybko, jak to 
możliwe. Zachowaj oryginalne opakowanie na wypadek, gdyby urządzenie musiało zostać 
zwrócone do sprzedawcy. 

 
 

WKŁADANIE BATERII 
1. Otwórz komorę baterii pilota zdalnego sterowania i włóż baterie. Podczas  wkładania 

baterii dostosuj do prawidłowej polaryzacji (+/-). 
2. Ponownie załóż pokrywę baterii (rysunek). 
3. Zawsze kieruj pilota bezpośrednio na pole czujnika (IR) urządzenia. 
4. Odległość od urządzenia nie powinna być większa niż 5 metrów, a kąt działania nie 

powinien być większy niż 60°. 
5. Wyjmij baterie z pilota, jeśli nie używasz urządzenia przez długi czas . 

 
 

 
 

 Wskazówki: 
• Wyjmij i wymień  stare baterie. Mogą one przeciekać i uszkadzać piloty. 
• Usuń wyciek płynu akumulatorowego szmatką. Unikaj kontaktu skóry z płynem. 
• Jeśli bateria lub płyn akumulatora zostanie połknięty, natychmiast skonsultuj się z 

lekarzem 
• W przypadku kontaktu ze skórą/oczami należy przemyć skórę/oczy pod bieżącą wodą 

oraz skonsultować się z lekarzem. 

 
WPROWADZENIE 
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Przód 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 MOC Aby włączyć urządzenie/tryb czuwania 
2  Dioda LED stanu (zielona = praca, czerwona = tryb 

gotowości) 
3  Wyświetlacz do wyświetlania numeru programu/czasu w 

trybie gotowości 
4  Przyciski nawigacyjne do wyboru/zmiany kanału/głośności 

  Przycisk OK, aby potwierdzić 
5  Gniazdo kart inteligentnych 

 
 

Tył 
 

 
6 COMMON INTERFACE  Dla modułów CI 
7 RF IN/RF OUT   Złącze antenowe RF/połączenie kablowe 

Wyjście pętlowe do podłączenia dodatkowych urządzeń 
8 AUDIO/VIDEO  Analogowe wyjścia audio/wideo 
9   S/PDIF  Cyfrowe optyczne wyjście audio S/PDIF 
10 ETHERNET  Przewodowe połączenie sieciowe ETHERNET 
11   HDMI  Cyfrowe wyjście wideo HDMI 
12   USB  Port USB 2.0 
13 ZŁĄCZE DC IN  Zasilanie 
14  POWER   Przełącznik zasilania  

! 

 
PRZEGLĄD URZĄDZEŃ 

� 
� 

 
� 

• Kolejny port USB 2.0 znajduje się z boku urządzenia. 
• Aby uniknąć przepięcia lub awarii, używaj wyłącznie dostarczonego 

zasilacza. 
• Z przyczyn technicznych urządzenia pracujące na wyjściu RF Out urządzenia 

nie otrzymują pełnej mocy nadawczej porównywalnego oddzielnego kabla 
antenowego. 
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1 Aby włączyć urządzenie/tryb czuwania 
2 Dioda LED stanu (świeci się podczaspisania)

 Tryb wideo w formacie V. Przełączanie 
formatu (Panscan, Skrzynka na listy, ...) 

WYCISZ Wyciszenie 
3 Klawisze numeryczne/Enter/klawisze 

bezpośredniego wyboru kanału 
EPG Elektroniczny przegląd programu 
INFO Wyświetla informacje o programie 
PVR Pokazuje przegląd nagrań  
VOL Regulacja głośności  
PORTAL Przycisk wtyczki (możliwe do 

przypisania) 
CH  Przełączniki kanałowe 
MENU Pokazuje menu główne 

urządzenia 
4 Klawisze kierunkowe/nawigacyjne 
5 Kolorowe przyciski 
OK Potwierdzenie wyboru/wejścia 
AUDIO Otwiera ustawienia audio 
SUB Otwiera menu napisów 
FAV Pokazuje ulubione grupy 
MEDIA  Otwiera odtwarzacz multimedialny 
TV Przełącza w tryb TV 
RADIO Przełącza w tryb radiowy 
TEKST Otwiera telegazetę 
POMOC Otwiera menu pomocy 
F1 - F4  Klawisze funkcyjne z możliwością przypisania 

 Przewijanie do tyłu 
||  Pauza/Odtwórz/Start Timeshift  

■ Stop/Stop Timeshift  
 Przewijanie do przodu 

● Nagrywanie 
TIMER Otwiera listę timerów 
I  Przewiń do tyłu 

I Przewiń do przodu 

! 

 
PILOT 

W systemie operacyjnym Linux możesz opcjonalnie dostosować przypisanie klawiszy 
zgodnie z własnymi upodobaniami. Ustawienia można znaleźć w 
MENU/Ustawienia/Obsługa i interfejs/Przypisanie klawiszy” lub dla klawiszy funkcyjnych 
lub klawisza portalu pod "Ustawienia skrótu klawiszowego". 



WPROWADZENIE 
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ZASILACZ 
Upewnij się, że podczas instalacji wszystkie urządzenia są wyłączone i odłączone od sieci.  
Przeczytaj instrukcję obsługi telewizora i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek 
bezpieczeństwa. Zwróć uwagę na staranne połączenie połączeń wtykowych. Do zasilania należy 
używać wyłącznie dostarczonego zasilacza. Przestrzegaj informacji na tabliczce znamionowej 
zasilacza. 
 
UWAGA: 
Zasilacz dostarcza stabilizowane napięcie stałe 12 woltów. Praca z nieregulowanym napięciem 
może spowodować uszkodzenie urządzenia. Bezpieczną pracę i zgodność ze wszystkimi 
przepisami i normami można zagwarantować tylko z dostarczonym zasilaczem. 

 

PODŁĄCZENIE DO ANTENY/SYSTEMU KABLOWEGO 
Podłącz kabel antenowy anteny DVB-T/T2 lub systemu kablowego do wejścia RF IN urządzenia. 
Używaj wysokiej jakości kabli antenowych, ponieważ kable złej jakości mogą powodować 
zakłócenia odbioru. Możesz dostarczyć sygnał odbioru do innych urządzeń przez wyjście RF OUT 
urządzenia (strona 8). 
 
PODŁĄCZENIE DO TELEWIZORA 
Użyj wysokiej jakości HDMI, aby cyfrowo podłączyć urządzenie do telewizora. Urządzenie 
posiada również analogowe wyjście wideo. Zalecamy jednak korzystanie z połączenia HDMI z 
telewizorem. Jest to jedyny sposób na osiągnięcie wysokiej jakości obrazu. Małe czcionki mogą 
nie być czytelne, jeśli do telewizora przesyłane są analogowe sygnały obrazu. 
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 Wskazówki: 
• Jeśli podczas połączenia HDMI na telewizorze nie ma obrazu, najpierw sprawdź, czy 

jako źródło sygnału wybrano właściwe gniazdo HDMI. 
• Jeśli urządzenie wysyła przez gniazdo HDMI rozdzielczość, która  nie jest obsługiwana 

przez przeglądarkę telewizyjną, najpierw podłącz oba urządzenia za pomocą kabla 
analogowego. Po ustawieniu obsługiwanej rozdzielczości można ponownie nawiązać 
połączenie HDMI. 

• Rozdzielczość ekranu można dostosować w menu ustawień (strona 25). 
• Aby uzyskać najlepszą wydajność wyświetlania na analogowym wyjściu wideo, musisz 

ustawić rozdzielczość na 576i! Jeśli wyższa rozdzielczość jest wysyłana przez HDMI, 
wydajność analogowego wyjścia obrazu może zostać zmniejszona. 

 
POŁĄCZENIE Z SIECIĄ 
Użyj wysokiej jakości kabla sieciowego, aby podłączyć urządzenie do routera internetowego 
(strona 30). Możesz pominąć ten krok, jeśli chcesz  podłączyć urządzenie do sieci 
bezprzewodowej (WLAN/Wi-Fi) (strona 31). Kompatybilna pamięć WLAN USB 2.0 jest 
opcjonalnie dostępna u sprzedawców detalicznych. 

 
PODŁĄCZENIE DO AMPLITUNERA AV 
Możesz przesyłać analogowe sygnały audio (wyjście wideo/audio chinch) lub cyfrowe sygnały 
audio  (S/PDIF, optyczne) do systemu hi-fi lub cyfrowego amplitunera AV. Format wyjściowy 
wyjścia S/PDIF można regulować globalnie w menu ustawień (strona 26) lub za pomocą 
przycisku audio pilota zdalnego sterowania dla każdego kanału zgodnie z potrzebami (strona 
15). 

 
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ PAMIĘCI MASOWEJ 
Urządzenie posiada dwa gniazda USB 2.0. Do tych portów można podłączyć urządzenia USB, 
takie jak pamięci masowe (pamięci USB, dyski twarde) lub dodatkowe urządzenia USB (np. 
klawiatura). Obsługiwane są systemy plików FAT/FAT32/NTFS/EXT3/EXT4. Jeśli nośnik jest 
sformatowany w innym systemie plików, może nie zostać rozpoznany przez urządzenie. 

! 

 
WPROWADZENIE 

� 

� 

• Porty USB w tym urządzeniu nie są przeznaczone do ładowania urządzeń ze 
• zintegrowaną baterią (np. telefony komórkowe, tablety, odtwarzacze MP3 itp.)  

 
• Proszę zwrócić uwagę na informacje na tabliczce znamionowej dotyczące 

maksymalnej mocy wyjściowej portów USB. Zalecamy używanie dysków twardych z 
własnym zasilaczem. Dostępne na rynku urządzenia pamięci masowej USB 3.0 mogą 
nie być wstecznie kompatybilne, zwykle wymagają wyższego prądu rozruchowego 
niż może dostarczyć połączenie USB 2.0 w urządzeniu lub może powodować 
problemy z rozpoznawaniem i używaniem z tym urządzeniem. 



WPROWADZENIE 
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Urządzenie jest wyposażone w oparty na linuksie system operacyjny "openATV".  
Ten  podręcznik zawiera przegląd najważniejszych funkcji i ustawień systemu. Programiści i 
społeczność nieustannie pracują nad rozszerzaniem i ulepszaniem oprogramowania 
układowego. Dzięki integracji opcjonalnych wtyczek możesz również rozszerzać, zmieniać i  
dostosowywać zakres funkcji swojego urządzenia zgodnie z własnymi potrzebami.  
W przypadku wsparcia, pytań lub próśb przyjazna społeczność jest zawsze dostępna w 
Internecie, pod adresem www.opena.tv. Dołącz już dziś, dowiedz się więcej o ogromnym 
potencjale swojego urządzenia i doświadcz zupełnie nowego wrażenia z użytkowania. 

 
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE, TRYB GOTOWOŚCI 
Aby włączyć urządzenie przełącznik zasilania z tyłu (strona 8) musi być włączony.  
Urządzenie uruchamia się natychmiast i uruchamia system operacyjny. 

 
Podczas pracy urządzenie można ustawić w tryb czuwania za pomocą pilota (strona 9) lub na 
urządzeniu (strona 8) za pomocą przycisku zasilania. Ponowne naciśnięcie tego przycisku 
powoduje powrót urządzenia do trybu pracy. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy je 
wyłączyć jak komputer. Aby to zrobić, naciśnij przycisk zasilania urządzenia lub pilota nieco 
dłużej, aż pojawi się menu wyłączania. 

 
Wybierz opcję Wyłącz, aby wyłączyć urządzenie. Gdy tylko na ekranie pojawi się komunikat o 
pomyślnym wyłączeniu, nacisnąć wyłącznik zasilania z tyłu urządzenia. W menu wyłączania 
można również  całkowicie zrestartować urządzenie (restart), wyłączyć przez timer (timer 
wyłącznika), uruchomić ponownie tylko interfejs użytkownika (restart GUI) lub przełączyć w 
tryb czuwania (standby). 
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Kreator instalacji pojawia się przy pierwszym włączeniu, a także po przywróceniu ustawień 
fabrycznych. Kreator pomoże Ci z podstawowymi ustawieniami urządzenia. Za pomocą 
przycisku OK możesz przejść o krok dalej, za pomocą WYJŚCIE o krok wstecz. 

 
KROK 1 
Wybierz żądany tryb wideo za pomocą 
przycisków ▲ ▼ pilota zdalnego sterowania 
i naciśnij przycisk OK na pilocie zdalnego 
sterowania. 

 
KROK 2 
Wybierz żądaną rozdzielczość wyjścia wideo 
i naciśnij przycisk OK na  pilocie zdalnego 
sterowania. Poniżej możesz ustawić 
częstotliwość odświeżania. Dokonaj wyboru 
i naciśnij przycisk OK, aby kontynuować. 

 
KROK 3 
Wybierz żądany język i naciśnij przycisk OK 
na pilocie zdalnego  sterowania. Zostaniesz 
teraz zapytany, czy chcesz usunąć inne 
nieużywane języki, aby zaoszczędzić 
miejsce. Dokonaj wyboru i naciśnij OK, aby 
kontynuować. 

 
Możesz teraz wyjść z asystenta lub dokonać 
dalszych zmian. 

 
KROK 4 
Teraz wybierz żądany typ odbioru  dla typu 
tunera, którego chcesz używać z 
urządzeniem. Bezpośrednio po tym możesz 
wprowadzić różne ustawienia połączenia z 
wcześniej wybranym typem odbioru. Na 
przykład można aktywować zasilanie 5V   dla 
anteny z typem odbioru DVB-T2. 

 
KREATOR KONFIGURACJI 
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KROK 5 
Możesz teraz przeprowadzić wyszukiwanie 
kanałów automatycznie lub ręcznie. Dokonaj 
wyboru i potwierdź przyciskiem OK . 
Urządzenie przeprowadzi teraz wyszukiwanie 
kanału zgodnie z wybranymi opcjami lub 
przełączy się do następnej pozycji menu. 

 
KROK 6 
W poniższej pozycji menu można 
skonfigurować ustawienia dostępu do 
Internetu. Jeśli chcesz wprowadzić ustawienia 
w sieci, naciśnij przycisk OK na pilocie 
zdalnego sterowania. Jeśli nie chcesz 
wprowadzać żadnych regulacji, naciśnij EXIT 
na pilocie zdalnego sterowania. Można go użyć 
do zamknięcia kreatora instalacji. 

 
KROK 7 
Możesz przełączyć się do menu ustawień 
wybranego interfejsu sieciowego, naciskając 
przyciski ▲▼ pilota zdalnego sterowania i 
konfigurując go ręcznie. W przypadku 
połączenia Ethernet zwykle nie są wymagane 
żadne dodatkowe ustawienia. Naciśnij 
przycisk OK, aby zapisać ustawienia i przejść 
do następnego kroku. 

! 
 

Początkowa konfiguracja została zakończona. 
Za pomocą przycisku OK opuszczasz asystenta 
i przełączasz się w tryb telewizyjny urządzenia. 

 

Oczywiście w ustawieniach systemowych urządzenia można również w dowolnym momencie 
skonfigurować ustawienia wyszukiwania kanałów (strona 32), sieci (strona 30) lub ustawień 
obrazu i dźwięku (od strony 25). 

 
KREATOR KONFIGURACJI 

Jeśli przed włączeniem podłączono 
kompatybilną pamięć USB WLAN, zostanie 
ona automatycznie rozpoznana i będzie 
można ją skonfigurować.  
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GŁOŚNOŚĆ 
Aby wyregulować głośność, użyj przycisków VOL +/- na pilocie zdalnego sterowania. Aby 
wyciszyć, naciśnij  przycisk WYCISZ. W tym trybie na ekranie wyświetlany jest przekreślony 
głośnik. 

 
 

USTAWIENIA AUDIO 
Niezależnie od globalnych ustawień audio oprogramowania układowego (strona 26), można 
ręcznie ustawić dźwięk dla każdego programu. Aby uzyskać dostęp do ustawień, naciśnij 
przycisk AUDIO na pilocie zdalnego sterowania. Zawartość tego menu zależy od wybranego 
kanału. Użyj kolorowych przycisków na pilocie do ustawień lub użyj przycisków strzałek ▲▼, 
aby przejść do żądanej ścieżki audio i potwierdzić wybór za pomocą przycisku OK. Dostęp do 
ustawień zaawansowanych można uzyskać, naciskając przycisk MENU na pilocie. 

 
 

PRZEŁĄCZANIE TV / RADIA 
Aby przełączać się między trybem tv i radiowym, użyj przycisku TV i RADIO na pilocie. 
Działanie trybu radiowego nie różni się od trybu tv. 

! 
 
 
 

WYBÓR PROGRAMU 
Za pomocą przycisków CH +/- pilota zdalnego sterowania można przełączać program do 
przodu lub do tyłu na liście programów. Alternatywnie możesz po prostu wywołać żądany 
kanał, wprowadzając numer kanału za pomocą przycisków numerycznych pilota. 

 
Inną możliwością jest skorzystanie z listy programów, do której można dotrzeć, naciskając 
klawisze strzałek ▲▼ na pilocie. Teraz nawiguj za pomocą strzałek ▲▼ do żądanego kanału 
i naciśnij OK. Program zmieni się na wybrany kanał. 

 
Naciskając przycisk 0 na pilocie przełączasz się między  dwoma ostatnimi dwoma oglądanymi 
kanałami. Może to być użyteczna funkcja podczas reklam w trakcie emisji programu lub 
filmu. Możesz uzyskać przegląd wszystkich ostatnio oglądanych kanałów, naciskając przyciski 
< i >  na pilocie.  

Obecnie DVB-T2 nie nadaje żadnych cyfrowych programów radiowych, więc lista radiowa 
nie jest dostępna. 
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PASEK INFORMACYJNY 
Podczas przełączania się między programami i naciskania przycisku OK podczas uruchomionej 
emisji pojawia się strona informacyjna. 

 

Aktualny czas, data i aktualna pogoda dla Twojej lokalizacji są wyświetlane w górnym obszarze 
(wymaga aktywnego połączenia internetowego!). W dolnym pasku widoczny jest numer 
programu i nazwa stacji (1), jeśli opcjonalnie zainstalowana jako wtyczka (strona 34), ikona logo 
stacji (2), aktualny i następny program z czasem startu/zakończenia (4), pasek postępu nadawania 
stacji (3), a także rozszerzone informacje o programie (5), np. siła sygnału, satelita  
i rozdzielczość nadawania. 

 
PRZEGLĄD PROGRAMU 
Naciskając przyciski strzałek ▲▼ na pilocie zdalnego sterowania, przejdziesz do przeglądu 
programów wszystkich stacji i aktywnych grup ulubionych (strona 17). Jeśli nie utworzono 
jeszcze żadnych grup ulubionych, wszystkie znalezione stacje znajdują się w folderze „Ostatnie 
skanowane”. 

Znajdziesz tam nazwę aktywnego folderu lub grupy (1), zawarte w nim programy oraz aktualnie 
wybrany program z przejrzystą nazwą programu i paskiem postępu (2). Informacje o aktualnym 
programie są wyświetlane po prawej stronie, a także krótki przegląd następujących programów. 
Po szczegółowe informacje  
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Listy programów wybranego programu naciśnij przycisk INFO. Za pomocą przycisku MENU 
można dokonać rozbudowanych ustawień lub wyświetlić informacje o wybranej stacji. 
Możliwe jest również przeniesienie aktywnej stacji do innej grupy ulubionych (bukiet) lub 
usunięcie jej z listy programów. Gniazda kanałów można łatwo sortować w trybie 
przenoszenia (strona 18). 

 
a liście programów możesz użyć klawiszy strzałek ▲▼ na pilocie, aby przejść do dowolnego 
kanału i nacisnąć przycisk OK, aby się do niego przełączyć. Za pomocą przycisków CH +/- 
możesz szybko przejść do innej ulubionej grupy. Za pomocą kolorowych przycisków można 
wywołać inne sposoby sortowania listy programów. Za pomocą EXIT powracasz do 
aktualnego programu i kończysz przegląd programów. 

 
 

ULUBIONE GRUPY/BUKIETY 
 Możesz dotrzeć do swoich ulubionych grup, naciskając przycisk FAV na pilocie lub niebieski 
przycisk w przeglądzie programów. 

Tutaj możesz zobaczyć istniejące ulubione grupy (1). Aby dokonać ustawień, utworzyć grupy, 
zmienić nazwę lub usunąć, naciśnij przycisk MENU (2). Aby wyjść, naciśnij przycisk EXIT na 
pilocie zdalnego sterowania. 

 
SORTOWANIE KANAŁÓW 
Indywidualne listy stacji można tworzyć za pomocą grup ulubionych i przeglądu programów. 
Przegląd wszystkich dostępnych programów można wyświetlić, naciskając czerwony przycisk 
w przeglądzie programów (strona 16). Stąd możesz łatwo przenieść nowe programy na listy 
ulubionych. 



USŁUGA 

18 

 

 

 

Aby przenieść program, naciśnij przycisk MENU w przeglądzie programów (strona 16), za pomocą 
przycisków ▲▼ przejdź do pozycji menu „Aktywuj tryb przenoszenia” i naciśnij przycisk OK. Po 
powrocie do przeglądu programów możesz teraz zaznaczyć żądany program za pomocą przycisku 
OK i przesunąć go na liście programów za pomocą przycisków ▲▼. Naciśnij ponownie przycisk 
OK, aby zapisać program w nowym gnieździe programu. Aby wyjść z trybu przenoszenia, naciśnij 
przycisk MENU i przejdź do pozycji menu „Wyłącz tryb przenoszenia". 

Aby przenieść program do innej grupy ulubionych, wybierz żądany program w przeglądzie 
programów i naciśnij przycisk MENU. Przejdź do pozycji menu „Dodaj program do bukietu” i 
naciśnij OK. Możesz teraz wybrać żądaną grupę ulubionych i przenieść program do wybranej 
grupy ulubionych, naciskając przycisk OK.  

 
Aby utworzyć ulubioną grupę, naciśnij przycisk FAV na pilocie, aby wyświetlić istniejące ulubione 
grupy. Naciśnij przycisk MENU i przejdź do punktu menu „Wstaw bukiet”. Wprowadź żądaną 
nazwę za pomocą klawiszy numerycznych na pilocie i naciśnij OK, aby zapisać.  

 
Aby zmienić nazwę lub usunąć programy, naciśnij przycisk MENU w przeglądzie programów  
(strona 16) i przejdź do odpowiedniej pozycji menu. Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć proces 

! Zalecamy korzystanie z bezpłatnego oprogramowania do edycji „Dreambox Edit” na 
komputer, które można pobrać z Internetu pod adresem „www.dreamboxedit.com”. 
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USTAWIANIE ZNACZNIKÓW 
Masz możliwość ustawienia tak zwanych znaczników na liście programów (strona 16), a tym 
samym podzielenia listy programów na różne obszary. Aby dodać znaczniki, naciśnij przycisk 
MENU w przeglądzie programu (strona 16) i przejdź do opcji menu „wstaw znacznik”. Teraz 
wprowadź żądaną nazwę za pomocą przycisków numerycznych na pilocie i naciśnij przycisk 
OK, aby zapisać. Aby usunąć znaczniki należy nacisnąć przycisk MENU i wybrać opcję „Usuń 
wpis”.  

 
 

TELETEKST 
Aby rozpocząć telegazetę uruchomionego programu, naciśnij przycisk TEXT na pilocie. Strony 
teletekstu można wybierać bezpośrednio za pomocą przycisków numerycznych.  
W zależności od tego, co oferuje nadawca, kolorowe przyciski mają również przypisane 
funkcje. Aby wyjść z teletekstu, naciśnij przycisk EXIT. 

 
 

PODTYTUŁ 
Jeśli aktualna stacja oferuje napisy, możesz je wyłączyć/włączyć, naciskając przycisk SUB na 
pilocie. Globalne ustawienia napisów można znaleźć w ustawieniach systemowych na stronie 
26). 

 
 

KANAŁY OPCJONALNE 
Niektórzy nadawcy, np. SKY Select, oferują w programach tzw. podkanały. Aby je wywołać 
przełącz się na żądany program i naciśnij zielony przycisk na pilocie. Wszystkie podkanały, 
które są obecnie dostępne w wybranym programie, powinny być teraz wymienione.  
Użyj przycisków ▲▼, aby przejść do żądanego podkanału i naciśnij przycisk OK, aby 
przełączyć. 

 
 

EPG (ELEKTRONICZNY PRZEWODNIK PO PROGRAMACH) 
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) to nazwa nadawana elektronicznie 
rozpowszechnianym informacjom o bieżącym programie radiowo-telewizyjnym. Dane są teraz 
zazwyczaj nadawane przez nadawców jako usługa dodatkowa i można je odbierać bezpłatnie. 
Elektroniczny przewodnik po programach może zastąpić drukowane przewodniki po 
programach, które zazwyczaj mają większą ofertę, która nie ogranicza się do samych 
informacji o programach. Za pomocą EPG można wyświetlić aktualny i nadchodzący program 
telewizyjny lub radiowy. Przegląd programów zawiera co najmniej tytuł, godzinę i czas trwania 
każdego programu. 
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Dodatkowo dla poszczególnych programów mogą być wyświetlane krótkie opisy. Możesz także 
przełączać programy lub nagrania programów z EPG. Urządzenie oferuje szeroki zakres opcji 
uzyskiwania informacji o programach i przeglądów. 

 
Naciskając przycisk INFO, możesz uzyskać 
informacje o filmie lub programie z bieżącego 
programu telewizyjnego (rys. 1). Naciskając 
klawisze strzałek ▲▼ uzyskasz informacje o 
następnym programie. Za pomocą zielonego 
przycisku możesz utworzyć timer do przełączania 
lub nagrywania (wymagany podłączony nośnik 
danych USB!). Możesz zmienić widok EPG, 
naciskając żółty lub niebieski przycisk. Możesz 
wybrać pomiędzy Simple EPG (EPG wybranego 
programu, rys. 2) lub wybierz Multi EPG (EPG 
wszystkich programów na wybranej liście 
programów, rys. 3). 

 
W trybie MultiEPG (zdjęcie 3) możesz wyświetlić 
następny program, naciskając klawisze strzałek 
▲▼. Za pomocą czerwonego przycisku możesz 
wywołać informacje o wybranym programie  
z IMDb (Internet Film Database) pod warunkiem, 
że jest aktywne połączenie z Internetem.  
Za pomocą zielonego przycisku możesz ustawić 
timer do przełączania lub nagrywania (Wymaga 
podłączenia nośnika danych USB!). Możesz użyć 
żółtego przycisku, aby znaleźć powtórki 
programów lub programy o tej samej nazwie w 
EPG (rys. 4), przejść do programu za pomocą 
przycisków ▲▼, wywołać informacje za pomocą 
przycisku INFO lub ustawić timer za pomocą 
zielonego przycisku. Możesz użyć niebieskiego 
przycisku, aby automatycznie utworzyć timery do 
przeglądania lub nagrywania za pośrednictwem 
systemu. Jest to przydatne na przykład, jeśli 
chcesz nagrać kilka odcinków serialu w różne dni. 
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Naciskając przycisk EPG, uzyskasz pełny przegląd 
programu telewizyjnego wszystkich stacji z 
aktualnie wybranej listy programów (rys. 1). 
Możesz teraz wybrać program za pomocą 
przycisków ▲▼ na pilocie i wywołać informacje 
o programie, naciskając INFO. 

 
Za pomocą czerwonego przycisku można wywołać 
informacje o wybranym programie z IMDb 
(Internet Film Database) (rys. 2), o ile istnieje 
aktywne połączenie z Internetem. Możesz użyć 
zielonego przycisku, aby utworzyć timer do 
przełączania lub nagrywania (pod warunkiem, że 
podłączony jest nośnik danych USB!). Możesz użyć 
żółtego przycisku, aby znaleźć powtórki programu 
lub programy o tej samej nazwie w EPG, przejść 
do programu za pomocą przycisków ▲▼, 
wywołać informacje za pomocą przycisku OK lub 
utworzyć timer za pomocą zielonego przycisku. Za 
pomocą niebieskiego przycisku możesz 
automatycznie tworzyć timery do przeglądania 
lub nagrywania przez system (rys. 3). Jest to 
przydatne, na przykład, jeśli chcesz nagrać kilka 
odcinków serialu. 

 
 
 

Innym sposobem wywołania EPG podczas 
działania programu jest naciśnięcie przycisków 
▲▼ na pilocie. W tym widoku EPG jest 
wyświetlany w zwięzły sposób, dzięki czemu w 
międzyczasie można kontynuować oglądanie 
telewizji. Funkcje są takie same jak w normalnym 
widoku EPG (patrz wyżej). 

 
 
 
 

Możesz wrócić do bieżącego programu, naciskając wielokrotnie przycisk EXIT na pilocie. 
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Masz możliwość podłączenia zewnętrznego dysku twardego lub pendrive'a do portów USB 2.0 
urządzenia. Zwykle nośnik pamięci jest rozpoznawany automatycznie i nie są potrzebne żadne 
dalsze ustawienia (strona 26). Podłączając nośnik pamięci rozszerzasz swoje urządzenie o 
możliwość nagrywania programów, odtwarzania multimediów lub wstrzymywania bieżącego 
programu (timeshift). 

 
Aby nagrywać ręcznie, naciśnij ● na pilocie. 
Wybierz za pomocą. Przyciskami ▲▼ wybierz 
żądany typ nagrywania (rys. 1) i naciśnij przycisk 
OK, aby rozpocząć nagrywanie. Aby ręcznie 
zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk 
● i wybierz opcję Zatrzymaj nagrywanie. Naciśnij 
przycisk OK. Wyświetlana jest lista wszystkich 
aktualnie uruchomionych nagrań. Naciśnij 
ponownie OK, aby zakończyć żądane trwające 
nagrywanie. 

 
Możesz zaprogramować automatyczne nagrania 
(timer) z elektronicznego przewodnika po 
programach (EPG) (od strony 19). Wybierz 
program, który chcesz nagrać i naciśnij zielony 
przycisk na pilocie. W wyświetlonym menu za 
pomocą przycisków ▲▼ możesz wybrać 
parametry nagrywania i skonfigurować je zgodnie 
z własnymi potrzebami. Możesz również wybrać 
(rodzaj timera), czy urządzenie ma automatycznie 
przełączać się tylko na wybrany program, czy też 
ma być wykonane nagranie. Naciśnij zielony 
przycisk, aby dodać timer. Możesz uzyskać 
przegląd wszystkich utworzonych timerów (zdjęcie 
3), naciskając przycisk TIMER na pilocie podczas 
działania programu. Tutaj możesz ręcznie dodać 
więcej timerów (zielony przycisk), dezaktywować 
(żółty przycisk) lub usunąć czerwony przycisk 
(timery). 

 
Możesz uzyskać przegląd nagranych programów, 
naciskając przycisk PVR na pilocie lub odtwarzaczu 
multimedialnym.  

 
NAGRYWANIE I TIMESHIFT 
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Podczas oglądania telewizji masz możliwość wstrzymania programu i kontynuowania jego 
oglądania z opóźnieniem. Funkcja przesunięcia w czasie umożliwia „wstrzymanie” programu 
telewizyjnego i kontynuowanie oglądania bez przerw po wybranym czasie. W tym celu program 
telewizyjny jest nagrywany od momentu aktywacji Timeshift. Jeśli będziesz kontynuować 
program z opóźnieniem, nagranie zostanie odtworzone, ale reszta programu będzie nadal 
nagrywana. 

 
Naciśnij || Przycisk na pilocie, aby aktywować Timeshift. Jeśli chcesz kontynuować oglądanie w 
tym momencie, naciśnij ponownie || , aby zakończyć funkcję, naciśnij przycisk ■. 

 
ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY 
Dostęp do odtwarzacza multimedialnego można 
uzyskać, naciskając przycisk MEDIA na pilocie. 
Tutaj możesz odtwarzać multimedia z 
podłączonego urządzenia pamięci masowej USB 
lub przeglądać swoje nagrania. Użyj klawiszy ▲▼, 
aby przejść w systemie plików do lokalizacji 
multimediów. Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć 
katalogi lub wybrać plik multimedialny do 
odtworzenia. Standardowy katalog dla 
podłączonego nośnika danych USB nosi nazwę 
„hdd”, dla nagrań „hdd/film" 

 
Naciskając przycisk MENU możesz przełączać się 
między listą plików a listą odtwarzania, tworzyć 
listy odtwarzania, importować, eksportować i 
usuwać pliki. 

 
 

MENEDŻER NAGRAŃ 
Naciskając przycisk PVR na pilocie zdalnego 
sterowania, możesz dotrzeć do menedżera 
nagrywania. Wszystkie twoje nagrania są 
wymienione tutaj. Użyj ▲▼, aby przejść do 
żądanego nagrania i rozpocząć   odtwarzanie za  
pomocą przycisku OK. 

 
Możesz uzyskać dostęp do wielu funkcji edycji, 
naciskając przycisk MENU, a informacje o 
wybranym nagraniu, naciskając przycisk INFO. 

 
NAGRYWANIE I TIMESHIFT 
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Naciśnięcie przycisku MENU na pilocie powoduje przejście do menu głównego urządzenia (rys. 1). 
Tutaj możesz szeroko skonfigurować swoje urządzenie i dostosować je do swoich potrzeb. 
Instrukcja wyjaśnia najważniejsze ustawienia systemu. 

 
PANEL INFORMACYJNY 
W panelu informacyjnym można wywołać różne 
informacje o systemie i uzyskać dostęp do menu 
aktualizacji (strona 35) oraz menu wtyczek (strona 
34). 

 
 
 

INFORMACJA 
To menu zawiera informacje o podłączonych 
urządzeniach, pamięci, sieci lub aktualnie wybranym 
kanale. 

 
 
 

MINUTNIK 
W tym menu znajduje się przegląd wszystkich 
timerów dostępnych w  systemie (rys. 3), np. do 
nagrań (strona 22), do zadań systemowych lub do 
automatycznego włączania/wyłączania urządzenia. 

 
 

ROZSZERZENIA 
Tutaj możesz uzyskać dostęp do menu  wtyczek, aby 
zainstalować lub usunąć rozszerzenia (strona 34) 

 
 

USTAWIENIA 
W tym punkcie menu możesz przejść do ustawień 
systemowych  urządzenia (strona 24). 

 
 

TRYB GOTOWOŚCI/RESTART 
Tutaj możesz ponownie uruchomić urządzenie lub  je 
zjechać (strona 12).  

 
MENU GŁÓWNE 
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SYSTEM 

 

 

 

Możesz przejść do ustawień systemowych, naciskając przycisk MENU na pilocie. Teraz przejdź za 
pomocą pilota do pozycji menu "Ustawienia". 

 
W każdej pozycji menu można skonfigurować ustawienia. Przejdź do żądanego ustawienia za 
pomocą przycisków ▲▼  i wybierz spośród opcji ustawień za pomocą przycisków ▲▼.  
Zapisz ustawienia, naciskając zielony przycisk. 

 

OBRAZ 
W menu obrazów testowych znajdziesz kilka serii 
testów do precyzyjnej regulacji ekranu. Podstawowe 
ustawienia wyjścia wideo używanego w menu 
Ustawienia podstawowe można wprowadzić w 
następujący sposób: 

 
 
 

Wyjście wideo Tutaj możesz ustawić wyjście wideo. Możesz wybrać pomiędzy 
wyjściem HDMI (cyfrowym) i RCA (analogowym). 

Automatyczne rozwiązywanie Czy chcesz szczegółowo określić, w jaki sposób urządzenie 
zostało skonfigurowane? W tym menu można skonfigurować 
rozdzielczości, które ma zapewnić nadawca. 

Tryb Tutaj możesz ustawić tryb wideo połączenia RCA 
gdy RCA jest włączone jako wyjście wideo. Jeśli wybrano HDMI,  
w tym menu można skonfigurować rozdzielczość ekranu. 

Współczynnik proporcji  Tutaj możesz ustawić proporcje złącza RCA. Ustaw, gdy wyjście 
wideo RCA jest włączone. 

Częstotliwość odświeżania    Większość telewizorów ma opcje 50Hz, Multi i dostępne  
4:3 Pokaż zawartość jako W tym menu możesz określić sposób działania urządzenia 

wyświetlającego 
16:9  Wyświetlanie zawartości jako współczynnika proporcji 

wybranego kanału. 
Pan&Scan Program jest wyświetlany na telewizorze 16:9 

o pełnej szerokości, ale na dole i na górze część 
obrazu jest odcięta . 

Pillarbox Program jest wyświetlany na telewizorze 16:9 
na wysokości, ale czarne paski pojawiają się po 
lewej i prawej stronie. 

Skalowany  Program wyświetlany jest na telewizorze 16:9 
na całej wysokości, ale lekko zniekształconej 
szerokości. 
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OBRAZ 
Podstawowe ustawienia ustawień  dźwięku można 
wprowadzić w menu Ustawienia podstawowe. Użyj 
przycisków ▲▼, aby przejść do żądanego 
ustawienia, a następnie użyj  przycisków ▲▼, aby 
wybrać jedną z opcji ustawień. Zapisz ustawienia, 
naciskając zielony przycisk. 

 

Dolby/DTS/ACC Downmix Jeśli chcesz słyszeć dźwięk cyfrowo niezmieniony przez 
amplituner AV należy dezaktywować tę funkcję, wówczas 
sterowanie na urządzeniu nie jest już możliwe, odpowiada za to 
amplituner AV. 

 Ogólne opóźnienie W tym menu możesz ustawić przesunięcie między dźwiękiem i 
dostosuj ścieżkę wideo, np. jeśli występuje opóźnienie podczas 
dekodowania. 

 
Oprócz ustawień podstawowych, menu ustawień oferuje dalsze opcje ustawień: 

 

Regulacja głośności W tym menu możesz dostosować głośność, zdefiniować 
programy i ustawić automatyczną domyślną głośność. 

Napisy W tym menu możliwe są różne ustawienia wyświetlania i 
wyglądu napisów. 

Automatyczny wybór języka W tej pozycji menu możesz zmienić ustawienia języka 
 Skonfiguruj język systemu, EPG i napisy. 

 
 

NAGRYWANIE I TIMESHIFT 
W menu Nagrania można skonfigurować różne ustawienia zachowania urządzenia podczas 
nagrywania, np. zdefiniować lokalizację nagrywania i zdefiniować globalny czas wyprzedzenia 
lub kontynuacji dla nagrań sterowanych timerem. 

 
W menu Timeshift możesz wprowadzić różne ustawienia dla telewizji z przesunięciem w czasie. 
Na przykład możesz zdefiniować lokalizację nagrywania dla przesunięcia w czasie lub ustawić 
globalne ustawienia dla nagrywania lub buforowania z przesunięciem w czasie. 
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OBSŁUGA I INTERFEJS 
W tym menu można dokonać ustawień dotyczących 
obsługi i interfejsu użytkownika. Za pomocą 
przycisków ▲▼ przejdź do żądanego ustawienia i 
naciśnij przycisk OK, aby otworzyć podmenu. 

 

 
OSD W tym menu znajdziesz ustawienia interfejsu użytkownika, np. 

ustawienia paska informacyjnego. 
Przypisanie klawiszy  W tym punkcie menu można skonfigurować funkcje niektórych 

standardowych przycisków pilota. 
Lista kanałów W tej pozycji menu możesz skonfigurować wygląd i funkcje listy 

kanałów. 
Dodatki W tej pozycji menu można skonfigurować dalsze ustawienia  

funkcji i działania urządzenia, np. zdefiniować priorytety tunera 
lub zdefiniować zachowanie urządzenia po awarii zasilania. 

Wybór skórki Jeśli masz wiele interfejsów menu (skórek) w menu wtyczki 
 (strona 35), możesz wybrać konkretną skórkę. 
Wyświetlacz W tej pozycji menu można skonfigurować funkcje przycisków 

szybkiego dostępu pilota. Portal i F -Przypisz dowolną funkcję do 
przycisków na pilocie. Po otwarciu menu najpierw naciśnij żądany 
przycisk na pilocie, do którego chcesz przypisać funkcję, a 
następnie wybierz żądaną funkcję wyboru. 

 Ustawienia skrótów  W tym punkcie menu można skonfigurować funkcje przycisków 
szybkiego dostępu pilota. Portal i F mogą być również 
przyciski pilota z dowolnymi funkcjami. Po otwarciu menu 
najpierw naciśnij żądany przycisk pilota, któremu chcesz przypisać 
funkcję, a następnie wybierz żądaną funkcję w zaznaczeniu. 
 

Ustawienia interfejsu Skalibruj OSD Wysokość, szerokość i krycie górnej części menu 
Obszar można regulować tutaj. 

Ustawienia 3D  Ustawienia interfejsu menu w 3D, 
Konfigurowanie trybu tv. 

Urządzenia wejścia W tym menu urządzenia wejściowe są 
włączone i można go skonfigurować. 

 Klawiatura zewnętrzna  Jeśli masz zewnętrzną klawiaturę na 
chcesz obsługiwać urządzenie, tutaj 
możesz skonfigurować ustawienia 

 
Język systemu W tym miejscu menu można wybrać język systemu . 
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EPG 
W tym menu można dokonać ustawień 
elektronicznego przewodnika po programach (EPG). 
Na przykład możesz określić przedział czasu, w 
którym urządzenie powinno wywołać dane EPG lub 
zdefiniować wyświetlanie w menu i pasku 
informacyjnym. 

 
ODBIÓR 
W tym menu można skonfigurować wbudowany 
tuner i przeprowadzić wyszukiwanie kanałów. 
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 32 
niniejszej instrukcji obsługi. 

 
DESZYFROWYWANIE 
Urządzenie wyposażone jest w gniazdo Common 
Interface (CI) oraz czytnik kart inteligentnych, za 
pomocą którego można dekodować programy PayTV. 
W tym menu dokonujesz ustawień deszyfrowania. 

! 
 
 
 
 

OCHRONA MŁODZIEŻY 
Urządzenie może być obsługiwane z kontrolą 
rodzicielską. W tym menu możesz dokonać ustawień. 
Możesz włączyć ją w menu, naciskając przyciski ▲▼. 
Możesz zabezpieczyć ustawienia systemowe kodem 
PIN lub zablokować listy kanałów według białych lub 
czarnych list. „Biała lista” oznacza, że wszystkie kanały 
nie dodane do listy zostaną zablokowane. 
Z drugiej strony „czarna lista” blokuje tylko wybrane 
kanały na liście programów. W punkcie menu „Zmień 
PIN usługi” można ustawić lub zmienić kod PIN. 
Możesz także zablokować poszczególne kanały lub 
listę ulubionych (bukiet)

Może być konieczne zainstalowanie wtyczki innej 
firmy w celu zapewnienia zgodności z niektórymi 
modułami CI lub kartami inteligentnymi!  
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ZARZĄDZANIE OPROGRAMOWANIEM 
W tym menu możesz zarządzać rozszerzeniami 
(wtyczkami) (Strona 34), aktualizować 
oprogramowanie (Strona 35) lub tworzyć kopię 
zapasową. W razie potrzeby w tym menu można 
również tworzyć kopie zapasowe ustawień i 
przywracać je, jeśli to konieczne. 

 
 
 

SYSTEM 
Menu ustawień oferuje następujące opcje ustawień 
istotne dla  systemu: 
Sieć Patrz strona 30 
HDMI CEC Włączanie/wyłączanie radia HDMI-

CEC. Urządzenia takie jak 
telewizory, odtwarzacze blu-ray, 
odbiorniki satelitarne, wzmacniacze 
mogą być podłączane przez HDMI 
CEC. 

Czas W tym menu możesz 
skonfigurować czas i datę 
urządzenia. 

Log  Na żądanie system operacyjny 
Enigma2 tworzy różne dzienniki 
awarii i debugowania, które 
pomagają twórcom systemu 
operacyjnego w rozwiązywaniu 
problemów. W tym menu można 
określić, które logi są rejestrowane 
podczas korzystania z urządzenia i 
gdzie są one przechowywane w 
systemie plików. 

 
USTAWIENIA FABRYCZNE 
Jeśli chcesz zresetować urządzenie do ustawień 
fabrycznych, możesz znaleźć tę funkcję w sekcji 
"Menu/Ustawienia/Ustawienia fabryczne". 

! Przywrócenie ustawień fabrycznych 
spowoduje trwałe usunięcie wszystkich 
ustawień urządzenia! 
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W tej pozycji menu (rys. 1) można skonfigurować 
różne ustawienia sieciowe i funkcje połączenia.  
Za pomocą przycisków ▲▼ przejdź do żądanego 
ustawienia, naciśnij przycisk OK, aby je wywołać,  
i użyj przycisków ▲▼, aby wybrać opcje ustawień 
w odpowiednich menu. 

 
Użyj pilota, aby przejść do "MENU/ 
Ustawienia/System/Sieć/ Ustawienia Urządzenia", 
aby skonfigurować połączenie sieciowe. Jeśli 
podłączyłeś kompatybilną pamięć WLAN USB 2.0, 
zostanie ona automatycznie rozpoznana, możesz 
wybrać metodę połączenia, której chcesz użyć (rys. 
2). Za pomocą niebieskiego przycisku   możesz użyć 
asystenta sieci medycznej, aby skonfigurować 
połączenie internetowe (strona 14). 

 
Aby ręcznie skonfigurować połączenie LAN, 
podłącz router internetowy do portu Ethernet 
urządzenia (strona 10). W większości przypadków 
dalsze korekty nie są konieczne. Jeśli chcesz 
przypisać stały adres IP do korzystania z interfejsu 
internetowego(strona 36), możesz go 
skonfigurować w menu "Połączenie LAN" (rys. 3).  
Przejdź do pozycji menu za pomocą przycisków 
▲▼ "Ustawienia adaptera" i naciśnij  przycisk OK. 
W punkcie menu "Uzyskaj adres automatycznie" 
naciśnij przycisk , aby wprowadzić ustawienia 
ręczne (rys. 4). Naciśnij przycisk OK, aby zapisać. 

 
W powyższym menu (rys. 3) można uruchomić test 
sieci w przypadku problemów z połączeniem i eśli 
to konieczne, zrestartować interfejs sieciowy, jeśli 
wystąpią problemy z połączeniem. 

 
SIEĆ 
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Aby ręcznie skonfigurować połączenie WLAN, 
wybierz pozycję menu „Połączenie WLAN” w menu 
wyboru sieci (strona 30). Użyj przycisków ▲▼, aby 
przejść do pozycji menu „Wyszukaj sieci Wi-Fi” i 
naciśnij przycisk OK. Wyświetlane są teraz 
wszystkie dostępne sieci bezprzewodowe (rys. 1). 
Wybierz swoją sieć i naciśnij przycisk OK na pilocie. 
Ustawienia połączenia są teraz wyświetlane (rys. 2) 
i możesz dokonać ustawień. 

 
Jeśli chcesz przypisać stały adres IP do korzystania 
z interfejsu internetowego (strona 36), użyj 
przycisków ▲▼, aby przejść do pozycji menu 
„Uzyskaj adres automatycznie”; w tym celu 
naciśnij przycisk , aby ręcznie dokonać ustawień. 

 
Aby ustawić szyfrowanie i hasło sieciowe, użyj 
przycisku ▼, aby przejść dalej w dół do pozycji 
menu „Szyfrowanie”. Za pomocą przycisków  
wybierz metodę szyfrowania. W poniższej pozycji 
menu wprowadź hasło WLAN. Aby połączyć się, 
użyj klawiatury numerycznej na pilocie, jak na 
smartfonie. 

 
Aby zakończyć wprowadzanie ustawień, naciśnij 
przycisk OK na pilocie. Ustawienia są teraz 
zapisane, a połączenie nawiązane (rys. 3). 

 
W menu "Połączenie WLAN" można uruchomić 
test sieci w przypadku problemów z połączeniem i 
wrazie potrzeby ponownie uruchomić interfejs 
sieciowy (rys. 4). 

 
SIEĆ 



32 

 

 

 
 
 
 

Aby przeprowadzić wyszukiwanie kanałów lub 
skonfigurować ustawienia wbudowanego tunera, 
przejdź do menu ustawień 
„Menu/Ustawienia/Odbiór”. Tutaj znajdziesz 
również menu ustawień SAT>IP Client. Za pomocą 
przycisków ▲▼ przejdź do żądanego ustawienia, 
naciśnij przycisk OK, aby je wywołać, i użyj 
przycisków  , aby wybrać opcje ustawień w 
odpowiednich menu. 

 

KONFIGURACJA TUNERA 
W tym menu możesz między innymi skonfigurować rodzaj odbioru wbudowanego tunera 
Hybrit oraz dokonać różnych ustawień dla tunera. 

 
Naciśnij przycisk OK i wybierz wbudowany tuner. Potwierdź wpis przyciskiem OK.  
Teraz możesz wprowadzić następujące ustawienia: 

 
Typ tunera Zmienia typ odbioru tunera hybrydowego  
Konfiguracja Jeśli ta opcja jest włączona, można wprowadzić ustawienia 

zaawansowane. 
 
 

 Obsługa (DVB-C) 
 

Identyfikator sieciowy  W tej pozycji menu można dostosować identyfikator sieciowy. 
Wyszukiwanie kanałów  Tutaj możesz dostosować typ wyszukiwania kanałów. Możesz 

wybierać między dostawcą, pasmem częstotliwości lub lub 
zmieniać ręcznie częstotliwość. 

Dostawca Jeśli wybrano tryb wyszukiwania „Operator”, w tym menu 
można wybrać dostawcę telewizji kablowej, aby podczas 
wyszukiwania kanałów korzystać z predefiniowanych ustawień 
wyszukiwania dostawcy. 

 
 Działanie anteny DVB-T2 

 

Region W tej pozycji menu wybierz region odbioru, aby użyć 
predefiniowanych ustawień wyszukiwania dostawców podczas 
wyszukiwania programów. 

5V dla akt.  Anteny Aktywuje napięcie zasilania 5V dla aktywnych anten DVB-T2. 

 
WYSZUKIWANIE KANAŁÓW 
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KANAŁ 
Aby przeprowadzić wyszukiwanie kanałów, przejdź 
do menu ustawień „Menu/Ustawienia/Odbiór”. 
Możesz wybrać między „wyszukiwaniem 
automatycznym” (rys. 1) a „wyszukiwaniem 
ręcznym” (rys. 2). Przy wyszukiwaniu 
automatycznym wykorzystywane są wszystkie 
wstępnie zdefiniowane ustawienia dostawcy 
ustawione w menu konfiguracji tunera, przy 
wyszukiwaniu ręcznym można samodzielnie 
zdefiniować parametry wyszukiwania. 

 
Skanowanie sieci Podczas wyszukiwania 

kanałów przeszukiwane 
są również nowe sieci. 

Usuń przed  
wyszukiwaniem  Istniejąca lista kanałów jest 

usuwana przed wyszukiwaniem 
kanałów. Ulubione grupy 
(bukiety) zostają zachowane. 

Tylko do obioru 
za darmo   Tylko ogólnodostępne, 

nieszyfrowane stacje 
 

Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć wyszukiwanie 
odpowiednich kanałów. 

! 
 
 
 

WYSZUKIWARKASYGNAŁÓW 
Urządzenie posiada cyfrową wyszukiwarkę sygnału 
do sprawdzania siły sygnału, jakości sygnału i 
częstotliwości błędów bitowych. 
 SNR  Sygnał  do szumu  
 AGC Automatyczna kontrola 

wzmocnienia  
 BER  Współczynnik błędów bitowych   

Zalecamy niedoświadczonym użytkownikom 
przeprowadzenie automatycznego 
wyszukiwania kanałów za pomocą 
wyszukiwania sieciowego! 
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Możesz łatwo rozszerzyć zakres funkcji swojego urządzenia o dodatkowe aplikacje (tzw. wtyczki). 
Urządzenie ma na to ok. 150 MB wolnej pamięci systemowej. Chcąc skorzystać z kilku lub więcej 
rozbudowanych wtyczek należy rozszerzyć pamięć za pomocą podłączonego na stałe urządzenia 
pamięci masowej USB 2.0. 

 
Dostęp do Menedżera wtyczek można uzyskać, naciskając zielony przycisk na pilocie (rys. 1). Tutaj 
możesz zobaczyć wszystkie aktualnie zainstalowane wtyczki. Naciskając zielony przycisk, możesz 
wyświetlić przegląd innych wtyczek dostępnych w Internecie (rys. 2). Wymaga to aktywnego 
połączenia z Internetem. 

 

 
Za pomocą przycisków ▲▼ na pilocie możesz poruszać się po liście wtyczek, a przyciskiem OK 
otwierasz podmenu. Po dokonaniu wyboru ponownie naciśnij przycisk OK i potwierdź proces 
pobierania w wyświetlonym oknie. Wtyczka zostanie teraz pobrana i zainstalowana. Od teraz 
znajdziesz ją w Menedżerze wtyczek (rys. 1). 

 
 

USUŃ WTYCZKĘ 
Jeśli nie chcesz już korzystać z zainstalowanej wtyczki lub chcesz zwolnić miejsce w systemie,   
możesz po prostu usunąć rozszerzenia z systemu. 
• Aby usunąć wtyczkę, naciśnij zielony przycisk pilota zdalnego sterowania. Wywoływane 

jest menu wtyczki (rys. 1). 
• Naciśnij czerwony przycisk. Zostanie wyświetlony przegląd wszystkich wtyczek 

zainstalowanych w systemie . 
• Za pomocą przycisków ▲▼ na pilocie możesz poruszać się po liście wtyczek. Za pomocą  

przycisku OK otwierasz podmenu. 
• Po dokonaniu wyboru naciśnij przycisk OK i potwierdź usunięcie w oknie, które pojawi się 

poniżej. 
• Wtyczka zostanie odinstalowana i usunięta z systemu.

 
WTYCZKI / ROZSZERZENIA 
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Twórcy openATV i społeczność nieustannie pracują nad rozszerzeniem i ulepszeniem twojego 
oprogramowania. Dlatego zaleca się regularne aktualizowanie oprogramowania układowego. 
Urządzenie posiada w tym celu wygodną funkcję aktualizacji online. Ta funkcja wymaga 
aktywnego połączenia internetowego. 
 
Naciśnij przycisk MENU na pilocie i przejdź do podmenu 
"Infopanel/Menedżer oprogramowania/Aktualizuj oprogramowanie". 
Urządzenie automatycznie sprawdzi dostępność aktualizacji. 

Jeśli dostępne są aktualizacje systemu operacyjnego lub zainstalowane wtyczki, zostaną one 
wyświetlone. Rozpocznij proces aktualizacji, naciskając zielony przycisk na pilocie. Poczekaj na 
zakończenie procesu aktualizacji, aż pojawi się monit o ponowne uruchomienie systemu. 

 
RĘCZNA AKTUALIZACJA 
Alternatywnie można również zaktualizować oprogramowanie układowe ręcznie, np. jeśli 
system operacyjny nie uruchamia się poprawnie, jest uszkodzony lub oprogramowanie 
układowe do aktualizacji online jest nieaktualne: 
• Pobierz najnowsze oprogramowanie układowe w sekcji 

"http://images.mynonpublic.com/openatv/nightly/index.php?open=bre2zet2c"  
w Internecie i rozpakuj archiwum 

• Skopiuj zawarty w nim folder "bre2ze_t2 c" w niezmienionej postaci na pusty dysk USB 
2.0 sformatowany w formacie FAT32  

• Usuń wszystkie urządzenia USB 2.0 z urządzenia i włóż dysk USB z folderem aktualizacji 
do portu USB 2.0 urządzenia 

• Wyłącz urządzenie przyciskiem zasilania i włącz je. Naciśnij przycisk ▲ z przodu urządzenia, 
aż na wyświetlaczu pojawi się "u001", aktualizacja rozpocznie się automatycznie. 
Aktualizacja może potrwać kilka minut. Proces nie może zostać przerwany, dopóki 
urządzenie nie uruchomi się ponownie. 

 
OPROGRAMOWANIE 
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Urządzenie jest wyposażone w pełni funkcjonalny interfejs sieciowy i dlatego może być używane 
przez dowolny komputer PC, tablet lub smartfon wyposażony w przeglądarkę internetową. Do 
użytku zalecamy skonfigurowanie stałego adresu IP urządzenia (strona 30/31). Aby wywołać 
interfejs sieciowy, po prostu wpisz adres IP swojego urządzenia w wierszu adresu przeglądarki 
internetowej na mobilnym urządzeniu końcowym znajdującym się w tej samej sieci usytuowany. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W interfejsie internetowym można zobaczyć aktualny program (1) i najważniejsze informacje o 
programie. W poniższym menu możesz uzyskać więcej informacji o bieżącym programie 
(Current), wyświetlić listę ulubionych programów (Ulubione) lub wywołać EPG (EPG). Klikając na 
grupę ulubionych (3), program otwiera się lista programów. Kliknij nazwę kanału, aby przełączyć 
się na ten program (4), lub na nazwę programu, aby pobrać informacje o programie (5). Po 
prawej stronie znajdują się symbole (6) do wyświetlania nadajnika EPG, z możliwością tworzenia 
timerów do nagrywania lub automatycznego przełączania. Ikona telewizora przesyła 
strumieniowo bieżącą transmisję na urządzenie mobilne. Może to wymagać zainstalowania 
odtwarzacza multimedialnego (np. VLC Player). Ponadto w menu po lewej stronie można 
wygodnie przełączać się między trybem telewizyjnym i radiowym (7), regulować głośność (8), 
zmieniać różne funkcje systemowe (9) lub wyświetlić wirtualny pilot (10). Istnieją inne przydatne 
funkcje, takie jak opcja edycji timerów, nagrań lub listy ulubionych. 

! 

 
KONTROLA SIECI 

Aby korzystać z funkcji zdalnego sterowania/przesyłania strumieniowego, musisz znajdować 
się w tej samej sieci co urządzenie. Jeśli chcesz zdalnie sterować urządzeniem poza siecią, 
możesz to zrobić za pośrednictwem połączenia dynamicznego (DynDNS). Instrukcje można 
znaleźć w Internecie. 
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System operacyjny Twojego urządzenia oferuje różnorodne pomoce i instrukcje, które 
chcielibyśmy tutaj przedstawić. 

 
POMOC 
Aby wywołać system pomocy zintegrowany z 
oprogramowaniem sprzętowym, naciśnij 
przycisk HELP na pilocie (rys. 1). Za pomocą 
klawiszy ▲▼ możesz wybierać spośród wielu 
przykładów aplikacji. Po naciśnięciu przycisku 
OK system poinformuje Cię, jak uruchomić 
wybraną aplikację. 

 
 
 
 

SPOŁECZNOŚĆ 
Aby uzyskać wsparcie, pytania lub prośby, 
możesz skontaktować się z nami bezpłatnie w 
Internecie, pod adresem "www.opena.tv", 
Przyjazna społeczność dostępna przez cały 
czas (rys. 3). Tutaj możesz wymieniać 
informacje z innymi użytkownikami, 
uzyskiwać pomoc i pomagać innym 
użytkownikom w operacji. 

 
 
 
 

DOKUMENTACJA ONLINE 
System operacyjny openATV posiada 
obszerną dokumentację online, która jest 
stale uzupełniana i rozbudowywana (rys. 4).  
Ta dokumentacja jest dostępna bezpłatnie w 
Internecie, pod następującym adresem: 
"http://book.mynonpublic.com". 

 
ROZWIĄZANIA 
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Przeczytaj poniższe informacje, aby znaleźć możliwą przyczynę problemu przed skontaktowaniem 
się z obsługą klienta. 

 

Błąd Rozwiązywanie problemów 

Pilot nie działa  W razie potrzeby wymienić baterie i upewnić się, że 
są prawidłowo zainstalowane (strona 7) 

Brak obrazu i dźwięku    Nieprawidłowe podłączenie audio/wideo (strona 8) 
   Aktywna funkcja MUTE (strona 15) 
   Sprawdź wejście wideo telewizora  

Brak sygnału    Sprawdź kabel antenowy czy został prawidłowo 
podłączony (strona 8) 

   Sprawdź ustawienia połączenia w menu konfiguracji 
tunera (strona 33) 

Wyświetlacz na panelu 
przednim nie świeci  

   Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony do 
urządzenia i oraz do sieci elektrycznej (strona 8) 

   Sprawdź położenie przycisku zasilania (strona 8) 

Brak możliwości nagrywania  Sprawdź system plików podłączonego dysku (strona 
11) 

 Sprawdź działanie podłączonego nośnika danych. 
Niektóre zewnętrzne dyski twarde wymagają 
zewnętrznego zasilacza, aby zapewnić wystarczające 
zasilanie do działania na porcie USB 2.0. 

 Sprawdź ścieżki nagrywania w systemie (strona 26) 

Naciśnięcie klawisza 
PORTAL i klawiszy 
funkcyjnych F1—F4 
powoduje wyświetlenie 
komunikatu o błędzie o 
brakującej wtyczce 

 Przyciski te są wstępnie zdefiniowane fabrycznie dla 
określonej wtyczki, ale opcjonalnie można im 
przypisać dowolne funkcje zgodnie z własnymi 
życzeniami. 
Ustawienia klawiszy funkcyjnych i przycisku portal 
można znaleźć w zakładce 
"MENU/Ustawienia/Obsługa i interfejs/Ustawienia 
skrótu klawiszowego". W menu najpierw wybierz 
przycisk do przypisania, a następnie wybierz żądaną 
funkcję. 

Jeśli pomimo dokładnych testów nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu lub w Twoim 
urządzeniu występuje oczywista usterka, zawsze możesz skontaktować się z naszym działem 
obsługi klienta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę 6 tegopodręcznika. 

 
ROZWIĄZANIA 
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Jeżeli produkty nie mają uzgodnionej jakości w momencie awarii, firma WWIO GmbH jest 
zobowiązana do usunięcia wady lub dostarczenia zamiennika. W przypadku usunięcia 
wady/dostawy zastępczej firma ERS Service GmbH, w imieniu firmy WWIO GmbH, nabywa 
własność usuniętych/wymienionych komponentów/urządzeń wraz z usunięciem/wymianą. W 
zakresie produkcji oraz w celu usunięcia wad/dostawy zastępczej firma wykorzystuje części 
zamienne lub komponenty, które są nowe lub jak nowe zgodnie ze zwykłym standardem 
branżowym. Gwarancja na części zużywające się (np. akumulatory i baterie) wynosi 6 
miesięcy. Jeżeli urządzenie posiada wbudowaną pamięć (dysk twardy, pamięć flash itp.), Klient 
jest odpowiedzialny za wykonanie kopii zapasowej danych przed zwrotem produktu. Firma 
nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych z nadesłanych urządzeń klienta. Firma 
zastrzega sobie prawo do przywrócenia ustawień fabrycznych na zwracanych urządzeniach. 
W razie potrzeby zapisz swoje ustawienia osobiste. Firma nie ponosi odpowiedzialności za 
akcesoria przesłane przez klienta wraz z urządzeniem (np. płyty DVD, dyski twarde, pamięci 
flash, baterie). Roszczenia z tytułu wad realizowane są zgodnie z obowiązującą rękojmią. 
Gwarancja jest ważna tylko w kraju, w którym produkt został zakupiony. Z gwarancji 
wyłączone są: uszkodzenia pasty, akcesoriów, baterii, przypadkowe uszkodzenia, uszkodzenia 
spowodowane nadużyciem, zabrudzenia, zalanie wodą, wyciek z baterii, podrabianie. 
Wyłączone są również szkody spowodowane naprawami przez nieautoryzowane agencje oraz 
szkody spowodowane instalacją aktualizacji oprogramowania układowego, chyba, że 
zainstalowanie aktualizacji było konieczne w celu zapewnienia fabrycznych właściwości w 
pierwszej kolejności. 

 
Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku utraty, niewłaściwego 
użytkowania urządzenia (oddzielnie lub razem z innymi urządzeniami), za szkody powstałe w 
wyniku użytkowania urządzenia lub z powodu tzw. siły wyższej lub innych przyczyn. 

 
Numer RMA jest potrzebny do prawidłowego i sprawnego rozpatrywania spraw 
gwarancyjnych/napraw gwarancyjnych. Możesz go uzyskać na naszej stronie internetowej, e-
mailem lub telefonicznie. Prosimy o przesłanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu wraz 
ze wszystkimi akcesoriami, wraz z kopią dowodu zakupu, opisem błędu i numerem RMA 
(proszę wyraźnie opisać to na opakowaniu!) na adres: 

 
ERS GmbH Elektronik Serwis 
Naprawczy Weidegrund 3 
D-21614 Buxtehude Niemcy 

 
E-mail: support@ersservice.de 
Infolinia: +49 (0) 4161 800 24 24 (11.00 -17.00 ) 

 
WARUNKI GWARANCJI 
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RECYKLING URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 
Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i 
komponentów, które nadają się do recyklingu i mogą być ponownie użyte. Ten 
przekreślony kosz na kółkach umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że 
produkt jest zgodny z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE. 

 
Dowiedz się więcej o lokalnych przepisach dotyczących oddzielnej utylizacji urządzeń 
elektronicznych. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nie wyrzucaj starych produktów 
z normalnymi odpadami domowymi. Odpowiednio pozbywając się starych 
produktów, przyczyniasz się do ochrony środowiska i zdrowia ludzi. 

 
RECYKLING PAPIERU I TEKTURY 
Symbol recyklingu materiałów na opakowaniu i instrukcji obsługi oznacza, że nadają 
się one do recyklingu. Nie wyrzucaj ich z normalnymi odpadami domowymi. 

 
RECYKLING TWORZYW SZTUCZNYCH 
Symbol recyklingu materiałów na częściach z tworzyw sztucznych oznacza, że nadają 
się one do recyklingu. Nie wyrzucaj ich z normalnymi odpadami domowymi. 

 
ZIELONA KROPKA 
Zielona kropka na kartonach oznacza, że WWIO GmbH odprowadza społeczeństwu 
opłatę za zapobieganie powstawania odpadów i wydobycie surowców wtórnych. 

 
BATERIE 
Każdy konsument jest prawnie zobowiązany do przekazania baterii do punktu  
zbiórki w swojej gminie lub w handlu, aby można je było dostarczyć do przyjaznego 
dla środowiska systemu utylizacji. Proszę nie wyrzucać baterii do domowych 
odpadów. 

 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE 
Znakiem CE firma WWIO GmbH deklaruje, że produkt ten spełnia podstawowe  
wymagania i wytyczne przepisów europejskich. Jeśli ten produkt jest używany 
zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, produkt jest zgodnyz wymaganiami dyrektywy 
R&TTE. 

 
INFORMACJE O RECYKLINGU 
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W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić uwagę, że oprogramowanie sprzętowe urządzenia 
zawiera oprogramowanie typu open source, które jest objęte licencją GNU General Public 
License (GPL) i Lesser General Public License (LGPL). Aby zapewnić korzystanie z programów 
zgodnie z GPL/LGPL, odwołujemy się do warunków licencji GPL/LGPL. Tekst licencji GNU 
General Public License jest dostępny w obszarze pobierania produktu na naszej stronie 
internetowej oraz pod adresem http://www.gnu.org  

 
Za zgodą GPL i LGPL udostępniamy kody źródłowe. Odpowiedni kod tego produktu można 
pobrać ze strony internetowej: https:/github.com/oe-alliance i https://github.com/openatv. 
Możesz modyfikować i rozpowszechniać kod źródłowy zgodnie z warunkami licencji GPL/LGPL. 
Nie zapewniamy jednak wsparcia technicznego w zakresie zmian w kodzie źródłowym! 

 
Jeśli kody źródłowe nie są dostępne w obszarze pobierania produktu, można je uzyskać pocztą 
elektroniczną na żądanie przez okres do 3 lat od daty zakupu! 

 
 

ZNAK TOWAROWY 
Wszystkie znaki towarowe i prawa autorskie są własnością ich właścicieli! 

 
 

ZASTRZEŻENIE 
Niektóre treści i usługi dostępne za pośrednictwem tego urządzenia są własnością osób 
trzecich i są chronione prawem autorskim, patentem, znakiem towarowym i/lub innymi 
prawami własności intelektualnej. Takie treści i usługi są dostarczane wyłącznie do osobistego, 
niekomercyjnego użytku. 

 
WWIO GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody w oprogramowaniu lub sprzęcie lub 
straty finansowe wynikające z korzystania z usług i urządzenia, chyba że są one oparte na 
rażącym niedbalstwie lub umyślnym działaniu, jej pełnomocników lub przedstawicieli 
prawnych. 

 
Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie - w szczególności 
uszkodzenia innego oprogramowania, uszkodzenia sprzętu, uszkodzenia spowodowane przez 
użytkowania i uszkodzenia spowodowane niesprawnością urządzenia. Użytkownik sam ponosi 
odpowiedzialność za skutki korzystania z oprogramowania i sprzętu używanego w urządzeniu. 
 
Urządzenie i używane oprogramowanie zostały opracowane z najwyższą starannością, ale 
nigdy nie można wykluczyć błędów. Dlatego nie można zagwarantować bezpieczeństwa 
Twoich danych! 

 
LICENCJE I WYŁĄCZENIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 
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SPRZĘT 
• DVB-T2/C Hybrydowy odbiornik cyfrowy do anten cyfrowych i telewizji kablowej 
• Procesor DualThread 2x 1700 MHz (2000 DMIPS) Broadcom BCM73625  
• 4MB SPI/256MB NAND FLASH/ 512MB DDR3 RAM 
• Zintegrowany dekoder HEVC H.265 
• W pełni automatyczne/ręczne wyszukiwanie kanałów 
• 7 Segment wyświetlacza cyfrowego 
• Czytnik kart inteligentnych (CA) 
• Wspólny interfejs (CI) 
• Innowacyjny  system operacyjny openATV Linux 
• Wielojęzyczna nawigacja po menu 
• Rozbudowane funkcje sieciowe 
• Interfejs sieciowy do sterowania komputerem lub smartfonem 
• Teletekst 
• MultiEPG (Elektroniczny przewodnik po programach) 
• PVR Ready, Timeshift, Programowanie Timer 
• Interfejs sieciowy 10/100 MB 
• Obsługuje wtyczki do pobrania 
• Protokół Sat>IP (klient) 
• Obsługuje  napięcie zasilania +5V dla anten DVB-T2 
• Obsługuje funkcję aktualizacji sieci 
• Obsługa pamięci USB Wi-Fi 
• Oszczędność energii 

 
 

POŁĄCZENIA 
• HDMI (do 1080p) 
• Wejście/wyjście RF IEC 
• Audio i wideo Chinch 
• Cyfrowe wyjście optyczne S/PDIF 
• 2x USB 2.0 (maks. 5V, 0.5A) 
• 10/100 MB RJ45 Ethernet 
• Karta inteligentna 
• Wspólny interfejs 
• Przełącznik zasilania 

 
Specyfikacje 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  www.wwio.de  


