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- port IR - do podłaczenia zewnętrznego

odbiornika podczerwienie ( brak w zestawie )

- port HDMI - do podłączenia telewizora
port HDMI - podłaczenie telewizora

- port LAN - do podłączenia sygnału Internetowego z

routera ( port LAN 2 w routerze 2 portowym lub port

LAN 4 i 3 przy multiroom w routerze 4 portowym) 

- port ZASILANIE - do podłączenia zasilacza 12 V 

( dostępny w zestawie )

- port Micro SD - do podłączenia karty pamięci

- porty USB - do podłączenia pamięci pendrive lub

dysku twardego 

port HDMI - podłaczenie telewizora

Micro SD

port HDMI - podłaczenie telewizora

USB

port HDMI - podłaczenie telewizora

USB

IR HDMI LAN Zasilanie



przyciski obsługi telewizora 

pilota uniwersalnego

wyszukiwanie z EPG

propozcje obrazu

właczanie/wyłączanie dekodera

ustawienia dekodera

nagrywanie

wybór napisów

wybór ścieżki audio

obsługa nagrań i timeshift

powrót
potwierdzanie wykonania 

czynności

informacje o programie przewodnik programowy

zmiana kanałówregulacja głośności

wyciszenie dzwięku

klawiatura numeryczna

szybkie przełączanie

 miedzy dwoma 

ostatnio oglądanymi kanałami



-Pilot dekodera może sterować podstawowymi funkcjami posiadanego telewizora. Aby

używać takich funkcji jak włączanie bądź wyłączanie, regulacja głośności, oraz sterowanie

wejściem sygnału, należy uprzednio zaprogramować pilot od dekodera. 1.

1.Naciśnij przycisk ( SET ) na pilocie dekodera i przytrzymaj go przez 2 sekundy. Czerwona

dioda LED zapali się a pilot będzie gotowy do programowania.

2. Naciśnij jeden z przycisków oznaczonych ramką (TV CONTROL) który chcesz

zaprogramować. Dioda LED powinna zacząć migać. 

3. Ułóż pilot od dekodera oraz drugi pilot naprzeciwko siebie tak by ich diody były

skierowane ku sobie w odległości około 1 cm. Na drugim pilocie naciśnij i przytrzymaj przez 2

sekundy przycisk, który chcesz zaprogramować na pilocie od dekodera.

4. Po trzech szybkich mignięciach diody pilota od dekodera można programować kolejny

przycisk zaczynając od punktu drugiego.

5. Powtórz akcje dla wszystkich przycisków z sekcji (TV CONTROL) 

6. Aby zakończyć programowanie i zapisać ustawienia pilota od dekodera naciśnij przycisk (

SET ). Czerwona dioda zgaśnie. Pilot jest gotowy do użytku.

 

Odległość pomiędzy pilotami 

powinna być około 5cm



- aby zresetować dekoder do ustawień

fabrycznych należy wcisnąć kolejno

następujące klawisze

wciśnij klawisz s.info

 

S.INFO

wciśnij klawisz 4

4

wciśnik klawisz 9

9

wciśnij ponownie klawisz

s.info

S.INFO
- kiedy wyświetli się taki komunikat należy wybrać OK i

wcisnąć klawisz OK

 



- Wybieramy Użyj języka polskiego

 i wciskamy klawisz OK

- Wybieramy połączenie Ethernet. Dekoder musi być

podpięty do portu LAN2 - przy routerze 2 portowym  

lub do LAN4  przy routerze 4 portowym oraz LAN3

przy usłudze Multiroom, zatwierdzamy klawiszem

OK

Jeśli pokaże się taki komunikat to wciskamy klawisz

OK

Aktualizacja oprogramowania



- aby sparować pilota przez Bluetooth należy

przytrzymać przez 5 sekund klawisze INFO i EPG jak

przedstawiono na ekranie a następnie wybieramy

Dalej i wciskamy OK

- wybieramy Europa i wciskamy OK

- wybieramy Warszawa i wciskamy OK

 



-  wybieramy Dalej i wciskamy OK

Obraz

- w tym miejscu musimy wpisać swoje dane do

logowania. Login - czterocyfrowy numer ID z umowy 

Hasło - hasło 8 znaków. Po wpisaniu danych należy

kliknąć przycisk "enter " na klawiaturze ekranowej.

- Następnie wybieramy "Zarejestruj" i wciskamy OK 

Autoryzacja

- wybieramy " Zacznij korzystć z TVIP" i wciskamy

OK

 



 

- Wybieramy Telewizja i wciskamy OK

Telewizja

- W każdym momencie po wciśnięciu na klawiaturze pilota przycisku        dekoder wyświetli menu, z którego możliwy jest

dostęp do wszystkich funkcji i opcji dekodera. Powrót do oglądania telewizji następuje poprzez wciśnięcie przycisku BACK lub

poprzez wybór opcji „Telewizja” z menu głównego.

Telewizja



- Podczas oglądania po naciśnięciu przycisku OK

 wyświetli się spis wszystkich dostępnych kanałów. 

Listę kanałów przewijamy przyciskami strzałkami 

do góry i do dołu lub klawiszami CH + i CH -

                               oby wybrać kanał 

                                     wciskamy OK

Telewizja

- Wciskając klawisz w lewo wyświetli nam się lista kategorii.

 Po najechaniu na wybraną kategorię mamy widoczne kanały 

tylko z danej kategorii. 

- Wciskając klawisz w prawo mamy dostęp do wszystkich pozycji

danego kanału oraz do szczegółowego opisu wszystkich pozycji.  

Telewizja

 


