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Attention DVB Remote Control Remote Auto -learning Set Troubleshooting

Functional Port Upgrade to DVB-T2
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1. 2. 3.

4. 6. 7.
1.Place the IR Reveiver in front of your TV
Not behind it

2.Insert 2 AAA batteries (not included) into
your remote

POWER: turn ON/OFF the DVB device

POWER:turn ON/OFF  the TV
SET: auto-learning setting

Show the REC media via the USB device
Switch 720P or 1080P 
Switch 16:9 or 4:3   
Book listing control
Show the subtitles (if available)
Skips to the previous channel

MEDIA Control

TV Control

MENU Control

MORE Control

CHANNEL Control:

Electronic guide (if available)
Info of the channel
MENU: open the main menu
EXIT: Exit from a menu

AUDIO: selects the language of the 

TTX: teletext ( if available)

FAV: creates and shows the list of 
                       

PAGE: navigate inside the menu 

TV/RADIO: switch TV or Radio channel

5.

channel

the favorite channels
REC: start recording in the USB device

Only these 4 keys of DVB remote can be learned, 
                                         Use           as an example
All these keys can be set up via steps 1~5

Press on 5 seconds

Press the learning key

Face the remote to each other within 10 cm

Press the learned key

Press the SET key, DONE!

The POWER LED lights ON

Until the POWER  LED lights ON

DVB Remote

DVB Remote 

Face to Face in 10cm  

TV Remote 

DVB Remote 

5″ ON

The POWER LED lights Flash

Flash

DVB Remote

TV

TV remote

ON

1

2

3

4

5

Problem Possible cause Solutions
The front
panel
display
does not
turn on

Lack of tension
Make sure the power cord is properly inserted into
a powered outlet Verify that the switch is turned
on

No image
or sound

The cables connecting the
TV and the decoder are not
connected correctly

Check that the output signal cable is well
connected (SCART or HDMI). Also check the
antenna cable.

TV mode is incorrect
Make sure you have selected the correct input
signal on the TV (SOURCE or INPUT key on the TV
remote control)

Incorrect video definition Press V-FORMAT on the remote control and select
a video resolution that allows correct viewing

Intermitten
t picture
and audio

Insufficient signal strength
Check that the antenna cable is well connected,
and that the quality of the video signal is
adequate.

Electrical interference Check that the antenna cable is completely
shielded

No audio

The receiver or TV is in
silent mode Disable silent mode using the MUTE button

Volume level too low Check that the volume level of the set-top box and
television are adequate

Audio CODEC is not
supported

While watching multimedia content, audio
encoding may not be supported (while video
encoding may be) and movies may appear without
audio. The file is not completely readable.

Remote
control not
working

Batteries not inserted Insert the batteries into the remote control
Low battery Replace the batteries

Polarity reversal of
batteries

Check that the batteries have been inserted
according to their correct polarity, as indicated on
the bottom of the battery compartment.

The remote control is out of
its operating range

Approach and point the remote control directly at
the appliance.

Media files
on the USB
stick are
not played

The files are not of the
supported format Only some formats are supported

The compression codec is
not supported Only some codecs are supported
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HD OUT

USB

IR Reveiver

MINI

DC 5V IN IR IN

ANT IN

Specyfikacja

Uwaga Pilot DVB Automatyczne programowanie 
ustawień pilota

 Rozwiązywanie problemów

Opis portów (wejścia i wyjścia) Uaktualnienie do DVB-T2

INSTRUKCJA OBSŁUGI
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1.

Zasady bezpieczeństwa2.

3. 4.

5. 7. 8.

1.Umieść odbiornik podczerwieni przed telewizorem, a nie 
   za nim

 

2. Włóż 2x baterie AAA (brak w zestawie) do pilota

6.
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DEKODER DVB-T2

USB

ODBIORNIK IR

WYJŚCIE 
HD

MINI

ANT IN

USBHD OUT

1. MUTE: (przekreślony symbol głośnika) W yciszanie dżwięku
2. INFO: Wyświetl więcej informacji o programie i sieci 
nadawczej.
3. TTX: Rozpoczyna wyświetlanie telegazety (zakładając, że 
jest nadawany przez stację).
4. SUBTITLE: Wybierz język napisów 
5. EXIT: Wyjście z bieżącego menu i powrót do poprzedniego 
stanu
6. OK: Potwierdź pozycję lub opcję / W yświetl listę stacji
7. Kursor w prawo / w lewo: nawigacja po menu / zwiększanie
lub zmniejsz głośność
8. TV / RADIO: Przełączanie między trybem TV i Radio.
9. PRZYWOŁANIE (RECALL): Służy do szybkiego 
przełączania między ostatnimi dwoma stacjami.
10. GOTO: Wybierz określony indeks czasu odtwarzanego 
pliku.
11. PREV: Przejdź do poprzedniego pliku multimedialnego
lub utworu.
12. NEXT: Przejdź do następnego pliku multimedialnego
lub ślad.
13. STOP: Zatrzymaj odtwarzanie pliku multimedialnego.
14. STANDBY: (czerwony przycisk w pierwszym rzędzie) 
Włącz tuner lub przełącz w tryb czuwania.
15. EPG (elektroniczny przewodnik po programach): Włącz
lub wyłącz przewodnik po programach.
16. AUDIO (LANG): Wybierz język lub tryb audio.
17. Kursor górny / dolny: Poruszanie się po menu lub wybierz 
następną lub poprzednią stację.
18. MENU: Otwórz menu główne.
19. ULUBIONE (FAV): Otwórz menu ulubionych stacji.
20. 0-9 (przyciski numeryczne): Wybierz kanał lub ustawienie.
21. FWD: Szybkie przewijanie do przodu podczas 
odtwarzania plików multimedialnych.
22. REV: Przewijanie do tyłu podczas odtwarzania plików 
multimedialnych.
23. PLAY: Rozpoczynanie lub wznawianie odtwarzania
plików multimedialnych.
24. PAUSE: Wstrzymuje plik multimedialny.
25. KOLOROWE PRZYCISKI: Sterowanie różnymi funkcjami 
teletekstu.
26. REC: Natychmiast rozpoczyna nagrywanie sesji na 
podłączony dysk USB.
27. LIST: Wyświetla listę sesji nagranych na bieżącej płycie.
(Używany również z funkcjami odtwarzania / nagrywania 
dysków USB).
28. TIMER: Funkcja timera
29. AD (Audiodeskrypcja): Włącz opis dźwiękowy opisu sceny 
na obrazku dla niewidomych (jeśli nadawane przez stację).

Tylko te 4 przyciski pilota DVB można zaprogramować,

Użyj jako przykład
Wszystkie te klawisze można skonfigurować w krokach 1~5

1. Pilot DVB

Naciśnij przez 5 sek. Dopóki nie zaświeci się dioda
2. Pilot DVB

Naciśnij klawisz programowania Diody LED migają

3. Programowanie pilotów

Skieruj piloty do siebie w promieniu 10 cm

4. Pilot TV

Naciśnij klawisz programowania Dioda LED się zaświeci

5. Pilot DVB

Naciśnij klawisz SET, GOTOWE!

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązania
Wyświetlacz
na panelu
przednim nie
włącza się

Brak napięcia Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo
podłączony do gniazdka elektrycznego
Sprawdź, czy urządzenie jest włączone

Brak obrazu
lub dźwięku

Kable łączące telewizor i
dekoder nie są prawidłowo
podłączone

Sprawdź, czy kabel sygnału wyjściowego jest dobrze
podłączony (SCART lub HDMI). Sprawdź również
kabel antenowy.

Tryb TV jest nieprawidłowy Upewnij się, że wybrałeś prawidłowy sygnał
wejściowy w telewizorze (przycisk SOURCE lub
INPUT na pilocie telewizora)

Nieprawidłowy format
wideo

Naciśnij V-FORMAT na pilocie i wybierz rozdzielczość
wideo, która umożliwia prawidłowe oglądanie

Przerwy w
obrazie i
dźwięku

Niewystarczająca siła
sygnału

Sprawdź, czy kabel antenowy jest dobrze podłączony
i czy jakość sygnału wideo jest odpowiednia

Zakłócenia Sprawdź, czy kabel antenowy jest całkowicie
zaizolowany

Brak dźwięku Odbiornik lub telewizor jest
w trybie cichym

Wyłącz tryb cichy za pomocą przycisku MUTE

Zbyt niski poziom głośności Sprawdź, czy poziom głośności dekodera i telewizora
jest odpowiedni

Kodek audio nie jest
obsługiwany

Podczas oglądania treści multimedialnych
kodowanie dźwięku może nie być obsługiwane
(podczas gdy kodowanie wideo może być), a filmy
mogą pojawiać się bez dźwięku. Plik nie jest w pełni
obsługiwany.

Pilot nie
działa!

Nie włożono baterii Włóż baterie do pilota
Niski poziom baterii Wymień baterie
Odwróć polaryzację baterii Sprawdź, czy baterie zostały włożone zgodnie z ich

polaryzacją, jak wskazano na spodzie komory baterii.
Pilot jest poza zasięgiem
działania

Podejdź i skieruj pilota bezpośrednio na urządzenie.

Pliki
multimedialne
na pamięci
USB nie są
odtwarzane

Pliki nie posiadają
obsługiwanego formatu

Obsługiwane są tylko niektóre formaty

Kodek nie jest obsługiwany Obsługiwane są tylko niektóre kodeki

Name: DVB-T2 Receiver    In: DC 5V

- Chipset: GX6702S5
- Kompatybilność: 576i/576p/720p/1,080i/1080P oraz 8 i 10 bitową głębię kolorów
- W pełni zgodny z DVB-T/T2, MEPG-2/4 H.264 /H.265 HD/SD
- Wspiera standard HDMI 1.4b bez HEVC
- Automatyczne oraz ręczne skanowanie wszystkich dostępnych kanałów telewizyjnych i 
radiowych
- Obsługuje USB 2.0 oraz funkcję PVR porzez USB
- Zakres częstotliwości: VHF 174~230MHZ; UHF 470~862MHZ; Szybki i automatyczne 
skanowanie kanału UHF/VHF
- Zaawansowany procesor dźwięku, obsługa AC-3 (Dolby Digital)
- Zgodny z DVB-T (ETSI EN 300 744), obsługuje niskie wejścia IF w kanale 6, 7, 8 MHz
przepustowości
- Obsługa napisów teletekstu i DVB oraz wielu języków. EPG dla rozszerzonych informacji o 
programie;
- Wymiary produktu: 105mm x 50mm x 16mm
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

- Bezpieczeństwo, konserwacja, sposób użytkowania,deklaracje zgodności CE. Przedmiot 
należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem. Należy używać wyłącznie akcesoriów 
dołączonych do zestawu (jesli takowe są). Producent oraz sprzedawca nie odpowiadają za 
brak kompatybilności akcesoriów innych producentów. Zabrania się: rozkręcania, przeróbek, 
modyfikacji oprogramowania, samodzielnej naprawy lub napraw dokonywanych przez 
nieautoryzowany serwis. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek elementu urządzenia, 
zwłaszcza przewodu zasilającego (jeśli jest w zestawie) czy uszkodzenia obudowy, należy 
zaprzestać używania urządzenia, ponieważ może to stanowić bezpośrednie zagrożenie dla 
zdrowia i życia. Urządzenie nie jest odporne na wodę ani kurz. Nie należy narażać urządzenia 
na maksymalnie niskie i wysokie temperatury.
- Urządzenie nie jest zabawką, należy przechowywać je poza zasięgiem dzieci.
- W okresie zimowym należy pamiętać, iż z powodu dużych różnic temperatur urządzenia nie 
należy uruchamiać zaraz po przeniesieniu do zamkniętego pomieszczenia. Zbyt szybkie 
uruchomienie grozi uszkodzeniem spowodowanym kondensacją wilgoci. Uszkodzenia tego 
typu oraz wynikające z narażenia urządzenia na kontakt z cieczami nie podlegają naprawie 
gwarancyjnej i powodują utratę gwarancji.
- Symbol zgodności z dyrektywą unijną WEEE oznacza, że oznakowanego nią przedmiotu nie 
wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Zużyte urządzenie elektryczne oraz  baterie 
muszą zostać wyrzucone do specjalnego pojemnika na odpady elektroniczne lub zostać 
przekazane do punktu utylizacji odpadów elektronicznych.
- Wyrób jest zgodny z  następującymi dyrektywami: RED 2014/53/UE, ROHS 2011/65/UE.
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