
Dekoder telewizji naziemnej DVB-T2
JN-03

INSTRUKCJA OBSŁUGI



1. MUTE: (przekreślony symbol głośnika) Wyciszanie 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 / Wyświetl 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).

Pilot zdalnego sterowania



Interfejs sprzętowy \ Instrukcja instalacji 

Interfejs sprzętowy

● Port RF IN: służy do podłączenia kabla wejściowego sygnału DVB - C lub DVB - T2;
● Port RF OUT: służy do podłączenia kabla wyjściowego sygnału DVB - C lub DVB - T2;
● Port USB: służy do włożenia dysku USB, dysku twardego, modułu USB WIFI;
● Port HDMI: służy do podłączenia portu HDMI telewizora za pomocą kabla HDMI;
● Port SCART: służy do podłączenia telewizora obsługującego złącze SCAR T za pomocą kabla 
SCART;
● Port koncentryczny ”COAXIAL”: służy do podłączenia sprzętu audio za pomocą koncentrycznego 
kabla audio,
● Słuchawki „EARPHONE”: służy do podłączenia słuchawek

Instalacja

Gdy nie ma programu telewizyjnego ani 
radiowego, przejdź do ekranu startowego 
instalacji. Naciśnij KLAWISZ ZDALNEGO 
STEROWANIA [▲ / ▼], aby wyłączyć kursor 
ruchu, naciśnij PRZYCISK [OK] lub [�/�], 
aby wybrać lub przełączyć Ustawienia i 
naciśnij [MENU] lub (EXIT], aby
wejść do MENU. Przesuń kursor na
wyszukiwanie kanałów i naciśnij [OK.], aby 
włączyć menu automatycznego 
wyszukiwania kanałów. W trybie dvb-c, jeśli 
nie ma włożonego kabla sygnałowego lub  
kabel jest uszkodzony, pojawi się małe 
okienko "Lock Failed", jeśli program zostanie 
pomyślnie znaleziony, wyjdź z ekranu 
instalacyjnego i wejdź na duży ekran, aby 
odtworzyć program.



Menu główne

Naciśnij klawisz [MENU], aby wejść do 
głównego MENU, które ma siedem ustawień, 
naciśnij klawisz [◄/►], aby przełączyć 
Ustawienia i naciśnij PRZYCISK [OK] lub [▲ 
/ ▼], aby przesunąć kursor do wybranych 
ustawień.

1. Edycja kanału
Istnieją dwa sposoby, aby wejść do menu:
1. Naciśnij [OK] na dużym ekranie, aby 
wyświetlić listę kanałów, a następnie naciśnij 
[ŻÓŁTY PRZYCISK]
2. W menu głównym przesuń kursor na
pasek edycji programu i naciśnij [OK.]

Menu główne \ Ustawienia kanałów

Ustawienia kanału



1.1 Usunięcie kanału

Naciśnij przycisk [1] na ekranie, aby wejść w 
tryb usuwania,naciśnij PRZYCISK [▲ / ▼], 
aby przesunąć kursor, wybierz program do 
usunięcia, naciśnij PRZYCISK [OK.], aby
wybrać, można wybrać wiele programów,
wybrane programy będą miały znak 
usunięcia, naciśnij [CZERWONY 
PRZYCISK], aby wybrać wszystkie 
programy.

1.2 Przenieś programy

Naciśnij przycisk [2] na ekranie, aby wejść w 
tryb przenoszenia, naciśnijPRZYCISK [▲ / 
▼] do przesuwania kursora, wybierz 
program do przeniesienia, wybrany program 
będzie miał znacznik ruchu, naciśnij 
[ZIELONY PRZYCISK], aby zaznaczyć wiele 
programów, teraz przenieś programy do 
wybranej lokalizacji, a następnie naciśnij
[OK.].

1.3 Programy pomijane

Wciśnij przycisk [3] na ekranie, aby wejść do 
pomijania programu, tryb ustawień, naciśnij 
PRZYCISK [▲ / ▼], aby przesunąć kursor, 
wybierz programy do pominięcia, naciśnij 
przycisk [OK.] , aby potwierdzić, naciśnij 
[CZERWONY PRZYCISK], aby wybrać 
wszystkie programy, program do pominięcia 
pokaże znacznik pominięcia 
programu,programy ustawione do 
pominięcia nie pojawią się w zapisanej liście 
odtwarzania.

Ustawienia kanału



Ustawienia kanału

1.4 Blokada programów

Naciśnij przycisk [4] na ekranie, aby 
wyświetlić hasło, wprowadź domyślne 
hasło 00000 do trybu blokady programu, 
naciśnij PRZYCISK [▲ / ▼] do 
przesuwania kursora, wybierz program 
który wymaga zablokowania, naciśnij 
przycisk [OK.], aby potwierdź, naciśnij 
[CZERWONY PRZYCISK], aby wybrać 
wszystkie programy, program 
potwierdzony do zablokowania będzie miał 
znak blokady programu. Kiedy program 
jest zablokowany, za każdym razem 
pojawi się kolumna z pytaniem o hasło, 
gdy jest odtwarzany. Tylko po 
wprowadzeniu prawidłowego hasła, 
można odtworzyć program.

1.5 Dodaj ulubioną grupę

Naciśnij przycisk [5] na ekranie, aby wejść 
do dodawania ulubionych programów, 
naciśnij klawisz [▲ / ▼], aby przesunąć
kursor, przesuń kursor do programu który 
należy dodać do ulubionych grup, Naciśnij 
PRZYCISK [0K], aby potwierdzić. Ten sam
program można dodać do różnych 
ulubionych grupy. Wciśnij klawisz [EXIT], 
aby wyjść z pola kategorii ulubionych 
grup. Programy które zostaną dodane do 
grupy ulubionych będą mieć flagę 
ulubionych.



2. Przewodnik po programach

Naciśnij skrót EPG, aby wejść do 
przewodnika po programach i naciśnij 
[OK.], aby wejść do danego programu.W 
menu EPG naciśnij klawisz [▲ / ▼], aby  
przełączyć bieżący program, jeśli bieżący 
program zawiera informacje EPG, 
następnie naciśnij PRZYCISK [►], aby 
przesunąć kursor do Okna wyświetlania 
EPG danego programu. 
[ZIELONY PRZYCISK ] - dzień wcześniej
[ŻÓŁTY PRZYCISK] - dzień później

Ustawienia kanału



Ustawienia kanału

3. Sortowanie

Przesuń kursor na sortowanie w
menu głównym i naciśnij klawisz [◄/►], aby 
przełączyć tryb sortowania.

4. LCN

W menu głównym przesuń kursor na
LCN i naciśnij klawisz [◄/►], aby
włączyć lub wyłączć

5. Ustawienia dźwięku

Przesuń kursor na pasek zakresu objętości
w menu głównym i naciśnij PRZYCISK 
[◄/►], aby zmienić zakres głośności.



1. Współczynnik proporcji 
obrazu

Przesuń kursor na pasek rozdzielczości
z menu głównego, wybierz [◄/►], aby 
przełączyć opcje rozdzielczości lub naciśnij 
[OK], aby wyświetlić listę opcji [▲/▼], aby 
przesunąć kursor, naciśnij OK i
wybierz Ustawienia.

2. Rozdzielczość

Przesuń kursor do Ustawienia rozdzielczośći 
, naciśnij [OK] lub [►], aby wejść do Menu 
Ustawienia Rozdzielczości, naciśnij [▲/▼], 
aby przesunąć kursor, naciśnij klawisz 
[◄/►], aby przełączyć kursor odpowiadający 
parametrom elementu ustawień.

3. Format wyjściowy

W menu głównym przesuń kursor do paska 
formatu TV i naciśnij PRZYCISK [◄/►], aby 
zmienić format wyjściowy.

Ustawienia obrazu



Ustawienia obrazu

4. Scart

Przesuń kursor do paska Scart w menu 
głównym i naciśnij PRZYCISK [◄/►], aby 
przełączyć tryb Scart na CVBS lub RGB.

5. Ustawienia OSD

Przesuń kursor na Ustawienia OSD
z menu głównego i naciśnij [OK] lub [►, aby 
wejść do menu ustawień OSD. naciśnij [▲ / 
▼], aby przesunąć kursor, naciśnij [◄/►] K, 
aby przełączyć kursor odpowiadający 
parametrom ustawień.

6. Ustawienia panelu 
przedniego
Przesuń kursor do Ustawienia panelu z
menu głównego, naciśnij [OK] lub [►], aby 
wejść do Menu Ustawienia Pannel, naciśnij 
PRZYCISK [▲ / ▼], aby przesuń kursor, 
naciśnij klawisz [◄/►], aby przełączyć
kursor odpowiadający parametrom ustawień.



Ustawienia wyszukiwania

1. Tryb wyszukiwania

W menu głównym przesuń kursor do paska 
trybu wyszukiwania i naciśnij przycisk 
[◄/►], aby przełącz tryb wyszukiwania, 
DVB-T2 lub DVB-C.

2. Ustawienia zaszyfrowanego 
programu

Przesuń kursor na pasek FAT Only w menu 
głównym i naciśnij [◄/►], aby włączyć lub 
wyłączyć filtrowanie zaszyfrowanych 
programów.



Ustawienia wyszukiwania

3. Automatyczne wyszukiwanie

Przesuń kursor na pasek automatycznego 
wyszukiwania i naciśnij [OK] lub [1 ~], aby 
wejść do trybu Automatycznego 
wyszukiwania. Jeśli są aktualne programy, 
komunikat „Usuń wszystkie kanały do 
ponownego wyszukiwania? ”, Wybierz ok, 
aby wejść do menu wyszukiwania. W trybie 
DVB-C, jeśli kabel sygnałowy nie jest 
włożony lub sygnał nie jest dobry, w menu 
pojawi się komunikat „LOCK Failed!” naciśnij 
klawisz [OK.], aby wyjść.

4. Wyszukiwanie ręczne

Przesuń kursor z menu głównego do paska 
wyszukiwania ręcznego i naciśnij [OK] lub ► 
, aby przejść do ustawień wyszukiwania 
ręcznego.

Tryb DVB-C:
Naciśnij [▲ / ▼], aby przesunąć kursor na 
pasku częstotliwości, naciśnij klawisz [►], 
aby wybrać lokalizację modyfikacji 
parametrów, wprowadź plik numer [0 ~ 9] do 
ustawiania parametrów, kiedy Częstotliwość 
jest mniejsza niż 115 MHz, wyskoczy "Błąd 
częstotliwości, nie powinien być mniejszy niż
115.0mhz ", gdy częstotliwość jest większa 
niż 858MHz, pojawi się" Błąd częstotliwości, 
nie powinien być większy niż "niż 858.0mhz", 
wciśnij klawisz [OK], aby wyjść.



Podczas wyszukiwania ręcznego na pasku 
używaj przycisków [◄/►] , aby wyszukiwać 
kolejne programy. Zatwierdź dany program 
jeśli siła oraz jakość sygnału jest 
odpowiednia.

Ustawienia wyszukiwania

Tryb DVB-T2:

Naciśnij PRZYCISK [▲ / ▼], aby przesunąć 
kursor do paska kanałów, naciśnij [◄/►], 
aby wybrać/zmodyfikować parametry lub 
naciśnij klawisz [0K], aby wyświetlić listę, 
naciśnij [▲ / ▼], aby przesunąć kursor, 
naciśnij [0K], aby wybrać parametry i naciśnij 
[OK.], aby potwierdzić.



Naciśnij [▲ / ▼], aby przesunąć kursor na 
pasek częstotliwości, naciśnij [◄/►], aby 
wybrać lokalizację parametru modyfikacji, 
wprowadź klawisz numeryczny [0 ~ 9], aby 
ustawić parametr, gdy częstotliwość jest 
ustawiona na niższą niż 50 MHz, pojawi się 
komunikat „Błąd częstotliwości, nie powinna 
być mniejsza niż 50,0 mhz " , gdy 
częstotliwość jest ustawiona na więcej niż 870 
MHz, pojawi się komunikat „Błąd 
częstotliwości, nie powinno być większe niż 
870. 0 MHz ",naciśnij [0K], aby wyjść.

Ustawienia wyszukiwania

Naciśnij  [▲ / ▼], aby przesunąć kursor do 
pasek przepustowości i naciśnij  [[◄/►]], aby 
wybrać/zmienić parametry. Przesuń kursor do 
paska startowego i naciśnij [OK.], aby  
rozpocząć wyszukiwanie.

5. Wyszukiwanie pełnej 
częstotliwości

Pełne wyszukiwanie częstotliwości jest 
dostępne tylko w trybie DVB-C przesuń kursor 
do pełnego wyszukiwania, naciśnij klawisz 
[0K] lub [►], aby wejść w tryb Full W menu 
Ustawienia wyszukiwania częstotliwości 
naciśnij [▲ / ▼], aby przesunąć kursor, 
naciśnij [◄/►]  i klawisz numeryczny [0 ~ 9] 
do modyfikacji parametru atrybutów, dla opcji 
Częstotliwość początkowa. Poszukiwanie 
najniższej częstotliwości, nie mniej niż 115 
MHz, nie więcej niż 858 MHz, ustawiona 
wartość szybkości transmisji symboli nie 
powinna być mniejsza niż 2000 ks / s lub 
większa niż 7000 ks / s, przełącz ustawienia 
QAM klawiszem [1 /)]. Przesuń kursor na 
Start, a następnie naciśnij klawisz [OK].



6. Ustawienie częstotliwości 
głównej

Dostępne jest tylko główne ustawienie 
częstotliwości w trybie DVB - C przesuń 
kursor do głównego Pasek częstotliwości, 
naciśnij klawisz [OK] lub [►], aby wejść
w menu Główne ustawienia częstotliwości, 
naciśnij KLAWISZ [▲ / ▼], aby przesunąć 
kursor, naciśnij [►] i klawisz numeryczny [0 ~ 
9], aby zmodyfikować parametry atrybutów, 
częstotliwość główna nie może mieć mniej niż 
115 MHZ i więcej niż 858 MHZ, nie można 
ustawić szybkości transmisji symboli mniej niż 
2000 ks / s lub więcej niż 7000 ks / s, Naciśnij 
klawisz (EXIT MENU], aby zapisać i wyjść. 
Jeśli ustawienie parametru zawierają błąd, 
pojawi się monit o błędzie,a parametr z 
błędem będzie przywrócony do wartości 
zapisanej ostatnio.

7. Ustawienie kraju

Opcja kraju jest dostępna tylko w Tryb DVB-
T2, przesuń kursor do kraju, naciśnij klawisz 
[[◄/►]], aby przełączyć kraje lub naciśnij 
[OK.], aby wyświetlić listę opcji, naciśnij [▲ / 
▼], aby przesunąć kursor, naciśnij [OK.], aby 
potwierdzić.

8. Moc anteny

Opcja zasilania anteny jest tylko dostępne w 
trybie DVB-T2. Przesuń kursor do zasilania 
anteny i naciśnij [◄/►], aby włączyć lub 
wyłączyć.

Ustawienia wyszukiwania



1. Region i czas

Przesuń kursor na Region i czas, naciśnij 
klawisz [OK] lub [►], aby wejść do regionu i
Menu ustawień czasu w Region i Czas menu 
ustawień, naciśnij [▲ / ▼], aby przenieść 
kursor, naciśnij klawisz [◄/►], aby przełączyć 
ustawienia, naciśnij przycisk (EXIT / MENU], 
aby wyjść,

2. Ustawienie uśpienia

Przesuń kursor na pasek Sleep i naciśnij  
[◄/►], aby zmienić czas. Jeśliparametr jest 
ustawiony na 12 godzin, system 
automatycznie przechodzi w tryb czuwania po 
12 godzinach.

3. Ustawienie czasu 
wyświetlania w trybie 
gotowości
Przesuń kursor do Standby Showtime i 
naciśnij [◄/►], aby zmienić tryb czuwania czy 
pokazać godzinę, czy nie.

Ustawienia czasu



4. Ustawienie timera

Przesuń kursor do ustawienia timera i naciśnij 
klawisz [OK] lub [►], aby wejść.
W menu ustawień timera [CZERWONY 
PRZYCISK] jest usunięcie zadania 
czasowego paska gdzie znajduje się kursor; 
[ZIELONY KLAWISZ] oznacza dodanie 
nowego zadania czasowego. Wejdź do menu, 
aby dodać zadanie, przesuń kursor [▲ / ▼]
na opcję do ustawienia, naciśnij klawisz 
[◄/►] lub klawisz numeryczny [0 ~ 9], aby 
zmodyfikować parametry.ŻÓŁTY PRZYCISK]
służy do edycji zdarzenia czasowego w  
[BLUE KEY], aby usunąć wszystkie zdarzenia 
czasowe.

5. Włączanie / wyłączanie 
zasilania

Przesuń kursor na opcję Włączanie / 
wyłączanie zasilania i naciśnij klawisz [OK] 
lub [►], aby wejść do menu ustawień timera 
włączania / wyłączania zasilania. 

Ustawienia czasu



1. Język OSD

Domyślne ustawienia języka menu to
Polski, naciśnij  [◄/►], aby zmodyfikować
parametry.

2. Język EPG

Domyślne ustawienia języka przewodnika 
telewizyjnego jest „Wszytskie”, naciśnij 
klawisz [◄/►], aby zmodyfikować
parametry.

3. Język napisów

Domyślne ustawienia języka napisów
jest Polski, naciśnij [◄/►], aby zmodyfikować
parametry.

Opcje



4. Język TTX

Domyślne ustawienie języka TTX to Auto, 
naciśnij [◄/►], aby zmodyfikować
parametry.

5. Pierwszy język audio

Domyślne ustawienia pierwszego języka 
audio jest Polski, naciśnij [◄/►], aby 
zmodyfikować parametry.

6. Drugi język audio

Domyślny drugi język dźwięku
Ustawienia to Angielski, naciśnij [◄/►], aby 
zmodyfikować parametry.

Opcje



7. Dźwięk cyfrowy

Domyślne ustawienia dźwięku cyfrowego to
Auto, naciśnij [◄/►], aby  modyfikować 
parametry.

Ustawienia systemowe
1. Kontrola rodziców
Przesuń kursor na  Ochronę Rodzicielską , 
naciśnij [OK] lub [►] pojawi się małe okno. 
Wprowadź domyślne hasło „000000”.

2. Ustaw hasło
Przesuń kursor do paska Ustaw hasło,
naciśnij klawisz [OK] lub [►]. Wprowadź 
domyślne hasło „000000 aby wejść do menu 
ustawień hasła. Jeśli przypadkowo  
zapomniałeś poprzedniego hasła, możesz 
wprowadzić super hasło „876543” aby 
zmienić hasło.

Ustawienia systemowe



3. Przywróć ustawienia 
fabryczne

Przesuń kursor do Restore Factory
pasek domyślny, naciśnij klawisz [OK] lub D], 
pojawi się małe okno. Wprowadź domyślne 
hasło 00000 ”, a następnie pojawi się 
komunikat„ Na pewno do fabryki rest? ”, 
wybierz ok, aby przywrócić ustawienia 
fabryczne ustawienia, system zresetuje się do 
ustawień domyślnychwartość i wyczyść 
wszystkie dodane kanały i inne parametrów, 
należy ostrożnie korzystać z tej funkcji.

4. Informacje o wersji

Przesuń kursor do opcji Przywróć fabrykę
pasek domyślny, naciśnij klawisz [OK] lub [>], 
aby wejść do menu widoku informacji o wersji.

5. Aktualizacja oprogramowania

Przesuń kursor do Aktualizacji 
oprogramowania bar, naciśnij klawisz [OK] lub 
[>], aby wejść do Menu Aktualizacja 
oprogramowania, wybierz Aktualizacja USB,
naciśnij klawisz [OK] lub [>], aby przejść do 
aktualizacji USB menu. aktualizacja usb: Po 
wybraniu prawidłowego ścieżka, wybierz 
oprogramowanie o nazwie „.bin”, a następnie
przesuń kursor na "Start" i wciśnij PRZYCISK 
[OK.] aby rozpocząć aktualizację. Dump: 
Wybierz urządzenie USB, a następnie 
przenieś kursor na "Start i naciśnij PRZYCISK 
[OK.], aby rozpocząć wyprowadzenie danych.

Ustawienia systemowe



6. Ustawienia sieciowe

Przesuń kursor do ustawienia Sieći i naciśnij 
klawisz (0K] lub [►], aby wejść do Menu 
ustawień sieci. Urządzenie: naciśnij klawisz 
[◄/►], aby przełączyć urządzenia sieciowe. 
Jeśli połączenie to USB wifi, a następnie 
naciśnij [ZIELONY PRZYCISK], aby 
przeskanować wifi, 0000.000 wybierz sieć Wi-
Fi do połączenia i wprowadź hasło do 
połączenia.

7. Sterowanie włączaniem

Przesuń kursor na Power On Control
i naciśnij klawisz [◄/►], aby przełączyć 
opcje. 
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1. Multimedia

Przenieś kursor do Multimedia i naciśnij 
klawisz [OK] lub [►], aby wejść do Multimedii.
Tryb plików: w tym trybie możesz otwierać 
pliki.
Tryb wideo: w tym trybie wyświetlą się 
dostępne pliki wideo na ekranie, wybierz
folder, w którym ma zostać zapisany plik 
wideo, i naciśnij przycisk [OK] do 
odtwarzania. 

Tryb muzyczny: w tym trybie wyświetlają się
dostępne pliki audio. Wybierz dany plik do 
odtwarzania.

USB



Tryb obrazu: wybierz katalog, w którym
zdjęcia zostaną zapisane i naciśnij [OK.]
do odtwarzania zdjęć.

2. Media PVR

Przesuń kursor na PVR Media i naciśnij
[OK.] lub [◄/►], aby wejść do nośnika PVR 
Media. Lewy ekran wyświetli listę nagranych 
plików, a prawy ekran będzie wyświetlić 
informacje o pliku PVR. Naciśnij [▲ / ▼], aby 
wybrać plik i naciśnij [OK.], aby
odtworzyć. [PRZYCISK CZERWONY] 
oznacza usunięcie pliku PVR; [PRZYCISK 
NIEBIESKI] oznacza usunięcie wszystkie 
plików PVR; Wciśnij PRZYCISK [EXIT / 
MENU] aby wrócić do poprzedniego menu.

3. Konfiguracja PVR

Przesuń kursor na konfigurację PVR
naciśnij klawisz [OK] lub [►], aby wejść do 
ustawień PVR , naciśnij klawisz [▲ / ▼], aby 
przesunąć kursor, jeśli zmienisz Ustawienia 
PVR, następnie naciśnij  [EXIT / MENU], 
pojawi się komunikat "Czy chcesz zapisać?" 
naciśnij [OK.], aby zapisać.

Timeshift: Naciśnij klawisz [◄/►] aby 
przełączyć Timeshift on-off, jeśli to ustawienie 
jest włączone, możesz przesuwać program w 
czasie podczas oglądania telewizji.
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Czas nagrywania: aby ustalić długość 
nagrania, naciśnij [◄/►] 

Informacje o dysku: naciśnij [OK.], aby 
wejść do informacji o dysku. [PRZYCISK 
CZERWONY] służy do formatowania
wybranego dysku, a [PRZYCISK ZIELONY] 
służy do ustawienia dysku, na którym będą 
przechowywane dane podczas nagrywania.

4. Aplikacja sieciowa
4.1 Prognoza pogody

Przesuń kursor na pasek Pogoda i naciśnij 
[ok] lub [>], aby wejść do Menu prognozy 
pogody. 
[CZERWONY PRZYCISK] oznacza 
odświeżenie pogody
[ZIELONY PRZYCISK oznacza dodanie 
miasta prognozy pogody,
[ŻÓŁTY PRZYCISK] oznacza usunięcie 
prognoza pogody dla danego miasta.
(NIEBIESKI PRZYCISK], ustawienia
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4.2 Youtube

Przesuń kursor na pasek youtube i naciśnij 
PRZYCISK [OK] lub [►], aby wejść. Zgodnie 
z listą kanałów po lewej stronie, możesz 
wybrać swój ulubiony program wideo. Wciśnij 
[▲ / ▼][◄/►], aby przesunąć kursor. 
[KLAWISZ CZERWONY]: otwórz Ustawienia. 
wciśnij u dołu ekranu, aby ustawić parametry 
wideo.

4.3 IPTV
Przesuń kursor na  IPTV i naciśnij klawisz 
[OK] lub [►], aby wejść. IPTV ma dwa tryby: 
Lokalny IPTV i Cloud IPTV. naciśnij
[MENU], aby przełączyć.
W trybie Cloud IPTV naciśnij [▲/▼] [◄/►]
, aby przesunąć kursor. Kiedy kursor jest na 
prawym ekranie, przesuń kursor[▲/▼] lub [P 
+ / P:] i naciśnij [OK], aby odtworzyć 
Programy IPTV. 
Kiedy kursor znajduje się w lewej połowie 
ekranu, naciśnij [CZERWONY PRZYCISK], 
aby odświeżyć listę i [ZIELONY PRZYCISK], 
aby wyświetlić listę chmur IPTV. Kanały IPTV 
można dodawać, usuwać, edytować i 
importować. [KLUCZ NIEBIESKI] oznacza 
wprowadzenie serwer iptv_. XML. W trybie 
lokalnego IPTV musisz najpierw przejść do 
pliku XML dla IPTV i nacisnąć [NIEBIESKI 
PRZYCISK] następnie wybierz lokalizację 
pliku i naciśnij przycisk [OK.], aby go 
zaimportować. Po pomyślnym 
zaimportowaniu danych zobaczysz grupy 
kanałów i listę kanałów, KLAWISZ [▲ / ▼] 
[◄/►] służy do przesuwania kursora, [OK] 
służy do odtwarzania.
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