Skrócona instrukcja
obsługi
CableBox CE HD

SCART

Niski
pobór
prądu

Multimedialny dekoder cyfrowej TV kablowej HD

Suma wszystkich zalet · www.technisat.pl

Dziękujemy za zakup cyfrowego odbiornika telewizji kablowej CableBox CE HD. Niniejsza instrukcja
pozwala na zapoznanie się ze sposobem uruchomienia oraz podstawową obsługą urządzenia.
W instrukcji znajdują się informacje o funkcjach dekodera wraz z opisem ich działania.
Informacje o urządzeniu, dodatki oraz aktualizację oprogramowania można znaleźć pod adresem
www.technisat.pl. Aktualizacje oprogramowania dają dodatkowe funkcje, które mogły nie być
dostępne w momencie zakupu urządzenia, zachęcamy do regularnego odwiedzania strony www.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
- W celu uniknięcia porażenia prądem proszę odłączyć wszystkie urządzenia od zasilania podczas
podłączania dekodera do telewizora.
- Całkowite wyłączenie dekodera wymaga odłączenia od zasilania.
- Proszę nie stawiać na dekoderze źródeł ognia, np. świec.
- Otwarcie obudowy urządzenia grozi utratą gwarancji oraz porażeniem prądem.
- Jeśli przenosimy dekoder z zimnego miejsca do ciepłego, w środku obudowy może pojawić
się wilgoć. Proszę odczekać godzinę zanim dekoder zostanie podłączony do zasilania. Po tym
czasie produkt będzie gotowy do pracy.
- Produkt od spodu zaopatrzony jest w stopy stabilizujące. Należy zwrócić uwagę czy środki
czystości używane do czyszczenia mebli nie uszkodzą tej części obudowy dekodera. W niektórych wypadkach konieczne jest zastosowanie maty antypoślizgowej.
- W przypadku kiedy baterie nie są używane dłuższy czas powinny być wyjęte z pilota. Proszę
wymieniać baterię przynajmniej raz do roku w celu uniknięcia wycieku elektrolitu.
- Proszę nie wystawiać baterii na działanie ekstremalnych warunków np. promieniowania, wysokiej temperatury, ognia. Grozi to wyciekiem elektrolitu lub wybuchem!
- Nigdy proszę nie próbować reaktywacji baterii poprzez podgrzanie lub przy pomocy innych
metod
- Baterii nie wolno rozbierać.
- Podczas podłączania baterii proszę sprawdzić polaryzację (+/-), w przypadku niepoprawnego
zamontowania istnieje ryzyko wybuchu.
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Czytnik kart Smart w systemie Conax
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Wejście antenowe (RF IN)
Przelotka (RF OUT)
Złącze USB 2.0 z funkcją MediaPlayer
Elektryczne wyjście S/PDIF
Cyfrowe wyjście HDMI 1.3
Analogowe wyjście SCART
Gniazdo zasilania
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Instalacja i włączanie

H
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Przewód HDMI lub Euro-SCART
Podłącz dekoder do telewizora przy pomocy przewodu HDMI (dostarczony w zestawie).
W przypadku kiedy Twój telewizor nie posiada złącza HDMI, proszę połącz zestaw przy pomocy
przewodu Euro-Scart (przewód dostępny opcjonalnie)
1. Podłącz kabel antenowy do złącza RF IN
2. Proszę podłączyć dekoder z telewizorem przewodem HDMI lub Euro-Scart
3. Proszę podłączyć wtyczkę zasilacza DC (w zestawie) do złącza 12 V w dekoderze.
4. Następnie proszę podłączyć zasilacz do zasilania sieciowego.
5. Dekoder powinien się włączyć.

Instalacja baterii w pilocie
Miejsce na baterie znajduje się w tylnej części pilota.
1. Proszę odtworzyć pokrywę baterii.
2. Proszę podłączyć baterie tak jak pokazano na rysunku. Proszę zwrócić uwagę na polaryzację!
3. Następnie proszę zamknąć pokrywę.

3.

Asystent instalacji

Wyszukiwanie programów
Podczas pierwszego uruchomienia wyświetli się asystent instalacji. Domyślne hasło/kod pin to 0000.
Wyboru proszę dokonywać przy pomocy przycisków strzałek w prawo/ w lewo. Przejście do kolejnych
opcji realizowane jest poprzez przycisk strzałki w dół.
1. Język Menu
Proszę wybrać preferowany język
2. Strefa czasowa
Proszę wybrać strefę czasową
3. Kształt obrazu/Proporcje ekranu
Proszę wybrać proporcje ekranu.
16:9 dla nowych panoramicznych TV
4:3 dla telewizorów kineskopowych
4. Wyszukiwanie.
Proszę wcisnąć OK aby rozpocząć wyszukiwanie
Po zakończonym wyszukiwaniu programów proszę wcisnąć przycisk OK aby przejść do listy programów.

4.

Nawigacja

1. Wybór poszczególnych opcji realizowany jest poprzez przyciski strzałek
2. Wartości wprowadzane są poprzez przyciski numeryczne 0-9.
3. Przycisk OK odpowiada za potwierdzenie wprowadzonych zmian.
4. Przycisk EXIT odpowiada za wyjście z menu lub przejście do poprzedniego menu.

5.

Lista programów TV

Proszę wywołać listę programów wciskając przycisk OK podczas oglądania programu.

6.

Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)

Proszę wcisnąć przycisk EPG aby wywołać elektronicznego przewodnika po programach.

