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Podłączanie urządzenia
Opis urządzenia
Panel tylny

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przełącznik ON/OFF do włączania i wyłączania dekodera
Wejście POWER zasilające
Gniazdo USB do podłączenia klawiatury lub myszy
Gniazdo RJ-45 do podłączania sygnału telewizyjnego
Złącze S/PDIF dla dźwięku cyfrowego
Cyfrowe złącze HDMI do połączenia telewizora w jakości High Definitions
Złącze analogowe komponentowe do podłączenia telewizora

Diody informacyjne
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Dioda
Zasilanie

Status diody
Włączony

Znaczenie

Mruga

Dekoder włącza się lub jest w trybie czuwania

Zielona

Dekoder jest włączony i gotowy do użytku

Czerwona Dekoder jest w trybie czuwania
Wyłączony
Sieć

Włączony

Zielona

Dekoder ma połączenie z siecią

Mruga

Zielona

Dekoder ma połączenia z siecią i odbiera lub wysyła dane

Wyłączony
Pilot

Dekoder ma wyłączone zasilanie lub wystąpiła usterka

Mruga

Zielona

Wyłączony

Dekoder nie ma połączenia z siecią
Dekoder otrzymuje sygnał z pilota
Dekoder nie odbiera sygnału z pilota

Instalacja dekodera
W celu prawidłowej instalacji dekodera postępuj zgodnie z instrukcją krok po kroku,
1. Podłącz kabel zasilający do gniazda POWER w dekoderze.

2. Połącz kablem UTP rozdzielacz D-LINK (gniazdo LAN-3) z dekoderem ZyXEL.
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3. Jeśli posiadasz dwa dekodery drugi należy podłączyć do portu LAN-4 w rozdzielaczu.
4. Jeśli posiadasz usługę Internetu podłącz komputer do gniazda LAN-1 w rozdzielaczu.
5. Jeśli posiadasz usługę Telefonii VoIP podłącz komputer do gniazda LAN-2 w rozdzielaczu.
6. Podłącz kabel Kompozyt RCA do dekodera (złącze analogowe) a następnie do telewizora
również do gniazda EURO/SCART.
UWAGA:
Pierwsze uruchomienie dekodera po podłączeniu zasilania może trwać od 3 minut. W tym czasie
zostaje załadowana lista programów oraz zaprogramowane funkcje dodatkowe.

Ustawienia dekodera
Zaleca się nie dokonywać zmian w systemie dekodera gdyż mogą one wywołać zakłócenia w
działaniu systemu.

Obsługa dekodera
Opis pilota
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Funkcje podstawowe
1. Włączanie/Wyłączanie
W celu włączenia lub wyłączenia dekodera na pilocie zdalnego sterowania wybierz przycisk
ON/OFF.

2. Zmiana kanałów
Przełączanie kanałów telewizyjnych odbywa się za pośrednictwem klawiszy „CHANNEL”.
Aby przełączyć kanał o jeden wyżej wybierz przycisk „+” , aby przełączyć kanał o jeden
niżej wybierz przycisk „-„

3. Zwiększanie/zmniejszanie poziomu głośności
W celu zwiększenia lub zmniejszenie siły głosu wybierz na pilocie zdalnego sterownia
przycisk „VOLUME + lub –„

6

Funkcje dodatkowe
1. Pełna lista kanałów
Aby podejrzeć pełną listę kanałów wybierz na pilocie przycisk niebieski. Z poziomu listy
kanałów można przejść do dowolnego kanału wybierając jego numer za pomocą klawiatury
numerycznej.

2. Lista kanałów podzielona na kategorie
Aby podejrzeć pełną listę kanałów wybierz na pilocie przycisk OK. Do poruszania się po
liście służą przyciski kierunkowe. Wybór kanału należy potwierdzić poprzez ponowne
wybranie przycisku OK.
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