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Włączanie i wyłączanie dekodera

Przed	włączeniem	dekodera	włącz	odbiornik	telewizyjny	oraz	inny	sprzęt	z	nim	połączony,	a	następnie	
wciśn j	przycisk	

 
na	pilocie.	Kiedy	dekoder	nie	jest	używany	wskazane	jest	przełączenie	go	w	stan	

czuwania	 przez	 ponowne	 wciśnięcie	 tego	 przycisku.	 Stan	 czuwania	 sygnalizuje	 czerwona	 dioda	 na	
przednim	panelu.	Kiedy	dekoder	przechodzi	ze	stanu	czuwania	w	stan	działania,	pojawia	się	ostatnio	
oglądany	kanał.

Okno informacyjne

Okno	 informacyjne	 pojawia	 się	 na	 dole	 ekranu,	
kiedy	dekoder	przełączany	jest	na	nowy	kanał	lub
kiedy	zostanie	wciśnięty	przycisk

 
	na	pilocie.	

Okno	 informacyjne	umożliwia	przeglądanie	 infor-
macji	dotyczących	bieżącego	lub	następnego	pro-
gramu	oraz	kolejnych	pozycji	na	obecnym	kanale.	
Jego	 zamknięcie	 następuje	 automatycznie	 po	
kilku	sekundach	 lub	po	wciśnięciu	przycisku

  
 

na	pilocie.

1.	Używanie	dekodera

Okno informacyjne - ekran z dolnym paskiem 
informacyjnym

Dostępny	jest	opis	programu

Kanał	jest	zablokowany

Dostępne	są	alternatywne	języki	dla	ścieżki	dźwiękowej

Program	jest	nadawany	z	dźwiękiem	przestrzennym

Program	jest	objęty	ochroną	rodzicielską

Na	tym	kanale	jest	nadawany	teletekst

Dla	tego	programu	istnieje	możliwość	wyświetlania	napisów

Na	tym	kanale	programy	są	nadawane	w	wysokiej	rozdzielczości

Dostępny	jest	serwis	interaktywny

Program	jest	nagrywany	na	bieżącym	kanale

Program	jest	nagrywany	na	innym	kanale	niż	ten,	który	jest	aktualnie	wybrany
Trwa	nagrywanie	lecz	program	prawdopodobnie	nie	zostanie	nagrany	w	całości	ze	względu	
na	brak	miejsca	na	dysku
Zostało	zaplanowane	nagranie	wskazanego	programu
Zostało	zaplanowane	nagranie	wskazanego	programu.	Program	prawdopodobnie	nie	zosta-
nie	nagrany	w	całości	ze	względu	na	brak	miejsca	na	dysku

Tabela z oznaczeniami symboli wyświetlanych na konkretnych kanałach/programach.
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Wybór kanałów

Istnieje	pięć	sposobów	zmiany	kanałów:
1. Przycisk	Ch  przełącza	dekoder	na	następny	kanał.	Ch 

	przełącza	na	poprzedni	kanał-	w	obrębie	
aktualnej	Listy	kanałów.	

2. Bezpośrednio	z	klawiatury	pilota.	Po	wciśnięciu	przycisku	numerycznego	w	lewym	dolnym	rogu	pojawia	
się	okienko	wyboru	kanału.

3. Z	Listy	kanałów.	Wyświetl	Listę	kanałów	wciskając	klawisz	 	na	pilocie.	Klawisze   oraz	  
zmieniają	aktywną	Listę.	Wybierz	kanał	wciskając	 	na	aktualnie	podświetlonym	kanale.	Klawisze	
Ch	 	oraz	Ch	 	pozwalają	na	szybsze	przewijanie	kanałów	z	Listy.

4. Klawiszem	 	Wybierz	kanał	numeryczne	bądź	strzałkami.	Następnie	wciśn j	klawisz	 	,	wybierz	
z	Menu	opcję	„oglądaj”	i	zatwierdź	klawiszem	 .

5. W	Oknie	informacyjnym.	Okno	informacyjne	pozwala	na	wyświetlenie	informacji	o	aktualnym	i	na-
stępnych	programach.

Z	lewej	strony	paska	informacyjnego	znajduje	się	nazwa	kanału.	Podświetl	tę	nazwę	najeżdżając	
na	nią	strzałkami	  	i	zmień	kanały	poprzez	strzałki	  .           

Z	prawej	strony	paska	informacyjnego	znajduje	się	„tytuł”	aktualnie	oglądanego	programu.	Pod-
świetlając	„tytuł”	programu,	a	następnie	poruszając	się	 	możesz	przeglądać	pozycje	na	da-
nym	kanale.

Wciskając	klawisz	  na	kanale	innym	niż	oglądany,	przełączysz	dekoder	na	ten	kanał.

Pasek wyboru kanałów: pasek pojawiający się 
po wybieraniu kanału przyciskami numerycznymi.

Lista kanałów: okno pojawiające się po wciśnięciu 
przycisku 

Opcje programu

Wciśnięcie	 przycisku	  daje	 dostęp	 do	menu	Opcje	 programu.	Menu	 to	 pozwala	 na	 zmianę	 języka	
dźwięku,	języka	napisów	oraz	formatu	obrazu	dla	aktualnie	oglądanego	programu.	Zmiany	ustawień	zostaną	
wprowadzone	natychmiast	po	ich	zatwierdzeniu	klawiszem	 	i	będą	zapamiętane.

Język	dźwięku
Ta	opcja	pozwala	na	wybór	ścieżki	dźwiękowej	dla	danego	programu.	Jeśli	jest	nieaktywna,	oznacza	to,	że	
nadawana	jest	tylko	jedna	wersja	dźwięku.	Ścieżki	dźwięku	przestrzennego	oznaczone	są	symbolem	
Ta	opcja	pozwala	na	wybór	ścieżki	dźwiękowej	dla	danego	programu.	Jeśli	jest	nieaktywna,	oznacza	to,	że	
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Język	napisów
Ta	opcja	pozwala	wybrać	język	napisów	wyświetla-
nych	dla	danego	programu	(jeśli	są	one	dostępne)	
lub	wyłączyć	je	całkowicie.

Format	obrazu
Jeśli	podłączony	odbiornik	telewizyjny	ma	ekran	
o	formacie	4:3,	a	program	nadawany	jest	w	for-
macie	panoramicznym	(lub	odwrotnie),	możliwe	
jest	dostosowanie	formatu	obrazu	do	aktualnie	
wyświetlanego	programu.	Dostępne	są	następu-
jące	formaty:	
· Bez	zmian	–	ustawia	proporcje	zgodnie	z	sygna-
łem	wejściowym.
· Odcięcie	–	powiększa	obraz	tak,	aby	wypełnić	cały	ekran,	ale	tracone	są	szczegóły	znajdujące	się	po	
bokach.
· Rozciągnięcie	–	służy	do	dopasowania	proporcji	nadawanego	programu	do	posiadanego	telewizora.

Opis programów
Ikona							wyświetlona	w	Oknie	informacji	oznacza,	że	dostępny	jest	opis	emitowanego	programu.	Mo-
żesz	emitować	opis	wciskając	klawisz

 
	na	pilocie.	Kolejne	wciśnięcia	 	spowodują	emisję	na-

stępnych	stron	opisu,	jeśli	są	dostępne.	Wciśnięcie	 	na	ostatniej	stronie	wyłącza	opis.

Okna informacji
W Oknie informacji	 przy	 pomocy	 przycisków	

	i	  możesz	przeglądać	program	oglą-
danego	kanału	na	najbliższe	24h.	Podświetl	wy-
braną	pozycję	i	wciśnij	klawisz	 	by	wyświetlić	
opis,	jeśli	jest	on	dostępny.	
 
W Oknie informacji	przyciskiem 	możesz	wy-
wołać	menu	kontekstowe	aby:

1.	Wyświetlić	opis	programu	(Więcej	informacji)	

2.	 Rozpocząć/Przerwać	 nagrywanie	 programu,	
jeśli	 jest	 aktualnie	 nadawany	 lub	Ustawić/Anulo-
wać	nagranie	w	przypadku	programu,	który	będzie	
nadawany	w	przyszłości	(Nagraj	program)	

3.	Zaplanować/Anulować	nagranie	dla	programu	(Nagraj	wg	czasu),	gdzie	możemy	dowolnie	zmienić	po-
czątek	i	koniec	nagrania	czy	ustawić	nagrywanie	serii	programów

Ikona							wyświetlona	w	Oknie	informacji	oznacza,	że	dostępny	jest	opis	emitowanego	programu.	Mo-

Okno, pokazujące się po wciśnięciu przycisku 
 - Opcje programu

INFO - Opis rozszerzony – okno pokazujące po wy-
braniu pozycji na pasku informacyjnym i wciśnięciu 

przycisku  na pilocie
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Zablokowany kanał

Możesz	chronić	dostęp	do	wybranych	programów	
przy	użyciu	kodu	PIN.	Szczegółowe	informacje	na	
ten	 temat	 znajdziesz	w	 rozdziale	 „Kontrola	 rodzi-
cielska”.	Po	wybraniu	kanału,	gdzie	nadawany	jest	
program	 nieodpowiedni	 dla	 wieku	 ustawionego	 
w	 Menu	 głównym,	 pojawi	 się	 okienko	 wprowa-
dzenia	kodu	PIN.	W	celu	odblokowania	programu	
wprowadź	kod	PIN.	Poprawny	kod	PIN	odblokuje	
program	 -	do	zakończenia	programu,	zmiany	ka-
nału	lub	wyłączenia	dekodera.

Teletekst

Teletekst	jest	dostępny	nawet	dla	telewizorów,	które	go	nie	obsługują.	Możesz	włączyć	teletekst	wciska-
jąc	klawisz	 .	W	tym	momencie	większość	klawiszy	na	pilocie	zostaje	wyłączona,	a	pozostałe	pełnią	
następujące	funkcje:

Pilot Efekt

Służą	do	wprowadzania	numeru	strony.

BACK:	Opuszcza	teletekst.

Włącza	przezroczystość	teletekstu,	kolejne	naciśnięcie	wyłącza	teletekst.

Przechodzą	do	strony	oznaczonej	odpowiednim	kolorem.

Zmieniają	stronę	–	do	przodu	(+)	lub	do	tyłu	(-).

Przechodzą	do	następnej	lub	poprzedniej	strony.

Zablokowany kanał (okienko wprowadzenia  
kodu PIN)
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2.	Menu	główne
W	Menu	głównym	możesz	zmienić	ustawienia	dekodera.	
Aby	wejść	w	Menu	główne	wciśnij	przycisk	 	na	pilocie	dekodera.	Kolejne	opcje	z	Menu	są	przed-
stawione	za	pomocą	ikon	graficznych.	Możesz	poruszać	się	w	oknie	ustawień	przy	użyciu	klawiszy	
.	Klawisze	 	zmieniają	opcje.	Aby	opuścić	Menu	bez	zachowania	zmian	wciśnij	klawisz  lub 

 .

Listy	ulubionych	kanałów Opcja	zarządzająca	prywatnymi	listami	kanałów.

Ochrona	rodzicielska
Opcja	 do	 zarządzania	 blokadami	 konkretnych	 kanałów	 i	 ich	 pozio-
mami	zabezpieczeń.

Twoje	preferencje
Opcje	zarządzające	ustawieniami	dekodera	(m.in.	kolorystyką	menu,	
językiem	menu,	napisami,	wygaszaczem	ekranu)	oraz	nagrywaniem	
programów.

Ustawienia
Opcje	dotyczące	ustawienia	telewizora,	wyjścia,	 trybu	dźwięku	oraz	
aktualizacji.

Instalacja
Opcje	dotyczące	wyszukiwania	kanałów,	aktualizacji	dekodera,	usta-
wienia	sieci.

Diagnostyka
Opcje	 informacyjne	zawierające	dane	o	dekoderze,	dysku,	parame-
trach	sygnału,	statusie	subskrypcji	itp.

Pomoc Dział	poświęcony	opisowi	dostępnych	opcji	i	funkcji	dekodera.

Poszczególne elementy Menu głównego

Listy ulubionych kanałów
Aby utworzyć nową listę: 

•	 wciśnij	przycisk 

•	 wybierz	„nową	Listę	TV”,	potwierdź	wybór	 
•	 nazwij	listę	wg	własnego	uznania	
•	 potwierdź	wybór:	AKCEPTUJ
•	 z	 prawej	 strony	 ukaże	 się	 spis	 kanałów	 wg	

oficjalnej	 listy	 -	wybór	kolejności	kanałów	na	
tworzonej	liście	jest	kolejnością	ich	oznacza-
nia

•	 wciśnij	przycisk 	by	zobaczyć	utworzoną	
listę	

•	 kolejność	jest	widoczna	dopiero	po	zakończe-
niu	tworzenia	listy

•	 możesz	stworzyć	do	6	list	kanałów	telewizyjnych	oraz	radiowych	(niezależnie) 
 
Zawsze możesz dodać lub usunąć program z listy:

•	 aby	zmienić	listę	wciśnij	przycisk	 	na	pilocie	dekodera.	
•	 możesz	też	zmienić	listę	poziomu	Przewodn ka	po	Programach	 	wywołaj	menu	kontekstowe	

przyciskiem	 	i	wybierz	„Zmień	listę”	

•	 aby	usunąć	listę	podświetl	ją	i	naciśnij	przycisk	 	na	pilocie	a	następnie	wybierz	„Usuń	listę”	

Menu główne – okno - Listy Ulubionych kanałów
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Ochrona rodzicielska
•	 Status	ochrony	–	opcja	ta	służy	do	włączania	

i	wyłączania	ochrony.
•	 Jeśli	 	 „Status	 ochrony”	 jest	 ustawiony	 na	

„Włączona”,	 dostęp	 do	 zablokowanych	 ka-
nałów,	programów	i	niektórych	funkcji	deko-
dera	jest	chroniony	kodem	PIN.

•	 Jeżeli	 „Status	 ochrony”	 jest	 ustawiony	 na	
„Wyłączona”,	dostęp	do	wszystkich	kanałów,	
programów	i	funkcji	dekodera	jest	nieograni-
czony	oprócz	kanałów	erotycznych.

•	 Poziom	blokady	–	opcja	ustalenia	poziomu	
ochrony	rodzicielskiej:	zablokowanie	progra-
mów	 dla	 widzów	 z	 określonego	 przedziału	
wiekowego.	Oglądanie	ich	wymaga	wprowa-
dzenia	kodu	PIN.	

•	 Blokada	kanałów	–	opcja	ta	służy	do	całkowitego	blokowania	wybranych	kanałów.	Oglądanie	za-
blokowanego	kanału	wymaga	każdorazowo	wprowadzenia	kodu	PIN.	

•	 Zmień	kod	PIN	–	opcja	zmiany	kodu	PIN.	Wejdź	do		Menu	>	Ochrona	rodzicielska	>	Zmień	kod	
PIN.	Tam	wprowadź	obecny	kod	PIN,	a	następnie	dwukrotnie	podaj	nowy	kod	PIN.

         Wartość początkowego kodu PIN to 1234. 
 UWAGA: zaleca się zmianę standardowych kodów PIN

Blokada programów erotycznych
Programy	erotyczne	zabezpieczone	są	kodem	PIN	CA.	Jest	to	kod	PIN	związany	z	kartą	dostępu	warunko-
wego.	Użytkownik	STB	nie	ma	możliwości	wyłączenia	żądania	kodu	PIN	CA.	Kod	ten	należy	wprowadzić	
za	każdym	razem	przed	rozpoczęciem	oglądania	programów	erotycznych.	Przy	przełączaniu	pomiędzy	
programami	erotycznymi	może	nie	być	konieczności	wprowadzania	ponownie	kodu	PIN	CA.	Przełączenie	
na	inny	program	(nieerotyczny),	a	następnie	powrót,	wymagają	ponownego	wprowadzenia	kodu	zabez-
pieczającego.	Możesz	zmienić	kod	PIN	CA	w:	Menu	>	Diagnostyka	>	Dostęp	warunkowy	>	Dostęp	warun-
kowy	Conax	>	Zmień	PIN	CA.	Jeśli	zapomnisz	kod	PIN	CA	skontaktuj	się	z	Centrum	Obsługi	Klienta.
Wartość początkowego kodu PIN to 1234. 
UWAGA: zaleca się zmianę standardowych kodów PIN

Twoje preferencje
Opcja,	która	daje	dostęp	do	zmian	dotyczących	
wyglądu	menu,	 języka	menu	oraz	ustawień	na-
grań.	Ekran	Opcji dla wyświetlania	pozwala	na	
ustawienie	parametrów:
• Czas wyświetlania Banera	–	określa	czas,	

po	którym	Okno	informacyjne	jest	ukrywane.
• Wygaszacz ekranu	–	określa	czas,	po	któ-

rym	pojawia	się	wygaszacz,	jeśli	dekoder	zo-
stał	pozostawiony	z	włączonym	Menu.

• AutoSTART Aplikacji	–	opcja	umożliwiająca	
automatyczne	 uruchamianie	 interaktywnych	
aplikacji	po	wznowieniu	pracy	dekodera.

• Kolory	 –	 opcja	pozwalająca	na	 zmianę	 ko-
loru	podświetlania	aktywnej	opcji.

• Klawiatura	 –	 wybór	 rodzaju	 klawiatury	 na	
ekranie	(pełna	alfabetyczna	bądź	sms-owa).

Menu główne – okno - Ochrona rodzicielska

Menu główne – okno - Twoje preferencje
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Ustawienia 
Opcja,	która	umożliwia	zmianę	 formatu	obrazu,	
trybu	 dźwięku,	 rozdzielczości	 przetwarzanego	
obrazu	oraz	częstotliwość	aktualizacji	kanałów.

Opcje telewizora	 –	 pozwala	 na	 dostosowanie	
dekodera	do	swojego	odbiornika.
Tryb dźwięku	–	pozwala	na	zmianę	dźwięku	ze	
Stereo	na	Przestrzenny.
Ustawienia dekodera	–	możliwość	zmiany	trybu	
wyświetlania	obrazu	oraz	opóźnień	dźwięku.	
Ustawienia wyszukiwania kanałów	–	pozwala
na	 bieżącą	 aktualizację	 listy	 kanałów.	 Dekoder	
automatycznie	sprawdza,	czy	pojawiły	się	nowe
pozycje.

UWAGA
Możesz	 zmienić	 rozdzielczość	 obrazu	 na	 576p,	 576i,	 720p	 bądź	 1080i	 wciskając		

	na	pilocie.	

Instalacja
Opcja	 ta	pozwala	na	zmianę	konfiguracji	deko-
dera,	 przywrócenie	 ustawień	 fabrycznych	 oraz	
na	dostęp	do	szczegółowych	informacji	dotyczą-
cych	dekodera.

Wyszukiwanie kanałów	–	służy	do	ponownego	
wyszukania	kanałów.
Aktualizacja dekodera	–	pozwala	na	wyszuka-
nie	nowszej	wersji	oprogramowania.
Ustawienia domyślne	 –	 służą	 do	 przywróce-
nia	 ustawień	 fabrycznych	 -	 dekoder	 wyzeruje	
wszystkie	 informacje	 i	od	nowa	przejdzie	przez	
proces	instalacyjny.	Przy	przywróceniu	ustawień	
domyślnych	 informacje	 takie	 jak	 nagrania	 zo-
stają	bez	zmian.
Ustawienia sieci	–	umożliwiają	skonfigurowanie	
połączenia	internetowego	w	sposób	ręczny	bądź	
automatycznie	przez	sam	dekoder.	(Pod	warun-
kiem,	że	operator	udostępni	taką	możliwość.)

Diagnostyka 
Opcje	zawarte	w	tym	menu	pozwalają	na	spraw-
dzenie	siły	i	jakości	cyfrowego	sygnału	telewizyj-
nego,	 a	 także	 na	 uzyskanie	 szczegółowych	 in-
formacji	dotyczących	dekodera	i	jego	aktualnego	
stanu.

Menu główne – okno - Ustawienia

Menu główne – okno - Instalacja

Menu główne – okno - Diagnostyka
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Pomoc
Pomoc	dostarcza	podstawowych	informacji	dotyczących	funkcji	dekodera.	Można	znaleźć	tu	informacje	
o	tym,	jak	używać	dekodera,	do	czego	może	być	potrzebny	kod	PIN	oraz	inne.

Media Menu
Aby	wejść	 do	Media	Menu	 (menu	 interaktyw-
nego)	 wciśnij	 klawisz 	 na	 pilocie.	 Opcje	
z	menu	są	przedstawione	za	pomocą	ikon	gra-
ficznych,	po	których	można	poruszać	się	za	po-
mocą	klawiszy  na	dolnym	pasku	na	ekra-
nie.

Radio Przejście	do	listy	kanałów	radiowych.

Polecamy
Dział	 poświęcony	polecanym	programom	 i	 filmom	nadawanym	w	sieci	
kablowej	z	kilkudniowym	wyprzedzeniem.

EPG
Wejście	 do	 przewodn ka	 programowego	 (opcja	 dostępna	 również	 po	
naciśnięcia	przycisku	EPG).

Szukanie	programów
Pojawi	 się	menu	z	 listą	programów	 rekomendowanych,	 również	 jest	
możliwe	wyszukiwanie	programów	po	ich	tytule.

Nagrania
Przejście	do	listy	nagrań,	podobnie	jak	w	przypadku	naciśnięcia
przycisku	 	oraz 	(dostępne	w	dekoderach	z	nagrywarką).

Pomoc
Przejście	 do	 działu	 poświęconemu	 opisowi	 dostępnych	 opcji	 i	 funkcji	
dekodera.

Vectra	Portal Dostęp	do	strony	internetowej	Vectra	w	wersji	na	dekodery	DTV.	

Gry Dostęp	do	gier	(dostępne	w	przyszłości).

Ikony z paska Media Menu

Media Menu
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Przewodnik programowy	dostarcza	informację	o	nadawanych	programach	z	wyprzedzeniem	do	sied-
miu	dni.	Aby	uzyskać	dostęp	do	Przewodnika	programowego,	należy	wcisnąć	przycisk	 	bądź	przy-
cisk	 	i	wybrać	z	menu	EPG.	Aby	opuścić	Przewodnik	programowy	należy	wcisnąć	klawisz	 .

Poruszanie	 się	 po	 programach	 i	 kanałach	 odbywa	 się	 za	 pomocą	 przycisków	  
oraz	 . Klawisze 	 pozwalają	 również	 na	 przechodzenie	 pomiędzy	 dniami	 tygodnia
w	przód	lub	w	tył	(jeżeli	jest	to	możliwe).	Klawisz  	wywołuje	menu	kontekstowe,	które	umożliwia:
•	 przełączyć	się	na	żądany	program	(Oglądaj),	w	przypadku	gdy	dany	program	jest	już	nadawany	ale	

nie	jest	aktualnie	oglądany
•	 ustawić	przypomnienie	(Przypomn j),	w	przypadku	gdy	dany	program	nie	jest	aktualnie	oglądany
•	 Rozpocząć/Przerwać	 nagrywanie	 programu,	 jeśli	 jest	 aktualnie	 nadawany	 lub	Ustawić/Anulować	

nagranie	w	przypadku	programu,	który	będzie	nadawany	w	przyszłości	(Nagraj	program)
•	 Zaplanować/Anulować	nagranie	dla	programu	(Nagraj	wg	czasu),	gdzie	możemy	dowolnie	zmienić	

początek	i	koniec	nagrania	czy	ustawić	nagrywanie	serii	programów
•	 uruchomić	wyszukiwanie	programów	(Szukanie	programów)
•	 wyświetlić	opis	programów	(Więcej	informacji)
•	 zmienić	dzień	tygodnia	(Zmień	dzień).	Dzień	tygodnia	można	również	zmieniać	poprzez	wciskanie	

przycisków	 	(poprzedni)	oraz	 	(następny)
•	 zmienić	listę	ulubionych	(Zmień	listę)
•	 zmienić	typ	przewodnika	po	programach	EPG	(Zmień	EPG).

UWAGA
Numeracja	kanałów	w	przewodn ku	będzie	uzależniona	od	aktualnie	włączonej	listy.	

Listę	kanałową	zmieniamy	poprzez	wciśnięcie	przycisku	 	na	pilocie.

UWAGA W	przypadku	wyboru	z	Media	Menu	  będzie	dostępne	ostatnio	wybrane	EPG.

Typy Przewodnika po Programach 
Gdy	 uruchomisz	 Przewodnik	 po	 Programach	
i	wciśniesz	klawisz 	wyświetlą	się	dodatkowe
opcje,	 związane	 z	 aktualnie	wyświetlanym	ekra-
nem.	 Jedną	 z	 opcji	 jest	 zmiana	 typu	 EPG.	

Możesz	wybrać:	

Tabela 
Widok	przewodnika	określony	 jako	 tabela,	gdzie	
z	 lewej	strony	znajduje	się	 lista	kanałów,	po	któ-
rej	poruszamy	się	przyciskami	 ,	bądź	nu-
merycznie	określamy	interesujący	nas	kanał.	Po-
zycje	programowe	znajdują	się	od	prawej	strony	
wraz	z	krótką	informacją	o	jego	gatunku	i	czasie	
trwania.	Tabela	podzielona	jest	czasowo	na	prze-
działy	30-minutowe.	Poruszamy	się	po	pozycjach	
programowych	używając	przycisków	 .

3.	Przewodnik	programowy

Przewodnik programowy EPG – tabela
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Gazeta 
Widok	 przewodnika	 określony	 jako	 pasek	 infor-
macyjny,	 gdzie	 na	 ekranie	 pojawiają	 się	 trzy	 pa-
ski	 kanałowe	 z	 krótkim	 opisem	 programowym.	
Poruszamy	 się	między	 kanałami	 strzałkami	 ,	
bądź	numerycznie	określamy	interesujący	nas	ka-
nał.	Natomiast	 po	 programach	 poruszamy	 się	 za	
pomocą	przycisków	 .

Lista
Widok	przewodnika	określony	jako	tabela,	gdzie	
z	lewej	strony	jest	lista	kanałów,	po	której	poruszamy	
się	przyciskami	 ,	bądź	numerycznie	okre-
ślamy	interesujący	nas	kanał.	Z	lewej	strony	znaj-
dują	się	programy	w	formie	listy	wraz	z	informacją	
o	gatunku.	Poruszamy	się	po	pozycjach	programo-
wych	używając	przycisków .

Przewodnik programowy EPG – gazeta

Przewodnik programowy EPG - listy

Opis programów
Aby	 zobaczyć	 opis	 wybranego	 programu	 (jeśli	
jest	on	dostępny)	wciśnij	klawisz	 .	Jeśli	opis	
zajmuje	 więcej	 niż	 jedną	 stronę,	 wciśnij	 klawisz	
ponownie,	 by	 wyświetlić	 kolejne	 strony.	Aby	 za-
mknąć	okno	informacyjne	ponownie	wciśnij	 .

Informacja o programie w EPG
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Przypomnienia
Dekoder	ma	 funkcję	przypomnienia	o	przyszłym	
programie.	Aby	to	zrobić,	wejdź	do	danych	EPG,	
wyszukaj	 program,	 dla	 którego	 chcesz	 ustawić	
przypomnienie,	 wciśnij	 przycisk	 	 i	 zaznacz	
opcję	 „Przypomnij”.	 Wcześniejsze	 przypomnie-
nia	 możesz	 usunąć	 w	 dowolnym	 momencie.	 
W	tym	celu	wejdź	do	danych	EPG,	wybierz	pro-
gram	 z	 ustawionym	 przypomnieniem,	 wciśn j	
przycisk	 	 i	 wybierz	 opcję	 „Nie	 przypominaj”.	
Możesz	też	ustawić	przypomnienie	z	pozycji	ba-
nera	wyświetlanego	na	ekranie	przy	przełączaniu	
programów.	 Okno z wyświetlonym przypomnieniem

Dekoder	z	nagrywarką	cyfrową	Personal	Video	Recorder	(PVR)	umożliwia	nagrywanie	oraz	przechowy-
wanie	nagranych	programów	i	audycji,	a	także	zatrzymywanie	oraz	przewijanie	oglądanego	programu.
Szczegółowe	funkcje	cyfrowej	nagrywarki	zostały	opisane	poniżej.	Nagrywarka	umożliwia	nagranie	za-
miennie	(dla	dysku	o	pojemności	500	GB)	200	godzin	sygnału	telewizyjnego	w	jakości	SD	bądź	100	go-
dzin	sygnału	telewizyjnego	w	jakości	HD.

Zatrzymywanie i odtwarzanie programów (time-shift)
Za	każdym	razem,	gdy	dekoder	zostaje	przełączony	na	nowy	kanał,	zaczyna	się	nagrywanie	aktualnie	
nadawanego	programu.	Funkcja	ta	nazywana	jest	time-shift	i	dzięki	niej	użytkownik	może	w	każdej	chwili	
zatrzymać	lub	przewinąć	obserwowany	serwis.	Dekoder	rezerwuje	domyślnie	5	GB	(co	odpowiada	ok.	
120	min	dla	programu	SD	lub	ok.	40	min	dla	programu	HD)	na	nagrywanie	aktualnie	nadawanego	pro-
gramu	i	w	tym	obrębie	możliwe	jest	przewijanie	zarówno	w	przód	jak	i	w	tył.	Przełączenie	się	na	inny	ka-
nał	powoduje	utratę	nagrania	programu	nadawanego	na	poprzednim	kanale,	a	rozpoczyna	proces	nagry-
wania	aktualnie	oglądanego	programu.

Poniższe klawisze wykorzystywane są w trybie time-shift:

Pilot Efekt

Przew ja	w	tył.

Przew ja	w	przód.

Powraca	do	trybu	oglądania.

Zatrzymuje	obraz,	wznawia	oglądanie.

4.	Cyfrowa	nagrywarka	(PVR)
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Nagrywanie

Nagranie	zostanie	rozpoczęte,	jeśli	zostaną	speł-
nione	dwa	warunki:
•	 nowe	 nagranie	 nie	 będzie	 kolidowało	 z	 in-

nym	nagraniem
•	 istnieje	wystarczająca	ilość	wolnego	miejsca	

na	dysku	twardym

Nagrywanie programów
Aby	nagrać	dowolny	program	wystarczy	podczas	
jego	oglądania	wcisnąć	przycisk  na	pilocie.	
Po	zainicjowaniu	nagrania	w	Oknie informacyj-
nym	 pojawi	 się	 ikona	 nagrywania,	 a	 na	 przed-
nim	panelu	zaświeci	się	czerwony	wskaźnik.	Aby	
przerwać	nagrywanie	należy	ponownie	wcisnąć

 
.	Aby	przerwać	nagrywanie	należy	ponownie	wci-

snąć	 	lub	 .	Po	naciśnięciu	 	pojawi	się	okno	z	możliwością	zmodyfikowania	ustawień	na-
grania	lub	możliwość	jego	zatrzymania.	Po	naciśnięciu	 	pojawi	się	okno	z	pytaniem	o	potwierdzenie	
zatrzymania	nagrywania

Planowanie nagrań
Można	zaplanować	nagranie	określonych	programów	poprzez	Przewodnik po programach EPG,	Okno 
informacyjne	lub	wciskając	przycisk .	Niezbędnym	warunkiem	do	zaplanowania	takiego	nagrania	
jest	dostępność	informacji	o	danym	programie.

Planowanie nagrań programów w Przewodniku po programach (EPG)
Aby	zaplanować	nagranie	programu	w	Przewodniku po programach,	należy:
•	 wcisnąć	przycisk	 	na	pilocie
•	 podświetlić	program,	który	ma	zostać	nagrany
•	 wcisnąć	klawisz	  
•	 wybrać	opcję	„Nagraj	Program”
Obok	nazwy	programu	pojawi	się	ikona	nagrywania.	Aby	anulować	zaplanowane	nagranie	należy	wybrać	
program,	którego	nagranie	zostało	zaplanowane	i	ponownie	nacisnąć	klawisz	 	i	z	krótkiego	Menu	wy-
brać	opcje	„Anuluj	Rezerwację”.	Możliwe	jest	zaplanowanie	nagrań	z	7-dniowym	wyprzedzeniem.

Okno informujące o możliwości zatrzymania nagrania

Żeby	przejść	do	trybu	odtwarzania,	czyli	wykorzystania	funkcji	time-shift,	należy	wcisnąć	jeden	z	przy-
cisków	służących	do	nagrywania.	Pojawi	się	pasek	informacyjny,	na	którym	wyświetlone	są	następujące	
elementy:
•	 Pasek	postępu	nagrania,	od	lewej	jest	informacja	o	następnym	programie.
•	 Niebieski	pasek,	informujący	o	tym,	jaka	część	programu	została	nagrana.
•	 Wskaźn ki	(trójkąty),	określające	moment,	w	którym	miejscu	nagrania	się	znajdujemy.
•	 Nad	paskiem	postępu	nagrania	jest	informacja	o	czasie	rozbieżności	miejsca	zatrzymania	od	aktu-

alnie	nagrywanego	momentu	programu.	
•	 Przy	funkcji	przewijania	pojawia	się	informacja	o	tempie,	które	można	zmieniać	przyciskając	ponow-

nie	przycisk	  bądź	 ,	w	zależności	od	tego,	jaki	rodzaj	czynności	wykonujemy:	cofamy	na-
granie	czy	chcemy	przewinąć	je	do	przodu.

Zmiana	parametrów	funkcji	time-shift	możliwa	jest	w	Menu,	Twoje preferencje	następnie	Opcje dla na-
grywania.	Będąc	w	trybie	time-shift	istnieje	możliwość	nagrania	programu	na	dysk	twardy	z	możliwością	
oglądania	go	w	przyszłości	poprzez	wciśniecie	przycisku	 .	Istnieje	możliwość	nagrania		programu	
zarówno	obecnie	nadawanego	jak	nadawanego	wcześniej.	Program	zostanie	nagrany	od	początku	lub	
od	momentu	przełączenia	się	na	dany	kanał,	również	w	przypadku	programów	które	się	już	zakończyły.
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Planowanie nagrań programów w Oknie informacji
Aby	zaplanować	nagranie	programu	w	Oknie informacji	należy:	
•	 wcisnąć	przycisk	 	na	pilocie
•	 wybrać	program,	który	ma	zostać	nagrany
•	 nacisnąć	klawisz	
W	oknie	 informacyjnym	pojawi	się	 ikona	informująca	o	rozpoczętym	nagraniu.	Aby	anulować	zaplano-
wane	nagranie	należy	wybrać	program,	którego	nagranie	zostało	zaplanowane	i	ponownie	nacisnąć	kla-
wisz	 	i	z	krótkiego	Menu	wybrać	opcje	„Anuluj	Rezerwację”.

Planowanie nagrań w Menu
Planowanie	nagrań	możliwe	jest	poprzez	wybranie	opcji	Nagrania	poprzez	wciśnięcie	 	przycisku	na	
pilocie	bądź	przycisku	 ,	następnie	należy	wybrać	nagraną	pozycje	i	wcisnąć	przycisk,	który	oznacza	
rozpoczęcie	nagrywania	bądź	przycisk	 	i	wybrać	opcję	NAGRAJ WG CZASU.

Planowanie	to	umożliwia	określenie	kiedy	i	jak	często	ma	się	takie	nagranie	powtórzyć.	Oznacza	to,	że	
jednorazowe	zaplanowanie	pozwala	na	nagranie	wielu	odcinków	danego	programu	cyklicznie.	Do	okre-
ślenia	częstotliwości	nagrań	i	liczby	odcinków	służą	opcje	„Data”,	„Czas”	oraz	„Powtarzaj”.

Aby zaplanować nagranie programu w oknie NAGRAJ WG CZASU należy: 

•	 wybrać	kanał
•	 nazwać	nagranie,	aby	możliwa	była	jego	ła-

twa	identyfikacja
•	 określić,	 kiedy	 nagranie	 ma	 się	 rozpocząć	 

i	kiedy	zakończyć
•	 wybrać	dzień,	w	którym	nagranie	ma	się	od-

być
•	 określić,	w	 jakich	 dniach	 i	 ile	 razy	 powinno	

się	odbyć	nagranie
•	 zatwierdzić	  
Użytkown k	może	w	każdej	 chwili	 sprawdzić,	 ja-
kie	nagrania	zostały	zaplanowane,	naciskając	  
przycisk	na	pilocie	bądź	przycisk	 .	Z	tego	po-
ziomu	możliwe	jest	również	usuwanie,	sortowanie	
i	blokowanie	poszczególnych	pozycji.

Odtwarzanie nagrań

Można	przejść	do	listy	nagranych	programów	przez	wciśnięcie	przycisku	 	lub	 	lub	 	na	pilo-
cie.	Na	ekranie	telewizora	pojawi	się	lista	nagranych	programów.
 
Aby	zacząć	oglądać	wybrany	program	należy	wybrać	odpowiednią	pozycję	i	wcisnąć	 .	Dla	nagranych	
programów	dostępne	są	również	po	naciśnięciu 	informacje	dodatkowe.	Po	naciśnięciu	 	moż-
liwa	jest	też	zmiana	nazwy,	a	także	wprowadzanie	blokady	odtwarzania	dla	nagranych	programów	przy	
użyciu	kodu	PIN.	W	trakcie	oglądania	nagrania	możliwe	jest	przewijanie	oraz	zatrzymywanie	programu.

Okno – nagraj wg czasu
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Okno z konfliktem 

Sortowanie nagrań

Listę	nagranych	programów	można	sortować	po	czasie	nagrania,	nazwie,	według	kanałów	z	których	były	
nagrywane	oraz	wg	kategorii.	Funkcje	te	dostępne	są	za	pośrednictwem	przycisku 	na	pilocie	od	de-
kodera.

Usuwanie nagrań

W	każdej	chwili	użytkownik	ma	możliwość	usunięcia	dowolnego	nagrania	lub	zaplanowanego	nagrania.	
Aby	zachować	jak	najwięcej	wolnego	miejsca	na	kolejne	nagrania,	zaleca	się	systematyczne	usuwanie	
nagrań,	które	nie	będą	więcej	oglądane.	
Aby	 usunąć	 nagranie	 w	 oknie	 Nagranie	 należy	 podświetlić	 pozycję	 do	 usunięcia	 i	 wcisnąć	 

 przycisk	na	pilocie,	a	następnie	potwierdzić	chęć	usunięcia	wciskając	 .	Aby	zrezygnować	z	usu-
nięcia	nagrania	należy	wcisnąć .

Dual recording

Dekoder	umożliwia	nagrywanie	dwóch	programów	jednocześnie.	Dodatkowo	można	oglądać	trzeci	pro-
gram	(z	dostępnej	listy	kanałów,	nie	zaznaczonych	na	czerwono).	Dla	oglądanego	w	tym	trybie	programu	
nie	są	dostępne	opisane	wcześniej	funkcje	time-shift. 

Konflikty nagrywania

W	przypadku	gdy	użytkownik	zaplanuje	 trzy	na-
grania	w	tym	samym	czasie,	wyświetli	się	komu-
nikat	informujący	o	konflikcie	nagrań.	Za	pomocą	
przycisków	 	 należy	 wybrać	 program,	
który	ma	być	odrzucony,	a	następnie	zaakcepto-
wać	wybór	przyciskając	 . 
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Ustawienia nagrywania

Wchodząc	w	menu	Twoje preferencje,	Opcje dla Nagrania	można	zmienić:
•	 czas	rezerwowy	przy	zaplanowanym	terminie	nagrania
•	 ustawienia	komunikatu	o	zapełnieniu	dysku	pamięci
•	 ustawienia	szczegółowe	time-shift

Bookmarking
Opcja	dekodera	pozwalająca	na	wznowienie	ostatnio	oglądanego	nagrania	w	miejscu	jego	wstrzymania,	
nawet	po	ponownym	uruchomieniu	dekodera.

Edycja czasu końca nagrywania
Opcja	 pozwalająca	 na	 określenie	 planowanego	 czasu	 zakończenia	 nagrania.	 Funkcję	 tę	
można	 włączyć	 poprzez	 ponowne	 wciśnięcie	 przycisku	 	 na	 pilocie	 od	 dekodera,	 następ-
nie	 wybranie	 opcji	 „zmień	 nagranie”	 i	 określenie	 planowanego	 terminu	 zakończenia	 nagrania.	 

Wyłączenie dysku w StandBy
Ta	funkcja	dekodera	powoduje,	że	dysk	przechodzi	w	stan	czuwania	po	3	minutach	od	wyłączenia	de-
kodera.

Formatowanie dysku
Możliwie	jest	całkowite	usunięcie	zawartości	dysku	poprzez	wejście	w	funkcje	menu Instalacja,	Ustawie-
nia domyślne,	Usuń wszystkie nagrania.	Formatowanie	dysku	usuwa	ustawienia	nagrywania	(m.in.	
zaplanowane	nagrania).

Procentowa informacja o zapełnieniu dysku
W	menu	Diagnostyka,	Dysk	znajduje	się	informacja	o	ilości	wolnego	miejsca	i	dostępne	czasy	nagra-
nia.

Nagrywanie programów erotycznych
Użytkown k	 ma	 możliwość	 zaplanowania	 nagrania	 programów	 erotycznych	 chronionych	 PIN’em	 CA.	 
W	tym	celu	należy	przełączyć	się	na	kanał	Erotyczny,	wprowadzić	PIN	a	następnie	włączyć	nagrywanie.	
Nagranie	zostanie	automatycznie	zabezpieczone	kodem	PIN	dekodera.	W	trakcie	nagrywania	progra-
mów	chronionych	PIN’em	CA	użytkownik	może	oglądać	program	po	wprowadzeniu	właściwego	kodu.	 
W	celu	rozpoczęcia	oglądania	nagranych	programów	erotycznych	należy	podać	kod	PIN.
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