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1. Instrukcje i zalecenia bezpieczeństwa

Najważniejsze jest bezpieczeństwo!
Jest to bardzo istotne aby zwrócili Państwo uwagę na poniższe wskazówki dotyczące bez-
pieczeństwa. Pomoże to zapobiec ew. wypadkom oraz zapobiegnie uszkodzeniu urządze-
nia. Prosimy uważnie przeczytać niniejszy rozdział. Zawarte tutaj uwagi pozwolą Państwu 
cieszyć się z bezawaryjnej pracy dekodera.

Prosimy zachować opakowanie oraz niniejszą instrukcję i przekazać ją kolejnym użytkowni-
kom Ogólne zasady bezpieczeństwa:

• Nie należy pozwalać dzieciom na zabawy urządzeniami elektrycznymi bez nadzoru 
dorosłych. Dzieci nie potrafią przewidzieć niebezpieczeństwa co może doprowadzić do 
wypadku.

• Należy chronić dzieci przed dostępem do jakichkolwiek elementów opakowania a szcze-
gólnie worków foliowych. Opakowania foliowe stwarzają zagrożenie uduszenia.

• Należy odłączyć urządzenie od sieci energetycznej w czasie burzy z piorunami lub awarii 
sieci objawiającej się przepięciami. Również w czasie długich przerw w użytkowaniu 
(>1tydz.) urządzenie powinno być całkowicie odłączone od zasilania. Pozwoli to zapobiec 
uszkodzeniom wywołanym przez wyładowania elektryczne w czasie burzy lub przepięć w 
sieci.

UWAGA – Ryzyko uszkodzenia urządzenia !

Zalecenia ogólne
Niezastosowanie się do zaleceń może spowodować wypadek lub uszkodzenie urządzenia.

• Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza plastikowej obudowy dekodera.
• Należy chronić dekoder przed przegrzaniem. Nie należy ustawiać dekodera w pobliżu 

źródeł ciepła (np. kaloryfera, kominka lub piecyka) ani zakrywać otworów wentylacyjnych 
obudowy dekodera. Przegrzanie dekodera może go trwale uszkodzić i wywołać pożar.

• Nie należy wystawiać dekodera na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wy-
sokich temperatur ani wysokiej wilgotności, ponieważ grozi to uszkodzeniem sprzętu i 
pożarem.

• Nie należy stawiać na dekoderze innych ciężkich urządzeń (np. magnetowid, telewizor). 
Zakrycie otworów wentylacyjnych może uszkodzić dekoder i stworzyć ryzyko pożaru na 
skutek nieprawidłowego chłodzenia dekodera.

• Nie należy stawiać dekodera na materiałach tekstylnych ani łatwopalnych (np. na dy-
wanie). Zakłócenie swobodnego obiegu powietrza może doprowadzić do przegrzania i 
pożaru.
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• Nigdy nie używaj siły przy podłączaniu przewodów i innych urządzeń. Wtyki i gniazda 
są tak zaprojektowane, aby uniemożliwić nieprawidłowe połączenie. Zawsze upewnij 
się, że wtyk jest przeznaczony do danego gniazda i że wkładasz wtyczkę we właściwym 
kierunku.

• Nie wolno przerabiać ani modyfikować wtyków i gniazd urządzenia.
• Należy zwrócić uwagę, czy przewody nie są zagięte lub zduszone np. meblami.
• Zawsze odłączać urządzenie chwytając i ciągnąc za wtyk, a nigdy za przewód.
• Upewnij się, że masz dostęp do gniazda sieciowego lub zasilacza, aby w razie potrzeby lub 

niebezpieczeństwa natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
• Odłącz dekoder od zasilacza przy odkurzaniu i czyszczeniu. Obudowę dekodera można 

przemyć wilgotną, ale nie mokrą gąbką. Nie używać detergentów i nie pozwolić aby woda 
lub inny płyn dostały się do środka urządzenia.

Wymagania dotyczące warunków użytkowania.
Niezastosowanie się do poniższych wskazówek może doprowadzić do uszkodzenia dekodera.

• Z dekodera należy korzystać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń i w temperaturze pokojo-
wej.

• Trzymaj dekoder i zasilacz z daleka od źródeł ciepła, wysokiej wilgotności, bezpośrednich 
promieni słonecznych, wysokiej temperatury, kurzu i pyłu.

• Chroń urządzenie przed wilgocią i wszelkiego rodzaju płynami. Zalanie dekodera może 
doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia a w niektórych przypadkach nawet do poraże-
nia prądem elektrycznym.

• Upewnij się, że dekoder jest ustawiony w odległości co najmniej 10 cm od innych urzą-
dzeń elektronicznych takich jak magnetowid czy telewizor, aby uniknąć wzajemnego 
zakłócania.

• Zapewnij prawidłową wentylację ustawiając dekoder na półce lub na regale.
• Nie stawiaj dekodera na niestabilnych podłożach, podstawkach lub innych przedmiotach, 

z których może on spaść. Upadek urządzenia może je trwale uszkodzić, zranić kogoś, lub 
spowodować uszkodzenie mebli i innych urządzeń.

• Jeżeli dekoder był wcześniej transportowany, zanim go uruchomisz poczekaj aż osiągnie 
temperaturę pokojową.

• Gwałtowne zmiany temperatury i wilgotności w czasie transportu, mogą prowadzić do 
pojawienia się wilgoci wewnątrz urządzenia. Zawsze poczekaj aż dekoder się osuszy.

• Dekoder może być użytkowany w temperaturze otoczenia od 10°C to +40°C przy względ-
nej wilgotności na poziomie 10%-80%.

Dekoder telewizji cyfrowej - Skrócona Instrukcja Obsługi4



Zagrożenie dla zdrowia i życia

Wskazówki ogólne
Zlekceważenie poniższych zaleceń może prowadzić do wypadków, różnego rodzaju zranień, 
do uszkodzenia urządzenia lub innych przedmiotów w otoczeniu dekodera.

• Nigdy nie włączaj zasilacza do sieci jeżeli jest wilgotny. Nigdy nie dotykaj zasilacza mo-
krymi lub wilgotnymi rękoma. Kontakt z napięciem 230V może zakończyć się porażeniem.

• Zawsze najpierw podłącz dekoder do innych urządzeń a na samym końcu podłącz do 
niego zasilanie. Zawsze odłącz zasilanie zanim zaczniesz  podłączać lub rozłączać inne 
urządzenia.

• Zawsze najpierw podłącz wtyk zasilacza do dekodera, a dopiero potem podłącz zasilacz 
do sieci energetycznej 230V.

• Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Istnieje wysokie ryzyko porażenia 
prądem w przypadku otwarcia obudowy przez niewykwalifikowane osoby. W przypadku 
awarii urządzenia zawsze skontaktuj się z operatorem usługi TV i wymień je na inne 
sprawne.

• Zabezpiecz dekoder przed kontaktem z jakimikolwiek cieczami, kapaniem lub ochlapa-
niem wodą. Nie stawiaj obok dekodera pojemników z cieczą (np. wazonów, szklanek, 
butelek).

• Jeżeli dojdzie do zamoczenia lub zalania dekodera, natychmiast odłącz zasilacz z gniazd-
ka 230V i zwróć dekoder do operatora usługi TV. Nigdy nie próbuj włączać zalanego 
dekodera.

• Zawsze zapewniaj prawidłową wentylację  zasilacza gdy dekoder jest do niego podłą-
czony. Nie przykrywaj zasilacza papierem ani innym obiektami, które mogą utrudnić jego 
chłodzenie.

• Podłączać zasilacz tylko do gniazd z napięciem sieciowym 230V.  Parametry zasilacza:
• napięcie zasilania: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz / 500mA, 

wyjście:  5 V --- / 2,5A    

• Nigdy nie podłączać zasilacza do innych źródeł prądowych niż standardowe gniazdko 
sieciowe, gdyż może to spowodować zwarcie elektryczne i pożar.

• Nie używać zasilacza jeżeli jakikolwiek przewód lub izolacja są uszkodzone
• Przy podejrzeniu uszkodzenia zasilacza skontaktuj sie z operatorem celem jego wymiany.
• Nigdy nie otwieraj obudowy zasilacza ani dekodera. Wewnątrz nie ma elementów wy-

magających obsługi.  W przypadku otwarcia obudowy istnieje poważne ryzyko zranienia i 
porażenia prądem elektrycznym.

• Nie kładź żadnych przedmiotów na zasilaczu ani dekoderze i nie przygniataj ich meblami.
• Chroń zasilacz i dekoder przed upadkiem oraz upewnij się że ich obudowy nie są uszko-

dzone. Uszkodzona obudowa może być przyczyną zranienia i porażenia prądem elek-
trycznym.
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Niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem baterii
• Do zasilania pilota zdalnego sterowania używaj wyłącznie baterii 1,5V typu AAA (R03, 

UM4) Nie używaj pilota w wilgotnym otoczeniu i nie doprowadzaj do jego zamoczenia. Nie 
wystawiaj pilota na działanie wysokich temperatur i bezpośrednich promieni słonecz-
nych, oraz nie pozostawiaj go w pobliżu kuchenek mikrofalowych. Nie przechowuj pilota 
w temperaturze wyższej niż 60°C. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może 
spowodować wyciek substancji czynnej z baterii, pożar lub uszkodzenie ciała.

• Nigdy nie otwierać ani nie dziurawić baterii. Kwas zawarty w ich wnętrzu może spowodo-
wać poważne poparzenia oraz uszkodzenia mebli i innych przedmiotów.

• W przypadku wycieku z baterii unikaj kontaktu z kwasem w niej zawartym.
• Natychmiast i bardzo dokładnie umyj mydłem ręce i inne części ciała, które mogły mieć 

kontakt z kwasem zawartym w baterii oraz zgłoś się po pomoc medyczną.
• Należy zawsze wyjmować baterie z pilota jeśli nie będzie on używany przez dłuższy okres 

czasu (powyżej kilku miesięcy).
• Wyczerpane baterie należy natychmiast usunąć z pilota.
• W żadnym wypadku nie należy mieszać i wkładać do pilota nowych i używanych baterii.
• Nie należy jednocześnie używać baterii jednorazowych i ładowalnych.
• Nie należy używać na raz baterii pochodzących od różnych producentów.
• Należy zwracać uwagę na prawidłowe zainstalowanie baterii, zgodnie z oznaczeniami, zła 

instalacja baterii może spowodować zwarcie i pożar lub nawet wybuch baterii.
• Nigdy nie należy próbować ładowania baterii jednorazowych. Istnieje bardzo wysokie 

prawdopodobieństwo przegrzania baterii, wybuchu i doprowadzenia do pożaru.
• Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia ani ich nagrzewać ponieważ może to prowadzić 

do wybuchu i spowodowania zranień i pożaru.
• Zawsze należy pozbywać się zużytych baterii zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Umowa licencyjna dla użytkownika
Prosimy o przeczytanie poniższych postanowień przed rozpoczęciem użytkowania dekodera: 
Rozpoczynając użytkowanie dekodera użytkownik jednoznacznie oświadcza i potwierdza, że:

1. nie będzie demontował produktu na części składowe pod rygorem utraty gwarancji,
2. nie będzie podmieniał ani zaczytywał oprogramowania firmowego dekodera,
3. nie będzie dochodził sposobu działania dekodera ani dekompilował kodu oprogramo-

wania dekodera w celu uzyskania informacji o działaniu urządzenia,
4. ten produkt i prawa licencyjne do niego mogą zostać przekazane stronie trzeciej, 

jedynie pod warunkiem, że otrzymujący w całości przyjmuje i potwierdza wszystkie 
niniejsze warunki licencji. Licencja traci ważność automatycznie, jeżeli nie została prze-
kazana lub została przekazana częściowo przejmującej ją stronie trzeciej.
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Instrukcja użytkownika:
Użytkownik ma obowiązek dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję przed użytkowaniem 
dekodera. Producent ani dystrybutor sprzętu nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, 
zranienia, wypadki i uszkodzenia mienia, jeżeli zostały spowodowane nie właściwym użytko-
waniem sprzętu i nie stosowaniem się do zaleceń niniejszej instrukcji. Każdy użytkownik ma 
obowiązek przestrzegania wszystkich zaleceń w niej opisanych.

3. Środki ostrożności
Szanowny użytkowniku, dziękujemy za wybór naszego dekodera. Jesteśmy przekonani, że 
dostarczy on wiele zabawy i rozrywki całej rodzinie. Prosimy o przestrzeganie zaleceń niniej-
szej instrukcji, aby uniknąć ryzyka zranienia i uszkodzenia sprzętu.

W szczególności sprzęt należy chronić przed wilgocią, wodą i innymi płynami. Zalanie urzą-
dzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia oraz porażenia prądem elektrycznym.

Zalecenia bezpieczeństwa:

1. nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła,
2. nie kłaść ciężkich przedmiotów na urządzeniu, przewodach i wtykach,
3. nie demontować i nie naprawiać samodzielnie przewodów i gniazdek sieciowych,
4. dla bezpieczeństwa użytkownika nigdy nie otwierać obudowy urządzenia.

W celu naprawy urządzenia, zawsze należy zgłosić się do operatora lub serwisu. Wskazówki 
użytkowania i naprawy:

1. dekoder jest zaawansowanym urządzeniem elektronicznym i tylko wykwalifikowani 
pracownicy serwisu producenta mogą demontować urządzenie celem jego naprawy,

2. użytkownicy z żadnym wypadku nie mogą próbować naprawiać dekoder samodzielnie. 
Gwarancja zostaje unieważniona przy jakiejkolwiek próbie demontażu przez użytkow-
nika,

3. jeżeli sprzęt wymaga naprawy, należy bezwzględnie zwrócić go do operatora usługi TV,
4. naprawa lub wymiana części składowych urządzenia bezwzględnie wymaga użycia 

oryginalnych fabrycznych części zamiennych.
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dekoder
Nagrywaj/Stop
/Odtwarzaj/Pauza

lewo/prawo

powrót do TV

Ekran startowy
(menu)

Wyciszenie

Przyciski numeryczne

OK, wybór opcji

Kasowanie znaku

Powrót do poprzedniego
menu

Informacje o audycji

Informacje/szukaj
audycji

Menu dekodera

Powrót do poprzedniego

Teletext/telegazeta
Ustawienia dekodera

Kolorowe przyciski
nawigacji po aplikacjach

interaktywnych

4. Pilot zdalnego sterowania
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Czujnik pilota
zdalnego sterowania dekoder

Sygnalizacja 
pracy dekodera

Gniazdo sieciowe
230V

Zasilacz
dekodera

Telewizor HD
(LED/LCD)

kino domowe

Wzmacniacz
Hi-Fi

sieci Ethernet/IPTV

Logo HDMITM i High-Definition Multimedia Interface 
TM Licensing LLC.

5. Połączenia z innym urządzeniami
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6. Pierwsze uruchomienie
Zanim po raz pierwszy uruchomisz dekoder, wykonaj następujące kroki:

1. podłącz dekoder do telewizora przewodem HDMI,
2. podłącz dekoder do Internetu (do gniazdka wskazanego przez operatora usługi TV),
3. podłącz zasilacz do dekodera,
4. włącz wtyczkę zasilacza dekodera do gniazdka 230V,
5. włącz telewizor i ustaw go na wejście HDMI, do którego podłączyłeś dekoder,
6. włącz dekoder przyciskiem na obudowie, lub pilotem zdalnego sterowania,
7. poczekaj aż na ekranie telewizora wyświetli się obraz z dekodera i postępuj zgodnie z 

pojawiającymi się instrukcjami na ekranie.

Po włączeniu zasilania dekoder połączy się z siecią 
operatora i automatycznie pobierze niezbędne usta-
wienia. Proces konfiguracji dekodera może trwać od 2 
do 5 min.

W przypadku jeżeli dekoder wyświetli komunikat błę-
du, należy w pierwszej kolejności sprawdzić połączenie 
dekodera z Internetem. Jeżeli dekoder jest prawidłowo 
podłączony a mimo to wyświetla komunikat błędu, 
należy skontaktować się z operatorem usługi TV.

Uwaga!
Dekoder nie wymaga strojenia ani ręcznego wyszukiwania kanałów. Wszystkie ustawienia 
dekodera jak również dostępne kanały TV zostaną wczytane automatycznie w momencie

gdy dekoder uzyska połączenie z siecią operatora. Nie należy łączyć dekodera z siecią In-
ternet inaczej niż wskazał to instalator. Routery i inne urządzenia sieciowe mogą blokować 
przepływ sygnału TV.
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Po zakończeniu procesu konfiguracji, dekoder będzie gotowy do użytku. Na ekranie telewi-
zora pojawi się główne menu, pozwalające oglądać kanały TV lub uruchamiać dodatkowe 
aplikacje interaktywne. Wygląd ekranu oraz dostępność poszczególnych aplikacji zależy od 
konfiguracji sieci operatora usługi TV. W celu uzyskania szczegółowych informacji o dostęp-
nych opcjach dekodera, skontaktuj się z operatorem usługi.

Aktualizacja
Dekoder pobiera nowe oprogramowanie automatycznie, nie jest wymagane żadne działanie 
użytkownika. Gdy tylko w sieci operatora usługi dostępne będzie oprogramowanie z dodatko-
wymi funkcjami, dekoder pobierze je samodzielnie i udostępni użytkownikowi.

Życzymy dobrej zabawy !
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7. Pomoc i wsparcie techniczne
Funkcjonalność dekodera jest uzależniona od konfiguracji sieci operatora, dlatego też pomocy 
technicznej przy uruchamianiu urządzenia oraz jego użytkowaniu udziela zawsze operator 
usługi TV. W przypadku pytań lub problemów prosimy kontaktować się pod numer telefonu i 
adresy wskazane w Państwa umowie na usługę telewizji cyfrowej.

Dodatkowe informacje o dekoderze można również znaleźć pod adresem: 
www.telewizja-swiatlowodowa.pl lub przesłać zapytania mailem 
na adres: info@telewizja-swiatlowodowa.pl

Życzymy miłego użytkowania dekoder !
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