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BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

1) Przeczytaj oraz zachowaj poniższą instrukcję.

2) Zawsze stosuj się do instrukcji, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia lub uszkodzenia 

sprzętu.

3) Przed czyszczeniem zawsze wyłączaj tuner z sieci. Obudowę tunera czyść suchą szmatką.

4) Nie zakrywaj  otworów wentylacyjnych tunera – chronią one urządzenie od przegrzania. 

Nigdy nie umieszczaj tunera w pobliżu kaloryferów lub innych źródeł ciepła 

5) Nie umieszczaj tunera w miejscach silnie nawilgoconych lub narażonych na kontakt z wodą.

6) Używaj zasilania wskazanego na etykiecie produktu. Wtyczkę należy wyciągać z gniazdka 

chwytając za nią, nie za przewód.

7) Przewód zasilający umieszczaj  tak,  aby nikt  po  nim nie  deptał  lub  o  nic  nie  zahaczał. 

Szczególną  uwagę zwracaj  na  przewody przy samym gniazdku.  Nie  należy przewodów 

zginać pod ostrym kątem.

8) Nie używaj akcesoriów bądź dodatków, które nie są polecane przez producenta, ponieważ 

mogą one spowodować niebezpieczeństwo obsługi oraz prowadzić do utraty gwarancji.

9) Odłącz urządzenie od sieci w czasie burz lub gdy nie będzie ono używane przez dłuższy 

czas.

10) Nigdy nie dokonuj samodzielnie napraw, ponieważ zdejmowanie obudowy może narazić 

Cię  na  porażenie  elektryczne  oraz  utratę  gwarancji.  Wszelkie  naprawy  powierz 

autoryzowanemu serwisowi. 

11) Korzystaj z gniazd zerowanych, uziemionych lub wyposażonych w ochronę przepięciową. 

12) Nie stawiaj urządzenie na niestabilnych elementach.

1



MT-2209

Symbol  błyskawicy  wpisany  w  równoramienny  trójkąt  ma  zwrócić  uwagę 
użytkownika  na  obecność  w  urządzeniu  nieizolowanych  elementów  pod 
napięciem,  które  w  bezpośrednim  kontakcie  mogą  stanowić  zagrożenie  dla 
zdrowia i życia ludzi. 
Wykrzyknik wpisany w równoramienny trójkąt zwraca uwagę, że prawidłowa i 
bezpieczna  obsługa  urządzenia  wymaga  zapoznania  się  z  materiałami 
dostarczonymi wraz z urządzeniem (instrukcją obsługi).

Symbol  ten  informuje,  że  odbiornik  jest  urządzeniem  bezpiecznym  pod 
względem  elektrycznym,  o  ile  wykorzystywany  jest  zgodnie  z  zaleceniami 
określonymi w rozdziale dotyczącym bezpieczeństwa.

Uwaga: w przypadku wpływu wyładowania elektrostatycznego urządzenie może 
nie działać poprawnie i wymagany jest reset urządzenia.
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PANEL PRZEDNI I TYLNI

1. Panel przedni

1. PRZYCISK ZASILANIA włącza/wyłącza tuner.
2. USB: wprowadzanie danych nagranych na dysku USB.
3. WYŚWIETLACZ LED: wyświetla numery kanałów.
4. CZUJNIK PILOTA: odbiera sygnał z pilota.
5. VOL-: ściszanie odbiornika.
6. CH-: wybór poprzedniego kanału.
7. VOL+: podgłaszanie odbiornika.
8. CH+: wybór następnego kanału.
9. OK: zatwierdzenie wybranej pozycji MENU
10. MENU: wciśnięcie przycisku powoduje wejście do Menu tunera

2. Panel tylni 

1. AC IN: Zasilanie 90~240V
2. HDMI: podłączenie do telewizora kablem HDMI
3. VIDEO: podłączenie do telewizora kablami AV
4. L: podłączenie wyjścia audio L do telewizora
5. R: podłączenie wyjścia audio R do telewizora
6. COAX: podłączenie wzmacniacza do tunera
7. ANTENA IZHOD: gniazdo anteny przelotowej
8. ANTENA VHOD: gniazdo anteny naziemnej
9. SCART: podłączenie telewizora kablem SCART
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PILOT

1. STANDBY: włączanie i wyłączanie odbiornika
2. EPG (Elektroniczny przewodnik programowy): wywołuje 

EPG
3. INFO: pokazuje informacje o obecnym programie
4. AUDIO: wybór języka lub trybu audio
5. PVR: nagrywanie programu TV
6. MENU: wciśnięcie tego przycisku wywołuje MENU 

tunera
7. RIGHT/LEFT: nawigacja MENU

VOL+/VOL-: kontrola poziomu dźwięku
8. FAVOURITE: wyświetla lub daje możliwość edycji listę 

ulubionych kanałów
9. UP/DOWN: nawigacja Menu. Wybór 

następnego/poprzedniego kanału
10. 0-9: wybór kanału lub ustawienia
11. FWD: przewijanie do przodu podczas odtwarzania 

nagrania
12. REV: przewijanie wstecz podczas odtwarzania nagrania
13. PLAY/PAUSE: wstrzymanie/odtworzenie  nagrania
14. MUTE: wyciszenie lub przywrócenie audio
15. TTX: wyświetlenie telegazety
16. SUBTITLE: wybór języka napisów
17. EXIT: wyjście z MENU lub powrót do poprzedniego 

MENU
18. OK: wybór podświetlonej pozycji
19. TV/RADIO: przełączenie pomiędzy trybem TV/Radio
20. RECALL: powrót do ostatnio wybranego kanału
21. GOTO: Ustawienie czasu odtwarzania nagrania
22. NEXT: przejście do następnej sceny podczas odtwarzania 

nagrania
23. PREV: przejście do poprzedniej sceny podczas 

odtwarzania nagrania
24. REPEAT: włączenie/wyłączenie trybu powtarzania
25. STOP: zatrzymanie odtwarzania
26. KOLOROWE PRZYCISKI: Obsługa różnych funkcji 

podczas wyświetlania telegazety
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Instalacja baterii
Usuń pokrywę baterii  z  pilota,  a  następnie umieść 2 sztuki  baterii  1.5V AAA w odpowiednim 
miejscu. Rysunek poniżej wskazuje poprawną polaryzację. 

Używanie pilota

Aby użyć  pilota  skieruj   go  na  panel  przedni  tunera.  Zwrócić  uwagę,  aby  pomiędzy  pilotem 
zdalnego sterowania i  odbiornikiem podczerwieni  nie  było żadnych przeszkód.  Zasięg pilota  to 
około 7 metrów w zakresie kąta 60 stopni.

Światło słoneczne i inne jasne światło zmniejsza czułość i może zakłócać działanie 
pilota zdalnego sterowania.
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PODŁĄCZENIA

Uwaga: upewnij się, że napięcie w gniazdku jest identyczne z napięciem urządzenia. Aby uniknąć 
ryzyka porażenia prądem nie zdejmuj pokrywy tunera.

UWAGA: Przy podłączaniu tunera do urządzeń zewnętrznych (TV, wzmacniacz) upewnij się, że 
postępujesz  zgodnie  z  instrukcją  obsługi.  Również  upewnij  się,  że  podłączane  urządzenia  są 
odłączone od zasilania. 
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PIERWSZA INSTALACJA

Po poprawnym podłączeniu  tunera  włącz  telewizor  i  upewnij  się,  że  tuner  podłączony jest  do 
zasilania.  Włącz  tuner  przyciskiem  POWER  lub  używając  pilota  (przycisk  STANDBY).  Jeśli 
używasz  tunera  po  raz  pierwszy  lub  przywracasz  ustawienia  fabryczne  na  ekranie  pojawi  się 
poniższy widok Menu:

(1) Zaznacz  [OSD  LANGUAGE/JĘZYK  OSD]  i  przyciskami  LEFT/RIGHT  wybierz 
odpowiedni język.

(2) Zaznacz [COUNTRY/KRAJ] i przyciskami LEFT/RIGHT wybierz kraj.
(3) Zaznacz  [CHANNEL  SEARCH/WYSZUKIWANIE  KANAŁU]  i  przyciskami 

LEFT/RIGHT lub przyciskiem OK rozpocznij wyszukiwanie kanałów.
(4) Kiedy  strojenie  kanałów  zostanie  zakończenie  można  rozpocząć  oglądanie  obrazu 

telewizyjnego

Podstawowe operacje

1. Ustawienia zarządzania programem
Nacisnąć przycisk [MENU] i wybrać [PROGRAM]. W Menu zostaną wyświetlone opcje do zmiany 
Ustawień Zarządzania Programem. Wybierz żądaną opcję,  a następnie naciśnij  przycisk OK lub 
RIGHT/LEFT, aby zmienić ustawienia. Aby wyjść z MENU należy nacisnąć przycisk EXIT.  
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2. Edycja kanału
Aby edytować preferencje kanału (blokada, pominięcie, ulubiony, przemieszczenie lub skasowanie) 
należy wejść do MENU [PROGRAM EDIT/EDYCJA PROGRAMU]. Aby dostać się do tego Menu 
potrzebne jest wpisanie hasła. Domyślne hasło to '000000'

Ustawienie Ulubionego Kanału
Można utworzyć krótką listę Ulubionych Kanałów.
Ustaw  dowolny  kanał  TV  lub  Radio  jako  ulubiony  kanał:  (edytuj  ulubiony  typ  kanału: 
Zablokowany, Film, Wiadomości, Sport i Muzyka)
1. Zaznacz wybrany kanał, a następnie naciśnij przycisk FAVOURITE,  przyciskami UP/DOWN 
zaznacz typ kanału i ponownie naciśnij przycisk FAVOURITE. Przy wybranym kanale pojawi się 
serce, co oznacza wskazanie kanału jako ulubionego.
2.  Aby wybrać więcej ulubionych kanałów powtórz powyższą czynność.
3. Aby zatwierdzić oraz opuścić Menu edycji kanału naciśnij przycisk EXIT.

Oglądanie ulubionego kanału
1. Naciśnij przycisk FAVOURITE. Spowoduje to wyświetlenie Menu Kanałów Ulubionych.
2. Naciśnij przycisk UP/DOWN aby podświetlić ulubiony kanał.
3. Aby wybrać kanał naciśnij przycisk OK

Kasowanie kanału radiowego lub telewizyjnego

1. Wybierz kanał, a następnie naciśnij niebieski przycisk na pilocie. Zostanie wyświetlona prośba 
o potwierdzenie operacji. Naciśnij przycisk OK, aby skasować kanał.
2. Aby skasować więcej kanałów powtórz powyższą czynność

Pomijanie kanału radiowego lub telewizyjnego
1. Wybierz kanał, który chcesz oznaczyć jako pomijany i naciśnij zielony przycisk  na pilocie. 
Pojawi się symbol pomijania. Kanał zostanie oznaczony jako pomijany. 
2. Aby ustawić więcej kanałów jako pomijanych powtórz powyższą czynność.
3. Aby zatwierdzić oraz opuścić Menu edycji kanału naciśnij przycisk EXIT.

Wyłączanie pominiętych kanałów: 
1. Naciśnij zielony przycisk na liście kanałów oznaczonych jako pominięte.
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Przemieszczenie kanałów radiowych lub telewizyjnych
1. Wybierz żądany kanał i naciśnij czerwony przycisk. Pojawi się symbol przemieszczenia.
2. Przyciskami UP/DOWN przemieść kanał na wymaganą pozycję.
3. Aby potwierdzić naciśnij przycisk OK.
4. W celu przemieszczenia innych kanałów powtórz powyższe czynności.

Blokada kanałów
Można zablokować kanały przed nieautoryzowanym oglądaniem. Aby tego dokonać należy:
1. Wybrać żądany kanał i nacisnąć żółty przycisk na pilocie. Przy kanale zostanie wyświetlony 
symbol blokady. Od tej pory kanał będzie zablokowany.
2. Aby zablokować inne kanały należy powtórzyć powyższe czynności.
3. Aby zatwierdzić oraz opuścić Menu edycji kanału naciśnij przycisk EXIT.
4. Aby wyłączyć blokadę na żądanym kanale naciśnij żółty przycisk.

3. EPG
Elektroniczny przewodnik po programach (po angielsku „Electronic Program Guide”, nazywany w 
skrócie EPG) daje Ci przegląd wszystkich audycji, które będą nadawane w nadchodzącym tygodniu 
na aktualnym kanale.

Aby wybrać żądany kanał użyj przycisków UP/DOWN. Jeżeli informacja zajmuje więcej niż jedną 
stronę użyj niebieskiego przycisku na pilocie, aby przewinąć w górę oraz żóltego, aby przewinąć w 
dół. 

4. Sortowanie
Kanały można posortować według następujących opcji:
[Według LCN] – posortuj kanały według kolejności rosnącej 
[Według nazwy serwisu] – posortuj kanały według nazwy serwisu
[Według ID serwisu] – posortuj kanały według ID serwisu

5. LCL
Włączenie lub wyłączenie sortowania kanałów według kolejności.
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6. Ustawienia wideo
Naciśnij przycisk MENU i wybierz [PICTURE/OBRAZ]. Zostaną wyświetlone opcje dostosowania 
ustawień  obrazu.  Naciśnij  przycisk  UP/DOWN,  aby  wybrać  opcję  oraz  RIGHT/LEFT,  aby 
wyregulować ustawienia. Przyciskiem EXIT opuść Menu.

1. Proporcje obrazu
Należy  wybrać  wyświetlanie  obrazu  pomiędzy  jedną  z  dostępnych  wartości:  Pełny  4:3,  4:3 
PanScan,  4:3 LetterBox,  16:9 tryb pełnoekranowy lub zaznaczyć tryb AUTO, aby wykorzystać 
maksymalne wyświetlanie obrazu podczas oglądania.

2. Rozdzielczość
Jeżeli  obraz nie jest wyświetlany poprawnie należy zmienić ustawienia rozdzielczości. Poniższe 
ustawienia pasują do najpowszechniej używanych ustawień dla HDMI:

[480i] dla TV w systemie NTSC

[480P] dla TV w systemie NTSC

[576i] dla TV w systemie PAL

[576P] dla TV w systemie PAL

[720P] dla TV w systemie PAL lub NTSC

[1080i] dla TV w systemie PAL lub NTSC

[1080P] dla TV w systemie PAL lub NTSC
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3. System  TV
Jeśli obraz nie wyświetla się poprawnie należy sprawdzić ustawienia systemu TV. Należy ustawić 
system zgodny z systemem telewizora.
[NTSC] dla odbiorników z systemem NTSC
[PAL] dla odbiorników z systemem PAL

4. Wyjścia wideo
[CVBS] wyjścia CVBS
[YPBPR] wyjścia YPBPR

7. Wyszukiwanie kanałów
Naciśnij  przycisk  MENU  i  wybierz  [SEARCH  CHANNEL/SZUKAJ  KANAŁÓW].  Menu 
wyświetli opcje wyszukiwania kanałów. Wybierz żądaną opcję i naciśnij przyciski RIGHT/LEFT, 
aby dopasować ustawienia. Przyciskiem EXIT opuść Menu.

1. Wyszukiwanie automatyczne
Automatycznie wyszukuje oraz instaluje znalezione kanały. Ta opcja nadpisze wszystkie wcześniej 
znalezione kanały.

• Wybierz [AUTO SEARCH] i naciśnij przycisk OK lub RIGHT aby rozpocząć 
wyszukiwanie.

• Aby przerwać wyszukiwanie naciśnij przycisk EXIT
•
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2. Wyszukiwanie ręczne
Opcja ta pozwala ręcznie zainstalować kanały. Ta opcja dodaje nowe kanały bez zmiany obecnej 
listy kanałów.

• Wybierz [MANUAL SEARCH]  i naciśnij przycisk OK lub RIGHT. Zostanie wyświetlone 
poniższe Menu:

• Wciśnij przyciski RIGHT/LEFT aby wybrać częstotliwość kanału
• Naciśnij  przycisk  START  aby  rozpocząć  wyszukiwanie  kanałów.  Jeśli  kanał  zostanie 

znaleziony automatycznie zostanie on zapisany oraz dodany do listy kanałów. Jeżeli kanał 
nie zostanie znaleziony Menu wyłączy się automatycznie.

3. Kraj
Wybierz kraj, w którym używasz tunera
4. Zasilanie anteny
Możesz tu włączyć lub wyłączyć zasilanie napięciem dla aktywnej anteny.

8. Ustawienie czasu
Naciśnij  przycisk  MENU  i  wybierz  [TIME/CZAS].  Menu  wyświetli  opcję  ustawienia  czasu. 
Naciśnij  przycisk  UP/DOWN  aby  wybrać  pozycję  oraz  RIGHT/LEFT aby  ustawić  parametry.  
Przycisk EXIT spowoduje wyjście z Menu.
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1. Ustawianie strefy czasowej
Ustaw tutaj, czy lokalne przesunięcie czasu w stosunku do czasu normalnego Greenwich (GMT) ma być  
ustawiane automatycznie, czy chcesz je ustawiać samodzielnie.
2. Strefa czasowa
Dla Polski  wybierz ustawienie GMT +01:00 (przesunięcie czasowe do Greenwich Mean Time).
3. Ustawienie timera
Naciśnij przycisk MENU na pilocie, wejdź w TIME/CZAS, następnie wybierz POWER ON/OFF. 

Ustaw POWER ON oraz POWER OFF na włączone, a następnie przesuń kursor na ustawienie 
POWER ON TIME oraz POWER OFF TIME. 

Po  zastosowaniu  wszystkich  ustawień  zostanie  wyświetlone  poniższe  Menu.  Aby  zatwierdzić 
wciśnij OK.
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9. Opcje
Naciśnij  przycisk  MENU  i  wybierz  [OPTION/OPCJE].  Menu  wyświetli  opcję  dopasowania 
ustawień Języka menu, języka napisów oraz języka lektora. Wybierz opcję i dopasuj ustawienia 
przyciskami RIGHT/LEFT.  Przycisk EXIT spowoduje wyjście z Menu.

1. Język menu
Wybór języka menu
2. Język lektora
Wybór języka lektora dla oglądanego kanału TV. Jeśli kanał nie obsługuje wyboru języka dostępny 
będzie język domyślny.
3. Język napisów
Wybór języka napisów dla oglądanego kanału TV.
4. Cyfrowy dźwięk
PCM – ustaw PCM jako cyfrowe wyjście audio
RAW – ustaw RAW jako cyfrowe wyjście audio
Off – wyłącz cyfrowe wyjście audio

10. Ustawienia systemowe
Naciśnij przycisk MENU, a następnie wybierz [SYSTEM]. Menu wyświetli opcje zmiany ustawień 
systemowych.  Naciśnij przycisk UP/DOWN aby wybrać żądaną opcję. Przyciskami UP/DOWN 
wybierz żądaną pozycję i  zmień ustawienia za pomocą przycisków RIGHT/LEFT.  Przyciskiem 
EXIT opuść Menu.
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1. Kontrola rodzicielska
Można ograniczyć dostęp do kanałów nie przeznaczonych dla dzieci. Aby zablokować kanał musisz 
podać hasło domyślne ('000000') lub ustawić własne hasło. 
2. Ustawienie hasła
Aby ustawić lub zmienić hasło dla zablokowanych kanałów, wprowadź hasło domyślne ('000000'). 
Zostaniesz poproszony o podanie nowego hasła.  W celu potwierdzenia wpisz hasło raz jeszcze. 
Następnie wciśnij przycisk EXIT, aby zapamiętać ustawienia oraz opuścić Menu.
UWAGA: w przypadku zapomnienia hasła należy użyć hasła uniwersalnego ('888888').
3. Przywracanie ustawień fabrycznych
W  Menu  Głównym  za  pomocą  przycisków  RIGHT/LEFT  wybierz  SYSTEM.  Przyciskami 
UP/DOWN  wybierz  Menu  [RESTORE FACTORY DEFAULT/PRZYWRACANIE USTAWIEŃ 
FABRYCZNYCH] i naciśnij OK. Wprowadź swoje hasło (lub hasło domyślne '000000') i potwierdź 
przyciskiem OK. Ta opcja skasuje wszystkie wcześniejsze ustawienia tunera.
4. Informacje
Informacje o sprzęcie oraz wersji tunera

11. USB
Naciśnij przycisk Menu, a następnie wybierz [USB]. Menu wyświetli opcje odtwarzania plików 
muzycznych, zdjęć oraz filmów. Tuner obsługuje formaty MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MP4, 
DIVX, itd. Tuner współpracuje z USB z systemem plików NTFS, FAT32 lub FAT.
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Multimedia
Jeśli USB nie zostało zamontowane w tunerze zostanie wyświetlony komunikat: „Nie znaleziono 
USB”.  Po  wykryciu  USB  w  przypadku  chęci  odtwarzania  plików  muzycznych  wciśnij 
„MUZYKA”, wybierz plik muzyczny z USB i naciśnij  OK. Identycznie postępuj  w przypadku 
zdjęć filmów lub nagranych programów (PVR).

Konfiguracja zdjęć
 -  czas  slajdów:  Użyj  przycisków RIGHT/LEFT aby zmienić częstotliwość pokazu slajdów w 
zakresie od 1 do 8 sekund.
  - tryb slajdów: Dopasuj tryb wyświetlania efektów pokazu slajdów
  - wyświetlanie obrazu

[KEEP] – zachowaj oryginalne proporcje obrazu
[DISCARD] – wyświetl zdjęcie w trybie pełnoekranowym.
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  - Ustawienie napisów
[SMALL] – wyświetlanie małych napisów
[NORMAL] – wyświetlanie napisów w normalnej wielkości
[BIG] - wyświetlanie dużych napisów
  - Tło napisów
[WHITE] – wyświetlanie napisów na białym tle
[TRANSPARENT] - wyświetlanie napisów na przezroczystym tle
[GREY] - wyświetlanie napisów na szarym tle
[YELLOW GREEN] - wyświetlanie napisów na żółto zielonym tle
  - Kolor czcionki napisów
[RED] - wyświetlanie napisów w kolorze czerwonym
[BLUE] - wyświetlanie napisów w kolorze niebieskim
[GREEN] - wyświetlanie napisów w kolorze zielonym

UWAGA: 
• Nie gwarantujemy działania naszego tunera z każdym dyskiem USB oraz nie  ponosimy 

odpowiedzialności  za  ewentualną  utratę  danych  jaka  może  wyniknąć  po  podłączeniu 
pamięci do urządzenia.

• W przypadku plików o dużej objętości wczytanie danych może zająć dłuższą chwilę
• Niektóre urządzenia USB mogą nie zostać poprawnie rozpoznane
• Niektóre pliki mogą nie zostać rozpoznane pomimo poprawnego rozszerzenia

12. Konfiguracja PVR
Włóż  dysk  USB  do  odtwarzacza.  Zostanie  wyświetlony  komunikat  „USB  device  is  inserted” 
(„Wykryto  USB”).  Następnie  wciśnij  przycisk  PVR  na  pilocie,  co  spowoduje  wyświetlenie 
komunikatu „Enter Record    Waiting...”. Jeśli odbiornik jest ustawiony w trybie nagrywanie na 
ekranie  wyświetlana  jest  ikonka  „jabłka”  oraz  w  lewym  górnym  rogu  wyświetlany  jest  czas 
nagrywania. 

Wyjście z trybu nagrywania: Naciśnij przycisk STOP na pilocie. System poprosi o potwierdzenie 
operacji. Naciśnij OK – ikonka „jabłka” oraz wyświetlany czas znikną z ekranu. Odbiornik powróci 
do funkcji nagrywania po naciśnięciu przycisku NEXT. (Uwaga: Aby ukryć menu widoku naciśnij 
EXIT na pilocie).
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Odtwarzanie nagrań z PVR.  Wybierz PVR i potwierdź przyciskiem „OK”. Następnie wybierz 
folder „PVR RECORD”. Ten folder jest automatycznie tworzony przez system. Wszystkie nagrania 
są zapisywane w tym folderze. 

Programowanie nagrań
• Podłącz dysk USB do odbiornika
• Podczas oglądania kanału YV naciśnij  niebieski  przycisk n pilocie.  Pojawi się poniższy 

ekran:

• Naciśnięcie czerwonego przycisku na pilocie spowoduje wyświetlenie poniższego ekranu:
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• Naciśnij  przyciski GÓRA lub DÓŁ aby ustawić datę rozpoczęcia, czas rozpoczęcia oraz 
czas zakończenia nagrania

• Po  ustawieniu  czasu  nagrywania  należy  przestawić  TRYB  (MODE)  na  NAGRYANIE 
(RECORD). Aby potwierdzić naciśnij przycisk OK

• Po zatwierdzeniu wszystkich ustawień pojawi się poniższy ekran:

UWAGI:
• Jeśli nagranie nakłada się na godzinę 24:00 należy je rozdzielić na dwa osobne nagrania.

• Data rozpoczęcia: należy wybrać datę programowanego nagrania
• Czas rozpoczęcia: Należy wybrać czas programowanego nagrania
• Czas zakończenia: Należy ustawić 23:59

• Proszę  zachować  powyższe  ustawienia,  a  następnie  rozpocząć  nowe  nagranie  wg 
poniższych zaleceń:

• Data rozpoczęcia: należy wybrać datę programowanego nagrania
• Czas rozpoczęcia: Należy ustawić 00:01
• Czas zakończenia: Należy ustawić czas zakończenia
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Time Shift
• Podłącz dysk USB do odbiornika
• Naciśnij przycisk PVR na pilocie. W lewym górnym rogu pojawi się ikona nagrywania.

• Naciśnięcie przycisku PLAY na pilocie wyświetli pasek przewijania na ekranie. Przyciskami 
REV oraz FWD można przewijać obraz

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem Prawdopodobne przyczyny Rozwiązanie

Brak obrazu
Nie podłączone zasilanie Podłączyć zasilanie
Nie włączony tuner Włączyć urządzenie

Wyświetlany komunikat
 „Brak sygnału”

Nie podłączony kabel antenowy Podłączyć kabel
Niepoprawne ustawienia Ustawić poprawne parametry

Brak dźwięku

Brak  lub  niepoprawne 
podłączenie przewodów

Poprawnie podłączyć przewody 
audio

Wyciszony dźwięk Zwiększyć głośność 
Niepoprawna ścieżka audio Wybrać poprawną ścieżkę

Brak obrazu, odtwarzany tylko 
dźwięk

Niepoprawnie  podłączony 
kabel AV lub HDMI

Podłączyć  poprawnie  kable 
video

Odtwarzany kanał radiowy Nacisnąć przycisk  TV/RADIO 
na pilocie 

Pilot nie działa

Wyczerpane baterie Wymienić baterie
Pilot  jest  zbyt  daleko  od 
urządzenia  lub  nie  jest 
skierowany  na  odbiornik 
prawidłowo

Zmniejszyć odległość pilota od 
urządzenia

Nagłe  zatrzymanie  obrazu  lub 
„mozaikowy” odbiór Zbyt słaby sygnał Wzmocnić sygnał
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TUNER Częstotliwość wejściowa 177~866.0 MHz
Poziom wejściowy RF -25~82dBm
Przepustowość IF 7 MHz
Modulacja QPSK, 16QAM, 64QAM

VIDEO Obsługiwane systemy MPEG 4 AVC/H.264HP@L4
MPEG 2 MP@ML. HL

AUDIO Obsługiwane systemy MPEG-1 (layer 1&2)
Wyjście audio Cyfrowe: S/PDIF

ZASILANIE Napięcie 100-240~50, 60 Hz
Pobór prądu Max 8W
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WARUNKI GWARANCYJNE
• Tuner MT-2609HD posiada 24 miesięczną gwarancję w autoryzowanym serwisie licząc od 

daty sprzedaży
• Roszczenie  gwarancyjne  będą  realizowane  poprzez  naprawę  urządzenia.  Ujawnione  w  czasie  

trwania gwarancji usterki będą naprawione bezpłatnie w autoryzowanym serwisie w terminie 14 dni 
roboczych licząc od daty przyjęcia produktu do naprawy lub 21 dni,  gdy zaistnieje konieczność 
sprowadzene częśći z zagranicy.

• Po  wykryciu  usterki  użytkownik  zobowiązany jest  do  niezwłocznego  dostarczenia  produktu  do 
punktu  serwisowego  celem  dokonania  naprawy,  przy  czym  uszkodzonego  produktu  nie  wolno 
użytkować pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych

• Producent  nie  gwarantuje,  że  produkt  spełni  wymagania  klienta  oraz,  że  jego  działanie  będzie  
nieprzerwanie bezawaryjne

• Gwarant  nie  będzie  odpowiadał  za  jakiekolwiek  uszkodzenia  obudowy,  takie  jak  zarysowania  i 
pęknięcia,  wgniecenia,  odbarwienia  elementów obudowy i  elementów wykonanych  z  tworzywa 
sztucznego,  uszkodzeń  tego  produktu  spowodowanych  przez  jego  nadmierne  lub  niewłaściwe 
użytkowanie przez naturalne zużycie lub zdarzenia losowe

• Serwis  ma  prawo  zażądać  okazania  dokumentu  zakupu  urządzenia  w  celu  weryfikacji  danych 
wpisanych w karcie gwarancyjnej. Jakiekolwiek zmian, zatarcia, zamazania, braki lub niezgodności 
danych w karcie gwarancyjnej i dokumencie zakupu lub na produkcie powoduje utratę uprawnień 
garancyjnych.

• W razie  utraty karty gwarancyjnej  następuje  utrata  uprawnień gwarancyjnych,  a  duplikaty karty 
gwarancyjnej nie będą wydawane.

• Gwarant odpowiada za wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze, natomiast nie są  
objęte  gwarancją  uszkodzenia  powstałe  po  jego  wydaniu,  a  w  szczególności  spowodowane:  
niewłaściwym przechowywaniem, transportem, przeładunkiem, niedbałością klienta, nadużywaniem 
produktu  lub  stosowania  go  niezgodnie  z  instrukcję  obsługi,  albo  przepisami  bezpieczeństa, 
samowolnymi  próbami  naprawy,  modyfikacji  lub  jakiejkolwiek  ingerencji  w  produkt  przez 
nieupoważnione  osoby,  zdarzeniami  losowymi  takimi  jak  pożar,  powódź,  uderzenie  pioruna,  
nieprawidłowym  napięciem  zasilającym  lub  inną  klęską  żywiołową  czy  nieprzewidywalnym 
wypadkiem  oraz  na  skutek  uszkodzenia  niezawinionego  przez  gwaranta,   tym  uszkodzenia 
chemicznego i mechanicznego.

• Gwarancja nie obejmuje także testów kontrolnych wykonanych na życzenie klienta oraz czynności, 
do  wykonania,  których zgodnie  z  instrukcją  obsługi  zobowiązany jest  użytkownik,  uszkodzenia 
wyposażenia dodatkowego, podstawek, kabli połączeniowych itp.

• Gwarancja  nie  wyłącza,  nie  ogranicza,  ani  nie  zawiesza  uprawnień  kupującego wynikających z 
niezgodoności towaru z umową.

• Gwarancja traci także ważność w przypadku przeniesienia prawa własności na mocy jakiejkolwiek 
umowy lub czynów karalnych.

• Wszystkie  wadliwe  części,  które  wymieniono  podczas  naprawy  stają  się  własnością  punktu 
serwisowego.

• Za normy jakości pracy produktu przyjmuje się normy producenta.
• Decyzja punktu serwisowego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzja ostateczną.
• Niniejszą  gwarancję  stosuje  się  po  przedstawieniu  przez  użytkonika  w  punkcie  serwisowym 

poprawnie  wypełnionej,  ważnej  karty  gwarancyjnej,  wadliwego  produktu,  dokładnego  opisu 
występującej usterki, dokumentu zakupu na żądanie serwisu.

• W przypadku  stwierdzenia  przez  punkt  serwisowy,  że  usunięcie  wady nie  jest  możliwe,  klient 
otrzma produkt o parametrach technicznych zbliżonych lub lepszych od produktu reklamowanego.

• W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszymi  zasadami  gwarancyjnymi  mają  zastosowanie 
postanowienia Kodeksu Cywilnego.
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UWAGI SERWISU

REJESTRACJA NAPRAW

Lp. Data przyjęcia Data zwrotu Opis naprawy Podpis i pieczątka

1

2

3

4

5
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