
Tuner telewizji naziemnej DVB-T2_________________________________
Instrukcja obsługi

1. MUTE: (przekreślony symbol głośnika) Wyciszanie dżwięku
2. INFO: Wyświetl więcej informacji o programie i sieci 
nadawczej.
3. TTX: Rozpoczyna wyświetlanie telegazety (zakładając, że 
jest nadawany przez stację).
4. SUBTITLE: Wybierz język napisów 
5. EXIT: Wyjście z bieżącego menu i powrót do poprzedniego 
stanu
6. OK: Potwierdź pozycję lub opcję / Wyświetl listę stacji
7. Kursor w prawo / w lewo: nawigacja po menu / zwiększanie
lub zmniejsz głośność
8. TV / RADIO: Przełączanie między trybem TV i Radio.
9. PRZYWOŁANIE (RECALL): Służy do szybkiego 
przełączania między ostatnimi dwoma stacjami.
10. GOTO: Wybierz określony indeks czasu odtwarzanego 
pliku.
11. PREV: Przejdź do poprzedniego pliku multimedialnego
lub utworu.
12. NEXT: Przejdź do następnego pliku multimedialnego
lub ślad.
13. STOP: Zatrzymaj odtwarzanie pliku multimedialnego.
14. STANDBY: (czerwony przycisk w pierwszym rzędzie) 
Włącz tuner lub przełącz w tryb czuwania.
15. EPG (elektroniczny przewodnik po programach): Włącz
lub wyłącz przewodnik po programach.
16. AUDIO (LANG): Wybierz język lub tryb audio.
17. Kursor górny / dolny: Poruszanie się po menu lub wybierz 
następną lub poprzednią stację.
18. MENU: Otwórz menu główne.
19. ULUBIONE (FAV): Otwórz menu ulubionych stacji.
20. 0-9 (przyciski numeryczne): Wybierz kanał lub ustawienie.
21. FWD: Szybkie przewijanie do przodu podczas 
odtwarzania plików multimedialnych.
22. REV: Przewijanie do tyłu podczas odtwarzania plików 
multimedialnych.
23. PLAY: Rozpoczynanie lub wznawianie odtwarzania
plików multimedialnych.
24. PAUSE: Wstrzymuje plik multimedialny.
25. KOLOROWE PRZYCISKI: Sterowanie różnymi funkcjami 
teletekstu.
26. REC: Natychmiast rozpoczyna nagrywanie sesji na 
podłączony dysk USB.
27. LIST: Wyświetla listę sesji nagranych na bieżącej płycie.
(Używany również z funkcjami odtwarzania / nagrywania 
dysków USB).
28. TIMER: Funkcja timera
29. AD (Audiodeskrypcja): Włącz opis dźwiękowy opisu sceny 
na obrazku dla niewidomych (jeśli nadawane przez stację).
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Interfejs sprzętowy
● Port RF IN: służy do podłączenia kabla wejściowego sygnału DVB - C lub DVB - T2;
● Port RF OUT: służy do podłączenia kabla wyjściowego sygnału DVB - C lub DVB - T2;
● Port USB: służy do włożenia dysku USB, dysku twardego;
● Port HDMI: służy do podłączenia portu HDMI telewizora za pomocą kabla HDMI;
● Port SCART: służy do podłączenia telewizora obsługującego złącze SCART za pomocą kabla 
SCART;
● Port koncentryczny ”COAXIAL”: służy do podłączenia sprzętu audio za pomocą koncentrycznego 
kabla audio,

Instalacja

Gdy nie ma programu telewizyjnego ani 
radiowego, przejdź do ekranu startowego 
instalacji. Naciśnij KLAWISZ ZDALNEGO 
STEROWANIA [▲ / ▼], aby wyłączyć kursor 
ruchu, naciśnij PRZYCISK [OK] lub [◄/►], 
aby wybrać lub przełączyć Ustawienia i 
naciśnij [MENU] lub (EXIT], aby
wejść do MENU. Przesuń kursor na
wyszukiwanie kanałów i naciśnij [OK.], aby 
włączyć menu automatycznego 
wyszukiwania kanałów. W trybie dvb-c, jeśli 
nie ma włożonego kabla sygnałowego lub  
kabel jest uszkodzony, pojawi się małe 
okienko "Lock Failed", jeśli program zostanie 
pomyślnie znaleziony, wyjdź z ekranu 
instalacyjnego i wejdź na duży ekran, aby 
odtworzyć program.

Producent: PROLECH R. I S. LESZEK SPÓŁKA JAWNA, STARY PUZNÓW 58 B, 08-400 GARWOLIN, 
POLSKA

Nazwa wyrobu: Tuner DVB-T2 HEVC H.265
Kod produktu: 77-063#

Produkt spełnia wymogi dyrektyw: 2014/30/EU 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2014/53/EU
Deklaracja zgodności jest dostępna do pobrania ze strony internetowej www.prolech.com.pl

Jest zgodny z postanowieniami rozporządzenia Komsji (WE) nr 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. w 
sprawie wukoania dyerktywy 2009/125/WE Parlamentu europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa 
domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia.

Menu główne

Naciśnij klawisz [MENU], aby wejść do 
głównego MENU, które ma siedem ustawień, 
naciśnij klawisz [◄/►], aby przełączyć 
Ustawienia i naciśnij PRZYCISK [OK] lub [▲ 
/ ▼], aby przesunąć kursor do wybranych 
ustawień.

1. Edycja kanału
Istnieją dwa sposoby, aby wejść do menu:
1. Naciśnij [OK] na dużym ekranie, aby 
wyświetlić listę kanałów, a następnie naciśnij 
[ŻÓŁTY PRZYCISK]
2. W menu głównym przesuń kursor na
pasek edycji programu i naciśnij [OK.]

Ustawienia kanału

Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie 
może być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt 
podlega zbiórce oraz recyklingowi. 

Wyprodukowano w ChRL dla: PROLECH R. i S. Leszek Sp. J. Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polska
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