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 MENU GŁÓWNE 
Po wciśnięciu na klawiaturze pilota przycisku  dekoder wyświetli menu, z którego możliwy jest dostęp 

do wszystkich funkcji i opcji dekodera. Powrót do oglądania telewizji następuje poprzez ponowne 

przyciśnięcie przycisku  lub poprzez wybór opcji „OGLĄDAJ TELEWIZJĘ” z menu głównego. 

 

 

    - poruszanie się 

po menu 

 - potwierdzenie wyboru 

 - zamknięcie menu głównego 

 

 

 

 TELEWIZJA 
PRZEWODNIK PROGRAMOWY (EPG) to program telewizyjny na najbliższe 7 dni. Przewodnik 

umożliwia również zaplanowanie nagrywania wybranych programów, a także oglądanie programów, które 

zakończyły już swoją emisję (po wcześniejszej aktywacji automatycznych nagrań w menu „USTAWIENIA 

NAGRYWANIA”). Programy wybrane do nagrywania zostają zaznaczone na liście innym kolorem. 

  - nawigacja między 

kanałami 

  - przewijanie listy 

programów 

 - zmiana dnia tygodnia 

 - pełny opis programu 

 - oglądanie kanału /  

włączenie nagrywania /  

oglądanie nagrania 

 - powrót do menu 
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TERAZ W TELEWIZJI prezentuje aktualną ramówkę kanałów telewizyjnych. Pasek postępu pokazuje  

na jakim etapie jest obecnie emitowany program. 

  - nawigacja między 

kanałami 

  - przewijanie listy 

programów 

 - oglądanie kanału / włączenie 

nagrywania /  

oglądanie nagrania 

 - powrót do menu 

 

 

SZYBKA LISTA KANAŁÓW umożliwia szybką nawigację i przełączenie kanału. 

 

 

    - nawigacja 

między kanałami 

 - oglądanie wybranego kanału 

 - powrót do menu 
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 NAGRANIA 
PRYWATNE NAGRANIA to biblioteka nagranych programów. Umożliwia odtworzenie wcześniej 

nagranych programów. 

 

    - zmiana 

filtrowania listy / 

nawigacja między programami 

 – pełny opis programu 

 - oglądanie nagrania / 

usuwanie nagrania 

 - powrót do menu 

 

ZLECONE NAGRANIA pozwalają na sprawdzenie jakie programy są aktualnie nagrywane. 

 

    - zmiana 

filtrowania listy / 

nawigacja między programami 

 - oglądanie nagrania / 

usuwanie nagrania 

 - powrót do menu 
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WYSZUKAJ NAGRANIA pozwala na łatwe wyszukiwanie wcześniej nagranych programów. 

 

    - nawigacja  

po menu / klawiaturze 

 - przejście do pola 

wyszukiwania 

 - potwierdzenie 

 - powrót do menu 

 

 

USTAWIENIA NAGRYWANIA zawierają listę kanałów, które będą nagrywane automatycznie. Po 

wybraniui zaznaczeniu kanału na liście przy jego nazwie pojawia się symbol nagrywania ®. Można 

zaznaczyć dowolną liczbę kanałów. Po zaznaczeniu wybranych kanałów należy zatwierdzić listę 

przyciskiem  na polu „ZAPISZ”. 

 

 

  - poruszanie się po liście 

 - zaznaczenie / odznaczenie 

kanału do nagrywania 

 - powrót do menu 

 

 

Programy na kanałach z włączonym automatycznym nagrywaniem można w każdej chwili pauzować, 

wznawiać i dowolnie przewijać za pomocą przycisków . 
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 VOD 
Biblioteka programów i filmów dostępnych na życzenie. 

 

    - zmiana 

filtrowania listy /  

poruszanie się po bibliotece 

 - potwierdzenie 

 - powrót do listy filmów 

 - powrót do menu 

 

 

 APLIKACJE 
PROGNOZA POGODY pokazuje aktualną prognozę pogody. 

 

 

 

 - powrót do menu 
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RADIO INTERNETOWE umożliwia słuchanie stacji radiowych. 

 

    - nawigacja po 

stacjach radiowych 

 - zatwierdzenie wyboru 

 - powrót do menu 

 

 

 

WIADOMOŚCI POLSKA I ŚWIAT wyświetla najnowsze informacje z kraju i ze świata. 

 

  - nawigacja po 

nagłówkach wiadomości 

 - Wyświetlenie pełnej 

informacji 

 - powrót do menu 
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 STREFA ABONENTA 
PROMOCJE DLA CIEBIE wyświetla informacje o aktualnych promocjach na usługi. 

 

 

 

 - powrót do menu 

 

 

 

 

ZAMÓW USŁUGI DODATKOWE umożliwia zamówienie dodatkowych pakietów. Aktywny pakiet jest 

oznaczony symbolem ☑. Usługę z listy wybiera się przy pomocy przycisku . 

 

 

  - nawigacja po 

dostępnych usługach 

 - potwierdzenie 

 - powrót do menu 

 

 

https://fsymbols.com/signs/tick/
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Zakupu usługi można dokonać poprzez przejście na pole „KUP” i wciśnięcie przycisku  na pilocie.  

Zamówienie należy potwierdzić poprzez wpisanie kodu pin. 

 

 

  - wybór akcji 

 - potwierdzenie 

 - powrót do menu 

 

 

 

WIADOMOŚCI ABONENCKIE wyświetla wiadomości wysłane od operatora. 

 

 

    - nawigacja  

po wiadomościach 

 - powrót do menu 

 

 

 

 

 

 

 



str. 13 

 

 USTAWIENIA 
OSOBISTA LISTA KANAŁÓW pozwala na spersonalizowanie listy kanałów. Umożliwia usuwanie 

i dodawanie kanałów do listy oraz zmianę kolejności ich wyświetlania. Gotową listę kanałów należy 

zatwierdzić poprzez przejście do pola „ZAPISZ” i wciśnięcie przycisku  na pilocie. Listę można 

również przywrócić do stanu początkowego za pomocą pola „RESETOWANIE”. 

 

  - nawigacja po liście 

kanałów  

   - zmiana kolejności 

kanałów 

 - dodanie / usunięcie kanału z 

listy 

 - powrót do menu 

 

KONTROLA RODZICIELSKA umożliwia ustawienie blokady nadawanego programu ze względu na wiek 

widza. Wybór poziomu wiekowego z listy należy zatwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku  na pilocie. 

Zmianę trzeba potwierdzić poprzez wpisanie kodu PIN ochrony rodzicielskiej. 

 

 

  - nawigacja po liście opcji 

 - zatwierdzenie wyboru 

 - powrót do menu 
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USTAWIENIA SYSTEMU umożliwiają zmianę ustawień dekodera związanych z obrazem, dźwiękiem, 

językiem i przyciskami pilota. Zmianę ustawień trzeba potwierdzić przyciskiem  na polu „ZAPISZ”.  

Istnieje możliwość powrotu do ustawień domyślnych dekodera poprzez pole „DOMYŚLNE”. 

 

  - nawigacja po liście opcji 

   - zmiana ustawienia 

 - potwierdzenie czynności 

 - powrót do menu bez 

zapisania zmian 

 

 

 KODY DOSTĘPU 
Opcje pozwalające na zmianę kodów PIN i kontroli rodzicielskiej. Przy próbie zmiany kodu zostanie 

wyświetlone okno proszące o podanie obecnego kodu, a później wpisanie nowego. Pomyślna zmiana 

zostanie potwierdzona odpowiednim komunikatem. 

 

 

 

 - anuluj zmianę 


