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1 Zasady Bezpieczeństwa

Aby uniknąć pożaru i porażenia prądem, nie wystawiaj odbiornika na 
działanie deszczu lub wilgoć. Aby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka 
porażenia prądem, nigdy nie próbuj aby otworzyć urządzenie. W 
przypadku awarii urządzenia należy dokonać naprawy jednostki w 
punkcie prowadzanym przez wykwalifikowanych techników. Żadna 
część tego urządzenia nie powinna być naprawiana przez 
użytkowników.

OSTRZEŻENIE

• Obecność części pod napięciem wewnąt rz urządzenia! Nie otwieraj. Ryzyko
porażenia prądem! Żadna część nie powinna być naprawiana przez uży tkowników.

• Konserwacja odbiornika powinna być przeprowadzana wyłącznie przez
wykwalifikowane osoby.

• Jeśli przewó d zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony lub
naprawiony przez producenta, serwis posprzedażny, wykwalifikowanego
elektryka lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć możliwego
niebezpieczeństwa.

• Produkt musi być podłączony zgodnie z przepisami krajowymi.
• Zużyte baterie należy utylizować w bezpieczny sposób. Wrzuć je do odpowiednich

pojemników na śmieci, aby chronić środowisko.

Właściwa instalacja

• Umieść odbiornik na płaskiej i stabilnej powierzchni. Nie kładź go na dywanie lub
kanapie.

• Nie umieszczaj odbiornika na innym urządzeniu, takim jak wzmacniacz. Może to
doprowadzić do jego przegrzania.

• Nie umieszczaj niczego na urządzeniu (na przykład płyt CD lub czasopism).
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Ochrona odbiornika przed wysokimi temperaturami, wilgotnością, wodą i pyłem

➢ Odbiornik nie powinien być narażo ny na kapanie lub rozpryskiwanie płynów, cieczy .
➢ Na urządzeniu nie powinny znajdować się przedmioty wypełnione cieczami np. takie
jak wazony.

➢ Nie umieszczaj żadnych przedmiotó w, które mogłoby uszkodzić urządzenie w jego
pobliżu (np. przedmiotów wypełnionych płynem lub świec).

➢ Nie umieszczaj na odbiorniku źró dła ognia, takiego jak np. zapalone świece.

Dostawa energii elektrycznej

• Proszę odłączyć odbiornik w przypadku jego długotrwałego nieużywania.
• Jeśli przewó d zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony lub

naprawiony przez producenta, jego   sprzedawcę, wykwalifikowanego
elektryka lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć
potencjalnego niebezpieczeństwa.

• Wtyczka musi być łatwo dostępna po podłączeniu produktu.

• Ustaw odbiornik w dobrze wentylowanym miejscu, aby nie dopuścić do gromadzenia
się wewnętrznego ciepła.

• Pozostaw odstęp co najmniej 10 cm od tyłu i od góry urządzenia, a także odstęp 5
cm na obie strony, aby uniknąć przegrzania.

• Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy,
zasłony etc.

Wentylacja
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2 Podłączenie urządzenia

Zdjęcia pokazują, jak wygląda produkt i jak podłączyć sprzęt. 

2.1 Panel przedni 

2.2 Panel tylny

UWAGA: Zdjęcia służą wyłącznie do celów poglądowych.



2.3 Informacje o urządzeniu

UWAGA: Zdjęcia służą wyłącznie do celów poglądowych.

           6
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2.4 Schemat podłączenia 

Korzystając ze schematu połącz interfejsy w telewizorze z odpowiednimi 

interfejsami w odbiorniku.
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3 Pilot

          Włącz/Wyłącz odbiornik 

Mute             Całkowite Wyciszenie Dźwięku 

1,2,3...0 Przyciski numeryczne

Vol+/Vol- Dźwięk Głośniej / Ciszej 

SAT/Group Lista satelit / Grupowanie 

CH+/CH- Kanał w górę/ w dół 

TV MENU Włączanie / Wyłączanie 

HOME           Przejście do głównego ekranu 

Back              Wyjście z danej operacji / 

Powrót do głównego ekranu 

Prawo/Lewo               i regulacja głośności

Góra/Dół  (w menu etc.)          

OK Przycisk zatwierdzający daną operację 

Informacje         o oglądanym programie (w 

trybie Guide dodatkowa funkcja EPG Mode) 

IPTV Funkcja Opcjonalna

Recall            Powrót do ostatnio oglądanego 

kanału 



Przycisk czerwony - Wybór napisów / 

klawisz funkcyjny 

Przycisk zielony - Teletext / klawisz 

funkcyjny 

Przycisk żółty - Wybór ścieżki dźwiękowej / 

klawisz funkcyjny 

Przycisk niebieski - Ustawienie formatu 

obrazu / klawisz funckyjny 

FAV Lista Ulubionych Kanałów Użytkownika 

Guide Przewodnik Po Programach 

Przełączanie               Kanały TV/ Radio

Mouse              Włączenie funkcji kursora

F1 - Znajdź kanał

F2 - Sortuj kanały (np. A-Z, CAS/FTA)

F3 - Filtruj kanały  (np. po TP - 

transponderze)

F4 - Dodaj ulubione (Add FAV)

Nagrywanie (funkcja dostępna po 

podłączeniu dysku USB) 

Stop Nagrywanie / Stop Odtwarzanie

Odtwórz nagranie / Pauza nagrania

Wyświetla listę PVR (nagrań własnych 

użytkownika) 

Przyciski przewijania (wstecz / do przodu)

9
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4 Instalacja
Uwaga: Domyślne hasło dla tego odbiornika to 0000.

4.1 Pierwsza instalacja 
Menu pierwszej instalacji pomaga w wyborze języka menu, rozdzielczości 
wyjściowej HDMI, wielkości ekranu etc.

4.2 Wyszukaj telewizję satelitarną

Pierwsza Instalacja umożliwia ręczne wyszukanie telewizji satelitarnej/ 
kanałów radiowych, załadowanie listy kanałów z pamięci USB / SD lub 
załadowanie listy kanałów z Internetu. 

Satellite search - Przeszukaj satelitę
Load channel list from USB -  Pobierz listę kanałów z USB
Load channel list from Internet - Pobierz listę kanałów z Internetu



Połączenie czaszy z konwerterem LNB

4.3 Podłączenie anteny 

Możesz podłączyć jedną stałą antenę (czaszę antenową) z LNB 
bezpośrednio.

Wykorzystując DiSEqC Switch można podłączyć większą ilość anten 
(czasz antenowych) z LNB. 

11



4.4 Ustawienia Anteny

TV Menu - Ustawienia anteny - Ustawienie anteny
Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące ustawienia anteny.

1. Satelita: Naciśnij ◄ /► przycisk i wybierz satelitę, którą chcesz przeszukać.
2. Transponder: Naciśnij ◄ /► przycisk, żeby zmienić transponder.
3. Typ LNB: Naciśnij ◄ /► przycisk, żeby zmienić typ LNB.
4. Obsługa Unicable (SatCR): Naciśnij ◄ /► przycisk, żeby wył./wł. LNB (LNB1 do LNB8)
5. Zasilanie LNB: Naciśnij ◄ /► przycisk, żeby zmienić zasilanie LNB.
6. 22kHz: Naciśnij ◄ /► przycisk, żeby określić częstotliwość konwertera wył./wł./Auto.
7. Tone Burst: Naciśnij ◄ /► przycisk, żeby wybrać wejście Mini DiSEqC (opcja: brak/A/B).
8. DiSEqC 1.0: Naciśnij ◄ /► przycisk, żeby wybrać wejście DiSEqC1.0 .
9. DiSEqC 1.1: Nacisnij ◄ /► przycisk, żeby wybrać wejście DiSEqC1.1 .

10. Typ skanowania: Naciśnij czerwony przycisk, aby wybrać sposób wyszukiwania. Wybierz 
OK, aby rozpocząć wyszukiwanie. 

TV Menu - Ustawienia anteny - Ustawienie motoru

Obrotnica: Naciśnij◄ /► przycisk, żeby wybrać wejście DiSEqC1.2 lub USALS. 

4.5 Ustawienie Obrotnicy

12
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5 Oglądaj Live TV 

Ciesz się kanałami telewizyjnymi Live TV. Używaj przycisku VOL + / VOL-, 
aby sterować mocą głośności. Używaj CH + / CH- do zmiany kanału. 

Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić listę kanałów i wybierz żądany kanał. Z 
tego poziomu możesz sortować kanały wg: alfabetu, FTA (Free To Air), CAS 
(Scrambled), UHD / HD / SD oraz domyślny układ kanałów (Default),  Możesz 
także szybko znaleźć kanał lub przefiltrować kanał po kanale na dostępnej 
liście TV. 
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5.2 PVR (Personal Video Record)  

Przed nagraniem skonfiguruj urządzenie pamięci: TV Menu – Ustawienia - Ustawienia PVR. 
Nagraj swój ulubiony program telewizyjny na zewnętrzny dysk USB i odtwarzaj w dowolnym 
miejscu i czasie. Możesz także zarządzać nagranymi plikami (np.kasować zapisane nagrania).

5.3 Time-Shift 

Odbiornik obsługuje funkcję automatycznej zmiany czasu i ręcznego przesunięcia czasowego 
(po podłączeniu zewnętrznej pamięci USB.
Korzystając z funkcji przesunięcia czasowego, możesz zatrzymać telewizję na żywo, jeśli 
chcesz tymczasowo wyłączyć telewizor. Możesz oglądać telewizję na żywo, gdy oglądasz 
telewizję. Funkcja automatycznego przesuwania czasu jest domyślnie wyłączona, możesz 
włączyć funkcję automatycznego przesuwania czasu w ustawieniach TV Menu – Ustawienia – 
Ustawienia PVR. Pamięć USB w polu multimediów.

5.1 TV Menu 
Naciśnij przycisk MENU, aby

aby wyświetlić TV menu i uzyskać dostęp do wielu 
opcji. 
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5.4 EPG (Elektroniczny Przewodnik po Programach)

Korzystaj z funkcji EGP (Elektroniczny przewodnik po programach), aby dowiedzieć 
się, kiedy preferowany program jest dostępny w telewizji. Możesz również dodać 
wydarzenie zaplanowane przez EPG. Mediabox obsługuje obecne i 7-dniowe EPG. 
Naciśnij przycisk  informacje, aby wyświetlić EPG podczas oglądania telewizji.

• Naciśnij przycisk Guide, aby wyświetlić EPG.
• Naciśnij przycisk informacje, a wyświetlisz 7-dniowe EPG.
• Używaj przycisków Lewo/Prawo, Góra/Dół, aby przeglądać listę programów.
• Naciśnij  OK, aby uzyskać szczegółowe informacje o programie.
• Naciśnij niebieski przycisk, aby nagrać lub odtworzyć program.
• Naciśnij żółty przycisk, a wyświetli się dostępny język (możesz zmienić język

EPG ,  jeśli wielojęzyczne EPG jest dostępne u operatora.
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5.5 Timer 

Media box może pomóc Ci nagrać swój ulubiony program automatycznie w 
dowolnym momencie dzięki funkcji timera. Możesz wybrać czas 
rozpoczęcia nagrywania i czas trwania. Karta USB / SD / dysk twardy USB 
muszą być podłączone do odbiornika, a ich pojemność musi być 
odpowiednio duża, aby służyć do przechowywania nagranych programów 
telewizyjnych. 
5.6 Edycja kanałów
Edytor kanałów oferuje: usuwanie, przenoszenie, blokowanie/
odblokowywanie, pomijanie oraz zmianę nazwy kanału. Możesz dodać swój 
ulubiony kanał TV /Radiowy do różnych ulubionych grup.Domyślne hasło 
menedżera kanałów to 0000. 



5.7 Menu ustawień odbiornika

Menu ustawień DTV jest zaprojektowane do profesjonalnego konfigurowania 
globalnych parametrów aplikacji DTV. 

1) Ustawienia wyjściowe AV
2) Domyślny język - Pomaga ustawić domyślny język napisów, język TXT i

ścieżkę audio.
3) Ustawienia OSD - Pomaga w ustawieniu DTD OSD.
4) Kontrola rodzicielska - Funkcja kontroli rodzicielskiej pomaga zablokować

żądany program telewizyjny.

5) Zarządzanie bazą danych - Pomaga utworzyć kopię zapasową kanału
telewizyjnego /radiowego na zewnętrzne urządzenie pamięci USB lub
przywrócić kanał telewizyjny / radiowy z zewnętrznej pamięci USB.

6) Ustawienia PVR (PVR and Timers)  - tutaj można ustawić zewnętrzną
pamięć USB dla PVR i Time-Shift, wybrać domyślny czas nagrywania itd. W
tym menu można również włączyć/wyłączyć funkcję automatycznego
przesunięcia czasowego.

      17



18

7) Ustawienia systemowe - w Ustawieniach można sprawdzić numer wersji

aplikacji oraz zresetować aplikację do ustawień  fabrycznych

[TV MENU -USTAWIENIA - SYSTEM]

5.8 Instalacja

Funkcja instalacji w menu  pomaga w profesjonalnym wyszukiwaniu 

kanałów telewizyjnych i radiowych. 

6 Rozrywka w Androidzie Media Box 

Dzięki pełnej mocy platformy Android odbiornik multimedialny 

przekształca Twój telewizor w inteligentny ekran.  Możesz oglądać 

telewizję, przeglądać wiadomości, sieć społecznościową itp. 

6.1 Zainstaluj aplikację z NesTV Star Shop 

Naciśnij przycisk home, aby wyświetlić stronę główną, wejdź w moje 

app i wybierz żądaną aplikację.
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W sklepie NesTV Star Shop są tysiące aplikacji. 

Możesz zainstalować swoją ulubioną aplikację na telewizorze.

6.2 Zainstaluj aplikację z zewnętrznej pamięci USB / karty SD Pobierz plik 

instalacyjny aplikacji (* .apk) na komputer i skopiuj go do pamięci USB / SD. 

Podłącz pamięć USB / kartę SD do odbiornika multimediów i naciśnij przycisk 

Strona główna, aby wyświetlić program uruchamiający. Możesz zainstalować 

aplikację z pamięci USB / karty SD za pomocą AppInstaller lub FileBrowser na 

liście “Wszystkie Aplikacje”.
1
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Uruchom AppInstaller, aby wybrać pamięć USB / SD i przeglądaj plik 
APK, naciśnij przycisk OK, aby go zainstalować.

6.3 Dostosuj program 

Możesz dodać preferowaną aplikację do strony głównej i szybko ją 
uruchomić. Naciśnij przycisk TV Menu. Teraz wybierz ikonę [+/-] i naciśnij 
przyciskOK.
Następnie możesz dodać preferowaną aplikację do strony głównej. 

Choice device to scan apks - wybór urządzenia do skanowania apków.
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6.4 NesTV dostarcza nowych wrażeń rozrywkowych

Pobierz aplikację NesTV z Google Play Store na swój telefon komórkowy 

i połącz się z Wi-Fi za pomocą odbiornika multimediów.  

• Kontroluj odbiornik na smartfonie
• Oglądaj telewizję na żywo na smartfonie
• Zarządzaj listą kanałów na smartfonie
• Udostępnij wideo / muzykę / zdjęcie na dużych ekranach

telewizyjnych ze smartfonu.

Pobierz NesTV ze Sklepu Google Play lub aplikacji APP na iOS.
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Podłącz odbiornik do routera przez Ethernet. Upewnij 

się, że smartfon łączy się z tą samą siecią LAN za 

pomocą odbiornika. Otwórz NesTV na smartfonie.

Połącz się z NesTV. NesTV chce skanować i 

wyświetlać odbiornik w bieżącej sieci LAN. NesTV 

chce połączyć się z odbornikiem automatycznie.

Przejdź do menu, aby sterować odbiornikiem z inteligentnego telefonu.

1) Tryb tabliczki dotykowej: przesuń w lewo / w prawo, aby przesunąć kursor, przesuń w
górę / w dół, aby przesunąć kursor lub kanał kanału. Kliknij, aby potwierdzić.
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2) Tryb myszy:Click here to enable mouse mode, control the STB in mouse mode on smart

Phone 

Kliknij tutaj, aby włączyć tryb 

myszy, aby kontrolować odbiornik 

Panel dotykowy, kontroluj 

odbiornik w trybie touch pad na 

smartfonie 
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3) Tryb wirtualnego zdalnego sterowania

4) Pobierz listę aplikacji na odbiornik na smartfonie i otwórz ją na .urządzeniu.

Kliknij tutaj, aby włączyć tryb 

wirtualnego zdalnego sterowania do 

sterowania odbiornikiem w wirtualnym 

pilocie na smartfonie 

Kliknij tutaj, aby uzyskać 

listę aplikacji odbiornika 

na smartfonie i otworzyć 

ją na odbiorniku. 
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Przejdź do menu DTV, aby oglądać telewizję na żywo i zarządzać listą kanałów na 
smartfonie.

Live TV Channel 

7 Days EPG 

Zmień na ostatni kanał 

Przejdź do nast. kanału 

O  glądanie na ekranie 

telewizora

Oglądanie na pełnym 

ekranie na smartfonie 
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Dotknij krótkich informacji 

EPG, aby wyświetlić 

szczegóły EPG. Dodaj czas 

nagrywania w menu EPG. 

Dotknij tutaj, aby dodać 

bieżący kanał do grupy 

ulubionych. 
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Dotknij tutaj, aby 

wyświetlić listę kanałów 

Kliknij tutaj, aby zmienić 

kanał na smartfonie. 

by szybko Kliknij tutaj, 

znaleźć kanał. 
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Wpisz tutaj słowo kluczowe, 

aby znaleźć kanał. 

Dotknij tutaj, aby filtrować 

listę kanałów przez satelitę. 
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Przejdź do menu DLNA, aby udostępnić wideo / muzykę / zdjęcia na ekranie telewizora.

Kliknij tutaj, aby 

zarządzać listą kanałów 

na smartfonie. Domyślne 

hasło to 0000 

Przesuń     w lewo,aby wyświetlić menu 

edycji.

Dodaj do ulubionych grupy 

Zablokuj kana ł 

Pomiń kanał 

Zmień nazwę kanału 

Usuń kanał 
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Dotknij tutaj,przejdź do DLNA 

menu.

Kliknij tutaj, aby udostępnić 

wideo.
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7 Ustawienia systemowe i aktualizacja systemu 

Ustawienia systemowe i uaktualnienia pomagają w ustawieniu skrzynki z 

wcześniejszymi ustawieniami, takimi jak wyjście wideo / audio, połączenie 

sieciowe, Bluetooth itp.  

7.1 Ustawienia systemowe 

Wybierz ikonę Ustawienia i naciśnij przycisk OK. 

Możesz ustawić sieć, wyświetlacz ekranu, wyjście wideo / audio, język itp.  

Wideo na duży ekran 

telewizora 
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Wybierz “Więcej ustawień” (“More settings”), aby otworzyć ustawienia 
systemu Android i przejść do ustawień zaawansowanych. 
Uwaga: nie zalecamy użytkownikowi konfiguracji skrzynki multimediów bez 
sprawnego mastera. 

Mediabox może zostać zaktualizowany poprzez pamięć USB / SD i OTA. Możesz 

zobaczyć powiadomienie o aktualizacji online na stronie głównej, gdy nowe 

oprogramowanie będzie dostępne w Internecie. Kliknij powiadomienie, aby 

pobrać nowe oprogramowanie i uaktualnić pole multimediów. 

Możesz pobrać nową wersję z naszej strony internetowej obsługi klienta i 

zaktualizować skrzynkę multimediów poprzez pamięć USB / SD. Naciśnij przycisk 

HOME na pilocie TV, wybierz “moje app”– Aktualizacja – Aktualizacja lokalna.

7.2 Aktualizacja systemu 
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Wybierz pakiet aktualizacji z karty USB / SD, aby zaktualizować pole multimedi ó w.
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8 Rozwiązywanie problemów

8.1 Brak sygnału na HDTV 

¬ Sprawdź, czy kabel HDMI jest podłączony.
¬ Sprawdź, czy wybrałeś prawidłowe wejście HDMI na telewizorze HDTV.
¬ Sprawdź kabel antenowy, wymień kabel lub podłącz kabel mocno do 

odbiornika.
¬ Ustaw poprawnie parametry tunera w menu instalacji.
¬ Sprawdź połączenia antenowe.

8.2 Nie można włączyć odbiornika multimediów.
¬ Sprawdź, czy złącze zasilania jest podłączone do gniazda prądu stałego w 

telewizorze.
¬ Sprawdź, czy zasilacz jest stabilny.  
8.3 Nie można połączyć się z siecią 

¬ Upewnij się, że kabel sieciowy jest podłączony i podłączony Ethernet działa 
dobrze. 

Upewnij się, że sieć Wi-Fi jest podłączona, a klucz zabezpieczający dla 
zaszyfrowanej sieci jest poprawny. 
Upewnij się, że wybierasz poprawne ustawienia adresu IP. 

8.4 Niektóre telewizory HDTV nie wyświetlają całego obrazu 
¬ Ustaw współczynnik ekranu na ekranie telewizora HDTV jako 

automatyczny.
¬ W telewizorze HD przejdź do Menu> Ekran> Naciśnij przyciski strzałek, aby 

wybrać rodzaj proporcji> Wybierz automatycznie wyświetli cały ekran.  

8.5 Pilot zdalnego sterowania nie działa 

¬ Sprawdź, czy baterie są w porządku i czy są prawidłowo włożone do pilota. 
- Upewnij się, że żadne obiekty nie blokują ścieżki między pilotem zdalnego
sterowania a obszarem czujnika sygnału na produkcie.
Upewnij się, że odległość między pilotem a pudłem nie jest większa niż 5
metrów.

¬ Sprawdź, czy baterie nie są naładowane, a jeśli są wyczerpane, wymień 
baterie w pilocie. 

8.6 Brak obrazu i dźwięku.
¬ Sprawdź poprawność podłączenia wyjścia audio / wideo z urządzenia do 

telewizora.
¬ Naciśnij przycisk MUTE Włącz telewizor. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU

    Interfejs    LNB in, USB2.0*2, HDMI, Ethernet, MICRO SD SLOT,DC 12V
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DVBS2 Tuner 
Tuner Type: 
F-Type
Frequency Range:
950 ～ 2150MHz
Input Impedance:
75Ω
LNB Power and  Polarization:
Vertical 13VDC;Horizontal 18VDC @ 400mA (max) 22KHz±0.4KHz(0.6V±0.2V)tone, Overload Protection
Input Level Range:
-65dBm ～ -25dBm
Loop-Through:
none

DVBS2 Channel Decoder
DVBS Demod : 
inside  
DVBS Demodulation :
QPSK, 8PSK  
DVBS Symbol Rate:  
2 ～ 45MSPS（Code Rate 1/2） 
DVBS Code Rate:  
1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 for DVBS, 1/4,1/3,2/5,1/2,3/5,2/3,3/4,5/6,8/9,9/10 for DVBS2

Environment 
Input Voltage: 
DC 12V/1.5A 
Consumption : 
Max 18W  
Standby:  
＜0.5W 
Storage Temperature: 
-40～60℃
Operating Temperature:
-5～45℃
Humidity:
<95％
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