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Bezpieczeństwo

Utylizacja -Ochrona środowiska
Recykling

Ogólne funkcje / wyposażenie

Wygląd odbiornika: przód / tył
Pilot zdalnego sterowania (RCU) 

Pierwsza instalacja / asystent

Wyszukaj programy (automatyczne wyszukiwanie)

Szukaj programów (wyszukiwanie ręczne)

Ustawienia fabryczne / PIN

Struktura menu / sterowanie menu

Rozwiązywanie problemów 11 

1.1 Bezpieczeństwo
• To urządzenie jest zgodne z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.
• Przed uruchomieniem przeczytaj uważnie instrukcje bezpieczeństwa i trzymaj instrukcję

obsługi w zasięgu ręki.
• Przestrzegaj ostrzeżeń na urządzeniu i w instrukcji obsługi.
• Nigdy nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzeń elektrycznych bez nadzoru.

Warunki otoczenia: 
Chroń urządzenie przed wilgocią i ciepłem i nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych. Otwarte źródła ognia, takie jak palące się świece, nie mogą być 
umieszczane na urządzeniu. Unikaj umieszczania odbiornika w miejscach słabej wentylacji.
Należy zachować odstęp co najmniej 10 cm powyżej i co najmniej 5 cm od boku urządzenia,
aby powstałe ciepło mogło być bez przeszkód odprowadzane. Nie umieszczaj przedmiotów
wypełnionych płynami, jak np. wazony na urządzeniu. Unikaj przedostawania się ciał obcych
i płynów do urządzenia. Nie wystawiaj urządzenia na kapiącą lub pryskającą wodę.

Połączenie sieciowe: 100 - 240V AC, 50 / 60Hz. Odbiornik podłączaj tylko do zasilania po
podłączeniu wszystkich kabli. Unikaj przeciążania gniazdka elektrycznego, linii zasilających
lub zasilacza. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

Odłącz od sieci podczas długotrwałej nieobecności. Jeśli urządzenie pozostanie bez nadzoru
przez dłuższy czas (np. Święta), należy całkowicie odłączyć je od sieci.

Ochrona odgromowa: Aby chronić odbiornik, wyłącz go podczas burzy i wyciągnij wtyczkę 
sieciową i kabel antenowy. Chroni to odbiornik przed uszkodzeniem spowodowanym
przepięciem.

Podłączanie urządzeń peryferyjnych: Odłącz urządzenie od zasilania przed podłączeniem
lub odłączeniem kabli do anten, telewizorów i innych urządzeń.



1. 1 Bezpieczeństwo

Instalacja: Umieść urządzenie na odpowiedniej powierzchni.

Usterki: W przypadku uszkodzenia kabla sieciowego lub urządzenia należy natychmiast odłączyć 
wtyczkę sieciową od gniazda sieciowego. Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać 
urządzenia.

!!!!Ostrzeżenie dotyczące baterii : Uwaga: Dzieci mogą wziąć baterie do ust i połknąć je.
Nieszczelne baterie mogą spowodować uszkodzenie pilota. Jeśli odbiornik nie jest używany przez
dłuższy czas, wyjmij baterie z pilota.

Używaj tylko oryginalnych części lub części zalecanych przez twojego sprzedawcę, aby zapobiec
uszkodzeniu urządzenia lub obrażeniom. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia spowoduje
unieważnienie gwarancji na urządzenie. Każda interwencja i naprawa może być wykonana tylko
przez wykwalifikowanego specjalistę!

Przeznaczenie: Odbiornik cyfrowy służy do odbioru telewizji cyfrowej lub programów
radiowych w sektorze prywatnym. Jest przeznaczony wyłącznie do tego celu i może być 
wykorzystywany tylko w tym celu. Obejmuje to również przestrzeganie wszystkich
informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, w szczególności instrukcji
bezpieczeństwa.

Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może prowadzić do uszkodzenia mienia, a nawet
obrażeń ciała. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z
nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa lub niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem.

Naprawy w odbiorniku mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby, które posiadają 
odpowiednią wiedzę na temat elektroniki użytkowej. Oznacza to również, że każda osoba, która
składa, łączy, działa, czyści lub pozbywa się tego odbiornika, zapoznała się z pełną instrukcją 
obsługi urządzenia w celu zapewnienia jego zamierzonego użycia. W tym celu należy zachować 
instrukcję obsługi.

1.2 Utylizacja - Ochrona środowiska
Informacje dotyczące usuwania przez użytkownika (prywatne gospodarstwa
domowe) poza Unią Europejską:
Jeśli chcesz pozbyć się tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami w
celu uzyskania informacji na temat bezpiecznego dla środowiska usuwania w
Twoim kraju. Dostarczenie tego produktu do kompetentnego organu 
powoduje, że produkt jest usuwany w sposób przyjazny dla środowiska. W ten
sposób przyczyniasz się do ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego.

-

-



1.3 Recykling 

2.1 Ogólne funkcje / wyposażenie

- LINUX Enigma2, Multiboot (opcja)
- Procesor: procesor czterordzeniowy ARM Cortex A53 (ARMv?)
- Chip Hisilicon Hl3798MV200
- Procesor czterordzeniowy 15 000 DMIPS, 4x 1,6 GHz
- Funkcja High Dynamic Range (HDR / HDR10)

- Pamięć RAM DDR4 1 GB / Pamięć eMMC Flash 8 GB
- Transkodowanie w standardzie HEVC264 i HEVC265
- Dekodowanie 10-bitowe 4K przy 60 fps
- Funkcja Picture-in-Picture w SD, HD i 4K UHD

- Wyjście HDMI 2.0a
- Tuner DVB-S2x z szybką funkcją blindscan i multistream
- Automatyczne / ręczne wyszukiwanie kanałów
- Port USB 2.0 (tył) / port USB 3.0 (tył)
- Czytnik kart inteligentnych Xcrypt oraz czytnik kart SD

- Obsługa DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2, USALS
- Włącznik zasilania
- Port podczerwieni

- Połączenie AV (audio CVBS / R-L)

- Połączenie sieciowe 10/1 00Mbit

- Wyświetlacz 7-segmentowy
- Sprzętowa funkcja blindscan

- OpenGL ES 2.0 / 1.1
- GPU Mali 450
- Dekodowanie video HEVC H.265
- zewnętrzne zasilanie 12 V

- Wyjście optyczne audio S / PDIF

- Nieograniczona lista kanałów dla telewizji i radia

- EPG (Electronic Program Guide)

- Skin (dostępna jest również własna skóra AX)

- Listy ulubionych

- OSD w wielu językach

- Możliwość rozbudowy oprogramowania o wiele darmowych wtyczek (aplikacje)

- Pobór mocy 0,5 W w trybie czuwania

- Standard wideo PAL G / 25 Hz, NTSC

- Format obrazu 4: 3/16: 9
- Letterbox na telewizory 4: 3

.. 

Opakowania, które nie są już potrzebne, nadają się do recyklingu i zasadniczo powinny
być poddane recyklingowi.
Zużyte baterie lub akumulatory nie należą do śmieci domowych. Powinny zostać
przekazane w odpowiednim punkcie zbiórki. Informacje o punktach zbiórki możesz
uzyskać od lokalnych władz.



3.1 Przedni panel 

2 

1. SD / RESET

2. STANDBY

3.LED

4.WYŚW. LCD

5. CA SLOT

3 4 

Gniazdo na karty SD / przycisk resetowania

Przycisk przełączania - tryb gotowości, tryb pracy

Dioda LED (zielony (włączony), czerwony (tryb gotowości)

Kanał, program i wyświetlanie czasu

Po prawej stronie jest czytnik kart dostępu warunkowego

3.2 Tył / podłączenia

1. SATIN

2. OPTICAL

3 AV

4. use 3.o

5. use 2.0

6. HDMI

7. ETHERNET

8. IR

9. DC IN

10. POWER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Podłączenie kabla antenowego do systemu satelitarnego

Optyczne wyjście audio (S / PDIF)

Wyjście audio / wideo do telewizora

Port USB 3.0
Port USB 2.0
Port HDMI 

Port sieciowy RJ-45 / port LAN

Gniazdo podczerwieni IR 

Gniazdo zasilania 12V / 2A

Mechaniczny przełącznik zasilania (ON / OFF)

.. 



4.1 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 
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Przycisk włączania / wyłączania

Włącz / wyłącz dźwięk

Ustawienia dźwięku / głosu

Ustawienia napisów

Tryb wideo

Pomoc

Klawisze numeryczne - Do wyboru 

programu oraz programowania 

(1-0 / A-Z)

Strona do tyłu / do przodu

Teletekst

Lista ulubionych

Kolorowe przyciski (CZERWONY, 
ZIELONY, ŻÓŁTY, NIEBIESKI) -

różne funkcje w menu

Program - historia

Informacje o programie

Wyjście

Przewodnik po programach 

Przyciski nawigacyjne w menu

(Góra / dół / prawo / lewo)

Przycisk potwierdzenia 

VOL = regulacja głośności

CH = przełączanie kanałów

Wywołanie listy

Przycisk menu / sterowanie menu
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4.1 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA  
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Funkcja play / pauza

Przycisk nagrywania *)

Funkcja zatrzymania - stop

Szybki podgląd odtwarzania (wstecz)

Wywołanie listę timerów
Szybki podgląd odtwarzania

Otwórz listę kanałów telewizyjnych

Wywołanie listy programów 
radiowych

Zwróć uwagę
podczas wkładania
baterii na właściwą
polaryzację!

ODBIORNIK

I I ........................... . 

Zawsze kieruj
pilota na 
odbiornik. 
Odległość nie
powinna być 
większa niż 7m.
Kąt nie powinien
przekraczać 30 °.
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*) FUNKCJA NAGRYWANIA OPCJONALNA 



5.1 Pierwsza instalacja

Użyj kreatora automatycznej instalacji, który
przeprowadzi Cię przez wstępne

programowanie. 

Najpierw wybierz wejście sygnału video

(HDMI lub JACK) - użyj przycisków w górę/w

dół na pilocie, aby dokonać wyboru.

NaciśnijOK, aby potwierdzić wybór.

Następnie pojawi się komunikat:
"Użyj automatycznego wykrywania trybu".

Ta opcja odczytuje wszystkie obsługiwane

tryby z telewizora.

Wyłącz go tylko wtedy, gdy chcesz dostosować 
preferowaną konfigurację. Wybierz Tak / Nie i

potwierdź wybórOK.

Na ekranie zostaną wyświetlone dane

rozdzielczości. Za pomocą przycisków w górę /

w dół wybierz żądaną rozdzielczość i

potwierdź wybór za pomocą OK.

Następnie wybierz częstotliwość odświeżania i

potwierdź wybór przyciskiem OK na pilocie.

Teraz wybierz swój język za pomocą 
przycisków w górę / w dół i potwierdź wybór

przyciskiem OK na pilocie.

.. 



Kreator poprowadzi Cię teraz przez

podstawowe ustawienia odbiornika. 

Naciśnij przycisk OK na pilocie, aby przejść 
do następnego kroku.

Użyj przycisków góra / dół, aby wybrać, czy
chcesz użyć kreatora do ustawień 
podstawowych funkcji. Potwierdź wybór

przyciskiem OK na pilocie.

Teraz przejdziesz do podstawowych 

ustawień.

Tutaj skonfigurujesz swoje ustawienia 

(satelita), niezależnie od tego, czy używasz 1,

2 czy więcej LNB. To ustawienie można

wykonać ręcznie lub automatycznie. Na

przykład:
Jeśli używasz 2 LNB (np. Astra 19.2 ° i Hotbird

13 °), wybierz Tryb DiSEqC A / B - port A i 

port B ustawione w trybie automatycznym. 

Po zatwierdzeniu i naciśnięciuOK zostaną
znalezione satelity. Twój odbiornik jest już
gotowy do odbioru programów telewizji 
satelitarnej.

W następnym menu dokonujesz wyboru, czy
ma zostać uruchomione automatyczne

wyszukiwanie kanałów, czy też uruchomisz je
później (wyszukiwanie ręczne).

.. 



Jeśli wybierzesz „Tak, wykonaj automatyczne

wyszukiwanie”, odbiornik zeskanuje wszystkie

programy satelity. Po zakończeniu skanowania

potwierdź wyszukiwanie przyciskiem OK na

pilocie. 

Jeżeli wybierzesz " Nie, zeskanuję ręcznie

później", automatycznie przejdziesz do

Kreatora Sieci - konfiguracja internetu.

Jeżeli wybrałeś "automatyczne wyszukiwanie",

po zeskanowaniu programów uruchomi się
Kreator Sieci z zapytaniem, czy chcesz podłączyć
odbiornik do internetu? Klikając OK rozpoczniesz

proces konfiguracji.
Będąc w Kreatorze Sieci możesz aktywować lub

dezaktywować dostęp do sieci. Możesz również
wybrać czy odbiornik ma automatycznie uzyskać
adres IP z routera, czy też chcesz go przypisać
ręcznie i na stałe. Wyboru dokonujesz za pomocą
przycisków w górę / w dół / w prawo / w lewo.

Wybór potwierdzasz za pomocą OK.

Pojawi się komunikat "Twój odbiornik jest już 
gotowy do użycia. Twoje połączenie

internetowe działa". Naciskając przycisk OK na

pilocie, przejdziesz do oglądania telewizji.

.. 



9.1 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed skontaktowaniem się z lokalnym punktem serwisowym , prosimy o uważne przeczytanie
poniższych wskazówek. UWAGA: jeśli antena jest pokryta śniegiem lub sygnał jest osłabiony
przez ulewne deszcze , jakość dźwięku i obrazu może zostać chwilowo pogorszona. Jeśli słaba
jakość audio i wideo wystepuje   z powodu złych warunków atmosferycznych , należy sprawdzić,
czy antena satelitarna jest zorientowana w pierwotnym kierunku i czy nie jest pokryta 
śniegiem . Należy także sprawdzić , czy LNB nie jest uszkodzony.

1. Brak obrazu na ekranie telewizora

• Sprawdź najpierw , czy odbiornik jest włączony i działa w trybie roboczym.
• Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do telewizora i urządzenia.
• Sprawdź, czy kabel satelitarny jest prawidłowo podłączony do urządzenia.
• Sprawdź, czy wybrany kanał jest obecnie nadawany.
• Sprawdź, czy wybrany kanał jest szyfrowany, a jeśli tak, to czy posiadasz  kartę dostępu.

2. Problem z jakością dźwięku

• Sprawdź, czy kabel audio jest prawidłowo podłączony.
• Sprawdź poziom głośności telewizora i produktu nie jest ustawiona na 0.
• Sprawdź, czy urządzenie lub telewizor ma wyłączony tryb MUTE.
• Spradź, czy opcje audio są odpowiednie dla kanału, który akurat oglądasz.

3. Problemy z pilotem

• Sprawdź, czy baterie są prawidłowo zamontowane.
• Jeśli pilot był od dawna eksploatowany wymień baterie.
• Skieruj pilota w stronę urządzenia.
• Upewnij się, że nic nie blokuje wyświetlacz na przednim panelu.

4. Problem z wyszukaniem kanału.

• Upewnij się, czy głowica jest prawidłowo skonfigurowana.

• Sprawdź, czy kabel antenowy jest prawidłowo podłączony.

5. Problem z oglądaniem zaszyfrowanych kanałów

• Sprawdź, czy masz odpowiednią kartę  dostępu warunkowego.
• Obejrzyj kartę dostępu warunkowego w celu wykrycia uszkodzeń, jeśli wszystko jest

w porządku włóż ją z powrotem i ponownie uruchom odbiornik.
• Sprawdź, czy Twój system prawidłowo wykrywa karty dostępu warunkowego.

6. Nagrywanie

• Sprawdź, czy dysk twardy ma wystarczająco dużo miejsca do nagrywania.

• Sprawdź, czy nie istnieje konflikt między timerami nagrywania.

7. Hałas

• Gdy dysk twardy jest uruchomiony, można słyszeć szum.



Deklaracja zgodności

Niniejszym producent / dystrybutor:
AX TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp. k.
Szczecińska 1 W; 72-003 Dobra; Polska
że AX 4K BOX HD60 jest zgodny z zasadniczymi 
wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami 
Dyrektywy RED directive 2014/53 / UE.

Deklarację zgodności można uzyskać w dowolnym 
momencie od producenta lub dystrybutora.

Ponadto urządzenie ma znak CE. CE: 


	
	Blank Page

	Blank Page
	Blank Page



