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Instrukcja obs∏ugi Cyfrowego Odbiornika Satelitarnego (DSB)
Niniejsza instrukcja zawiera informacje potrzebne do zainstalowania, 
nastawienia i korzystania z cyfrowego odbiornika satelitarnego firmy Philips. 
Przedstawia ona wszystkie czynnoÊci zwiàzane z obs∏ugà urzàdzenia, 
opisuje pilot zdalnego sterowania, funkcj´ e-line, informator o audycjach (e-guide) 
oraz menu instalacji i konfiguracji (e-menu). Aby zapewniç pe∏ne wykorzystanie
wszystkich mo˝liwoÊci DSB, nale˝y najpierw dok∏adnie przeczytaç ca∏à instrukcj´, 
a nast´pnie, krok po kroku, wykonaç zawarte w niej polecenia.

Zestaw do odbioru telewizji satelitarnej
Do dzia∏ania DSB niezb´dna jest karta abonencka, czasza anteny satelitarnej 
oraz odbiornik telewizyjny. Mo˝na przy tym zawsze korzystaç z telewizji naziemnej.
Czasza anteny satelitarnej stanowi integralnà cz´Êç zestawu. Odbiór programów
satelitarnych oraz dzia∏anie DSB zale˝y od prawid∏owej instalacji anteny satelitarnej.

Czasza anteny satelitarnej

Telewizor

Cyfrowy odbiornik satelitarny (DSB)

Telewizja naziemna
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1. INSTALACJA URZÑDZENIA

1.1. ROZPAKOWANIE

Na poczàtku nale˝y sprawdziç i zidentyfikowaç nast´pujàce elementy zawarte
w opakowaniu DSB:
- Cyfrowy odbiornik satelitarny
- Pilot zdalnego sterowania + 2 baterie
- Kabel zasilajàcy
- Kabel antenowy RF 
- Kabel Euro A/V
- Instrukcja obs∏ugi

W przypadku braku jakiegokolwiek elementu lub jego uszkodzenia nale˝y
natychmiast zwróciç si´ do dystrybutora CYFRY+.

1.2. WYGLÑD TERMINALA

WIDOK OD TY¸U

4 76 82 31 5

1. Gniazdo zasilania 230V ~ 50 Hz.

2. Port szeregowy RS 232.
3. Euroz∏àcze A/V do pod∏àczenia

odbiornika telewizyjnego 
i magnetowidu.

4. Gniazda prawego i lewego kana∏u 
(R – L) audio do urzàdzeƒ hi-fi.

5. Pokr´t∏o prze∏àczania kana∏ów.
6. Gniazdo wejÊciowe anteny telewizji

naziemnej (ANT IN).
7. Gniazdo wyjÊciowe antenowe UHF

(UHF ANT OUT).
8. Gniazdo wejÊciowe anteny satelitarnej

(SAT IN).
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WIDOK OD PRZODU

1. Os∏ona gniazda karty kodowej.
2. Lampka kontrolna karty kodowej.
3. Gniazdo karty kodowej (za os∏onà).
4. Przycisk INFO.
5. Okienko odbiornika promieni podczerwonych 

zdalnego sterowania/wskaênik trybu czuwania (STAND-BY).
6. Przycisk GUIDE.
7. WyÊwietlacz alfanumeryczny.
8. Przycisk MENU.
9. Przycisk OK.
10. Przyciski w gór´/w dó∏/∑w lewo/w prawo.
11. Przycisk trybu czuwania (STAND-BY).
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1.3. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

i
I II

EPG

OPTS

SIEå

0-9

POWRÓT

PRZEWODNIK 

PO PROGRAMACH

I-II (ZMIANA WERSJI

J¢ZYKOWEJ)

W GÓR¢/KANA¸ +

W PRAWO 

OK

POPRZEDNI KANA¸

STRONA +

NAPISY EKRANOWE

TEMATYKA

TV/SAT

OPCJE (MENU)

INFORMACJE 

W LEWO 

W DÓ¸/KANA¸ –

STRONA  –

ULUBIONE
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2. POD¸ÑCZENIA

2.1. POD¸ÑCZENIE DO TELEWIZORA (LUB MAGNETOWIDU)
PRZEZ EUROZ¸ÑCZE A/V

Najlepszà jakoÊç obrazu i dêwi´ku uzyskuje si´, ∏àczàc DSB z odbiornikiem
telewizyjnym bezpoÊrednio lub przez magnetowid, u˝ywajàc euroz∏àcza A/V.
U˝ywajàc za∏àczonego przewodu, nale˝y pod∏àczyç euroz∏àcze A/V na tylnej
Êciance DSB do odpowiedniego gniazda w odbiorniku telewizyjnym 
lub magnetowidzie.

Telewizor

Cyfrowy odbiornik satelitarny (DSB)

... lub ...
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2.2. POD¸ÑCZENIE DO TELEWIZORA (LUB MAGNETOWIDU)
PRZEZ GNIAZDO ANTENOWE

- Wyjàç przewód antenowy telewizji naziemnej z gniazda odbiornika telewizyjnego
(lub magnetowidu).

- U˝ywajàc do∏àczonego do zestawu przewodu antenowego, nale˝y po∏àczyç wyjÊcie
antenowe DSB (ANT OUT) z wejÊciem antenowym odbiornika telewizyjnego 
(lub magnetowidu).

- Po dostrojeniu odbiornika TV (lub magnetowidu) do odbiornika satelitarnego kabel
antenowy telewizji naziemnej nale˝y pod∏àczyç do gniazda ANT IN z ty∏u
odbiornika satelitarnego.

Pod∏àczenie poprzez gniazdo antenowe spowoduje, ˝e dêwi´k b´dzie monofoniczny.

Je˝eli do zestawu pod∏àczony jest magnetowid, to mo˝na nagrywaç audycje
zarówno z telewizji naziemnej, jak i satelitarnej. Przed nagrywaniem programów
satelitarnych nale˝y najpierw wybraç i nastawiç w∏aÊciwy program na DSB. 

Czasza anteny satelitarnej

Telewizor

Cyfrowy odbiornik satelitarny (DSB)

Telewizja naziemna

Magnetowid

... lub ...
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2.3. PORT SZEREGOWY 

Odbiornik DSB jest wyposa˝ony w gniazdo komunikacji szeregowej w standardzie 
RS 232, przeznaczone do wykorzystania w przysz∏oÊci. Nie wolno pod∏àczaç
˝adnych urzàdzeƒ do gniazda portu szeregowego.

2.4. POD¸ÑCZENIE PRZEWODU ZASILAJÑCEGO

- Pod∏àczyç kabel zasilajàcy do gniazda na tylnej Êciance urzàdzenia.
- W∏àczyç wtyczk´ do gniazda zasilajàcego.
- Na wyÊwietlaczu DSB uka˝e si´ „00:00”, co oznacza, ˝e urzàdzenie jest w∏àczone
i znajduje si´ w trybie czuwania.

UWAGA! Podczas pierwszego uruchomienia urzàdzenia wyÊwietlacz mo˝e byç
wygaszony do 1 minuty, zanim pojawi si´ wskaênik zegara (00:00). W tym
czasie wykonywana jest inicjalizacja odbiornika i prosimy o niewy∏àczanie
dekodera i nienaciskanie ˝adnych klawiszy. Po nastrojeniu urzàdzenia 
do odbioru sygna∏u z konkretnego satelity informacje o us∏ugach obejmujàce
informator o audycjach (Electronic Program Guide = e-guide) i aktualny czas
zostanà automatycznie odczytane przez DSB bezpoÊrednio z satelity. Aktualny
czas zostanie wtedy automatycznie ustawiony i pokazany na wyÊwietlaczu.
Korygowanie czasu nie b´dzie wymagane.
W czasie gdy odbiornik DSB nie jest u˝ywany, zaleca si´, aby urzàdzenie
znajdowa∏o si´ w trybie czuwania (Stand-by), a karta kodowa by∏a
pozostawiona w kieszeni czytnika. Umo˝liwi to bie˝àcà aktualizacj´ informacji
o us∏ugach i autoryzacji dost´pu do kana∏ów. 

OSTRZE˚ENIE
NIE WOLNO DOKONYWAÆ ˚ADNYCH ZMIAN PO¸ÑCZE¡ PO W¸ÑCZENIU
URZÑDZENIA DO SIECI. NAPRAW¢ URZÑDZENIA I ZDEJMOWANIE JEGO
POKRYWY MO˚E WYKONYWAÆ TYLKO WYKWALIFIKOWANY SERWIS.
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3. INSTALACJA ODBIORNIKA

Aby zaprogramowaç terminal cyfrowy, nale˝y wykonaç poni˝sze czynnoÊci:
- w∏o˝yç kart´ abonenckà do przeznaczonej dla niej kieszeni (napisem do góry)
- w∏àczyç terminal za pomocà przycisków kursora „W gór´”, „W dó∏” z przedniej
Êciany lub wciskajàc przycisk „ ” nadajnika zdalnego sterowania (pilot)

- w przypadku gdy telewizor jest pod∏àczony przez gniazdo antenowe, nale˝y
w dekoderze ustawiç cz´stotliwoÊç remodulatora (patrz rozdzia∏ 3.6.)

Instalacja terminala DSB jest wykonywana w trzech etapach:
- konfiguracja dekodera
- sprawdzanie poziomu sygna∏u
- wyszukiwanie programów

3.1. KONFIGURACJA DEKODERA

Aby wejÊç do „Menu g∏ównego”, nale˝y nacisnàç na pilocie przycisk „MENU”.
Mo˝na to zrobiç te˝ z panelu przedniego dekodera przyciskiem „OPTION”, pojawi
si´ wtedy „Menu g∏ówne”.
U˝ywajàc klawiszy strza∏ek na pilocie, wybierz „Instalacja” i naciÊnij „OK” na pilocie.
Pojawi si´ menu „Instalacja”. 

JeÊli znajduje si´ tam symbol k∏ódki, to dekoder za˝àda wprowadzenia kodu PIN.
Nale˝y wtedy wprowadziç PIN-kod – fabryczna jego wartoÊç to 0000 – lub indywidu-
alnà wartoÊç, jeÊli wczeÊniej zosta∏ zmieniony. JeÊli przy wprowadzeniu PIN-kodu pojawià
si´ problemy, wówczas prosimy o kontakt z instalatorem lub Centrum Telefonicznym
Abonenta.
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Nast´pnie pojawi si´ nowy ekran, gdzie nale˝y skorzystaç z opcji „Konfiguracja
automatyczna”. JeÊli ta opcja zostanie wybrana i zatwierdzona dwukrotnie
przyciskiem „OK”, wówczas pojawi si´ komunikat „Skonfigurowano dla CYFRY+”.
Oznaczaç to b´dzie, ˝e w dekoderze zosta∏y zmienione wszystkie parametry
na takie, które gwarantujà poprawne dzia∏anie urzàdzenia z sygna∏em CYFRY+.

3.2. SPRAWDZANIE POZIOMU SYGNA¸U

Aby sprawdziç poziom sygna∏u, nale˝y z menu „Instalacja” wybraç „Znajdê Satelit´” 
i nacisnàç dwukrotnie „OK”.
Terminal poka˝e nam poziom sygna∏u – „zgrubnie” (na poziomie 40 lub wi´cej) 
oraz „precyzyjnie” (minimum 20).

Zatwierdzamy przyciskiem „OK” i wracamy do menu „Znajdê Satelit´”. 
Podobnie post´pujemy, chcàc sprawdziç inne parametry zwiàzane
z odbiorem kana∏ów z pakietu CYFRY+.

3.3. WYSZUKIWANIE KANA¸ÓW

JeÊli zatwierdzi∏eÊ poprawne poziomy sygna∏u przyciskiem „OK” i wybra∏eÊ strza∏kà
z pilota opcj´ „Znajdê Kana∏y”, równie˝ zatwierdzajàc jà przyciskiem „OK”, 
wówczas rozpocznie si´ wyszukiwanie kana∏ów.

- Na ekranie zostanie wyÊwietlony komunikat „Wyszukiwanie informacji o sieci”.
- Zaraz po znalezieniu sieci telewizji satelitarnej jej nazwa zostanie wyÊwietlona
na ekranie.
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- Po pewnym czasie na ekranie zostanie wyÊwietlony komunikat „Poszukiwanie
informacji o kanale”. Na ekranie b´dzie równie˝ wyÊwietlona skala, 
która pokazuje post´p wyszukiwania programów, jak równie˝ liczb´ dotychczas
wyszukanych kana∏ów. Proces ten mo˝e potrwaç nawet kilka minut.

- Po zakoƒczeniu wyszukania na ekranie zostanie wyÊwietlona 
lista znalezionych kana∏ów.

- Nale˝y nacisnàç przycisk „OK”, aby zainstalowaç kana∏y.

– Po zakoƒczeniu instalacji zostanie wyÊwietlony komunikat „Sieç i kana∏y
zainstalowane”. Zostanie wyÊwietlona liczba zainstalowanych kana∏ów.

– Nale˝y nacisnàç przycisk „OK”, aby zaakceptowaç instalacj´ sieci i kana∏ów.
– Nast´pnie trzeba nacisnàç kilkakrotnie przycisk „MENU” lub „BACK”, a˝ do wyjÊcia

z „Opcji” (mo˝na tak˝e przytrzymaç przez kilka sekund przycisk „MENU”).
– DSB jest teraz przygotowany do oglàdania programów satelitarnych. 

Na ekranie telewizora pojawi si´ pierwszy z listy dost´pnych kana∏ów satelitarnych.

C3313176_Instrukcja_DSB v2  18/09/2003  14:18  Page 11



12

3.4. DODATKOWE USTAWIENIA TERMINALA

3.4.1. FORMAT EKRANU

DSB obs∏uguje zarówno zwyk∏e, jak i szerokoekranowe odbiorniki telewizyjne.
- Aby ustawiç format ekranu, nale˝y uaktywniç e-menu, wciskajàc przycisk „MENU”.
- Na ekranie zostanie wyÊwietlone „Menu g∏ówne” z podÊwietlonà opcjà „Ustawienia
ogólne”.

- Aby wywo∏aç menu „Ustawienia ogólne”, nale˝y nacisnàç przycisk „OK”.
- Na ekranie zostanie wyÊwietlone menu „Ustawienia ogólne” z podÊwietlonà opcjà
„Format ekranu”.

- Aby rozpoczàç ustawianie formatu ekranu, nale˝y nacisnàç przycisk „OK”.
- Na ekranie zostanie wyÊwietlony pasek wyboru.
- Aby zmieniç bie˝àce ustawienie formatu ekranu, nale˝y u˝yç przycisków kursora
„W lewo” i „W prawo”, a nast´pnie nacisnàç przycisk „OK”.

- Nale˝y nacisnàç kilkakrotnie przycisk „MENU” a˝ do opuszczenia „Opcji” (mo˝na
te˝ przytrzymaç wciÊni´ty przycisk „MENU” przez kilka sekund).

3.4.2. R¢CZNE WYSZUKIWANIE 

OSTRZE˚ENIE
ZMIANY W KONFIGURACJI SYSTEMU MOGÑ SPOWODOWAÆ UTRAT¢
¸ÑCZNOÂCI Z SATELITÑ. ZALECA SI¢, ABY WSZELKIE ZMIANY W USTAWIE-
NIACH SYSTEMU BY¸Y WYKONYWANE PRZEZ AUTORYZOWANEGO
INSTALATORA.
JEÂLI JEDNAK ZMIENI¸EŒ TE USTAWIENIA, MO˚ESZ PRZYWRÓCIÆ
PARAMETRY FABRYCZNE POPRZEZ W¸ÑCZENIE OPCJI „CYFRA+” W MENU
„INSTALACJA” – „KONFIGURACJA AUTOM.”.
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Konfiguracja systemu okreÊlona podczas instalacji powinna byç zmieniana 
tylko przez zaawansowanych u˝ytkowników. W ten sposób mo˝na wprowadziç 
do parametrów kana∏u podstawowego dane dowolnego transpondera satelitarnego.
Powy˝sza modyfikacja umo˝liwi wyszukiwanie kana∏ów niekodowanych, emitowanych
z wybranego transpondera.
Aby przywróciç list´ programów CYFRY+, nale˝y przestawiç anten´ na satelit´
HOTBIRD 13°E i wykonaç po kolei czynnoÊci opisane w rozdzia∏ach 3.1., 3.2. i 3.3.
niniejszej instrukcji.

W takim przypadku (lub w celu sprawdzenia bie˝àcej konfiguracji):
– Nale˝y uaktywniç e-menu, wciskajàc przycisk „MENU” (na ekranie zostanie

wyÊwietlone „Menu g∏ówne”).
– Aby wybraç menu „Instalacja”, nale˝y u˝yç klawiszy kursora „W dó∏” i „W gór´”,

a nast´pnie nacisnàç przycisk „OK” (wyÊwietlony obok symbol k∏ódki oznacza,
˝e ta funkcja jest zabezpieczona kodem PIN).

– Pojawi si´ ekran wprowadzania kodu PIN (widok okna do wprowadzania kodu
zale˝y od trybu kodu PIN).

– U˝ywajàc przycisków numerycznych na pilocie zdalnego sterowania, nale˝y
wprowadziç kod PIN.

– Po poprawnym wprowadzeniu kodu PIN na ekranie zostanie wyÊwietlone menu
„Instalacja”.

– Aby wybraç menu „Konfiguracja r´czna”, nale˝y u˝yç klawiszy kursora „W dó∏”
i „W gór´”, a nast´pnie nacisnàç przycisk „OK”.

– Na ekranie zostanie wyÊwietlone menu „Konfiguracja r´czna”. 
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Ekran „Konfiguracja r´czna” umo˝liwia sprawdzenie nast´pujàcych ustawieƒ:

– Zbiorcza antena satelitarna
Parametr ten wskazuje, czy czasza anteny u˝ywana przez DSB u˝ytkownika jest
jednoczeÊnie kontrolowana przez inny g∏ówny DSB (np. w przypadku kiedy
w budynku znajduje si´ kilka odbiorników satelitarnych korzystajàcych z jednej
anteny). W takiej sytuacji parametr ten musi byç ustawiony na „tak” tylko w jednym
DSB, a na „nie” w pozosta∏ych. W przypadku najcz´Êciej spotykanym, tj. przy jednym
DSB ze swojà w∏asnà antenà, parametr ten przyjmuje wartoÊç „nie”. Nale˝y zwróciç
uwag´, ˝e wartoÊç tego parametru ma wp∏yw na dwa pozosta∏e ustawienia: kiedy
przyjmie on wartoÊç „tak”, to opcje „Kontrola polaryzacji” i „Podwójny oscylator”
b´dà nieaktywne i przyciemnione na ekranie. 

– Kontrola  polaryzacji
OkreÊla sterowanie polaryzacjà LNB (w pionie i w poziomie). DomyÊlnà wartoÊcià
jest „tak”.

– Podwójny oscylator
Wskazuje, czy LNB jest wyposa˝ony w drugi oscylator. DomyÊlne ustawienie: „tak”.
Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e ustawienie to ma wp∏yw na ustawienie opcji „Oscylator
Cz´st. 2”. Kiedy parametr „Podwójny oscylator” przyjmuje wartoÊç „nie”, to opcja
„Oscylator Cz´st. 2” b´dzie nieaktywna (przyciemniona) na ekranie.

– Oscylator Cz´st. 1
OkreÊla cz´stotliwoÊç g∏ównego oscylatora LNB. DomyÊlnà wartoÊcià jest 9,750 GHz.

– Oscylator Cz´st. 2
OkreÊla cz´stotliwoÊç drugiego (opcjonalnego) oscylatora LNB (Opcja jest aktywna
przy ustawieniu parametru „Podwójny oscylator” na „tak”. DomyÊlnà wartoÊcià
jest 10,600 GHz). Ustawienia nieaktywne sà przyciemnione na ekranie.

U˝ywajàc przycisków kursora „W gór´” i „W dó∏”, mo˝na sprawdziç równie˝
dodatkowe ustawienia podstawowe kana∏ów, wybierajàc „Param. Kan. Podst.”, 
a nast´pnie naciskajàc przycisk „OK”. Na ekranie zostanie wyÊwietlone menu
„Parametry Kana∏u Podstawowego”. Menu to umo˝liwia sprawdzenie nast´pujàcych
ustawieƒ dodatkowych:

– Cz´st. Kan. Podst.
OkreÊla w GHz cz´stotliwoÊç kana∏u podstawowego.
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– Pr´dkoÊç transmisji
OkreÊla w Ms/s pr´dkoÊç transmisji danych.

– FEC
Ustawienie to okreÊla sprawnoÊç kodu splotowego.
Ustawienie tej opcji na „1” spowoduje, ˝e DSB odczyta ten parametr automatycznie.

– Polaryzacja
OkreÊla polaryzacj´ podstawowego pasma transmisji (pionowa lub pozioma).
Ustawienie domyÊlne: „pozioma”.

UWAGA! Aby zmieniç jakiekolwiek ustawienie (zob. ostrze˝enie na poczàtku
rozdzia∏u 6., str. 19), mo˝na u˝yç przycisków kursora „W gór´” i „W dó∏”
do wybrania ˝àdanego ustawienia, a nast´pnie przycisku kursora „W prawo”,
aby przejÊç do zmiany wybranej opcji. Zale˝nie od rodzaju opcji nale˝y u˝ywaç
do zmiany wybranych ustawieƒ przycisków numerycznych lub przycisków kursora
„W gór´” i „W dó∏”. Aby zakoƒczyç zmian´ ustawieƒ, mo˝na u˝yç przycisku
„MENU”. W celu zmiany jakichkolwiek innych ustawieƒ opisana kolejnoÊç
czynnoÊci powinna byç powtórzona.

– Po zakoƒczeniu sprawdzania ustawieƒ nale˝y nacisnàç kilkakrotnie przycisk
„MENU” lub „BACK”, a˝ do opuszczenia menu „Opcji” (mo˝na te˝ przytrzymaç
wciÊni´ty przycisk „MENU" lub „BACK” przez kilka sekund).

Poprawne parametry kana∏u podstawowego dla CYFRY+ to: 

– Zbiorcza Antena Sat. Nie
– Kontrola polaryzacji Tak
– Podwójny oscylator Tak
– Oscylator Cz´st. 1 9.750
– Oscylator Cz´st. 2 10.600
– Cz´st. Kan. Podst. 10.892
– Pr´dkoÊç transmisji 27.500
– FEC 3/4
– Polaryzacja Pozioma
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3.5. WYBÓR WERSJI J¢ZYKOWEJ

3.5.1. WYBÓR WERSJI J¢ZYKOWEJ MENU

– Aby ustawiç wersj´ j´zykowà menu, nale˝y uaktywniç e-menu, wciskajàc przycisk „MENU”.
– Na ekranie zostanie wyÊwietlone „Menu g∏ówne”.
– U˝ywajàc przycisków kursora „W dó∏” i „W gór´”, nale˝y wybraç menu „J´zyk

Preferowany”, a nast´pnie nacisnàç przycisk „OK”.
– Na ekranie zostanie wyÊwietlone menu „J´zyk Preferowany”.
– U˝ywajàc przycisków kursora „W dó∏” i „W gór´”, nale˝y wybraç opcj´ „J´zyk Menu”,

a nast´pnie nacisnàç przycisk „OK”.
– Na ekranie zostanie wyÊwietlona opcja „J´zyk Menu”.
– U˝ywajàc przycisków kursora „W dó∏” i „W gór´”, nale˝y wybraç ˝àdanà wersj´

j´zykowà menu, a nast´pnie nacisnàç przycisk „OK”.
– Obok zaznaczonej wersji j´zykowej zostanie wyÊwietlony symbol „ ”.
– Nacisnàç przycisk „MENU”.
– Menu zniknie z ekranu. Po ponownym uaktywnieniu menu napisy b´dà ju˝ 

w wybranym j´zyku.

3.5.2. WYBÓR WERSJI J¢ZYKOWEJ DèWI¢KU, NAPISÓW
EKRANOWYCH I TELETEKSTU

Kompresja cyfrowa umo˝liwia jednoczesne przesy∏anie sygna∏u dêwi´kowego i napi-
sów w ró˝nych j´zykach. Umo˝liwia to wybranie preferowanej wersji j´zykowej
dêwi´ku i/lub napisów ekranowych.

UWAGA! Opcja ta nie jest dost´pna w odniesieniu do wszystkich kana∏ów
i wszystkich audycji.

Dla kana∏ów ju˝ istniejàcych, zgodnie z opisem na poprzedniej stronie, mo˝na zmieniç
wersj´ j´zykowà zarówno dêwi´ku, jak i napisów ekranowych. Dla nowych kana∏ów
odbiornik automatycznie u˝ywa preferencji zdefiniowanych w opcji „J´zyk
Preferowany”. 
– Aby ustawiç wersj´ j´zykowà dêwi´ku, nale˝y uaktywniç e-menu, wciskajàc przycisk

„MENU”.
– Na ekranie zostanie wyÊwietlone „Menu g∏ówne”.
– U˝ywajàc przycisków kursora „W dó∏” i „W gór´”, nale˝y wybraç menu „J´zyk

Preferowany”, a nast´pnie nacisnàç przycisk „OK”.
– Na ekranie zostanie wyÊwietlone menu „J´zyk Preferowany”.
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– U˝ywajàc przycisków kursora „W dó∏” i „W gór´”, nale˝y wybraç menu „J´zyk
G∏osu”, a nast´pnie nacisnàç przycisk „OK”.

– Na ekranie zostanie wyÊwietlone menu „J´zyk G∏osu”.
– U˝ywajàc przycisków kursora „W dó∏” i „W gór´”, nale˝y wybraç ˝àdanà wersj´

j´zykowà dêwi´ku, a nast´pnie nacisnàç przycisk „OK”.
– Obok zaznaczonej wersji j´zykowej zostanie wyÊwietlony symbol „ ”.
– Nacisnàç przycisk „MENU” kilkakrotnie a˝ do opuszczenia e-menu (mo˝na te˝

przytrzymaç przez kilka sekund naciÊni´ty przycisk „MENU”).
Ustawianie wersji j´zykowej napisów ekranowych wymaga podobnej kolejnoÊci
post´powania jak przy wersji j´zykowej dêwi´ku, z tym ˝e zamiast menu
„J´zyk G∏osu” trzeba wybraç menu „J´zyk Napisów”.
Ustawianie wersji j´zykowej teletekstu wymaga podobnej kolejnoÊci post´powania jak
przy wersji j´zykowej dêwi´ku, z tym ˝e zamiast menu „J´zyk G∏osu” trzeba wybraç
menu „J´zyk Teletekstu”.

3.6. USTAWIENIE REMODULATORA

Je˝eli telewizor jest pod∏àczony przez gniazdo antenowe, nale˝y
wykonaç poni˝sze czynnoÊci:

– Wyjàç przewód antenowy telewizji naziemnej z gniazda odbiornika telewizyjnego
(lub magnetowidu).

– U˝ywajàc do∏àczonego do zestawu przewodu antenowego, nale˝y po∏àczyç
wyjÊcie antenowe DSB (ANT OUT) z wejÊciem antenowym odbiornika telewizyjnego
(lub magnetowidu).

– Dostroiç TV (wg jego instrukcji) na kana∏ 33.
– Po dostrojeniu odbiornika TV (lub magnetowidu) do odbiornika satelitarnego

przewód antenowy telewizji naziemnej nale˝y pod∏àczyç do gniazda ANT IN 
z ty∏u odbiornika satelitarnego.

UWAGA! Je˝eli kana∏ 33. jest zaj´ty przez program telewizyjny lub je˝eli odbiór
jest niezadowalajàcy, mo˝na zmieniç cz´stotliwoÊç remodulatora w odbiorniku DSB.

– Za pomocà Êrubokr´ta nale˝y powoli pokr´ciç (zgodnie lub przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara) trymetrem modulatora umieszczonym z ty∏u terminala, 
a˝ na ekranie telewizora pojawi si´ obraz z dekodera.
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4. OBS¸UGA URZÑDZENIA

4.1. WYBIERANIE KANA¸U
W normalnym trybie oglàdania mo˝liwe sà trzy sposoby wyboru programów.

1. Klawiatura numeryczna
– Znajàc numer kana∏u telewizyjnego, który zamierza si´ oglàdaç (pomi´dzy

0 a 999, list´ programów z ich numerami znaleêç mo˝na w „Menu programów”),
nale˝y wprowadziç numer przyciskami numerycznymi na pilocie (przy numerach
2- i 3-cyfrowych cyfry nale˝y wprowadzaç kolejno po sobie).

2. Przyciski „CH º”, „CH ¤”.
– Nale˝y nacisnàç przycisk „CH º” lub „CH ¤”, aby zmieniç numer programu

na wy˝szy lub ni˝szy.
3. Przycisk PP   (poprzedni program)
– Aby powróciç do poprzednio oglàdanego programu, nale˝y nacisnàç przycisk PP ( ).

4.2. TRYB CZUWANIA (STAND-BY)

Kiedy DSB nie jest u˝ywany do oglàdania programów telewizji satelitarnej,
mo˝na wprowadziç urzàdzenie w tryb czuwania, u˝ywajàc przycisku „Stand-by”.
W czasie gdy DSB znajduje si´ w trybie czuwania, na wyÊwietlaczu pokazany
jest bie˝àcy czas. Mo˝na uaktywniç ponownie DSB, wybierajàc jakiÊ program
(klawiszami numerycznymi, przyciskiem „CH º” lub „CH ¤” lub przyciskiem PP ( )).

UWAGA! W trybie czuwania odbiornik DSB przechodzi automatycznie w tryb nagry-
wania tu˝ przed rozpocz´ciem zaznaczonego programu, a po zakoƒczeniu programu
ponownie zostanie wprowadzony w tryb czuwania. W trakcie nagrywania DSB
wyÊwietla napis „rec” (ten tryb dzia∏ania urzàdzenia mo˝e byç przerwany
naciÊni´ciem przycisku „Stand-by”). W celu uzyskania szczegó∏owych informacji 
na temat nagrywania programów nale˝y zajrzeç do instrukcji obs∏ugi magnetowidu.

4.3. FUNKCJA E-LINE
Po wybraniu kana∏u u do∏u ekranu na pasku e-line przez krótki czas wyÊwietlana 
jest krótka informacja o kanale i aktualnej audycji. Informacja zawiera nazw´ i numer
bie˝àcego programu, krótki opis aktualnie oglàdanej audycji oraz czas jej trwania.
– Aby w dowolnym momencie przywo∏aç e-line, nale˝y nacisnàç przycisk „Info”.
– Pasek e-line zostanie wyÊwietlony ponownie.
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Istnieje tak˝e „rozszerzona” wersja informatora e-line, która pokazuje dodatkowe
informacje o bie˝àcym programie i audycji, takie jak: rozszerzony opis audycji,
bie˝àca wersja j´zykowa napisów ekranowych, bie˝àca wersja j´zykowa dêwi´ku
oraz minimalny dopuszczalny wiek widzów.
– Rozszerzony informator e-line mo˝na uruchomiç przez naciÊni´cie przycisku „Info”

podczas wyÊwietlania zwyk∏ego paska e-line (wyÊwietlenie rozszerzonej wersji
informatora e-line wymaga podwójnego naciÊni´cia przycisku „Info”: raz,
aby wyÊwietliç zwyk∏y pasek e-line i drugi raz, aby wyÊwietliç rozszerzonà
wersj´ e-line).

– Na ekranie pojawia si´ rozszerzona wersja informatora e-line.
– Aby usunàç rozszerzonà wersj´ e-line z ekranu, nale˝y nacisnàç ponownie

przycisk „Info”.

Czas wyÊwietlania informatora e-line
Funkcja d∏ugoÊci czasu wyÊwietlania informatora e-line pozwala na ustalenie,
jak d∏ugo po zmianie kana∏u informacja e-line b´dzie wyÊwietlana u do∏u ekranu.

– Aby ustawiç czas wyÊwietlania informacji e-line, nale˝y przywo∏aç e-menu,
naciskajàc przycisk „MENU”.

– Na ekranie zostanie wyÊwietlone „Menu g∏ówne”.
– U˝ywajàc przycisków kursora „W gór´” i „W dó∏”, nale˝y wybraç menu

„Ustawienia ogólne”, a nast´pnie nacisnàç przycisk „OK”.
– Na ekranie zostanie wyÊwietlone menu „Ustawienia ogólne”.
– U˝ywajàc przycisków kursora „W gór´” i „W dó∏”, nale˝y zaznaczyç opcj´

„Czas trwania e-line”, a nast´pnie nacisnàç przycisk „OK”.
– Na ekranie zostanie wyÊwietlone menu „WyÊwietlanie linii inform.” zawierajàce 

wiele opcji czasu wyÊwietlania informatora e-line.
– U˝ywajàc przycisków kursora „W lewo” i „W prawo”, nale˝y wybraç ˝àdanà

wartoÊç.
– Nacisnàç przycisk „MENU” kilkakrotnie, a˝ do opuszczenia e-menu (mo˝na te˝

przytrzymaç przez kilka sekund naciÊni´ty przycisk „MENU”).
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4.4. INFORMATOR O AUDYCJACH E-GUIDE

Informator e-guide wyÊwietla zestawienie obecnych i najbli˝szych audycji na wszystkich
dost´pnych kana∏ach.

Uwaga! W celu zapewnienia jak najszybszego przeglàdania dost´pnych programów
odbiornik DSB automatycznie ∏aduje do pami´ci informacje o bie˝àcych i nadchodzàcych
programach. Poniewa˝ rozmiar pami´ci odbiornika jest jednak ograniczony, 
przy przeglàdaniu programów wyÊwietlanych w czasie póêniejszym mogà nastàpiç
chwilowe opóênienia w aktualizacji listy dost´pnych programów.

– Aby uaktywniç informator e-guide, nale˝y nacisnàç przycisk „GUIDE” podczas
oglàdania wybranego kana∏u.

– Audycje nadawane w danym momencie b´dà wyÊwietlone wraz z czasami ich
rozpocz´cia i koƒca oraz paskiem trwania audycji. Numer oglàdanego przez
u˝ytkownika programu b´dzie podÊwietlony. Znak k∏ódki przed czasem rozpocz´cia
audycji oznacza blokad´ kana∏u (zobacz „Blokada/odblokowanie kana∏u” poni˝ej).

– Aby zmieniç kana∏, nale˝y nacisnàç przycisk kursora „W gór´” lub „W dó∏” albo
wprowadziç numer kana∏u przyciskami numerycznymi na pilocie zdalnego sterowania
(dla 2- i 3-cyfrowych numerów cyfry nale˝y wprowadzaç kolejno po sobie). 

– Aby przeglàdaç czasy emisji audycji w bie˝àcym dniu, nale˝y u˝yç przycisku kursora
„W prawo”. Do cofania s∏u˝y przycisk kursora „W lewo”. 

– Na ekranie wyÊwietlana b´dzie uaktualniona informacja o czasie rozpocz´cia
kolejnej audycji.

– Aby uzyskaç informacj´ o przysz∏ych audycjach, nale˝y nacisnàç przycisk „MENU”,
podÊwietlajàc dat´ na ekranie. U˝ywajàc przycisku kursora „W prawo” i „W lewo”,
mo˝na ustawiaç dat´ przeglàdu emitowanych audycji. Po ustawieniu ˝àdanej daty
nale˝y ponownie nacisnàç przycisk „MENU”.

– Zostanie wyÊwietlona uaktualniona informacja o czasach rozpocz´cia audycji
w wybranym dniu.

UWAGA! W ka˝dym momencie mo˝na u˝yç klawiszy „W prawo” i „W lewo”, przeglà-
dajàc do przodu i do ty∏u czasy lub daty rozpocz´cia audycji. Funkcja tych przycisków
b´dzie zale˝a∏a od tego, czy aktualnie wybrany jest czas audycji (lewy górny róg
ekranu) lub data audycji (prawy górny róg ekranu). Je˝eli wybrany jest czas audycji
(podÊwietlony i otoczony czerwonymi strza∏kami), przyciski umo˝liwiajà przeglàdanie
godzin rozpocz´cia audycji, je˝eli zaÊ wybrana zosta∏a data audycji, przyciski umo˝li-
wiajà przeglàdanie dat emisji audycji. Wybór pomi´dzy czasem i datà audycji
odbywa si´ poprzez naciskanie przycisku „MENU”.
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Zaznaczanie audycji
Zaznaczanie audycji umo˝liwia wybranie do oglàdania lub nagrywania audycji,
których emisja dopiero si´ rozpocznie.

Ustawianie i kasowanie zaznaczenia audycji z wykorzystaniem
informatora e-guide.
Zaznaczanie programów wymaga u˝ycia informatora e-guide w celu przeglàdania
dost´pnych audycji.
– Naciskajàc przycisk „GUIDE”, nale˝y uaktywniç informator e-guide.
– Na ekranie zostanie wyÊwietlone menu e-guide.
– Aby zaznaczyç audycj´, nale˝y wybraç jà z programów dost´pnych na liÊcie 

e-guide, a nast´pnie nacisnàç przycisk „OK”.

UWAGA! Je˝eli wybrana audycja zosta∏a ju˝ wczeÊniej zaznaczona, 
to naciÊni´cie przycisku „OK” spowoduje wyÊwietlenie okna dialogowego 
z zapytaniem, czy skasowaç zaznaczenie tej audycji. Je˝eli emisja wybranej
audycji ju˝ si´ rozpocz´∏a, pojawi si´ ona na ekranie telewizora.

– Je˝eli wszystkie wymogi dotyczàce dost´pu zosta∏y spe∏nione, to obok czasu
rozpocz´cia audycji zostanie wyÊwietlony znacznik „3”.

UWAGA! Je˝eli wymagania dotyczàce zaznaczenia nie sà spe∏nione, 
to zostanà wyÊwietlone okna dialogowe z ostrze˝eniami. 
Aby zapoznaç si´ dok∏adnie ze szczegó∏ami, nale˝y zajrzeç do rozdzia∏u
„Przeglàd okien dialogowych funkcji zaznaczania”.

Aby usunàç zaznaczenie audycji, u˝ywajàc przewodnika e-guide:
– Nale˝y uaktywniç informator e-guide, naciskajàc przycisk „GUIDE”.
– Na ekranie zostanie wyÊwietlony informator e-guide.
– Aby usunàç zaznaczenie, nale˝y wybraç jednà pozycj´ z listy zaznaczonych

audycji, a nast´pnie nacisnàç przycisk „OK”.
– Zostanie wyÊwietlone okno dialogowe z proÊbà o potwierdzenie usuni´cia

zaznaczenia.
– Nacisnàç przycisk „OK”.
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Usuwanie zaznaczenia z wykorzystaniem okna do przeglàdu
zaznaczonych audycji 
– Aby obejrzeç list´ zaznaczonych audycji, nale˝y uaktywniç e-menu, naciskajàc

przycisk „MENU”.
– Na ekranie zostanie wyÊwietlone „Menu g∏ówne”.
– U˝ywajàc przycisków kursora „W dó∏” i „W gór´”, nale˝y wybraç „Przeglàd

zaznaczonych programów”, a nast´pnie nacisnàç przycisk „OK”.
– Na ekranie zostanie wyÊwietlona lista zaznaczonych programów.
– PodÊwietlajàc zaznaczonà audycj´ na liÊcie, a nast´pnie naciskajàc przycisk „OK”,

mo˝na w∏àczaç i wy∏àczaç zaznaczenie danej audycji.

UWAGA! Lista zawiera tylko zaznaczone programy. W przypadku kiedy
nie zosta∏a zaznaczona ˝adna audycja, lista b´dzie pusta. DomyÊlnie wszystkie
zaznaczenia b´dà zachowane. Wszystkie zmiany dokonane na liÊcie odniosà
skutek dopiero po opuszczeniu przeglàdu zaznaczonych audycji.

– Po zakoƒczeniu przeglàdania zaznaczonych audycji nale˝y nacisnàç przycisk
„MENU” kilkakrotnie a˝ do opuszczenia e-menu (mo˝na te˝ przytrzymaç przycisk
„MENU” przez kilka sekund).

UWAGA! Je˝eli na krótko przed rozpocz´ciem zaznaczonej audycji urzàdzenie
zostanie wprowadzone w tryb czuwania, to programy, które majà si´ wkrótce zaczàç,
sà usuwane z listy zaznaczonych, aby uniknàç natychmiastowego w∏àczenia urzàdzenia.
W trybie czuwania lub nagrywania aktywny jest tylko przycisk „Stand-by”. Wszystkie
pozosta∏e przyciski na panelu czo∏owym urzàdzenia sà wówczas nieaktywne. 

UWAGA! Konflikty zaznaczonych audycji
JeÊli na liÊcie programów zosta∏y zaznaczone dwa programy (lub wi´cej),
których czas emisji nak∏ada si´ na siebie, to:
– w trakcie wyÊwietlania pierwszego zaznaczonego programu (z listy) wyÊwietli si´

informacja o rozpocz´ciu wyÊwietlania drugiego zaznaczonego programu (kolejnoÊç
zaznaczonych przez u˝ytkownika audycji zale˝y od godzin emisji),

– przyciskiem „OK” mo˝na potwierdziç ch´ç oglàdania drugiej audycji, której emisja
w∏aÊnie si´ rozpoczyna – w ten sposób nastàpi prze∏àczenie na ten program,

– przycisk „BACK” potwierdza rezygnacj´ z drugiej audycji i kontynuacj´ oglàdania
pierwszego programu (program ten zostanie wyÊwietlony do koƒca jego trwania,
po czym nastàpi automatyczne prze∏àczenie na drugà audycj´ (kolejnà),

– po zakoƒczeniu odtwarzania zaznaczonych programów odbiornik DSB przechodzi
w tryb czuwania – okna dialogowe nie b´dà wyÊwietlane.
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Gdy odbiornik jest w trybie czuwania (stand-by), to audycja, której transmisja
rozpocz´∏a si´ wczeÊniej, b´dzie odtwarzana a˝ do zakoƒczenia, po czym
rozpocznie si´ odtwarzanie kolejnej zaznaczonej audycji pokrywajàcej si´ w
czasie z programem zaczynajàcym si´ wczeÊniej. Po zakoƒczeniu odtwarzania
zaznaczonych programów odbiornik DSB przejdzie ponownie w tryb czuwania.
Nie zostanie wyÊwietlone ˝adne okno dialogowe.

4.5. KONTROLA DOST¢PU

Korzystajàc z opcji menu kontroli dost´pu, mo˝na zablokowaç dowolny kana∏,
zablokowaç funkcje panelu przedniego dekodera oraz zmieniç tryb PIN-kodu, 
a tak˝e dokonywaç zmian PIN-kodu.

Nale˝y pami´taç, ˝e fabrycznie PIN-kod ustawiony jest na „0000”!

4.5.1. ZMIANA KODU PIN

Kod PIN jest ustawiony fabrycznie na „0000”. Mo˝na go zmieniç na dowolny,
osobisty, 4-cyfrowy kod, post´pujàc zgodnie z poni˝szymi instrukcjami:
– Nale˝y uaktywniç e-menu, naciskajàc przycisk „MENU”.
– Na ekranie zostanie wyÊwietlone „Menu g∏ówne”.
– U˝ywajàc przycisków kursora „W dó∏” i „W gór´”, nale˝y wybraç menu „Kontrola

dost´pu”, a nast´pnie nacisnàç przycisk „OK” (wyÊwietlony obok symbol k∏ódki
oznacza, ˝e ta funkcja jest zabezpieczona kodem PIN).

– Na ekranie mo˝e zostaç wyÊwietlone okno wprowadzania kodu PIN
(zale˝nie od ustawionego trybu kodu PIN).

– U˝ywajàc przycisków numerycznych na pilocie zdalnego sterowania,
nale˝y wprowadziç kod PIN.

– Po wprowadzeniu w∏aÊciwego kodu PIN na ekranie zostanie wyÊwietlone menu
„Kontrola dost´pu”.

– U˝ywajàc przycisków kursora „W gór´” i „W dó∏”, nale˝y wybraç opcj´ „Zmiana
kodu PIN”, a nast´pnie nacisnàç przycisk „OK” (wyÊwietlony obok symbol k∏ódki
oznacza, ˝e ta funkcja jest zabezpieczona kodem PIN).

– Post´pujàc zgodnie z instrukcjami na ekranie, najpierw nale˝y wprowadziç
bie˝àcy kod PIN (w przypadku zmiany kodu PIN po raz pierwszy b´dzie to
„0000”), a nast´pnie wprowadziç 4-cyfrowy, nowy kod PIN. W celu potwierdzenia
poprawnoÊci wprowadzenia nowego kodu PIN po wyÊwietleniu komunikatu nale˝y
wprowadziç go ponownie.
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– Zostanie wyÊwietlony komunikat „Kod PIN zosta∏ poprawnie zmieniony!”. Kod PIN
zosta∏ zmieniony.

UWAGA! Je˝eli po komunikacie „Aby dokonaç zmian ustawieƒ, nale˝y
wprowadziç kod PIN” wprowadzony zostanie niew∏aÊciwy kod PIN, na ekranie
pojawi si´ na kilka sekund komunikat „B¸¢DNY” i nastàpi powrót do menu
„Kontrola dost´pu”, w którym podÊwietlona b´dzie opcja „Zmieƒ kod PIN”.
Je˝eli po komunikacie „Nale˝y wprowadziç ponownie kod PIN” podany zostanie
b∏´dny kod (tzn. jeÊli ponownie wprowadzony kod PIN nie odpowiada
poprzednio wprowadzonemu), pojawi si´ komunikat „B∏´dny nowy kod PIN”
i nastàpi powrót do menu „Kontrola dost´pu”, w którym podÊwietlona b´dzie
opcja „Zmieƒ kod PIN”.

UWAGA! JeÊli przy próbie wprowadzania PIN-kodu pojawi si´ komunikat 
„PIN-kod czasowo zablokowany”, nale˝y odczekaç do momentu, a˝ dekoder
umo˝liwi ponowne wprowadzenie PIN-kodu.

Po dwukrotnym wprowadzeniu niew∏aÊciwego kodu PIN nastàpi przerwa. Ponowne
wprowadzenie kodu PIN b´dzie mo˝liwe po jej zakoƒczeniu. Pierwsza przerwa trwa
jednà minut´. D∏ugoÊç przerwy zwi´ksza si´ dwukrotnie po ka˝dej próbie
wprowadzenia niew∏aÊciwego kodu PIN. Po wprowadzeniu w∏aÊciwego kodu PIN
czas oczekiwania pomi´dzy próbami zostanie ponownie ustawiony na jednà minut´.
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Po wykorzystaniu dozwolonej liczby prób kod PIN zostanie zablokowany. 

Po blokadzie PIN-kodu jego ponowne ustawienie na fabryczne „0000” mo˝e
nastàpiç tylko po kontakcie z CTA i podaniu numeru karty abonenckiej (aby dekoder
odebra∏ wys∏anà przez CTA komend´ kasujàcà PIN-kod, konieczna jest prawid∏owo
ustawiona antena satelitarna).

4.5.2. TRYBY SPRAWDZANIA KODU PIN (TRYB PIN-KODU)

Funkcja kodu PIN pozwala ustawiç poziom kontroli dost´pu, który wymaga podania
kodu PIN. OkreÊla równie˝, ile razy nale˝y podaç kod PIN.

Mo˝liwe sà trzy tryby:
– „Nigdy”: Nigdy nie jest wymagane wprowadzenie kodu PIN.
– „Raz”: Podanie kodu PIN jest wymagane przy pierwszym dost´pie 

do zastrze˝onej funkcji po w∏àczeniu DSB lub w trybie czuwania.
– „Zawsze”: Podanie kodu PIN jest wymagane zawsze przy dost´pie 

do zastrze˝onej funkcji.

Aby zmieniç tryb kodu PIN, nale˝y:
– Uaktywniç e-menu, naciskajàc przycisk „MENU”.
– Na ekranie zostanie wyÊwietlone „Menu g∏ówne”.
– U˝ywajàc przycisków kursora „W dó∏” i „W gór´”, nale˝y wybraç menu „Kontrola

dost´pu”, a nast´pnie nacisnàç przycisk „OK” (wyÊwietlony obok symbol k∏ódki
oznacza, ˝e ta funkcja jest zabezpieczona kodem PIN).

– Na ekranie mo˝e zostaç wyÊwietlone okno wprowadzania kodu PIN (zale˝nie
od ustawionego trybu kodu PIN).
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– U˝ywajàc przycisków numerycznych na pilocie zdalnego sterowania, nale˝y
wprowadziç kod PIN.

– Po wprowadzeniu w∏aÊciwego kodu PIN na ekranie zostanie wyÊwietlone menu
„Kontrola dost´pu”.

– U˝ywajàc przycisków kursora „W dó∏” i „W gór´”, nale˝y wybraç menu „Tryb
kodu PIN”, a nast´pnie nacisnàç przycisk „OK”.

– Na ekranie zostanie wyÊwietlone menu „Tryb kodu PIN” z podÊwietlonym bie˝àcym
ustawieniem.

– U˝ywajàc przycisków kursora „W lewo” i „W prawo”, nale˝y wybraç ˝àdany tryb,
a nast´pnie nacisnàç przycisk „OK”.

– Nacisnàç przycisk „MENU” kilkakrotnie, a˝ do opuszczenia e-menu (mo˝na te˝
przytrzymaç przez kilka sekund naciÊni´ty przycisk „MENU”).

4.5.3. BLOKADA DOST¢PU (BLOKADA PRZYCISKÓW NA PANELU
CZO¸OWYM DEKODERA)

Za pomocà tej funkcji mo˝na zablokowaç wszystkie przyciski na panelu czo∏owym
urzàdzenia, aby zabezpieczyç si´ przed zmianami wywo∏anymi przypadkowym
naciskaniem przycisków na panelu czo∏owym odbiornika. Dobrym sposobem 
na uchronienie si´ przed nieautoryzowanym dost´pem do odbiornika DSB, 
przy zablokowanych przyciskach na panelu czo∏owym urzàdzenia, 
jest przechowywanie pilota zdalnego sterowania w bezpiecznym miejscu.
– Nale˝y uaktywniç e-menu, naciskajàc przycisk „MENU”.
– Na ekranie zostanie wyÊwietlone „Menu g∏ówne”.
– U˝ywajàc przycisków kursora „W dó∏” i „W gór´”, nale˝y wybraç menu 

„Kontrola dost´pu”, a nast´pnie nacisnàç przycisk „OK” (wyÊwietlony obok symbol
k∏ódki oznacza, ˝e ta funkcja jest zabezpieczona kodem PIN).
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– Na ekranie mo˝e zostaç wyÊwietlone okno wprowadzania kodu PIN (zale˝nie
od ustawionego trybu kodu PIN).

– U˝ywajàc przycisków numerycznych na pilocie zdalnego sterowania, nale˝y
wprowadziç kod PIN.

– Po wprowadzeniu w∏aÊciwego kodu PIN na ekranie zostanie wyÊwietlone menu
„Kontrola dost´pu”.

– U˝ywajàc przycisków kursora „W dó∏” i „W gór´”, nale˝y wybraç menu „Blokada
dost´pu”, a nast´pnie nacisnàç przycisk „OK”.

– Na ekranie zostanie wyÊwietlony pasek wyboru: „zablokowany” oznacza aktywnà
blokad´ panelu czo∏owego, a „odblokowany” oznacza brak blokady panelu
czo∏owego.

– U˝ywajàc przycisków kursora „W lewo” i „W prawo”, mo˝na zmieniç bie˝àce
ustawienie blokady panelu czo∏owego.

– Nacisnàç przycisk „MENU” kilkakrotnie, a˝ do opuszczenia e-menu (mo˝na te˝
przytrzymaç przez kilka sekund naciÊni´ty przycisk „MENU”).

W przypadku naciÊni´cia jakiegokolwiek klawisza na panelu czo∏owym, 
gdy blokada jest w∏àczona, dekoder poinformuje na ekranie o w∏àczonej blokadzie, 
a na wyÊwietlaczu dekodera pojawiajà si´ cztery poziome kreski – – – –.

4.5.4. BLOKADA KANA¸ÓW
U˝ywajàc tej funkcji, mo˝na zablokowaç wybrany kana∏ tak, ˝e b´dzie dost´pny
tylko po wprowadzeniu kodu PIN. Inne osoby nieznajàce kodu PIN nie b´dà mog∏y
oglàdaç zablokowanego kana∏u.
– Nale˝y uaktywniç e-menu, naciskajàc przycisk „MENU”.
– Na ekranie zostanie wyÊwietlone „Menu g∏ówne”.
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– U˝ywajàc przycisków kursora „W dó∏” i „W gór´”, nale˝y wybraç menu „Kontrola
dost´pu”, a nast´pnie nacisnàç przycisk „OK” (wyÊwietlony obok symbol k∏ódki
oznacza, ˝e ta funkcja jest zabezpieczona kodem PIN).

– Na ekranie mo˝e zostaç wyÊwietlone okno wprowadzania kodu PIN
(zale˝nie od ustawionego trybu kodu PIN). 

– U˝ywajàc przycisków numerycznych na pilocie zdalnego sterowania,
nale˝y wprowadziç kod PIN.

– Po wprowadzeniu w∏aÊciwego kodu PIN na ekranie zostanie wyÊwietlone
menu „Kontrola dost´pu”.

– U˝ywajàc przycisków kursora „W dó∏” i „W gór´”, nale˝y wybraç menu
„Blokada kana∏u”, a nast´pnie nacisnàç przycisk „OK”.

– Na ekranie zostanie wyÊwietlona lista zainstalowanych kana∏ów.
Kana∏y zablokowane b´dà opatrzone symbolem k∏ódki.

– U˝ywajàc przycisków kursora „W dó∏” i „W gór´”, nale˝y wybraç ˝àdany kana∏.
– Naciskajàc przycisk „OK”, mo˝na uzyskaç zablokowanie lub odblokowanie

wybranego kana∏u (ponowne naciÊni´cie „OK” odwróci wykonanà czynnoÊç).
– Znak k∏ódki zniknie lub pojawi si´ przy nazwie kana∏u.
– Aby zablokowaç lub odblokowaç inne kana∏y, nale˝y powtórzyç opisane

wy˝ej czynnoÊci.
– Nacisnàç przycisk „MENU” kilkakrotnie, a˝ do opuszczenia e-menu

(mo˝na te˝ przytrzymaç przez kilka sekund naciÊni´ty przycisk „MENU”).

Po wybraniu kana∏u, który zosta∏ uprzednio zablokowany, dekoder za˝àda
wprowadzenia kodu PIN (zgodnie z ustawionym trybem) – przy jego b∏´dnym
wpisywaniu jest jeszcze 6 prób na poprawne podanie kodu, czas pomi´dzy
poszczególnymi próbami zwi´ksza si´.
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5. ZANIM WEZWIESZ SERWIS

Je˝eli wystàpià oznaki nieprawid∏owego dzia∏ania DSB, nale˝y przed wezwaniem
serwisu przejrzeç poni˝szà list´. Byç mo˝e nieprawid∏owe dzia∏anie jest po prostu
wynikiem przeoczenia.

SYMPTOM I ÂRODKI ZARADCZE

Nie Êwiecà si´ lampki na panelu czo∏owym DSB.
– Sprawdziç, czy przewód zasilajàcy jest w∏aÊciwie pod∏àczony.
– Odczekaç kilka sekund po w∏àczeniu przewodu zasilajàcego.
– Sprawdziç zasilanie w gniazdku, pod∏àczajàc inne urzàdzenie.

WyÊwietlony jest komunikat „Sprawdê Kart´-Klucz”.
– Sprawdziç, czy karta kodowa jest autoryzowana.
– Sprawdziç, czy u˝ywana jest w∏aÊciwa karta.

WyÊwietlony jest komunikat „W∏ó˝ Kart´-Klucz”.
– Sprawdziç, czy karta jest wsuni´ta w∏aÊciwie.

Brak obrazu. 
– Sprawdziç, czy DSB nie jest w trybie czuwania.
– Sprawdziç, czy odbiornik telewizyjny jest w∏àczony.
– Sprawdziç, czy kana∏ i êród∏o w odbiorniku telewizyjnym sà w∏aÊciwie ustawione.
– Sprawdziç przewody po∏àczeniowe z odbiornikiem telewizyjnym.
– Sprawdziç poprawne usytuowanie czaszy anteny satelitarnej.
– Je˝eli odbiornik telewizyjny jest pod∏àczony do DSB przez gniazdo antenowe, 

nale˝y sprawdziç zestrojenie sygna∏ów odbiornika telewizyjnego i odbiornika DSB.
– Nale˝y spróbowaç wcisnàç przycisk „TV/SAT” na pilocie zdalnego sterowania.

Brak dêwi´ku. 
– Sprawdziç, czy dêwi´k w odbiorniku telewizyjnym nie jest wyciszony.
– Je˝eli do pod∏àczenia dêwi´ku u˝ywany jest zestaw stereo, to nale˝y spróbowaç

pod∏àczyç odbiornik DSB do innego urzàdzenia dêwi´kowego.

Przerywany lub zamro˝ony obraz.
– Sprawdziç pod∏àczenia pomi´dzy czaszà anteny satelitarnej a odbiornikiem DSB.
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Fale na obrazie odbieranym z satelity i brak zak∏óceƒ na obrazie
odbieranym z telewizji naziemnej.
– Nale˝y przestroiç odbiornik telewizyjny na inny kana∏ pomi´dzy 29. a 39.

do uzyskania poprawnego obrazu i dêwi´ku.

Pilot zdalnego sterowania nie dzia∏a.
– Sprawdziç, czy dzia∏ajà przyciski na panelu czo∏owym odbiornika.
– Skierowaç pilota bezpoÊrednio na okienko odbioru na panelu czo∏owym

urzàdzenia, eliminujàc wszelkie przeszkody na drodze promieni podczerwieni.
– Wymieniç baterie.

Przyciski na panelu czo∏owym urzàdzenia nie dzia∏ajà.
– Sprawdziç, czy nie jest aktywna blokada panelu czo∏owego.

Zostaje wyÊwietlony komunikat „Brak uprawnieƒ do odbioru”.
– Prze∏àczyç odbiornik na kana∏ CYFRY+.

JeÊli nie mo˝esz usunàç problemów z odbiorem:

zadzwoƒ:
Centrum Telefoniczne Abonentów czynne codziennie przez 24 godziny, 
tel. 0 801 801 801 (op∏ata za jeden impuls) 
oraz  (22) 57 40 777

napisz:
< Cyfrowy Sp. z o.o. 
00-971 Warszawa 
skr. poczt. 8

lub wype∏nij formularz umieszczony w witrynie internetowej
zobacz: http://www.cyfraplus.pl

NIE ZAPOMNIJ PODAå SWOJEGO NUMERU ABONENTA
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6. S¸OWNIK TERMINÓW U˚YWANYCH W INSTRUKCJI

Blokada kana∏u – kodowa blokada, która mo˝e byç ustawiona na dowolnym
kanale, umo˝liwiajàc dost´p tylko osobom znajàcym kod PIN.
Blokada panelu czo∏owego – elektroniczna blokada przycisków na panelu
czo∏owym odbiornika, uniemo˝liwiajàca np. dzieciom przypadkowe rozregulowanie
urzàdzenia.
CD Dysk kompaktowy (Compact Disc) – ogólnoÊwiatowy standard
odtwarzania dêwi´ku zapisanego w formacie cyfrowym.
Czasza anteny satelitarnej – antena uformowana w kszta∏cie talerza,
przeznaczona do odbioru cyfrowych transmisji satelitarnych.
CYFRA+ – dostawca us∏ug cyfrowej telewizji satelitarnej.
DSB – cyfrowy odbiornik satelitarny. Urzàdzenie elektroniczne umo˝liwiajàce odbiór
cyfrowych transmisji satelitarnych (radiowych lub telewizyjnych).
e-guide – uaktualniany na bie˝àco informator o audycjach. Umo˝liwia szybkie
i ∏atwe uzyskanie informacji oraz wybór audycji.
Ekran – 1. Ekran odbiornika telewizyjnego.

2. Obraz pojawiajàcy si´ na ekranie odbiornika telewizyjnego.
3. Pojedyncza strona menu.

e-line – pasek na ekranie zawierajàcy informacje o audycji. Pojawia si´ na krótko
u do∏u ekranu zaraz po wybraniu audycji lub wywo∏aniu tej funkcji.
e-menu – zestaw menu ekranowych umo˝liwiajàcych ∏atwà instalacj´ i nastawienie
DSB.
Euroz∏àcze A/V – z∏àcze do przesy∏ania dêwi´ku, wizji i sygna∏ów okreÊlajàcych
stan urzàdzeƒ. U˝ywane jest do ∏àczenia ze sobà sprz´tu wizyjnego, takiego jak DSB,
odbiornik telewizyjny i/lub magnetowid.
IRD – zintegrowany odbiornik i dekoder. Inna nazwa dla odbiornika DSB. 
Karta abonencka– karta zawierajàca uk∏ad elektroniczny, który w po∏àczeniu
z uk∏adami elektroniki odbiornika DSB umo˝liwia dost´p do us∏ug satelitarnych.
Kod PIN – prywatny, 4-cyfrowy kod umo˝liwiajàcy kontrol´ dost´pu do niektórych
funkcji DSB – do zablokowanych programów i blokady wiekowej.
Kursor – symbol lub ikona wskazujàca dokonywany na ekranie wybór.
Menu – ekran z listà dost´pnych do wyboru opcji.
Port komunikacji szeregowej (RS 232) – z∏àcze do odbierania i nadawania
transmisji szeregowej wed∏ug standardowego protoko∏u. DSB wyposa˝ony jest w ten
port do wykorzystania w przysz∏oÊci.
Set Top Box – cz´sto skracane do STB; inna nazwa dla odbiornika DSB.
Stand-by – stan czuwania wy∏àczonego urzàdzenia umo˝liwiajàcy bie˝àce
uaktualnianie konfiguracji i odbiór ustawieƒ z sygna∏ów satelitarnych.
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System wskazywania – zestaw czterech przycisków strza∏ek i przycisku „OK”,
który umo˝liwia poruszanie si´ po e-menu, e-guide.
Szerokoekranowy format obrazu telewizyjnego. Taki format jest bardziej naturalny
w odbiorze. W formacie tym kr´ci si´ wi´kszoÊç filmów kinowych.
Telewizja naziemna – telewizja konwencjonalna, polegajàca na odbieraniu
sygna∏ów z anten naziemnych.
WyjÊcie antenowe UHF – wyjÊcie sygna∏u transmitujàcego dêwi´k i wizj´ 
przez gniazdo antenowe odbiornika telewizyjnego. Modulator RF wbudowany w DSB
zamienia sygna∏ wizyjny (video CVBS) i dêwi´k (audio) na zmodulowany sygna∏ RF,
zgodny z sygna∏em odbieranym przez odbiornik telewizyjny z gniazda antenowego.
Dêwi´k przy takim sposobie transmisji jest monofoniczny.

32
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7. DANE TECHNICZNE

STANDARD URZÑDZENIA:
- System zgodny ze standardem dekompresji transmisji MPEG–2, do MP@ML
DEMODULACJA:
- QPSK (demodulacja kluczowana z kwadraturowym przesuni´ciem fazy)

- SprawnoÊç kodu splotowego FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

- SzybkoÊç transmisji znaków: 15-30M znaków/s

- Eb/No (przy wyjÊciu typu Reed Solomon) ≤ 5 dB dla FEC 2/3”
DEKODOWANIE SYGNA¸U VIDEO:
- Dekompresja w standardzie MPEG–2, cyfrowe pasmo video DVB, zgodnoÊç 
do MP@ML

- Pr´dkoÊç: maks. 15 Mbitów/s

- Formaty video: 4:3 i 16:9

- RozdzielczoÊç: do 720x576 pikseli
DEKODOWANIE SYGNA¸U AUDIO:
- Dekompresja w standardzie MPEG I/II o szybkoÊci do 448 kbitów/s
STROJENIE:
- 950-2150 MHz

- Gniazdo wejÊciowe: typ F

- SzerokoÊç pasma cz´stotliwoÊci poÊredniej: 39,6 MHz

- Poziom wejÊciowy sygna∏u w.cz.: –25 dBm do –65 dBm/75
STEROWANIE LNB:
- Zasilanie: 13-18V (maks. 350 mA) z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym

- Strata sygna∏u odbitego: 8 dB
STEROWANIE POLARYZATOREM:
- W pionie: Napi´cie pomi´dzy 12,5V a 13,5V

- W poziomie: Napi´cie pomi´dzy 17,3V a 18,7V
POD¸ÑCZENIA:
- WejÊcie anteny satelitarnej: typ F

- WejÊcie anteny telewizji naziemnej: ˝eƒskie, typ IEC

- WyjÊcie szeregowe: RS232C, 9-stykowe typ D

- Interfejs karty elektronicznej: ISO 7816

- Euroz∏àcze A/V

- WyjÊcie stereo, kana∏y prawy i lewy (R – L): 2 koƒcówki typu cinch

- Video (CVBS): 1 typu cinch

- WyjÊcie modulatora UHF: m´skie typ IEC

C3313176_Instrukcja_DSB v2  18/09/2003  14:18  Page 33



34

WYJÂCIE VIDEO W.CZ. (RF):
- System PAL–DK

- Kana∏ 21.-39. (ustawiany), regulacja z poziomu menu instalacyjnego

- Fabryczne ustawienia: kana∏ 33., system K
SPECYFIKACJA TECHNICZNA DSB:
- Mikroprocesor: LSI64118C

- Pami´ç systemowa: 4MB typu FLASH

- Pami´ç programu: 8MB SDRAM

- Pami´ç video: 4 MB SDRAM

- Dost´p kodowany: system CryptoWorks i MediaGuard

- Prosty wybór audycji dzi´ki informatorowi e-guide

- Automatyczne ∏adowanie nowego oprogramowania DSB z satelity
Umo˝liwia to automatyczne instalowanie nowych opcji i funkcji
INNE DANE:
- Sterowanie z panelu czo∏owego urzàdzenia: 

- Przyciski: MENU, OK, przyciski kursora (∞¤ªº), INFO, GUIDE, Stand-by   
- ∑Wywo∏anie menu: przyciski kursora (4 przyciski), przycisk „OK”

- WyÊwietlanie na ekranie (OSD):
- Linia z informacjà o numerze i nazwie us∏ugi
- Sterowanie z menu lub rzadziej u˝ywane sterowanie z panelu czo∏owego DSB
- Menu dla pierwszej instalacji
- Informator o audycjach (e-guide)

- Obs∏uga p∏atnych programów

- Wymiary: 380/265/71 mm (szer./g∏´b./wys.)

- Zasilanie: 230V, 50-60 Hz

- Pobór mocy: maks. 21 W

- Temperatura pracy: od +5 do +40 st. C

- EMC: zgodnie z lokalnymi wymogami

- Bezpieczeƒstwo: zgodnie z IEC 65
AKCESORIA:
- Przewód zasilajàcy

- Pilot zdalnego sterowania, 2 baterie (R03, AAA lub UM4)

- Instrukcja u˝ytkownika

- Kabel antenowy

- Kabel po∏àczeniowy standardu Euro A/V
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