
   

 

  

 

UWAGA:  

NIGDY NIE WYŁĄCZAJ DEKODERA, JEŚLI MIGA DIODA    (ZASILANIE) 

 
Instalacja dekodera ZyXEL 

1. Podłącz dekoder kablem Chinch-EURO (dostępny w zestawie) do telewizora. 
Jeśli masz dekoder HD podłącz go cyfrowo kablem HDMI, który gwarantuje lepszą jakość obrazu, lecz 
wymaga telewizora klasy HD. 

2. Podłącz kabel Ethernet z sygnałem telewizyjnym do dekodera. 
3. Podłącz kabel zasilający do dekodera. 
4. Ustaw urządzenie tak, aby miało dobrą wentylację. 
5. Włóż baterie do pilota. 
6. Włącz dekoder przyciskiem z tyłu obudowy. 
7. Włącz telewizor i ustaw odpowiedni tryb AV. 
8. Pierwsze uruchomienie dekodera trwa około 5 minut. 

Podczas pierwszego uruchomienia dekodera należy aktywować usługę. W tym celu postępuj zgodnie z 
instrukcjami pojawiającymi się na ekranie telewizora lub skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta. 

Skrócona instrukcja obsługi dekodera ZyXEL 

Zmiana kanałów odbywa się za pomocą przycisków: 

 Numerycznych – wybór kanału po numerze 

 Channel +/-, Strzałek Góra/Dół – przełączanie kanałów po kolei 

 CH RTN - przełączenie na ostatnio oglądany kanał 
Regulacja głośności za pomocą przycisków Volume +/-, wyciszenie MUTE 
MiniEPG włączany i wyłączany czerwonym klawiszem 

 Góra/Dół - przełączanie między kanałami 

 Lewo/Prawo - przewijanie programu telewizyjnego 

 OK - przełączenie do aktualnie wybranego kanału 

 Żółty - wyświetlenie dodatkowych informacji o programie 
Lista programów włączana i wyłączana przyciskiem OK (model SD także 

przycisk zielony) 

 Góra/Dół - przewijanie listy 

 Lewo/Prawo oraz strzałkami Page - szybkie przewijanie listy 

 OK - przełączenie na wybrany kanał (lista znika po kilku sekundach, 
można ją wyłączyć) 

Opcje obrazu, dźwięku i napisów włączana niebieskim przyciskiem 

 Góra/Dół - wybór między zmianą ścieżki dźwiękowej, napisami, 
formatem obrazu i telewizora, trybem dźwięku (model HD) 

 Lewo/Prawo - zmiana podświetlonej wartości 

 OK/Niebieski – wyjście z okienka opcji 
TV Panel  

 Przycisk Pomarańczony (model SD) – uruchamia TV Panel, gdzie 
można przejść do płatności, wiadomości abonenckich, zamawiania usług dodatkowych. 

 
Dodatkowe funkcje dostępne w modelu HD 

 
Przycisk L/R - zmiana sposobu podłączenia telewizora (analogowy 
CVBS/EURO, cyfrowy HDMI) 

 
TV Portal  

 Przycisk MENU uruchamia TV Portal 

 Lewo/Prawo/Góra/Dół – przechodzenie pomiędzy aktywnymi 
elementami TV Portalu 

 Czerwony – wejście do trybu telewizyjnego 

 Zielony – wejście do przewodnika po programach EPG 



   

 

  

 Żółty – wejście do usługi wideo na życzenie VOD 
Z TV Portalu można za pomocą menu usług przejść do płatności, 
wiadomości abonenckich, zamawiania usług dodatkowych, ochrony 
rodzicielskiej, mojej listy 100 
 
Przewodnik po programach EPG 

 Niebieski - wyświetla okienko z pomocą 

 Czerwony - wyjście do trybu telewizyjnego 

 Żółty – wyświetla dodatkowe informacje o programie 

 MENU – przejście do TV Portalu 
 

Ochrona rodzicielska 

Funkcja umożliwia blokowanie wybranych kanałów przez wprowadzenie 

kodu tvPIN.  

 Niebieski - wyświetla okienko z pomocą 

 Czerwony - wyjście do trybu telewizyjnego i zapisanie ustawień 

 Zielony – włączenie/wyłączenie blokady kanałów 

 MENU – przejście do TV Portalu 

 
Moja lista 100 

Funkcja umożliwia ustawienie 100 kanałów (numery od 1 do 100) z własną 
kolejnością i numeracją. Kanały na własnej liście można przesuwać, 
zastępować, usuwać i dodawać nowe z listy dostępnych kanałów. 

 Dodawanie kanału do listy: wybierz z lewej kolumny kanał, naciśnij 
OK i strzałkę w prawo. Wstaw kanał w wybranym miejscu i 
zatwierdź OK. Jeśli wstawisz kanał w miejsce innego, ten drugi 
możesz przesunąć w inne miejsce lub usunąć z listy 

 Usuwanie kanału z listy: wybierz z prawej kolumny kanał, naciśnij 
OK, następnie strzałkę w lewo i zatwierdź OK 

 Niebieski - wyświetla okienko z pomocą 

 Czerwony - wyjście do trybu telewizyjnego i zapisanie ustawień 

 Zielony – ustawienie domyślnej listy 100 

 Żółty – wyczyszczenie listy 100 

 MENU – przejście do TV Portalu 
 
Wskazówki:  

 Fabrycznie ustawione kanały od 1 do 100 są kopią kanałów od 101 do 200 

 W usłudze "Moja lista 100" można wyczyścić listę - wtedy jest lista bez kopii kanałów zaczynająca się od nr 101 

 Dodając kanały do „Mojej listy 100” tworzy się alternatywny/dodatkowy nr kanału 

 

 
Wideo na życzenie VOD 

 Czerwony – wyjście do TV Portalu 

 Prawo/Lewo – wybór biblioteki 

 OK – wejście do wybranej biblioteki 

 Góra/Dół – wybór kategorii 

 Prawo/Lewo – wybór filmów w kategoriach 

 OK – odtwarzanie filmu 
 

Odtwarzanie filmów 

 d Play/OK - Otwarzanie materiału (wyjście z pauzy, przewijania itp.) 

 k Pause - włącza/wyłącza pauzę 

 h / g - przeskok w przód/tył o 5 minut 

 f / e - przewijanie 

 i Stop - zatrzymanie odtwarzania i wyjście 

 Niebieski - ekran opcji wyboru ścieżek dźwiękowych i formatu obrazu 

 
 
 
 
 



   

 

  

Przeglądarka Internet WWW  

 Przycisk HOME uruchamia przeglądanie WWW 

 Góra/Dół/Lewo/Prawo - poruszanie się kursorem 

 OK - wybieranie linków, klikanie przycisków itp.Wprowadzanie tekstu do pól tekstowych następuje po 
najechaniu na nie kursorem, a następnie przyciśnięcie klawisza OK. U dołu ekranu pojawi się klawiatura 
z następującymi przyciskami: 

 

 Lewo/Góra/Dół/Prawo - poruszanie kursorem tekstowym 

 Klawisze alfanumeryczne - wprowadzają tekst do pola tekstowego 

 Cap - zachowuje się jak przycisk Caps Lock na standardowej klawiaturze 

 BS - zachowuje się jak przycisk Backspace na standardowej klawiaturze 

 Space – spacja 

 Zamknij - zamyka okienko klawiatury 
 
Wprowadzanie adresu strony WWW polega na wprowadzeniu adresu w pasku adresu (patrz wyżej), a następnie 

kliknięciu na przycisku "przejdź", znajdującego się bezpośrednio po lewej stronie pasku adresu. 
 
Funkcja nagrywarki USB PVR (usługa eksperymentalna) 

Dekodery ZyXEL HD mają możliwość korzystania z cyfrowej nagrywarki. Funkcja jest dostępna po podłączeniu 

własnego dysku USB.Dzięki temu możesz nagrywać konkretne pozycje z przewodnika EPG lub podczas 

oglądania danego kanału. Nagrywanie wybranych programów telewizyjnych jest niezależne od aktualnie 

oglądanego programu. Możesz oglądać program na jednym kanale i w tym samym czasie nagrać program 

nadawany na innym. 

UWAGA: Funkcja nagrywania jest na etapie testów. Mogą wystąpić problemy w jej działaniu, za które 

Operator nie odpowiada. 

1. Podłączenie i instalacja dysku twardego USB 

 podłącz dysk USB do gniazda USB z tyłu obudowy dekodera podczas jego normalnej pracy, 

 po chwili, dysk zostanie automatycznie wykryty, 

 jeśli dysk wcześniej nie był używany z JAMBOX zostanie on przygotowany do pracy po zatwierdzeniu przez 
użytkownika (czas przygotowania dysku zależy od jego pojemności), 

 po zakończeniu instalacji dysku zostanie wyświetlone okienko z informacją o gotowości do korzystania z funkcji 
nagrywania 

 

Wskazówka: Jeśli dysk był już przygotowany do pracy z JAMBOX, po ponownym podłączeniu zostanie automatycznie 

rozpoznany i wszystkie znajdujące się na nim nagrania będą dostępne. 

2. Nagrywanie programów 

Nagrywać programy możesz podczas oglądania telewizji. Naciśnij przycisk  aby rozpocząć nagrywanie bieżącego programu 
na oglądanym kanale.  
 

3. Programowanie nagrań 
Możesz planować nagranie programów, które dopiero będą emitowane. W celu zaprogramowania nagrywania wejdź do 

przewodnika EPG (zielony przycisk) i wybierz za pomocą strzałek interesujący cię program, naciśnij przycisk  aby 
zaprogramować to nagranie. 
 
Wskazówka: Jeśli zaprogramujesz nagranie w czasie trwania innego dekoder poinformuje Cię o tym i będziesz mógł wybrać, 

który program chcesz nagrać. 

4. Twoje nagrania 

Do swoich nagrań możesz przejść z TV Portalu naciskając przycisk pomarańczowy lub 

wybrać z listy usług pozycję nagrania. Twoje nagrania są też dostępne przez 

przewodnik EPG (pomarańczowy przycisk). 

Na ekranie nagrań znajdują się zaplanowane i nagrane programy.Wybierając 

strzałkami góra/dół i naciskając na zaznaczonej pozycji przycisk OK rozpoczynasz 

oglądanie nagrania. Opis ikon stanu nagrań jest dostępny po naciśnięciu przycisku 

niebieskiego 

Wskazówka: Jeśli Twój dysk jest już przepełniony możesz usuwać nagrania 
pojedyńczo (żółty przycisk albo użyć przycisku L/R aby formatować dysk usuwając 
całą zawartość. 


