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1. Bezpieczeństwo i informacje o produkcie
Twoje urządzenie zostało dokładnie sprawdzone i zapakowane przed wysyłką. Podczas rozpakowywania upewnij
się, że wszystkie części są w zestawie i trzymaj opakowanie z dala od dzieci. Zalecamy zachowanie kartonu w
okresie gwarancyjnym, aby urządzenie było doskonale chronione w przypadku naprawy lub gwarancji.
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed przystąpieniem do obsługi urządzenia i zachowanie jej do
późniejszego wykorzystania. Produkt musi być zainstalowany zgodnie z przepisami krajowymi.
Proszę umieścić urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu na płaskiej, twardej i stabilnej
powierzchni.

!

W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia należy odłączyć je od zasilania. Jeśli przewód
zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na zasilacz sieciowy Nokia PA1210EU. W celu
uniknięcia ewentualnego niebezpieczeństwa należy skontaktować się z serwisem posprzedażnym.
UWAGA: Aby zapobiec porażeniu prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu
lub wilgoci i chronić je przed wysoką temperaturą, wilgocią, wodą i kurzem. Nie należy używać
urządzenia w wilgotnych lub zimnych miejscach.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy, przejdź na stronę internetową: nokia.com/shop/support, aby
skontaktować się z działem obsługi posprzedażnej.
Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, zawsze trzymaj świece lub inne otwarte płomienie z
dala od urządzenia. Urządzenie należy trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
Nieprawidłowa wymiana baterii grozi wybuchem. Wymieniaj je wyłącznie na takie same lub
równoważne. Zużyte baterie muszą być utylizowane w bezpieczny sposób. Wyrzuć je do
odpowiednich pojemników na śmieci, aby chronić środowisko.

AAA

Sprzęt z tym symbolem jest urządzeniem elektrycznym klasy II lub podwójnie izolowanym. Zostało
ono zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga bezpiecznego połączenia z uziemieniem
elektrycznym.
To oznaczenie wskazuje, że ten produkt musi być prawidłowo utylizowany w całej UE zgodnie z
dyrektywą 2002/96/WE (WEEE) i nie może być wyrzucany razem z innymi odpadami domowymi.
Proszę poddać go recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby pomóc w zrównoważonym ponownym
wykorzystaniu zasobów materiałowych. Proszę oddać go do punktu zbiórki lub skontaktować się
ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.
Zgodnie z ustawą o bateriach, użytkownicy końcowi są prawnie zobowiązani do zwrotu zużytych
baterii. Prosimy nie wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, lecz oddać je do systemu
zbiórki zużytych baterii.

Uproszczona Deklaracja Zgodności UE
Niniejszym firma StreamView oświadcza, że urządzenie radiowe typu produkt Odbiornik jest zgodne z
dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem
internetowym: nokia.streamview.com/support
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2. Odbiornik naziemny
2.1 Panel przedni

2.2 Panel tylny

2.3 Pilot zdalnego sterowania

0-9
TEXT
GUIDE

i (INFO)

Włącza / wyłącza odbiornik (tryb gotowości)
- Wybór kanału według numeru kanału.
- Wprowadzanie parametrów odbioru w trybie instalacji.
- Aby ustawić godzinę w „menu ustawień zegara“.
Wyświetla teletekst.
Aktywuje funkcję EPG (Electronic Program Guide) w trybie TV.
Tryb przeglądania:
1 x naciśnięcie: Wyświetla informacje o trwającej i następnej audycji. Wyświetla
parametry odbioru bieżącej stacji.
2 x nacisnąć: Wyświetla szczegóły EPG dotyczące bieżącej audycji telewizyjnej.
Menu Lista kanałów / Przesuwanie kanałów:
Potwierdź nową pozycję kanału telewizyjnego dla wybranego kanału (kanałów) na Liście
kanałów / Menu Przesuń kanał
Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu odtwarzanych plików multimedialnych lub nagrań

REC
+V-

Gdy podłączone jest zewnętrzne urządzenie pamięci masowej,
- uruchamia/ wstrzymuje odtwarzanie nagrań multimedialnych lub nagrań z odbiornika
- uruchamia/ wstrzymuje nagrywanie z przesunięciem czasowym w trybie przeglądania
Rozpoczyna nagrywanie na podłączone zewnętrzne urządzenie pamięci masowej

OPT.
SLEEP

Głośność +/- Wyświetla listę kanałów w trybie oglądania telewizji.
- Aktywuje wybrany punkt menu w trybie menu
Zakłócanie kanału w trybie przeglądania
Wyciszanie głośności
- Otwiera menu główne
- Jeden krok wstecz w trybie menu
Wyjście z menu lub podmenu
Menu Wył.: zmienia kanał na poprzedni/następny
Menu wł.: przesuwa kursor w górę/dół
Menu Off: zwiększa/zmniejsza poziom głośności
Menu wł.: zmiana ustawień poszczególnych menu
Zmiana pomiędzy aktualnie i ostatnio oglądanym kanałem telewizyjnym
Wyświetla listy ulubionych w trybie listy kanałów
Ustawienie czasu automatycznego wyłączenia

TV/R

Przełącza pomiędzy trybem telewizyjnym i radiowym

+PMENU
EXIT

AUDIO
SUB

Wybór dostępnej ścieżki audio i trybu audio
Wyświetla listę dostępnych języków napisów.

FAV 1

W trybie przeglądania: Naciśnij przycisk FAV1, aby wyświetlić dostępne grupy
ulubionych. Wybierz żądaną grupę ulubionych i naciśnij przycisk OK, aby dodać bieżący
kanał telewizyjny do wybranej grupy ulubionych.
Menu Lista kanałów TV: Naciśnij przycisk FAV1, aby wyświetlić dostępne grupy
ulubionych. Wybierz żądaną grupę ulubionych i naciśnij przycisk OK, aby dodać żądane
kanały telewizyjne do wybranej grupy ulubionych.

FAV 2

W trybie przeglądania: Naciśnij przycisk FAV2, aby wyświetlić utworzone grupy
ulubionych. Wybierz kanał z wybranej grupy ulubionych i naciśnij przycisk OK. Naciśnij
przycisk Exit (Wyjdź), aby zamknąć listę.
Funkcja edycji w menu, multimediach i funkcjach teletekstu. Postępuj zgodnie z
sugestiami wyświetlanymi na ekranie.
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3. 3. Instalacja
3.1 Zawartość opakowania

Odbiornik naziemny

USB-A 2.0

Antena

HDMI

Wyjście AV

Adapter
zasilania

Kabel
HDMI

Adapter
zasilania

Dźwięk cyfrowy

Adapter AV do
Scart

Praca:
0°C-50°C

Instrukcja
montażu

2 x baterie
AAA
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Pilot zdalnego
sterowania

3.2 Ustawienie

1

2

or

HDMI
(cyfrowy)

Audio Video
(analogowe)

TV

TV

3

1

2

DC 12 V, 1 A
AC 100-240 V
50/60 Hz

4
1

2

1

2
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Opcjonalnie

USB 2.0

Audio cyfrowe
(koncentryczne)

3.3 Pierwsze uruchomienie
Po uruchomieniu odbiornika Nokia po raz pierwszy na ekranie telewizora pojawi się kreator konfiguracji
początkowej. Użyj przycisków
, aby przesunąć podświetlenie do ustawienia, które chcesz zmienić. Użyj
przycisków
, aby zmienić wartości lub naciśnij OK, aby otworzyć listę do szybkiego wyboru.
• Język: Wybierz język wyświetlania na ekranie (OSD).
• Kraj: Wybierz, w którym kraju odbiornik jest używany. W zależności od wybranego kraju, ustawienia LCN i
siatki kanałów zostaną ustawione.
• Zasilanie anteny: aktywuj tę funkcję za pomocą „On“, jeśli podłączysz odbiornik Nokia do aktywnej anteny
DVB-T2. Jeśli włączysz tę funkcję, odbiornik będzie dostarczał zasilanie 5 V AC do aktywnej anteny DVB-T2
poprzez podłączony kabel antenowy.
Dezaktywuj tę funkcję przyciskiem „Off“, jeśli używasz pasywnej anteny DVB-T2.
• Tryb wyszukiwania: Wybierz „FTA“, aby zapisać tylko kanały Free-To-Air lub wybierz „All“, aby zapisać również
kanały zakodowane. Odbiornik Nokia jest odbiornikiem dla kanałów Free-to-Air, więc należy wybrać FTA jako
tryb wyszukiwania. Po dokonaniu wszystkich ustawień, przesuń podświetlenie na „Wyszukiwanie kanałów“
i naciśnij OK, aby rozpocząć skanowanie. Odbiornik będzie teraz wyszukiwał wszystkie dostępne kanały. Po
zakończeniu skanowania, odbiornik przełączy się na tryb przeglądania.
UWAGA: wybranie niewłaściwego kraju może spowodować, że lista kanałów będzie nieuporządkowana i kanały
mogą zostać pominięte.
W przypadku, gdy po pierwszym włączeniu odbiornika nie pojawi się menu instalacji, proszę przywrócić
ustawienia fabryczne, naciskając przycisk MENU i wybierając „Przywróć ustawienia fabryczne“ w podmenu
„System“ (Domyślny PIN 000).

4. Skrócona instrukcja obsługi odbiornika
Poniższa skrócona instrukcja pozwoli Państwu zapoznać się z podstawową obsługą urządzenia.
Aby włączyć odbiornik lub przełączyć go w tryb gotowości, naciśnij POWER na pilocie.
Głośność można regulować za pomocą przycisków

lub V+/V-.
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4.1 Zmiana kanałów
Następujące sposoby są możliwe do zmiany kanałów za pomocą odbiornika:
• Poprzez bezpośredni dostęp: mogą Państwo bezpośrednio wybrać żądany kanał poprzez wprowadzenie 		
numeru kanału za pomocą przycisków numerycznych 0~9. Możliwe jest wprowadzenie numeru z mniej niż
czterema cyframi. Proszę poczekać kilka sekund i odbiornik przełączy się na wybrany kanał. Alternatywnie,
można nacisnąć OK, aby natychmiast przełączyć po wybraniu numeru kanału.
• Przez listę kanałów: naciśnij OK w trybie przeglądania, aby wyświetlić listę TV. Użyj przycisków
, aby 		
znaleźć i podświetlić żądany kanał i naciśnij OK, aby wybrać podświetlony kanał. Naciśnij ponownie przycisk
OK, aby ukryć listę kanałów i obejrzeć wybrany kanał.
Aby szybciej znaleźć kanał na liście kanałów, możesz użyć przycisków P+/P- lub , aby przewijać listę 		
strona po stronie. Naciśnij OK, aby oglądać wybrany kanał.
• Za pomocą przycisków
lub P+/P: naciskaj przyciski
lub P+/P-, aby zmieniać kanały w trybie oglądania.

4.2 Info banner
Podczas oglądania telewizji, można nacisnąć przycisk INFO, aby uzyskać dostęp do informacji o bieżącym
kanale. Naciśnij przycisk INFO dwa razy, aby uzyskać więcej szczegółów EPG na temat bieżącego kanału. Należy
pamiętać, że usługa ta jest dostarczana przez nadawcę telewizyjnego. Zawartość i dostępność zależy od
nadawcy telewizyjnego.

4.3 Audio
Aby wybrać inną ścieżkę audio lub tryb audio, naciśnij przycisk AUDIO w trybie przeglądania. Pojawi się okno
dialogowe „Audio Setting“. Użyj przycisków , aby wybrać dostępną ścieżkę audio i tryb audio (mono, stereo,
prawy, lewy).

4.4 Teletekst
Odbiornik jest wyposażony w funkcję teletekstu. Aby uzyskać dostęp do teletekstu, naciśnij przycisk TEXT
w trybie przeglądania i użyj przycisków 0~9, aby wprowadzić numer strony. Użyj przycisków
, aby wybrać
następną/poprzednią stronę, użyj przycisków
, aby wybrać podstrony. Naciśnij Exit lub TEXT, aby powrócić
do trybu przeglądania.

4.5 Napisy
Niektóre kanały obsługują wybór języków napisów. Naciśnij SUB w trybie oglądania, aby wyświetlić listę
dostępnych języków napisów. Wybierz za pomocą przycisków
odpowiedni napis i naciśnij przycisk OK, aby
potwierdzić. Możesz też nacisnąć przycisk Exit lub SUB, aby wyjść bez zmian.

4.6 Przewodnik (EPG-Electronic Program Guide)
Elektroniczny przewodnik po programach pozwala na przeglądanie harmonogramów wydarzeń i informacji o
programach.
,
Aby uzyskać dostęp do przewodnika po programach, naciśnij GUIDE w trybie oglądania. Użyj przycisków
aby wybrać kanał i , aby wybrać wydarzenie. Naciśnij OK, aby wyświetlić szczegółowe informacje o wybranym
wydarzeniu.
Jeśli chcesz ustawić funkcję timera dla wybranego zdarzenia, naciśnij ZIELONY przycisk.
Wyjście z przewodnika po programach następuje po naciśnięciu przycisku Exit (Wyjście) i powrocie do trybu
oglądania.
Należy pamiętać, że usługa ta jest świadczona przez nadawcę telewizyjnego. Zawartość i dostępność zależy od
nadawcy telewizyjnego.

4.7 Funkcja nagrywania
Musisz podłączyć zewnętrzne urządzenie USB do nagrywania (pamięć USB lub zewnętrzny dysk twardy).
Na ekranie telewizora pojawi się wyskakujący komunikat, aby potwierdzić, że odbiornik wykrył zewnętrzne
urządzenie pamięci masowej.
9

4.7.1 Natychmiastowy zapis
Naciśnij przycisk REC, aby rozpocząć natychmiastowe nagrywanie.
Naciśnij przycisk REC lub Exit, aby zatrzymać natychmiastowe nagrywanie. Następnie wybierz opcję Yes (Tak) w
wyskakującym komunikacie i potwierdź zatrzymanie nagrywania, naciskając przycisk OK.

4.7.2 Rejestracja przesunięcia czasowego
Naciśnij przycisk Play/Pause w trybie przeglądania, aby rozpocząć nagrywanie z przesunięciem czasowym.
Naciśnij ponownie przycisk Odtwarzanie/Pauza, aby odtworzyć nagranie z przesunięciem czasowym.
Naciśnij przycisk Exit (Zakończ), aby zatrzymać nagrywanie z przesunięciem czasowym. Wybierz Yes (Tak) w
pojawiającym się komunikacie i potwierdź zakończenie nagrywania, naciskając przycisk OK.

4.7.3 Nagrywanie z timerem
Wybierz Menu > Lista kanałów > Ustawienie timera, aby ustawić funkcję timera. Wybierz jeden z 20 timerów i
naciśnij OK.
Aby ustawić funkcję timera, należy skonfigurować następujące ustawienia:
• TV/Radio: wybór kanału telewizyjnego lub radiowego
• Powtarzanie: można wybrać, czy wybrane zdarzenie ma być nagrywane raz, codziennie czy co tydzień.
• Kanał: wybór kanału telewizyjnego
• Data budzenia: ustaw datę
• Czas startu: ustaw czas startu
• Czas zakończenia: ustaw czas zakończenia
• Tryb: wybierz „View“ jeśli nie chcesz oglądać wydarzenia lub „Record“ jeśli chcesz nagrywać wydarzenie.
• Zapisz lub Anuluj: po zakończeniu wszystkich ustawień, wybierz „Zapisz“, aby aktywować funkcję timera lub
„Anuluj“, aby wyjść bez zapisywania.
Uwaga: ta wersja oprogramowania nie obsługuje funkcji nagrywania. Aby zakupić i pobrać wersję oprogramowania
z funkcją nagrywania, należy odwiedzić stronę internetową www.nokia.streamview.com

4.8 Sen
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SLEEP, aby wybrać czas automatycznego wyłączenia (10/30/60/90/120 min.), po
którym odbiornik przejdzie w tryb czuwania. Domyślnym ustawieniem jest „OFF“.

5. Funkcje menu
5.1 Lista kanałów telewizyjnych
5.1.1 Ulubiona lista
Możesz dodać swoje ulubione kanały do 16 list ulubionych, w tym 8 list ulubionych nazwanych według gatunku.
Nacisnąć przycisk FAV1. Zostaną wyświetlone „opcjonalne listy ulubionych“. Za pomocą przycisków
wybierz
jedną z oferowanych list ulubionych. Naciśnij przycisk OK, aby zaznaczyć kanały z listy kanałów, które chcesz
dodać do wybranej listy ulubionych. Wybrane kanały zostaną oznaczone symbolem serduszka. Po zakończeniu
wybierania kanałów naciśnij przycisk Exit, aby zakończyć i zapisać kanały na liście ulubionych.
Proszę powtórzyć ten proces, aby utworzyć dodatkowe listy ulubionych.
Aby usunąć kanał z listy ulubionych, powtórz powyższą procedurę i odznacz kanał, który chcesz usunąć z listy
ulubionych.

5.1.2 Kanały zamykające
Wciśnij ŻÓŁTY przycisk, aby podświetlić „Lock label“. Aby kontynuować tę operację, należy wprowadzić hasło.
Domyślnie hasło to 0000. Naciśnij przyciski
, aby wybrać kanał, który chcesz zablokować, i naciśnij przycisk
OK. Zablokowany kanał (kanały) zostanie oznaczony symbolem blokady. Naciśnij przycisk Exit, aby zakończyć
tę operację w celu zapisania danych.

5.1.3 Pomijanie kanałów
Naciśnij ZIELONY przycisk, aby podświetlić opcję „Skip label“. Wybrane kanały będą pomijane podczas zappingu
10

za pomocą przycisków
.
Za pomocą przycisków
wybierz kanał i naciśnij przycisk OK, aby zaznaczyć lub odznaczyć go do pominięcia.
Kanały ustawione do pomijania będą oznaczone symbolem. Po wprowadzeniu wszystkich zmian naciśnij
przycisk Exit, aby zakończyć tę operację w celu zapisania.
Uwaga: nadal można uzyskać dostęp do tych kanałów z listy kanałów.

5.1.4 Kanały ruchome
Naciśnij żółty przycisk, aby podświetlić opcję „Move label“ (Przenieś etykietę). Użyj
, aby podświetlić kanał i
naciśnij OK, aby wybrać. Można wybrać jeden lub kilka kanałów. Podświetl nową pozycję dla wybranego kanału i
naciśnij przycisk INFO, aby przenieść je na nową pozycję.
Naciśnij przycisk Exit, aby zakończyć tę operację. Pojawi się baner zapisu z opcją „Yes“ (Tak) lub „No“ (Nie).
Uwaga: W niektórych krajach podczas pierwszej instalacji, funkcja LCN jest domyślnie włączona. Jeśli chcą
Państwo zmienić kolejność kanałów na liście kanałów, należy wyłączyć funkcję LCN w menu Instalacja / Lokalna
numeracja kanałów. Proszę powtórzyć proces automatycznego wyszukiwania w menu Wyszukiwanie kanałów.

5.1.5 Edytuj (Sortuj, Edytuj lub Usuń)
• Naciśnij ŻÓŁTY przycisk, aby podświetlić „Sort label“. Wybierz opcję sortowania i naciśnij przycisk Exit, aby
zakończyć tę operację w celu zapisania.
• Naciśnij ZIELONY przycisk, aby podświetlić „Edit label“ (Edycja etykiety). Wybierz tę operację, jeśli chcesz
, aby wybrać kanał, którego nazwę chcesz zmienić. Naciśnij OK,
zmienić nazwę kanału. Użyj przycisków
aby wyświetlić wirtualną klawiaturę. Po zmianie nazwy wybranego kanału wybierz i naciśnij OK na wirtualnej
klawiaturze, aby ukryć wirtualną klawiaturę. Naciśnij ŻÓŁTY przycisk, aby potwierdzić zmianę nazwy. Naciśnij
przycisk Exit, aby zakończyć operację i zapisać ją w pamięci.
• Naciśnij NIEBIESKI przycisk, aby podświetlić „Usuń etykietę“. Wybierz kanał, który chcesz usunąć. Naciśnij
przycisk OK, aby wybrać kanał(y). Naciśnij przycisk Exit (Zakończ), aby zakończyć tę operację i wyjść z tego
menu.
Uwaga: usunięte kanały można odzyskać tylko po ponownym wykonaniu skanowania częstotliwości w menu
Wyszukiwanie kanałów.

5.2 Lista kanałów radiowych
Proszę zapoznać się z rozdziałem 5.1 Lista kanałów TV. Dla listy kanałów radiowych sposób postępowania jest
identyczny.

5.3 Blokada rodzicielska
To menu umożliwia zabezpieczenie menu instalacji i/lub kanałów kodem PIN. Można również utworzyć nowy
kod PIN. Za pomocą przycisków
wybierz opcję „Parental Control“ (Kontrola rodzicielska) z menu listy
kanałów i naciśnij przycisk OK, aby przejść dalej. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie hasła (Domyślny kod
PIN: 0000).
• Limit wieku: naciśnij OK, aby ustawić opcje i wiek dla funkcji „Kontrola rodzicielska“.
• Blokada menu: blokuje menu instalacji. Blokadę menu można ustawić na „On“ lub „Oﬀ“.
• Blokada kanału: można włączyć lub wyłączyć funkcję blokady dla kanałów telewizyjnych lub radiowych, które
są zablokowane na liście kanałów (Menu > Lista kanałów > Lista kanałów TV > Blokada). Domyślnie, funkcja
ta jest włączona z opcją „On“.
• Nowe hasło: Wprowadź nowy kod PIN (4 cyfry), którego chcesz używać. Zalecamy zapisanie go, aby móc go
później zapamiętać.
• Conﬁrm Password: wprowadź ponownie swój nowy kod PIN, aby potwierdzić. Naciśnij OK, aby zapisać zmianę.

5.4 Tryb odtwarzania
Użyj przycisków

, aby wybrać tryb odtwarzania (stabilny/ AV sync).

5.5 Usuń wszystko
Usuń wszystkie zapisane kanały (telewizyjne i radiowe).
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6. Instalacja
Naciśnij przyciski MENU i
, aby wybrać pozycję menu „Instalacja“. Za pomocą przycisków
podmenu i naciśnij OK, aby wybrać menu.

podświetl

6.1 Wyszukiwanie kanałów
6.1.1 Wyszukiwanie automatyczne
W tym menu można automatycznie wyszukać wszystkie dostępne kanały w wybranym kraju/regionie, zgodnie z
częstotliwościami odbioru. Proszę pamiętać, że wszystkie poprzednio zainstalowane kanały i lista(y) ulubionych
zostaną usunięte. Nowo znalezione kanały zostaną zainstalowane na liście kanałów i można utworzyć nową
listę ulubionych. Zaznacz „Auto wyszukiwanie“ i naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć wyszukiwanie.

6.1.2 Wyszukiwanie ręczne
W tym menu można wyszukać kanały o określonej częstotliwości odbioru lub numerze kanału. Użyj przycisków
, aby podświetlić opcję wyszukiwania.
• Kanał częstotliwości: wprowadź bezpośrednio kanał odbioru za pomocą przycisków numerycznych lub 		
przycisków , aby zmienić wartości.
• Częstotliwość (kHz): wprowadź częstotliwość odbioru bezpośrednio za pomocą przycisków numerycznych
lub przycisków , aby zmienić wartości.
• Szerokość pasma: użyj przycisków
aby ustawić szerokość pasma kanału odbiorczego.
• Wyszukiwanie sieciowe: przełącza „Tak“ lub „Nie“ dla wyszukiwania sieciowego.
• Wyszukiwanie ręczne: podświetl „Wyszukiwanie ręczne“ i naciśnij OK, aby rozpocząć wyszukiwanie. Nowo
znalezione kanały zostaną dodane do listy kanałów.

6.1.3 Kraj
W tym menu możesz ustawić kraj kanałów, które chcesz wyszukać. Naciśnij OK, aby otworzyć listę w celu
szybszego wyboru.

6.1.4 Moc anteny
Jeśli używasz aktywnej anteny (z wbudowanym wzmacniaczem), przełącz „Antenna power“ na On.
Jeśli używasz anteny pasywnej (bez wbudowanego wzmacniacza), wybierz opcję Oﬀ.

6.1.5 Tryb wyszukiwania
Użyj przycisków
kanały“.

, aby wybrać „Tryb wyszukiwania“ i wybierz pomiędzy „FTA“ (Free-to-Air) lub „Wszystkie

6.2 Logiczna numeracja kanałów
Logiczna numeracja kanałów (LCN) to funkcja, która przypisuje określone numery kanałów do każdego programu
i usługi transmitowanej przez multipleksy nadawcze.
Użyj przycisków , aby wybrać „On“ lub „Off“ dla LCN.

6.3 Aktualizacja oprogramowania USB lub DB
Aktualizacja oprogramowania polega na instalacji nowej wersji oprogramowania w związku z poprawą działania
odbiornika. Aktualizacja DB (bazy danych) polega na instalacji listy kanałów w odbiorniku naziemnym Nokia.
W przypadku, gdy dla Państwa odbiornika dostępne jest nowe oprogramowanie lub plik DB, można je pobrać ze
strony www.nokia.streamview.com.
Aktualizacja DB umożliwia również kopiowanie listy kanałów z jednego odbiornika Nokia do kilku innych
odbiorników Nokia. Informacje na temat tworzenia pliku DB znajdują się w rozdziale 6.4 Kopia zapasowa USB.
Zapisz oprogramowanie lub plik DB (plik *.bin) w katalogu głównym pamięci USB i włóż ją do portu USB odbiornika.
Na ekranie telewizora pojawi się komunikat „USB storage connected“. Proszę otworzyć menu Instalacja / USB
Upgrade.
Wybierz tryb:
• Aktualizacja: instalacja nowej wersji oprogramowania
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• Kod główny: tylko aktualizacja systemu, bez kasowania danych użytkownika
• User DB: instalacja listy kanałów
Plik aktualizacji: wybierz plik z pamięci USB.
Wybierz Start i naciśnij OK, aby rozpocząć proces aktualizacji. Pojawi się komunikat „Czy na pewno chcesz
dokonać aktualizacji?“. Jeśli się zgadzasz, wybierz „Yes“. Pojawi się komunikat „Burn flash! Nie wyłączaj!“.
Po zakończeniu pasek postępu pokaże 100% i urządzenie uruchomi się ponownie automatycznie.
Ostrzeżenie: Po aktualizacji odbiornik automatycznie się restartuje. Podczas procesu aktualizacji proszę
NIGDY nie odłączać odbiornika od sieci lub przełączać zasilania! Może to spowodować uszkodzenie odbiornika
i unieważnienie gwarancji! Proszę zwrócić uwagę, że lista kanałów i lista ulubionych zostanie nadpisana.

6.4 Kopia zapasowa USB
Ta funkcja umożliwia tworzenie kopii zapasowych bazy danych użytkownika lub ustawień na nośniku USB.
User DB zawiera listy kanałów (listy kanałów telewizyjnych i radiowych) odbiornika naziemnego Nokia.
Preset zawiera ustawienia odbiornika naziemnego Nokia.
Listy kanałów i ustawienia można zapisać na urządzeniu USB i przenieść do innych odbiorników naziemnych Nokia
za pomocą funkcji aktualizacji USB.
Włóż zewnętrzne urządzenie pamięci masowej USB, wybierz „Backup mode“ (User DB/ Preset) i „Start“. Na ekranie
pojawi się komunikat „Reading flash“ (Odczyt pamięci flash) - „Writing file“ (Zapis pliku) - „Backup is successful“
(Kopia zapasowa powiodła się).
Uwaga:
1. Zalecamy używanie pustych urządzeń pamięci masowej USB do tworzenia kopii zapasowych USB.
2. Proszę zawsze wykonywać kopie zapasowe danych na urządzeniu pamięci masowej USB przed użyciem go z
		 odbiornikiem.
3. StreamView nie ponosi odpowiedzialności za utratę informacji lub okoliczności spowodowane utratą informacji.
4. Podczas tworzenia kopii zapasowej nie należy odłączać nośnika USB i zasilania.

6.5 Gra
• Othello
• Tetris

7. Ustawienia
7.1 Język
To menu umożliwia skonfigurowanie preferencji językowych.

7.1.1 Język
Użyj przycisków

, aby wybrać język dla OSD. Naciśnij OK, aby otworzyć listę w celu szybszego wyboru.

7.1.2 Pierwszy dźwięk
Domyślnie pierwszy język audio następuje po wyświetleniu OSD. Można użyć przycisków
audio jako ﬁrmę priorytetową, jeśli jest dostępna.

, aby zmienić język

7.1.3 Drugi język audio
Użyj przycisków
dostępny.

, aby wybrać język, który będzie odtwarzany, gdy język wybrany jako 1. język audio nie jest

7.2 Ustawienia AV
Użyj tego menu, aby dopasować odbiornik do telewizora i/lub zestawu kina domowego. Naciśnij OK, aby
otworzyć opcje ustawień.
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7.2.1 System TV
Użyj przycisków

, aby wybrać system TV (Auto, PAL, NTSC), który odpowiada specyfikacji Twojego telewizora.

7.2.2 Rozdzielczość wideo
Wybierz „rozdzielczość wideo“ ekranu telewizora. Dostępne opcje to: Auto (automatyczne wykrywanie
rozdzielczości wideo oﬀered do odbiornika) i ręczne wybory 576i do 1080p. Proszę wybrać ustawienie, które
odpowiada specyfikacji Państwa telewizora. Wybór rozdzielczości powyżej 576i dotyczy tylko telewizorów,
które są podłączone do odbiornika przez wyjście HDMI.

7.2.3 Tryb aspektu
Wybierz tryb obrazu dla swojego telewizora. Dostępne opcje to:
• Auto: automatyczne wykrywanie trybu obrazu oﬀered do odbiornika.
• 4:3LetterBox: czarne pasy na górze i na dole obrazu w telewizorze 4:3 dla ekranu 4:3 i 16:9 dla telewizorów
16:9.
• 4:3PanScan: wyświetla transmisje panoramiczne 16:9 na pełnym ekranie telewizora 4:3.

7.2.4 Efekty wideo
Wybierz „tryb aspektu“ dla swojego telewizora. Dostępne opcje to: Standard, Default, Vivid.

7.2.5 Wyjście audio
• PCM (Pulse Code Modulation) jest to metoda modulacji. Po ustawieniu tej opcji, odbiornik dekoduje wszystkie
cyfrowe pliki audio. Zdekodowane pliki audio są przesyłane w postaci nieskompresowanej do podłączonych
urządzeń (telewizor lub wzmacniacz AV). Podłączone urządzenia nie muszą wykonywać żadnych czynności w
celu przetworzenia dźwięku po jego odebraniu.
• BS Out (Bitstream): Transmisja Bitstream przesyła skompresowane pliki audio z amplitunera do
wzmacniacza AV. Wzmacniacz AV następnie dekoduje dane do nieskompresowanego wyjścia. Opcję tę
należy wybrać w celu przesyłania formatów dźwięku przestrzennego z amplitunera do wzmacniacza AV, 		
przedwzmacniacza AV lub wzmacniacza mocy.
• SPDIF: Cyfrowe dane audio są przesyłane za pomocą impulsów elektrycznych z amplitunera do wzmacniacza AV.
• Auto: automatyczne ustawienie trybu wyjścia audio odbiornika po automatycznym wykryciu charakterystyki
audio urządzenia (telewizora lub wzmacniacza AV).

7.2.6 Opis dźwiękowy
Ustaw tę opcję na „On“, jeśli chcesz mieć wsparcie dla ścieżki dźwiękowej opisującej zawartość ekranu.
Przydatne dla osób z upośledzeniem wzroku.

7.2.7 Głośność opisu dźwiękowego
Wybór głośności dla ścieżki dźwiękowej AD.

7.2.8 Tryb
Wybierz pomiędzy trybem ustawień „STB“, „TV“ i „AV“.

7.3 Ustawienie czasu lokalnego
Ustaw strefę czasową dla swojego menu i systemu. Za pomocą przycisków
ustawienia. Wartości można zmieniać za pomocą przycisków .

przesuń podświetlenie do

7.3.1 Użycie GMT
Po ustawieniu na „ON“, czas będzie automatycznie podążał za zmianami czasu letniego. Aby ustawić czas
ręcznie w kolejnych krokach poniżej, należy wybrać ustawienie „Off“.
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7.3.2 Przesunięcie GMT
Umożliwia dostosowanie strefy czasowej, w której mieszkasz. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy użycie
GMT jest ustawione na „On“. Zakres ustawień GMT to „-11:30 ~ +12:00“.

7.3.3 Czas letni
Ustawienie letniej zmiany.
• Auto: zmiana czasu letniego jest ustawiana automatycznie.
• Off: zmiana czasu letniego jest nieaktywna.
• On: zmiana czasu letniego jest aktywowana ręcznie.

7.3.4 Data
Umożliwia dostosowanie daty, ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy użycie GMT jest ustawione na „Off“.

7.3.5 Czas
Umożliwia regulację czasu, ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy użycie GMT jest ustawione na „Off“.

7.4 Informacje
Dzwoniąc na naszą infolinię, proszę mieć przygotowany ekran informacyjny. Osoba odbierająca telefon może
poprosić Cię o informacje zawarte na ekranie.

7.5 Ustawienie fabryczne
Opcja ta pozwala na przywrócenie ustawień fabrycznych odbiornika, co powoduje również wyczyszczenie
wszystkich zapisanych kanałów.
Za pomocą przycisków
wybierz menu „Factory Settings“ i naciśnij przycisk OK. Zostaniesz poproszony
o wprowadzenie kodu PIN. Wprowadź prawidłowy kod PIN używając przycisków 0~9. (DOMYŚLNY PIN: 0000).
Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Wybierz „Tak“, aby załadować ustawienia fabryczne. Wybierz „No“,
aby anulować. Naciśnij Exit, aby wyjść.
OSTRZEŻENIE: Przywracając odbiornik do ustawień fabrycznych, wszystkie ustawienia i zapisane kanały zostaną
trwale usunięte. Proszę używać tej opcji z rozwagą.

7.6 Ustawienia OSD
7.6.1 Wyświetlanie napisów
Wybierz „On“, aby włączyć napisy ekranowe.

7.6.2 Timeout OSD
Ustawia czas, po którym znikają banery ekranowe i komunikaty. Zakres wynosi 3~10 sekund.

7.6.3 Przejrzystość OSD
Przezroczystość OSD można regulować w zakresie od 0~ 50% w krokach co 10%.

7.7 Automatyczne czuwanie
Auto Standby pomaga zmniejszyć zużycie energii. Podświetl menu „Auto Standby“ i wciśnij przyciski
, aby
ustawić od 1 do 6 godzin, odbiornik przejdzie w stan czuwania, jeśli nie otrzyma żadnych poleceń z pilota w
tym czasie. Ustaw automatyczne czuwanie „Oﬀ“, aby wyłączyć funkcję automatycznego czuwania. Domyślnym
ustawieniem jest 3 godziny.
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8. Multimedia
Ta funkcja umożliwia odtwarzanie różnych typów plików multimedialnych z podłączonego urządzenia pamięci
masowej USB. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB i użyj przycisków
, aby podświetlić preferowane
menu, a następnie naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp do wybranego menu.
Menu Multimedia składa się z następujących podmenu:
• Muzyka: wybierz „music“, aby odtwarzać ﬁlmy audio w formatach MP3, OGG i FLAC.
• Zdjęcia: wybierz „zdjęcia“, aby odtwarzać ulubione zdjęcia w formacie JPG lub BMP.
• Film: wybierz „film“ i wciśnij OK, aby wejść do tego menu, aby odtwarzać wszystkie rodzaje formatów wideo.
• Menedżer nagrań: wybierz „menedżer nagrań“ i wciśnij przycisk OK aby odtwarzać lub edytować nagrania.
• Informacje o dysku twardym
• Konfiguracja DVR
Podczas odtwarzania multimediów, podświetlenie znajduje się na folderze głównym urządzenia pamięci
masowej USB. Naciśnij OK, aby otworzyć katalog, odpowiednio jego foldery/podfoldery. Na ekranie w prawym
górnym rogu wyświetlane są foldery główne w celu ułatwienia nawigacji. Przyciskami
wybierz ﬁlm lub folder
i naciśnij OK, aby otworzyć folder/podfolder (jeśli dotyczy) lub rozpocząć odtwarzanie ﬁlmu. Wciśnij Exit, aby
wyjść lub wciśnij OK, aby otworzyć na pełnym ekranie. Użyj przycisków jak opisano poniżej, aby wybrać funkcje
podczas diﬀerentnych trybów odtwarzania.
Ogólne:
• [Play/Pause]/[
] Rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania ﬁlmu multimedialnego.
• [FF] [FB]/[
] Funkcja przeskakiwania w trybach odtwarzania ﬁlmów multimedialnych.
• [EXIT]/[ ] Zatrzymanie odtwarzania

8.1 Muzyka
Użyj przycisków
, aby wejść do folderu z ﬁlmami muzycznymi. Za pomocą przycisków
naciśnij OK, aby rozpocząć odtwarzanie. Naciśnij przycisk Exit, aby zatrzymać odtwarzanie.

wybierz ﬁlm i

8.2 Zdjęcie
Użyj przycisków
, aby wejść do folderu z ﬁlmami zdjęć. Użyj przycisków
, aby wybrać zdjęcie. Jeśli format
jest obsługiwany, zdjęcie zostanie wyświetlone na małym ekranie picture-in-picture. Naciśnij OK, aby obejrzeć
go w trybie pełnoekranowym.

8.3 Film
Użyj przycisków
, aby wybrać plik wideo. Naciśnij przycisk OK, aby odtworzyć wybrany plik wideo w oknie
podglądu. Naciśnij przycisk YELLOW, aby odtworzyć wybrany plik wideo w formacie pełnoekranowym.

8.4 Administrator nagrań
Otwórz menu „Menedżer nagrań“, aby oglądać i zarządzać nagranymi wydarzeniami telewizyjnymi. Wciśnij OK,
aby odtworzyć wybrany plik wideo w oknie podglądu. Naciśnij OK ponownie, aby odtworzyć wybrany plik wideo
w formacie pełnoekranowym.
• ŻÓŁTY przycisk: do blokowania wybranego nagranego zdarzenia.
• NIEBIESKI przycisk: aby usunąć wybrane nagrane zdarzenie.
• ŻÓŁTY: aby zmienić nazwę zarejestrowanego zdarzenia.
• ZIELONY: aby zmienić partycję, jeśli jest dostępna.

8.5 Informacje o dysku twardym
Wyświetlane są informacje o podłączonych urządzeniach pamięci masowej USB.

8.6. Konfiguracja DVR
W tym podmenu można wyłączyć funkcję nagrywania z przesunięciem czasowym lub wybrać domyślną partycję
podłączonego urządzenia pamięci masowej USB.
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9. Pytania i odpowiedzi
Dlaczego nie mam sygnału
telewizyjnego na telewizorze z
mojego odbiornika?

a) Sprawdź, czy wybrałeś port HDMI w telewizorze, do którego
podłączony jest odbiornik.
b) Upewnij się, że kabel HDMI jest prawidłowo podłączony do
portu HDMI telewizora i odbiornika naziemnego Nokia.

Dlaczego nie mam sygnału na
moim telewizorze, mimo że
odbiornik Nokia jest podłączony
kablem HDMI?

Być może wybrałeś niewłaściwe źródło sygnału wejściowego
dla telewizora. Po wybraniu właściwego portu HDMI, po kilku
sekundach uzyskasz sygnał z odbiornika Nokia.

Dlaczego odbiornik Nokia
automatycznie przechodzi w tryb
automatycznego uśpienia?

Funkcja Auto Sleep jest włączona. Możesz ustawić czas, kiedy
odbiornik jest nieaktywny i przejdzie w tryb automatycznego
uśpienia lub możesz wyłączyć tę funkcję. Aby ustawić
automatyczny tryb uśpienia, przejdź do następującego menu:
Ustawienia -> Auto Sleep -> OK.

Jak mogę odtwarzać pliki
multimedialne (zdjęcia, wideo,
dźwięk) z urządzenia USB na
moim odbiorniku Nokia?

Podłącz zewnętrzne urządzenie USB do portu USB. Naciśnij
przycisk Menu na pilocie i wybierz podmenu Multimedia.
Wybierz typ pliku multimedialnego do odtworzenia (muzyka,
zdjęcie lub film) i potwierdź wybór, naciskając przycisk OK.
Wybierz żądany plik i naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić
podgląd. Naciśnij ponownie przycisk OK, aby wyświetlić
wybrany plik w trybie pełnoekranowym.
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10. Dane techniczne
Audio i wideo
Rozdzielczość wyświetlacza: HD TV
Rozdzielczość wideo: 1080i, 720p, 576i
Odkodowanie dźwięku: Dolby Digital Plus

System
System operacyjny: DVB-T/T2

Porty
Wejście antenowe
HDMI
USB 2.0 (0,5 V, maks. 500 mA)
AV (3,5 mm)
Cyfrowy sygnał audio (koncentryczny)
DC IN (12 V, 1 A)

Dane ogólne
Zasilanie: AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz
Napięcie wejściowe: DC 12 V, 1 A
Pobór mocy przy pracy: maks. 12 W
Pobór mocy w trybie gotowości: 0,5 W
Temperatura pracy: 0 ~ +50 °C
Temperatura przechowywania: -20 ~ +70 °C
Wymiary (W x D x H w mm): 112 x 123 x 24
Waga (w kg): 0,23

Licencje
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered
marks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. Dolby, Dolby Audio, and
the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license
from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 2003-2015 Dolby Laboratories. All rights
reserved. All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.
© 2022 StreamView, Franz-Josefs-Kai 13, 1010 Vienna, Austria. All rights reserved.
Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications,
design and appearance of products may change. Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, used
under license by StreamView GmbH.
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