
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUPLEX T2 
Instrukcja obsługi 

 
 
 
  



 

WSTĘP 

 
Panel Przedni 
 

 
 
Panel tylny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Pilot 
 
 

1. Włączanie / wyłączanie odbiornika 
2. Wyświetl informacje o programie 

telewizyjnym 

3. Odtwarzaj pliki lub nagrane programy 
4. POPRZEDNI / NASTĘPNY (poprzedni / 

następny plik na liście odtwarzania / nagraniu) 
5. Wstrzymaj odtwarzanie / uruchom 

TimeShift 
6. Wyświetl główne MENU odbiornika 

7. Zwiększ / zmniejsz głośność 
8. Przycisk OK (potwierdzenie wyboru w 

MENU) 
9. Natychmiastowe przesyłanie 
10. Wprowadź numer, aby przejść 

bezpośrednio do żądanego kanału 
11. Uzyskaj dostęp do menedżera plików 

12. Wyświetla listę nagranych programów 
13. Telegazeta 
14. Ustawienie timera 
15. Wycisz dźwięk 

16. Włącz / wyłącz napisy 
17. DO PRZODU / DO TYŁU (szybkie 

przewijanie do przodu) 
18. Wejdź / wyjdź z menu 
19. Zatrzymaj odtwarzanie / nagrywanie 

20. Elektroniczny przewodnik po programach 
21. Powrót do poprzedniego menu, powrót do 

ostatnio oglądanego kanału 
22. Zmień ścieżkę audio 

23. Przełączaj się między oglądaniem telewizji 
a słuchaniem radia 

24. Przełącz wyświetlacz 
25. Z

obacz listę ulubionych kanałów 
26. Czerwony / zielony / żółty / niebieski 

przycisk (przyciski interaktywne) 
 
 
  



PODŁĄCZENIE ODBIORNIKA 
 

Istnieje wiele różnych rodzajów telewizorów i innych urządzeń, które można podłączyć do 
odbiornika. W tym przewodniku zobaczysz niektóre z najczęstszych sposobów podłączenia 
urządzenia. 
 

 
Uwaga: 

Nie podłączaj / odłączaj kabla HDMI, gdy odbiornik jest włączony.  



ROZPOCZYNAMY 

 
Kreator pierwszej instalacji 
 
Po pierwszym włączeniu odbiornika pojawi się „Menu Start”. 
Użyj strzałek na pilocie, aby wybrać kraj użytkowania, 
język menu OSD, rozdzielczość i proporcje obrazu. 
Podświetl i naciśnij OK, aby automatycznie wyszukiwać 
kanały. 
 
Instalacja 
 

1. Naciśnij przycisk „MENU”, aby wejść do menu 
głównego. 

2. Za pomocą przycisków ▲ ▼ podświetl menu 
„Instalacja”, naciśnij przycisk ►, aby przejść do menu 
instalacji. 

3. Za pomocą przycisków ▲ ▼ podświetl żądaną 
funkcję i potwierdź przyciskiem „OK”. 

4. Naciśnij przycisk „EXIT”, aby wyjść. 
 
Automatyczne dostrajanie kanałów 

1. Jeśli nie znasz parametrów dostrajania odbiornika, 
możesz wyszukać całe pasmo za pomocą funkcji 
„Auto Tuning”.Wybierz „Auto Tuning” i naciśnij „OK”, 
aby przejść do podmenu „Auto Tuning”. Wybierz, czy 
mają być wyszukiwane wszystkie kanały, kanały 
płatne czy tylko kanały bezpłatne FTA. Użyj 
przycisków ▲ i ▼, aby podświetlić element i 
rozpocząć wyszukiwanie za pomocą przycisku „OK” 
na pilocie. 

2. Po zakończeniu wyszukiwania odbiornik 
automatycznie zapisuje wszystkie znalezione kanały 
w kolejności, w jakiej zostały znalezione. 
 

Ręczne dostrajanie kanałów 
1. Jeśli znasz parametry dostrajania do każdego kanału, 

użyj funkcji ręcznego wyszukiwania kanałów. Wybierz 
„Strojenie ręczne” i naciśnij przycisk „OK”, aby przejść 
do podmenu strojenia ręcznego. 

2. Wybierz metodę wyszukiwania: pasmo, numer i 
częstotliwość kanału oraz szerokość pasma. 
Obserwuj wskaźnik „Jakość sygnału” na wskaźnikach 
sygnału. Jeśli ten wskaźnik pokazuje jakość sygnału, 
użyj przycisków ▲ i ▼, aby podświetlić pozycję 
„Wyszukaj” i rozpocznij wyszukiwanie za pomocą przycisku „OK” na pilocie. 

 
LCN (Logical Channel Number) - logiczna numeracja kanałów. 
Ta funkcja, jeśli jest obsługiwana przez operatora multipleksu, zapewnia automatyczne 
wyrównanie kanałów. W przypadku zmiany na liście kanałów funkcja ta zapewnia automatyczne 
uzupełnianie, usuwanie kanałów. Jeśli włączona jest opcja „LCN”, ręczne sortowanie i 
sortowanie kanałów jest wyłączone. Jeśli chcesz ręcznie dostroić dostrojone kanały, wyłącz 
funkcję „LCN”. 
  



STEROWANIE 
 
Przełączanie kanałów 
 
Odbiornik oferuje trzy sposoby zmiany kanału: przełączanie za pomocą przycisków CH + / CH-, 
bezpośredni wybór numeru kanału telewizyjnego i wybór z menu. 

1. Przechodzenie między kanałami za pomocą przycisków CH + i CH-: 
Użyj przycisków ▲ ▼ na pilocie, aby przechodzić między kanałami. 

2. Bezpośrednie wybieranie wstępnie ustawionego numeru: 
Aby wybrać numer bezpośredni, naciśnij zaprogramowany przycisk numeryczny na 
klawiaturze numerycznej pilota. 

3. Wybór za pomocą wyświetlonej listy kanałów: 
Podczas oglądania telewizji na żywo naciśnij przycisk „OK” na pilocie zdalnego 
sterowania. 
Menu dostrojonych kanałów telewizyjnych zostanie wyświetlone na ekranie. Użyj 
przycisków  
▲ ▼ na pilocie, aby podświetlić kanał, który chcesz oglądać, i naciśnij przycisk „OK”. 
 

 
Uzyskaj dostęp i skorzystaj z funkcji elektronicznego przewodnika po programach (EPG) 
 
Dostęp do menu EPG z wyświetlaniem wszystkich kanałów: 
 

1. Naciśnij przycisk „EPG”, aby wejść do menu EPG. 
2. Użyj przycisków ▲ ▼ i ◄►, aby poruszać się po menu 

EPG. 
3. Naciśnij przycisk „ZIELONY”, aby dodać program do 

timera. 
Naciśnij przycisk „CZERWONY”, aby wyświetlić „Upływ 
czasu”. 
Naciśnij przycisk „OK”, aby wyświetlić i przesunąć czas. 

4. Naciśnij przycisk „CZERWONY”, aby wyświetlić „EPG” w 
menu osi czasu. 

5. Naciśnij przycisk „EXIT”, aby powrócić do poprzedniego 
menu. 

 
Menu „Przebieg czasu” 

 Koniec 
 Powrót 
 Poruszaj się do przodu lub do tyłu co pół godziny 
 Poruszaj się do przodu lub do tyłu co dwie godziny 
 Poruszaj się do przodu lub do tyłu co 24 godziny 

 
  



REGULACJA KANAŁU TV 
 
Edytuj menu kanału 
 

1. Naciśnij przycisk „MENU”. 
2. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby podświetlić „Edytuj 

kanał”, przycisk „W PRAWO”, aby wejść do menu 
3. Naciśnij przycisk ◄ lub ►, aby podświetlić pozycję 

menu, a następnie naciśnij przycisk „OK”, aby przejść 
do podmenu. 

4. Naciśnij przycisk „EXIT”, aby wyjść. 
 
 
Lista kanałów telewizyjnych / radiowych 
 

1. W menu Edycja kanałów podświetl „Lista kanałów TV” 
lub „Lista kanałów radiowych”, aby wejść do menu. 
 

2. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby podświetlić żądany 
kanał, naciśnij przycisk „OK”, aby wyświetlić podgląd 
kanału. 

 
 
 
 

• Naciśnij przycisk „FAV”, a następnie przycisk „OK”, aby 
ustawić ulubione kanały 

• Naciśnij przycisk „CZERWONY”, aby włączyć funkcję 
„Zablokowany”, a następnie naciśnij przycisk „OK”. 
Zostaniesz poproszony o podanie hasła, a wybrany 
kanał zostanie zablokowany. 

• Naciśnij przycisk „ZIELONY”, aby aktywować funkcję 
„Pomiń”, naciśnij przycisk „OK”, aby pominąć wybrany 
kanał. 

• Naciśnij przycisk „ŻÓŁTY”, aby aktywować funkcję „Przenieś”, wybierz kanał i naciśnij 
przycisk „OK”, aby wejść do podmenu. 
Naciśnij przycisk numeryczny, aby ustawić numer kanału, a następnie naciśnij przycisk 
„ŻÓŁTY”, kanał zostanie przeniesiony do nowej pozycji. 

• Naciśnij przycisk „NIEBIESKI”, aby przejść do menu podmenu Edycja. 

• Naciśnij ponownie przycisk „OK”, aby anulować funkcję. 

• Naciśnij kolorowe przyciski, aby zakończyć funkcję. 
 
 
 
 

Uwaga: Edycja kanałów radiowych odbywa się w taki sam sposób, jak edycja kanałów 
telewizyjnych. 
 
  



USTAWIENIA ODBIORNIKA 
 
Rejestracja czasu 
 
Po wprowadzeniu ustawień timera wybierz dowolną pozycję timera. 
 
Tryb timera 
1. Wył. - anuluje minutnik. 
2. Opcje raz, codziennie, co tydzień, co miesiąc 
 
 
Usługa timera - kanał służy do przełączenia na wybrany kanał 
lub włączenia odbiornika. Nagrywanie służy do nagrywania programu. 
 
 
Kanał alarmowy - wybierz żądany kanał. 
Data pobudki - wybierz datę, od której chcemy uruchomić stoper. 
Czas - ustaw godzinę, o której timer ma być aktywowany. 
Czas trwania - ustawienie czasu trwania, używanego głównie do nagrywania. 
 
Aktualizacja oprogramowania odbiornika (firmware) 
 
W menu „Narzędzia” wybierz metodę aktualizacji. 
Wybierz żądaną metodę i kontynuuj aktualizację. 
Po zakończeniu aktualizacji naciśnij przycisk „EXIT”. 
 
 
 
 
 
Bezpiecznie odłącz dysk USB 
 
W menu „Narzędzia” wybierz „Usuń dysk USB” 
Naciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić. 
 
 
 
 
Sieć 
 
Ustawienia sieci:  Wybór sieci 
    Ustawienia sieci 
Aplikacja (*):   Radio 
    Pogoda 
 
 
 
 
  



Multimedia 
 
Menu główne 
 
Włóż dysk USB do portu USB. 

1. Naciśnij przycisk „MENU”. 
2. Naciśnij przyciski ▲, ▼ lub ◄►, aby wybrać żądany 

element, a następnie naciśnij przycisk „OK”, aby przejść 
do podmenu. 

3. Naciśnij przycisk „EXIT”, aby zakończyć przeglądanie. 
 
 
 
Odtwarzanie multimediów 
 
Ta funkcja umożliwia odtwarzanie plików z urządzenia pamięci USB. 

1. W „Media Player” wybierz „Nagrywanie”, „Wideo”, 
„Muzyka” lub "Kino". 

2. Naciśnij przycisk „OK”, aby wejść do menu 
3. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać plik, a następnie 

naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć odtwarzanie. 
4. Aby wyjść, naciśnij przycisk „EXIT”. 

 
 
 
Przycisk „CZERWONY”: Widok listy odtwarzania 
Przycisk „ZIELONY”: Podświetl plik, który chcesz dodać do listy odtwarzania, a następnie 
    naciśnij przycisk „ZIELONY”. Ikona pojawi się obok pliku. 
Przycisk „ŻÓŁTY”:  Naciśnij przycisk „ŻÓŁTY”, aby dodać wszystkie pliki do ulubionych. 
Przycisk „NIEBIESKI”: Naciśnij „niebieski” przycisk, aby edytować 
Przycisk 1":   Naciśnij, aby przełączać się między muzyką / zdjęciami / wideo /  
    nagraniami 
Przycisk „2”:   Naciśnij, aby wyświetlić menu sortowania 
Przycisk „INFO”:  Naciśnij, aby ustawić tryb powtarzania 
Przycisk „EXIT”:  Aby powrócić do wyższego poziomu katalogu. 
 
  



TIMESHIFT (przesunięcie czasowe) / NAGRYWANIE 
 
Podłączenie urządzenia pamięci masowej przez port USB umożliwia dostęp do nagrania 
programu telewizyjnego. 

• Zatrzymaj program telewizyjny i kontynuuj oglądanie w późniejszym czasie. 

• Nagraj program telewizyjny. 

• Po wyczerpaniu miejsca w urządzeniu pamięci masowej nagrywanie programu 
telewizyjnego zostanie zatrzymane. 

 
UWAGA: 
Użyj dysku USB 2.0 do nagrywania z przesunięciem czasowym. 
 
TimeShift 
 
Z menu głównego wybierz Preferencje> Konfiguracja odtwarzacza> TimeShift 
Istnieją trzy różne sposoby ustawienia przesunięcia czasu. 
1. Automatyczne: W trybie odtwarzania przesunięcie czasowe jest ustawiane automatycznie. 
2. Przerwanie: Możesz ustawić przesunięcie czasowe, naciskając przycisk „PAUZA” w trybie 
przeglądania. 
3. Wył .: Wyłącza funkcję przesunięcia czasowego. 
 
Uruchomienie 
Możesz ustawić przesunięcie czasowe, naciskając przycisk „PAUZA” w trybie odtwarzania. 
Tryby odtwarzania 

Podczas odtwarzania możesz wykonać następujące 
czynności: 

• Naciśnij przycisk „PAUZA”, aby wstrzymać odtwarzanie. 

• Naciśnij przycisk „DO PRZODU”, aby przewinąć do przodu 

• Naciśnij przycisk „REVERSE”, aby szybko odtwarzać do tyłu. 

• Naciśnij przycisk „STOP”, aby powrócić do telewizji na żywo. 
 
UWAGA: 
Do nagrywania z przesunięciem czasowym używaj USB 2.0, HDD lub napędu flash USB 
znanych marek. 
Niektóre urządzenia USB mogą nie być obsługiwane przez odtwarzacz. 
 
Nagrywanie 
Natychmiastowe nagrywanie 

• W trybie odtwarzania naciśnij przycisk „RECORD”, aby natychmiast nagrać bieżący 
program. 

• Naciśnij ponownie przycisk „RECORD”, aby wprowadzić długość. 
• Naciśnij przycisk „STOP”, aby zakończyć nagrywanie, pojawi się okno potwierdzenia. 

Wybierz „TAK”, aby zakończyć nagrywanie, lub „NIE”, aby kontynuować nagrywanie. 
 
Ustawianie rejestracji czasu za pomocą EPG 
 
Wybierz program w EPG i naciśnij zielony przycisk, aby ustawić programator (patrz opis w 
EPG). 
Otwiera się tabela ustawień timera, w której program, data i godzina są wstępnie ustawione. 
Wybieramy inne ustawienia, patrz powyższy opis, tj. Obsługa timera - kanał / nagrywanie. 
Możesz także zmienić już ustawione wartości - program, datę, godzinę i czas trwania. Wartości 
te są wstępnie ustawione zgodnie z danymi przesłanymi w EPG. 
  



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 
W niektórych obszarach cyfrowy sygnał naziemny może być słaby. W takim przypadku 
zalecamy użycie anteny ze wzmacniaczem w celu wzmocnienia słabego sygnału niektórych 
kanałów. 
 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Kontrolka jest wyłączona w 

trybie gotowości. 

Przewód zasilający jest odłączony. 

Przepalony bezpiecznik. 

Podłącz główny przewód zasilający. 

Sprawdź bezpieczniki. 

Brak sygnału lub słaby 

sygnał. 

1. Sygnał jest zbyt słaby. 

2. Antena jest ustawiona nieprawidłowo. 

1. Dostosuj kierunek anteny. 

2. Ustaw antenę poprawnie. 

Wyszukiwanie kanałów nie 

działa. 

 Upewnij się, że ustawienia anteny  

w menu głównym odtwarzacza są 

prawidłowe. 

Powiadomienie o kodowanym 

kanale. 

Kanał jest zakodowany. Wybierz inny kanał. 

Pilot nie odpowiada. Odbiornik jest wyłączony. 

Kontroler nie jest prawidłowo wskazany. 

Przód odtwarzacza jest zacieniony. 

Baterie są wyczerpane. 

Podłącz główny przewód zasilający do 

gniazdka elektrycznego. 

Skieruj pilota na przód odtwarzacza. 

Zwolnij miejsce przed odtwarzaczem. 

Wymień baterie. 

Nigdzie nie podano hasła.  Domyślne hasło to zawsze 0000. 

Brak dźwięku. Wybrany kanał ma sygnał, ale nie ma 

dźwięku. 

Naciśnij przycisk Audio i upewnij się, 

że wybrany kanał ma dźwięk. 

Pilot nie działa. 1. Baterie w kontrolerze należy wymienić. 

2. Pomiędzy kontrolerem a odtwarzaczem 

znajduje się przeszkoda uniemożliwiająca 

przesyłanie sygnału. 

1. Wymień baterie 

2. Upewnij się, że między kontrolerem 

a odtwarzaczem nie ma żadnych 

obiektów, które mogłyby zasłaniać oś 

sygnału. 

Po przeniesieniu odtwarzacza 

do innego pokoju okazuje się, 

że nie odbierasz już sygnału 

cyfrowego. 

Przenoszenie może zmniejszyć siłę 

sygnału odbieranego przez gracza. 

Spróbuj bezpośredniej transmisji 

sygnału przez antenę. 

 
Potrzebujesz porady na temat konfiguracji i obsługi odbiornika TESLA DVB-T2? 
 
Najpierw przeczytaj „Często zadawane pytania / dyskusje” na stronie produktu. 
  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

TUNER • ZŁĄCZE WEJŚCIA RF x1 

(IEC-TYPE, IEC169-2) 

• ZŁĄCZE WYJŚCIA RF x1 

(IEC-TYPE, IEC169-2) 

• ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI: 

174 MHz ~ 230 MHz (VHF) 

470 MHz ~ 862 MHz (UHF) 

• POZIOM SYGNAŁU: 

-15 ~ -80 dbm 

DEKODER 

• Dekoder wideo 

 

• Dekoder audio 

 

• PRĘDKOŚĆ WEJŚCIA 

• FORMAT OBRAZU 

• WYJŚCIE OBRAZU 

• MODULACJA 

H.265 / HEVC 

MPEG-2 MP @ HL, AVC / H.264 HP@L4.1 

MPEG-4 ASP 

MPEG-1 / 2PCM / AAC 

ICE958 SPDIF 

maks. 48 Mbit / s 

4: 3/16: 9 

HDMI, SCART 

QPSK, 16QAM, 64QAM 

ZŁĄCZA 

• TUNER 

• SCART 

• SPDIF 

• PORT DANYCH 

• HDMI 

• ŁANIA 

 

WEJŚCIE ANTENOWE, 1x, PĘTLA WYJŚCIOWA RF, 1x 

WYJŚCIE TV, 1x 

KONCENTRYCZNY, 1x 

PORT USB 2.0, 2x 

WYJŚCIE HDMI 

ETHERNET, 1x 

ZASILACZ 

• NAPIĘCIE WEJŚCIOWE 

 

12 V --- 1 A 

 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
My, INTER-SAT LTD, org. komponent, oświadczamy, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 
2014/53 / UE. 
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie www.tesla-electronics.eu. 
 
Ten produkt spełnia wymagania Unii Europejskiej. 
Gdy ten przekreślony symbol pojemnika na kółkach jest dołączony do produktu, 
oznacza to, że jest on objęty dyrektywą europejską 2002/96 / WE. 
Proszę zapoznać się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów 
elektrycznych i elektronicznych. 
Przestrzegaj lokalnych przepisów i nie wyrzucaj starych produktów razem ze 
zwykłymi odpadami domowymi. 
Właściwa utylizacja starego produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym 
konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. 
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia, błędy w druku zastrzeżone. 
 
www.tesla-electronics.eu 

http://www.tesla-electronics.eu/

