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Drogi Kliencie, 

Dziękujemy za zakup tego inteligentnego urządzenia. Pozwala na przyjęcie 

nowego standardu nadawania naziemnego, instalację różnych aplikacji, obsługuje 

zewnętrzną klawiaturę lub myszkę, żyroskopowy kontroler i wiele więcej. 

Choć jest to bardzo wyrafinowany produkt, jego obsługa nie jest wymagająca. 

Ważne jest, aby uważnie przeczytać instrukcję obsługi. 

 

A jaka jest zawartość opakowania? 

Urządzenie, pilot, instrukcja obsługi, kabel HDMI. 

 

 

A jak to podłączyć? 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



  

 

         Podłącz box do telewizora                          Podłącz zasilacz sieciowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Ciesz się  

                Połącz się z Internetem                                    swoim nowym 

                      (LAN lub WiFi)                                            mediaboxem! 

 

 

 

  

  



Przed podłączeniem produktu należy zwrócić uwagę na następujące wymagania: 

 

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

1. Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem odbiornika. 

2. Nigdy nie otwieraj pokrywy. Dotykanie wnętrza urządzenia jest bardzo 

niebezpieczne z powodu możliwego porażenia prądem. 

3. Odłącz to urządzenie podczas burzy z piorunami lub gdy nie jest używane 

przez dłuższy czas. Nigdy nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego. 

4. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie umieszczaj 

urządzenia w wilgotnym miejscu. Umieść urządzenie  

w miejscu o: odpowiedniej temperaturze, bez bezpośredniego światła 

słonecznego, niskich wibracji oraz z dala od systemów grzewczych. 

5. Umieść urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu. Obszary odbiornika 

należy pozostawić odkryte, aby umożliwić prawidłowy przepływ powietrza do 

odbiornika. 

6. Ustaw odbiornik poziomo. Niestabilne położenie odbiornika może go uszkodzić, 

jeśli spadnie. 

7. Przenosząc odbiornik z ciepłego miejsca do zimnego lub odwrotnie, wyłącz go i 

uruchom ponownie po 1 do 2 godzinach, aby uniknąć ewentualnych problemów. 

8. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu  

i przewodzie zasilającym. 

9. Używaj wyłącznie akcesoriów określonych lub dostarczonych przez producenta 

(takich jak zasilacz sieciowy, baterie itp.). 

10. Baterie (baterie lub zainstalowane baterie) nie mogą być wystawiane na 

działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne itp. 

  



Pierwsza instalacja 

Podłącz urządzenie zgodnie z powyższym opisem, a na koniec podłącz zasilacz 

do sieci. Pojawi się logo startowe TESLA, następnie uruchomi się Android, a 

urządzenie będzie przygotowywać się do pierwszego użycia. Ta operacja zajmie 

około 5 minut, poczekaj i nie odłączaj urządzenia. W tym czasie użytkownik jest 

informowany o tej aktywności. 

Po zakończeniu konfiguracji użytkownikowi wyświetlany jest podstawowy ekran 

konfiguracji: 

 

Widzisz kilka ikon w menu głównym, powiedzmy teraz, co zawiera każda ikona. 

Najpierw menu SYSTEM. Zawiera te 4 przedmioty: 

 

 

  



Menu połączenia sieciowego jest bardzo ważne. 

Do korzystania z większości funkcji niezbędne jest połączenie urządzenia z 

Internetem. W pierwszym wierszu podmenu można połączyć się przez sieć 

bezprzewodową Wi-Fi, w drugim podmenu można użyć stałego kabla CAT5.6 z 

wykorzystaniem interfejsu RJ-45. Zdecydowanie zalecamy korzystanie z tego 

połączenia - jest stabilne przy minimalnych zakłóceniach. Element VPN służy do 

modyfikowania określania kraju IP - ukryje Cię za inną tożsamością. 

Prawdopodobnie nie będziesz potrzebować tej usługi i zwykle jest to usługa 

płatna. 

 

Kolejną pozycją jest menu Wideo i Audio: 

Pierwsza linia określa rozdzielczość obrazu. Podczas wstępnej konfiguracji 

urządzenie sprawdza rozdzielczość telewizora. Automatycznie ustawia najwyższą 

możliwą obsługiwaną rozdzielczość. Możesz to jednak zmienić w dowolnym 

momencie. 

Pozycja ekranu dostosowuje rozmiar fizycznego obrazu. Jeśli masz słabe 

widzenie, zmniejsz rozmiar do mniej niż 100%. 

 

HDMI CEC to funkcja, która automatycznie komunikuje się z tym inteligentnym 

urządzeniem i podłączonym telewizorem. Pierwsza pozycja — CEC przełącza 

między sterowaniem prostym i zaawansowanym. Jeśli pozycja jest nieaktywna, 

urządzenie jest w trybie prostym. Włącza tylko box i włącza telewizor. W trybie 

zaawansowanym ustawia również język podłączonego urządzenia zgodnie z 

językiem telewizora. Domyślnym językiem tego urządzenia jest język czeski. 

  



Format wyjścia audio ustawia format wyjścia audio w interfejsie HDTV. 

Domyślnym trybem jest tryb PCM, który jest kompatybilny z większością 

urządzeń. Proszę skorzystać z Wikipedii, aby wyjaśnić inne formaty audio, 

przekracza to wartość informacyjną tego podręcznika i najprawdopodobniej nigdy 

nie będzie potrzebne. 

 

Kolejną pozycją są ustawienia ogólne: 

Tutaj możesz ustawić język menu OSD, datę i godzinę oraz skonfigurować swoje 

konto Google. Będziesz potrzebował go do korzystania ze sklepu Google Play i 

kilku innych aplikacji. 

 

Ostatnia pozycja to informacje o produkcie: 

Pierwsza pozycja to możliwość aktualizacji oprogramowania operacyjnego 

odbiornika. Możesz wybrać aktualizację z jednego z podłączonych dysków lub 

aktualizację online z Internetu. 

Pamięć zewnętrzna to trochę skomplikowana nazwa dla pamięci wewnętrznej i 

dołączonych dysków / pamięci USB. Więc tutaj je sprawdzisz i dowiesz się, jakie 

są ich możliwości, wykorzystanie i inne informacje. 

 

W informacjach o produkcie znajdziesz wszystkie niezbędne dane, których 

będziesz potrzebować, jeśli potrzebujesz pomocy technicznej ze strony 

producenta. 

Instrukcja użytkownika zawiera szczegółowe informacje o ustawieniach 

urządzenia. Jest w języku angielskim. 



 

Przywracanie danych fabrycznych ustawia produkt do stanu sprzed pierwszego 

uruchomienia. Wszystkie dane, aplikacje i ustawienia użytkownika zostaną 

usunięte! 

Kafelek odtwarzacza wideo: uruchamia odtwarzacz multimedialny - możesz 

odtwarzać filmy zapisane na urządzeniu, na dyskach zewnętrznych oraz 

podłączonych i zmapowanych urządzeniach sieciowych. 

Kafelek moje aplikacje uruchamia przegląd aplikacji przechowywanych w 

urządzeniu.  

Kafelek optymalizacji automatycznie czyści pamięć RAM i zamyka niepotrzebne 

aplikacje działające w tle. Przyspieszy to działanie systemu. Możesz również znać 

tę funkcję ze swoich telefonów komórkowych. 

Kafelek Youtube uruchamia aplikację, która jest popularna na całym świecie. 

Filmy można sortować według kategorii, wyszukiwać itp. Aplikacja jest w języku 

polskim. 

 

Kafelek Play Store to znany sklep internetowy z aplikacjami na Androida. 

Większość aplikacji można pobrać bezpłatnie. Aby pobierać aplikacje, musisz 

utworzyć i zalogować się na konto Google. 

Ważna wskazówka — w kafelku Moje aplikacje znajdziesz Centrum TV. 

Istnieją archiwa programu telewizyjnego z Czech i Słowacji - są one wstępnie 

zainstalowane - ale można pobrać i zainstalować inne aplikacje z całego 

świata. 

Korzystanie z tych aplikacji jest przeważnie bezpłatne, a pokazy nie są 

przerywane reklamami. Nie gwarantujemy funkcjonalności, są one tworzone 

przez samych użytkowników bezpłatnie, bez prawa do wynagrodzenia. 

Wsparcie dla tych aplikacji można znaleźć w Internecie, nie może być 

wymagane wsparcie przez producenta ani sprzedawcę! 



Interfejs użytkownika aplikacji TV Center jest w języku angielskim. 

 

Małe ikony kafelków pod menu głównym: 

Ikona lalki Android - szybka instalacja aplikacji z pamięci 

Ikona nuty - odtwarzacz plików muzycznych 

Ikona niebieskiej strzałki - eksplorator plików 

Ikona + - menedżer zainstalowanych aplikacji. Użyj przycisku menu na ikonie Ize, 

aby zarządzać aplikacją. 

 

Symbol LIVETV z ekranem: 

dostęp do nadawania telewizji cyfrowej - SET-T0P-B0X 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia zostaniesz poproszony o dostrojenie i 

zainstalowanie kanałów: Wybierz, czy używasz klasycznej anteny - opcja DVB-T / 

T2, czy telewizji kablowej - wybór DVB-C lub satelitarny DVB-S. 

 

Ostrzeżenie: zakodowane kanały - płatna telewizja - nie mogą być oglądane na 

tym urządzeniu. Zalecamy skorzystanie z funkcji Auto Tuning, aby znaleźć i 

zapisać wszystkie dostępne stacje. 

  



 

Strojenie ręczne - wyszukujesz tylko jedną częstotliwość wpisując ją 

bezpośrednio. 

Przywróć dane użytkownika - jeśli wcześniej wykonasz kopię zapasową danych - 

patrz punkt poniżej, możesz wgrać kopię zapasową programu na urządzenie, bez 

konieczności ponownego dostrajania i sortowania programów! 

 

Odzyskiwanie danych z telewizji na żywo usuwa listę kanałów. Wymagane będzie 

hasło. Wartość domyślna to 0000. 

Przed skanowaniem zostaniesz zapytany, które programy zostaną zapisane. 

Przy tym ustawieniu zostaną zapisane tylko stacje telewizyjne, które nie są 

kodowane. Radia i kodowane stacje telewizyjne będą ignorowane. 

  



Automatyczne strojenie: Wybierz AUTO. Wszystkie niezbędne dane są ustawiane 

automatycznie. 

A teraz potwierdź strojenie. Cały proces zajmie kilka minut, ale zakończy się 

zanim zrobisz kawę. 

 

Przez chwilę będzie widoczny na ekranie wynik wyszukiwania i uruchomi się 

program znaleziony na kanale 1. 

 

Użyj przycisków PR+ / PR-, aby zmienić ustawienie  

Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić listę ustawień wstępnych  

Użyj przycisków VOL, aby zmienić głośność 

Naciśnij przycisk INFO, aby wyświetlić informacje o sesji, powtarzające się 

informacje techniczne  

Naciśnij przycisk EPG, aby uruchomić elektroniczny przewodnik po programach 

Naciśnij przycisk SUBT, aby uruchomić napisy kodowane (jeśli są nadawane) 

Naciśnij żółty przycisk, aby rozpocząć teletekst, jeśli jest nadawany  

Naciśnij przycisk PVR, aby rozpocząć nagrywanie 

Naciśnij przycisk AUDIO, aby zmienić ścieżkę dźwiękową, jeśli do wybrania jest 

więcej niż jedna 

Naciśnij przycisk MUTE, aby wyciszyć / wyłączyć wyciszenie dźwięku 

Naciśnij przycisk HOME, aby przejść do menu głównego  

Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu dla bieżącej aplikacji  

Naciśnij przycisk APPS, aby uruchomić listę zainstalowanych aplikacji  

Naciśnij przycisk DTV, aby przełączyć na tryb set-top  

Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z aktualnego menu o jeden poziom wyżej 

  



Przycisk myszy - naciśnij ponad 3 sekundy - aby włączyć / wyłączyć tryb myszy 

Przycisk PAGE - przesuń całą stronę na liście kanałów 

Przycisk FAV - aby przejść do listy ulubionych kanałów /jeśli jest utworzona/ 

Przycisk PRZEGLĄDAJ – uruchamia przeglądarkę internetową 

Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić następujące opcje: 

 

 

Menedżer kanałów: Tutaj możesz edytować ustawienia wstępne / kanały zapisane 

w urządzeniu. Możesz wybrać funkcje FAV - dodaj do listy ulubionych, Zablokuj - 

zablokuj kanał hasłem, Pomiń - pomiń na liście kanałów, Edytuj - opcja ta otwiera 

inne funkcje - przenoszenie, sortowanie, zmiana nazwy. Działa to tak, że 

przyciskiem OK zaznaczasz kanał, przesuń kursor w nowe miejsce i wybierz 

funkcję. Naciśnij przycisk EXIT, aby zakończyć edycję. Urządzenie poprosi o 

potwierdzenie, czy chcesz zapisać zmiany. 

  



 

 

EPG: pełni taką samą funkcję jak przycisk o tej samej nazwie na pilocie. uwaga:  

w tym interfejsie można wykonać programowanie do nagrywania lub przełączania 

czasowego na wybrany program. 

Wyszukiwanie kanałów DVB-S2. Postępuj zgodnie ze zdjęciami. Wybierz DVB-S / 

S2 

 

  



Wybierz ustawienia anteny 

Ustaw wymagane parametry. Naciśnij przycisk SCAN, aby rozpocząć 

wyszukiwanie 

 



Możesz śledzić postęp wyszukiwania na następnym ekranie. 

 

Wybór źródła: 

Wybierz żądane źródło transmisji (naciśnij MENU w telewizji na żywo lub przejdź 

bezpośrednio do ustawień) 

Masz do wyboru trzy rodzaje źródeł  

Telewizja cyfrowa (DVBT2/S2/C)  

Streaming TV (M3U8) 

Instalując dodatkowe źródła transmisji ze Sklepu Play. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.teslaelectronics.pl 

www.4robotics.com.pl 

 

http://www.teslaelectronics.pl/
http://www.4robotics.com.pl/

