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1. Podłączenie dekodera
Dekoder należy zamontować w takim miejscu, by inne przedmioty (np. półka) 
znajdowały się przynajmniej w odległości 20 cm od urządzenia. Pod żadnym po-
zorem nie wolno dekodera przykrywać jakimkolwiek innymi elementami lub ma-
teriałami. 
Dekoder (model 1103 oraz 1113) posiada specjalne uchwyty, dzięki którym moż-
liwe jest zamontowanie go na ścianie. 

Motorola/Arris 1103/1113

HDMI − wyjście cyfrowe do podłączenia TV (HD) LCD, LED, plazma. 
AV − wyjście analogowe do podłączenia TV (SD) − Jack 3,5mm − SCART. 
Ethernet − wejście cyfrowe z sygnałem TV.

USB (nieaktywny)Czytnik kart SD 
(nieaktywny)

Ethernet
Audio Video

Zasilanie HDMI



Motorola 1003

SCART − wyjście analogowe do podłączenia TV (SD) kineskopowego. 
HDMI − wyjście cyfrowe do podłączenia TV (HD) LCD, LED, plazma. 
SPDIF − wyjście cyfrowe audio.
ETHERNET − wejście cyfrowe z sygnałem TV.

2. Zawartość opakowania

       Dekoder   

       Kabel Ethernet     

 
       Kabel HDMI 

   
       Zasilacz

       Pilot
   

Instrukcja obsługiTELEWIZJA MULTIPLAY

2

HDMISPDIF Zasilanie

SCARTUSBEthernet



3. Pilot Arris

Instrukcja obsługi

Przełącza dekoder 
między trybem pracy 
i czuwania

Klawisze numeryczne

INFO − Opis wybranego 
programu

EPG − uruchamia funkcję
„Przewodnik EPG”

Regulacja głośności
Przełączanie kanałów
Wyciszenie dźwięku

TV − powrót do oglądania
 telewizji

MENU dekodera

Przyciski strzałkowe
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Szybkie wywołanie 
funkcji „Szukaj”

Przełączenie na ostatnio
oglądany kanał

Klawisze funkcyjne

VOD − „Oglądaj Jeszcze 
Raz”REC − nagrywanie na 

kanałach z aktywną 
funkcją „Jeszcze Raz”

Przyciski przewijania, 
pauzowania, odtwarzania 
oraz zatrzymywania 
programów

PLAY − „Moje nagrania”
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Klawisze numeryczne

INFO − Opis wybranego 
programu

Przyciski strzałkowe

Przełącza dekoder 
między trybem pracy 
i czuwania

   Pilot Motorola
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TV − powrót do 
oglądania telewizji

MENU dekodera

BACK − Przełączenie
na ostatnio oglądany

kanał
Klawisze funkcyjne

REC − nagrywanie na 
kanałach z aktywną 
funkcją „Jeszcze Raz”



Aby zmienić język na inny, należy wcisnąć zielony przycisk funkcyjny. Każdora-
zowe jego naciśnięcie powoduje zmianę na kolejny dostępny język.

Funkcje „OK” dostępne podczas oglądania TV
Podczas oglądania telewizji, w do-
wolnym momencie użytkownik ma 
możliwość wyświetlenia listy kana-
łów. Wyświetlana lista może być 
pełna (zawierać wszystkie dostępne 
w telewizji Multiplay kanały) lub może 
zawierać tylko te kanały, które zostały 
przyporządkowane do konkretnej ka-
tegorii (informacje, sport, film, dzieci, 
rozrywka, muzyka, nauka, obcojęzyczne). Aby wyświetlić pełną listę kanałów, 
w trakcie oglądania telewizji należy nacisnąć na pilocie przycisk OK, a następnie
wybierając kategorię „Wszystkie” ponownie potwierdzić OK.

Aby wyświetlić poszczególne kanały przyporządkowane do konkretnej kategorii, 
po naciśnięciu przycisku OK, posługując się przyciskami strzałkowymi, należy 
zaznaczyć interesującą nas kategorię (np. muzyka) i ponownie potwierdzić przy-
ciskiem OK. Zostaną wyświetlone wówczas tylko te kanały, które sklasyfikowano 
jako muzyczne.
Na wyświetlonej liście kanałów poruszamy się za pomocą przycisków strzałko-
wych. Po wybraniu konkretnego kanału, możemy go włączyć za pomocą przyci-
sku OK.
Jeśli oglądany program emitowany jest na kanale, który został aktywowany 
w funkcji „Jeszcze Raz”, po naciśnięciu przycisku OK, mamy również możliwość, 
by opcją „Pauza” chwilowo zatrzymać dany program lub opcją „Od początku” 
sprawić, by dany program obejrzeć od początku. Chwilowo zatrzymany program 
możemy ponownie emitować od momentu jego zatrzymania, dwukrotnie naci-
skając na pilocie przycisk OK. Dany program możemy również zachować w na 
graniach (potwierdzając przyciskiem OK należy wybrać „Opcje” → ”Zachowaj 
w nagraniach„) lub wywołać komendę, 
do nagrywania kolejnych premier 
danego tytułu programu (potwierdza-
jąc przyciskiem OK należy wybrać 
„Opcje” → „Zachowaj premiery w na-
graniach”). Funkcję „Pauza” możemy 
również włączyć/wyłączyć za pomocą 
klawisza          na pilocie.

4. Podstawowe informacje

Włączenie trybu „Oglądaj TV”
Po włączeniu dekodera na ekranie pojawia się MENU. Aby włączyć 
tryb telewizyjny, należy na pilocie kliknąć przycisk TV lub przejść do 
zakładki TV i wybrać „Oglądaj TV”.

Przełączanie kanałów
Pomiędzy kanałami poruszamy się za pomocą: strzałek w górę/dół na pilocie, 
przycisku CH +/- lub wybierając bezpośrednio numer kanału na klawiaturze nu-
merycznej pilota.  

Ustawienie poziomu głośności
Poziom głośności ustawia się przyciskami + i – na pilocie. Istnieje 
również możliwość całkowitego wyciszenia dźwięku za pomocą 
klawisza MUTE.

Informacje o programie
Informacje na temat oglądanego programu można uzyskać po naciśnięciu przy-
cisku INFO. Na ekranie pojawią się informacje takie jak: nazwa oraz 
gatunek programu, data jego premiery, obsada aktorska, a także 
krótki opis programu. 
Jeśli przy poszczególnych nazwach programów znajduje się ikona kó-
łeczka (O) oznacz to, że ten program traktowany jest jak premiera, tzn. na 
danym kanale nie był emitowany w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Ustawienie ścieżki audio
Niektóre programy nadawane są z możliwością wyboru ścieżki audio 
(np. wybór między językiem polskim i angielskim). Aby zmienić ścieżkę 
audio na inną, należy wcisnąć czerwony przycisk funkcyjny. Każdorazo-
we jego naciśnięcie powoduje zmianę na kolejną dostępną ścieżkę audio.

Ustawienie języka napisów
Niektóre programy nadawane są z możliwością wyboru języka napisów. 

Instrukcja obsługiTELEWIZJA MULTIPLAY

5

TV

7

4

1

8

0

5

2

9

6

3

CH

INFO
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po naciśnięciu przycisku OK, posługując się przyciskami strzałkowymi, należy 
zaznaczyć interesującą nas kategorię (np. muzyka) i ponownie potwierdzić przy-
ciskiem OK. Zostaną wyświetlone wówczas tylko te kanały, które sklasyfikowano 
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Jeśli oglądany program emitowany jest na kanale, który został aktywowany 
w funkcji „Jeszcze Raz”, po naciśnięciu przycisku OK, mamy również możliwość, 
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klawisza          na pilocie.
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Włączenie trybu „Oglądaj TV”
Po włączeniu dekodera na ekranie pojawia się MENU. Aby włączyć 
tryb telewizyjny, należy na pilocie kliknąć przycisk TV lub przejść do 
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przycisku CH +/- lub wybierając bezpośrednio numer kanału na klawiaturze nu-
merycznej pilota.  

Ustawienie poziomu głośności
Poziom głośności ustawia się przyciskami + i – na pilocie. Istnieje 
również możliwość całkowitego wyciszenia dźwięku za pomocą 
klawisza MUTE.

Informacje o programie
Informacje na temat oglądanego programu można uzyskać po naciśnięciu przy-
cisku INFO. Na ekranie pojawią się informacje takie jak: nazwa oraz 
gatunek programu, data jego premiery, obsada aktorska, a także 
krótki opis programu. 
Jeśli przy poszczególnych nazwach programów znajduje się ikona kó-
łeczka (O) oznacz to, że ten program traktowany jest jak premiera, tzn. na 
danym kanale nie był emitowany w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Ustawienie ścieżki audio
Niektóre programy nadawane są z możliwością wyboru ścieżki audio 
(np. wybór między językiem polskim i angielskim). Aby zmienić ścieżkę 
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Program TV
PROGRAM TV pozwala użytkownikowi na sprawdzenie ramówki 
wszystkich kanałów, zaplanowanie nagrywania wybranych pozycji 
programowych, a także oglądanie programów, które zakończyły 

już swoją emisję. Użytkownik ma możliwość wyboru spośród trzech sposobów 
wyświetlania ramówki na ekranie: „Przewodnik EPG”, „Teraz/Poźniej” oraz „Cały 
tydzień”. Poszczególne opcje różnią się formą prezentowania programów, 
a także tym, że w „Przewodnik EPG” oraz „Teraz/Później” istnieje możliwość zo-
baczenia od początku tych programów, których emisja na danym kanale już się 
zakończyła. Możliwość ta dostępna jest na kanałach, które aktywowane zostały 
w funkcji „Jeszcze Raz”.
Na poszczególnych listach emitowanych programów, poruszamy się za pomocą 
przycisków strzałkowych.

Program TV → Przewodnik EPG
„Przewodnik EPG” to przejrzysta 
siatka z programami na poszczegól-
nych kanałach oraz linią czasu. Zielo-
na linia pionowa wskazuje bieżącą go-
dzinę, dzięki której można przejrzyście 
sprawdzić, który program jest obecnie 
emitowany i na jakim jest etapie. Pro-
gramy emitowane na kanałach z ak-
tywną funkcją „Jeszcze Raz” oraz znajdują się po lewej stronie zielonej linii, 
możemy zobaczyć w całości. Aby obejrzeć dany program, należy go zaznaczyć 
posługując się przyciskami strzałkowymi (podświetlenie zielonym paskiem), wci-
snąć przycisk OK, a następnie również potwierdzając przyciskiem OK, zazna-
czyć „Oglądaj”->„Oglądaj program”. Programy z prawej strony zielonej linii 
możemy nagrać. Aby tego dokonać zaznaczony program potwierdzamy przyci-
skiem OK, a następnie wybieramy „Opcje”->„Zachowaj w nagraniach”. Zaplano-
wane do nagrania pozycje zaznaczone są za pomocą czerwonego tła.
 
Program TV → Teraz/Później
„Teraz/Później” to program telewizyjny, 
gdzie użytkownik może zobaczyć
w wierszach aktualną oraz przyszłą 
ramówkę programową danego kanału.

5. MENU

W MENU znajdują się wszystkie dostępne na dekoderze zakładki (tj. TV, Pro-
gram TV, Jeszcze Raz, Nagrania, Szukaj, Dodatki, Zakupy, Ustawienia, Informa-
cje, Pomoc). Każda z zakładek pozwala użytkownikowi na korzystanie z przypi-
sanych jej funkcjonalności. Szczegółowy opis poszczególnych zakładek, znajdu-
je się na kolejnych stronach niniejszej instrukcji.  

Do MENU wchodzimy używając przycisku            lub           w zależności od posia-
danego pilota.

TV
W tym miejscu, z poziomu MENU, można włączyć tryb oglądania 
wszystkich kanałów TV lub wybranej grupy kanałów tematycznych.

TV → Oglądaj TV
Istnieje możliwość włączenia konkretnego kanału spośród wszystykich dostęp-
nych w pakiecie wybranym przez użytkownika („Oglądaj TV”) lub kanałów przy-
porządkowanych do konkretnej kategorii (np. informacje czy dzieci). Po wyborze 
interesującej nas pozycji za pomocą przycisku OK („Oglądaj TV” lub konkretna 
kategoria), włączony zostanie kanał, przypisany do danego zakresu. Dalsze 
przełączanie kanałów będzie powodowało poruszanie się tylko w obrębie wybra-
nego zakresu kanałów. Wprowadzenie numeru kanału spoza listy, za pomocą 
klawiszy numerycznych, spowoduje wyjście z bieżącej kategorii do ogólnej.
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Program TV → Cały tydzień
„Cały tydzień” pozwala w przejrzysty 
sposób zapoznać się z ramówką na 7 
kolejnych dni. Użytkownik ma taką 
możliwość po wyborze konkretnego 
dnia oraz kanału za pomocą przyci-
sków strzałkowych.
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programowych, a także oglądanie programów, które zakończyły 

już swoją emisję. Użytkownik ma możliwość wyboru spośród trzech sposobów 
wyświetlania ramówki na ekranie: „Przewodnik EPG”, „Teraz/Poźniej” oraz „Cały 
tydzień”. Poszczególne opcje różnią się formą prezentowania programów, 
a także tym, że w „Przewodnik EPG” oraz „Teraz/Później” istnieje możliwość zo-
baczenia od początku tych programów, których emisja na danym kanale już się 
zakończyła. Możliwość ta dostępna jest na kanałach, które aktywowane zostały 
w funkcji „Jeszcze Raz”.
Na poszczególnych listach emitowanych programów, poruszamy się za pomocą 
przycisków strzałkowych.

Program TV → Przewodnik EPG
„Przewodnik EPG” to przejrzysta 
siatka z programami na poszczegól-
nych kanałach oraz linią czasu. Zielo-
na linia pionowa wskazuje bieżącą go-
dzinę, dzięki której można przejrzyście 
sprawdzić, który program jest obecnie 
emitowany i na jakim jest etapie. Pro-
gramy emitowane na kanałach z ak-
tywną funkcją „Jeszcze Raz” oraz znajdują się po lewej stronie zielonej linii, 
możemy zobaczyć w całości. Aby obejrzeć dany program, należy go zaznaczyć 
posługując się przyciskami strzałkowymi (podświetlenie zielonym paskiem), wci-
snąć przycisk OK, a następnie również potwierdzając przyciskiem OK, zazna-
czyć „Oglądaj”->„Oglądaj program”. Programy z prawej strony zielonej linii 
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skiem OK, a następnie wybieramy „Opcje”->„Zachowaj w nagraniach”. Zaplano-
wane do nagrania pozycje zaznaczone są za pomocą czerwonego tła.
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„Teraz/Później” to program telewizyjny, 
gdzie użytkownik może zobaczyć
w wierszach aktualną oraz przyszłą 
ramówkę programową danego kanału.
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gram TV, Jeszcze Raz, Nagrania, Szukaj, Dodatki, Zakupy, Ustawienia, Informa-
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danego pilota.

TV
W tym miejscu, z poziomu MENU, można włączyć tryb oglądania 
wszystkich kanałów TV lub wybranej grupy kanałów tematycznych.

TV → Oglądaj TV
Istnieje możliwość włączenia konkretnego kanału spośród wszystykich dostęp-
nych w pakiecie wybranym przez użytkownika („Oglądaj TV”) lub kanałów przy-
porządkowanych do konkretnej kategorii (np. informacje czy dzieci). Po wyborze 
interesującej nas pozycji za pomocą przycisku OK („Oglądaj TV” lub konkretna 
kategoria), włączony zostanie kanał, przypisany do danego zakresu. Dalsze 
przełączanie kanałów będzie powodowało poruszanie się tylko w obrębie wybra-
nego zakresu kanałów. Wprowadzenie numeru kanału spoza listy, za pomocą 
klawiszy numerycznych, spowoduje wyjście z bieżącej kategorii do ogólnej.
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Program TV → Cały tydzień
„Cały tydzień” pozwala w przejrzysty 
sposób zapoznać się z ramówką na 7 
kolejnych dni. Użytkownik ma taką 
możliwość po wyborze konkretnego 
dnia oraz kanału za pomocą przyci-
sków strzałkowych.



Program TV
PROGRAM TV pozwala użytkownikowi na sprawdzenie ramówki 
wszystkich kanałów, zaplanowanie nagrywania wybranych pozycji 
programowych, a także oglądanie programów, które zakończyły 

już swoją emisję. Użytkownik ma możliwość wyboru spośród trzech sposobów 
wyświetlania ramówki na ekranie: „Przewodnik EPG”, „Teraz/Poźniej” oraz „Cały 
tydzień”. Poszczególne opcje różnią się formą prezentowania programów, 
a także tym, że w „Przewodnik EPG” oraz „Teraz/Później” istnieje możliwość zo-
baczenia od początku tych programów, których emisja na danym kanale już się 
zakończyła. Możliwość ta dostępna jest na kanałach, które aktywowane zostały 
w funkcji „Jeszcze Raz”.
Na poszczególnych listach emitowanych programów, poruszamy się za pomocą 
przycisków strzałkowych.

Program TV → Przewodnik EPG
„Przewodnik EPG” to przejrzysta 
siatka z programami na poszczegól-
nych kanałach oraz linią czasu. Zielo-
na linia pionowa wskazuje bieżącą go-
dzinę, dzięki której można przejrzyście 
sprawdzić, który program jest obecnie 
emitowany i na jakim jest etapie. Pro-
gramy emitowane na kanałach z ak-
tywną funkcją „Jeszcze Raz” oraz znajdują się po lewej stronie zielonej linii, 
możemy zobaczyć w całości. Aby obejrzeć dany program, należy go zaznaczyć 
posługując się przyciskami strzałkowymi (podświetlenie zielonym paskiem), wci-
snąć przycisk OK, a następnie również potwierdzając przyciskiem OK, zazna-
czyć „Oglądaj”->„Oglądaj program”. Programy z prawej strony zielonej linii 
możemy nagrać. Aby tego dokonać zaznaczony program potwierdzamy przyci-
skiem OK, a następnie wybieramy „Opcje”->„Zachowaj w nagraniach”. Zaplano-
wane do nagrania pozycje zaznaczone są za pomocą czerwonego tła.
 
Program TV → Teraz/Później
„Teraz/Później” to program telewizyjny, 
gdzie użytkownik może zobaczyć
w wierszach aktualną oraz przyszłą 
ramówkę programową danego kanału.

Jeszcze Raz
Innowacyjna funkcja, dzięki której istnieje możliwość oglądania pro-
gramów nawet sprzed kilku dni. Korzystając z tej funkcji, możemy 
oglądać pełną ramówkę programową wybranych kanałów, które zo-
stały wcześniej aktywowane (sposób aktywacji kanałów w funkcji 

„Jeszcze Raz” został opisany na str. 15).

Jeszcze Raz → Oglądaj Jeszcze Raz
Aby obejrzeć program, którego emisja już się zakończyła, należy z poziomu 
MENU wybrać zakładkę „JESZCZE RAZ”, a następnie „Oglądaj Jeszcze Raz”. 
W dalszej kolejności, posługując się strzałkami w lewo/prawo, w trzech poszcze-
gólnych kolumnach wybieramy: datę, odpowiedni kanał oraz program. Wyboru 
konkretnej daty, kanału oraz programu dokonujemy przy użyciu strzałek w górę/-
dół. Wybrany program (podświetlony zielonym paskiem) możemy obejrzeć po 
naciśnięciu przycisku OK, a następnie wyborze opcji „Oglądaj”. Zaznaczony pro-
gram, poprzez „Opcje” można również zachować w „Moje nagrania” (będzie 

5. MENU

W MENU znajdują się wszystkie dostępne na dekoderze zakładki (tj. TV, Pro-
gram TV, Jeszcze Raz, Nagrania, Szukaj, Dodatki, Zakupy, Ustawienia, Informa-
cje, Pomoc). Każda z zakładek pozwala użytkownikowi na korzystanie z przypi-
sanych jej funkcjonalności. Szczegółowy opis poszczególnych zakładek, znajdu-
je się na kolejnych stronach niniejszej instrukcji.  

Do MENU wchodzimy używając przycisku            lub           w zależności od posia-
danego pilota.

TV
W tym miejscu, z poziomu MENU, można włączyć tryb oglądania 
wszystkich kanałów TV lub wybranej grupy kanałów tematycznych.

TV → Oglądaj TV
Istnieje możliwość włączenia konkretnego kanału spośród wszystykich dostęp-
nych w pakiecie wybranym przez użytkownika („Oglądaj TV”) lub kanałów przy-
porządkowanych do konkretnej kategorii (np. informacje czy dzieci). Po wyborze 
interesującej nas pozycji za pomocą przycisku OK („Oglądaj TV” lub konkretna 
kategoria), włączony zostanie kanał, przypisany do danego zakresu. Dalsze 
przełączanie kanałów będzie powodowało poruszanie się tylko w obrębie wybra-
nego zakresu kanałów. Wprowadzenie numeru kanału spoza listy, za pomocą 
klawiszy numerycznych, spowoduje wyjście z bieżącej kategorii do ogólnej.
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wówczas dostępny razem z innymi nagraniami przez dłuższy okres czasu) lub 
wybrać „Zachowaj premiery w nagraniach”. Korzystając z tej możliwości, w „Na-
graniach” w zakładce „Nagrywane premiery”, zachowany zostanie ten konkretny 
program oraz automatycznie nagrywane kolejne premiery danego tytułu (np. se-
rialu), których emisja będzie miała miejsce na danych kanale, począwszy od 
dnia dzisiejszego.

Nagrania
W tej zakładce uzyskujemy dostęp do wszystkich tych programów, 
które zostały wcześniej przez użytkownika nagrane. Możemy tutaj rów-
nież zweryfikować, które programy zostały zaplanowane do nagrania.

Nagrania → Moje nagrania
W podmenu „Moje nagrania” znajdziemy listę programów, które możemy obej-
rzeć w każdym momencie. Jeśli przy danym tytule znajduje się ikona (…) ozna-
cza to, iż dany program jest pojedynczym nagraniem. Jeśli przy danym tytule 
znajduje się ikona (…) sugeruje ona, iż jest to katalog, w którym znajdować się 
może kilka tych samych tytułów (np. kolejne odcinki cyklicznego programu roz-
rywkowego). Aby móc odtworzyć konkretny program znajdujący się wewnątrz 
katalogu, należy wybierając dany katalog, nacisnąć przycisk OK, a następnie po-
sługując się strzałkami w górę/dół wybrać interesującą nas pozycję. Jeśli przy 
tytule widnieje ikona (…) oznacza to, iż dany program jest w trakcie nagrywania. 
Ikona (...) sugeruje, że dany program został zaplanowany do nagrania.

Aby obejrzeć interesujący nas program, należy go wybrać z listy (zostanie pod-
świetlony zielonym paskiem), nacisnąć przycisk OK, a następnie wybrać opcję 
„Oglądaj”.

Nagrania → Nagrywane premiery
W tej części znajdziemy listę tytułów, które zostały zaprogramowane do nagry-
wania premier danego tytułu (np. serial, czy cykliczny program rozrywkowy). 
Oznacza to, iż wszystkie programy o danym tytule, które będą emitowane na 
konkretnym kanale, zostaną automatycznie nagrane. Po wybraniu danej pozycji 
(podświetlenie zielonym paskiem) i zatwierdzeniu przyciskiem OK, istnieje moż-
liwość usunięcia dalszego nagrywania premier (wybór pola „Usuń”, poprzez po-
twierdzenie przyciskiem OK).

Szukaj
Funkcja ta pozwala wyszukać interesujący nas program. Szukaną 
frazą może być część tytułu, imię lub nazwisko aktora, bądź dowolny 
fragment opisu, który znajduje się przy programie. 

Szukaj → Szukaj
Wprowadzanie szukanego wyrazu 
odbywa się za pomocą klawiatury 
widocznej na ekranie, po której należy się 
poruszać za pomocą przycisków strzał-
kowych. Funkcję szukania można wywo-
łać również bezpośrednio podczas oglą-
dania TV za pomocą przycisku SZUKAJ.

Wyniki wyszukiwania podzielone są na dwie części. W pierwszej z nich, tj. „Na-
grania Jeszcze Raz”, znajdują się programy, które miały już swoją emisję,
a każdy z nich możemy od razu odtworzyć (zaznaczenie konkretnego programu 
→ potwierdzenie przyciskiem OK → wybór „Oglądaj”). Poprzez pole „Opcje” 
istnieje również możliwość zachowania danego programu w „Moje nagrania” 
(potwierdzająć przyciskiem OK należy wybrać „Opcje” → „Zachowaj w nagra-
niach”) bądź zaprogramowanie nagrywania kolejnych premier danego tytułu (po-
twierdzająć przyciskiem OK należy wybrać „Opcje” → „Zachowaj premiery w na-
graniach”). Druga część wyników wyszukiwania to „Program TV”, gdzie znaj-
dziemy listę programów, których emisja jest zaplanowana w przyszłości. 

Poszczególne programy z tej części wyszukiwania możemy zaplanować do na-
grywania, poprzez zaznaczenie konkretnego programy, wybór pola „Opcje” a na-
stępnie „Zachowaj w nagraniach”. Programy te możemy również zaprogramo-
wać tak, by nagrywane były kolejne premiery danego tytułu (potwierdzająć przy-
ciskiem OK należy wybrać „Opcje” → „Zachowaj premiery w nagraniach”).

Informacje
W tej zakładce użytkownik znajdzie informacje dotyczące jego salda oraz 
informacje serwisowe.

Informacje → Twoje saldo – W tym miejscu wyświetlana jest informacja doty-
cząca indywidualnego salda konta Klienta Grupy Multiplay.

Informacje → Serwisowe – Miejsce, w którym znajdują się informacje, które 
mogą okazać się pomocne podczas kontaktu serwisowego.

 

Program TV → Cały tydzień
„Cały tydzień” pozwala w przejrzysty 
sposób zapoznać się z ramówką na 7 
kolejnych dni. Użytkownik ma taką 
możliwość po wyborze konkretnego 
dnia oraz kanału za pomocą przyci-
sków strzałkowych.



Jeszcze Raz
Innowacyjna funkcja, dzięki której istnieje możliwość oglądania pro-
gramów nawet sprzed kilku dni. Korzystając z tej funkcji, możemy 
oglądać pełną ramówkę programową wybranych kanałów, które zo-
stały wcześniej aktywowane (sposób aktywacji kanałów w funkcji 

„Jeszcze Raz” został opisany na str. 15).

Jeszcze Raz → Oglądaj Jeszcze Raz
Aby obejrzeć program, którego emisja już się zakończyła, należy z poziomu 
MENU wybrać zakładkę „JESZCZE RAZ”, a następnie „Oglądaj Jeszcze Raz”. 
W dalszej kolejności, posługując się strzałkami w lewo/prawo, w trzech poszcze-
gólnych kolumnach wybieramy: datę, odpowiedni kanał oraz program. Wyboru 
konkretnej daty, kanału oraz programu dokonujemy przy użyciu strzałek w górę/-
dół. Wybrany program (podświetlony zielonym paskiem) możemy obejrzeć po 
naciśnięciu przycisku OK, a następnie wyborze opcji „Oglądaj”. Zaznaczony pro-
gram, poprzez „Opcje” można również zachować w „Moje nagrania” (będzie 

Instrukcja obsługiTELEWIZJA MULTIPLAY

10

wówczas dostępny razem z innymi nagraniami przez dłuższy okres czasu) lub 
wybrać „Zachowaj premiery w nagraniach”. Korzystając z tej możliwości, w „Na-
graniach” w zakładce „Nagrywane premiery”, zachowany zostanie ten konkretny 
program oraz automatycznie nagrywane kolejne premiery danego tytułu (np. se-
rialu), których emisja będzie miała miejsce na danych kanale, począwszy od 
dnia dzisiejszego.

Nagrania
W tej zakładce uzyskujemy dostęp do wszystkich tych programów, 
które zostały wcześniej przez użytkownika nagrane. Możemy tutaj rów-
nież zweryfikować, które programy zostały zaplanowane do nagrania.

Nagrania → Moje nagrania
W podmenu „Moje nagrania” znajdziemy listę programów, które możemy obej-
rzeć w każdym momencie. Jeśli przy danym tytule znajduje się ikona (…) ozna-
cza to, iż dany program jest pojedynczym nagraniem. Jeśli przy danym tytule 
znajduje się ikona (…) sugeruje ona, iż jest to katalog, w którym znajdować się 
może kilka tych samych tytułów (np. kolejne odcinki cyklicznego programu roz-
rywkowego). Aby móc odtworzyć konkretny program znajdujący się wewnątrz 
katalogu, należy wybierając dany katalog, nacisnąć przycisk OK, a następnie po-
sługując się strzałkami w górę/dół wybrać interesującą nas pozycję. Jeśli przy 
tytule widnieje ikona (…) oznacza to, iż dany program jest w trakcie nagrywania. 
Ikona (...) sugeruje, że dany program został zaplanowany do nagrania.

Aby obejrzeć interesujący nas program, należy go wybrać z listy (zostanie pod-
świetlony zielonym paskiem), nacisnąć przycisk OK, a następnie wybrać opcję 
„Oglądaj”.

Nagrania → Nagrywane premiery
W tej części znajdziemy listę tytułów, które zostały zaprogramowane do nagry-
wania premier danego tytułu (np. serial, czy cykliczny program rozrywkowy). 
Oznacza to, iż wszystkie programy o danym tytule, które będą emitowane na 
konkretnym kanale, zostaną automatycznie nagrane. Po wybraniu danej pozycji 
(podświetlenie zielonym paskiem) i zatwierdzeniu przyciskiem OK, istnieje moż-
liwość usunięcia dalszego nagrywania premier (wybór pola „Usuń”, poprzez po-
twierdzenie przyciskiem OK).

Szukaj
Funkcja ta pozwala wyszukać interesujący nas program. Szukaną 
frazą może być część tytułu, imię lub nazwisko aktora, bądź dowolny 
fragment opisu, który znajduje się przy programie. 

Szukaj → Szukaj
Wprowadzanie szukanego wyrazu 
odbywa się za pomocą klawiatury 
widocznej na ekranie, po której należy się 
poruszać za pomocą przycisków strzał-
kowych. Funkcję szukania można wywo-
łać również bezpośrednio podczas oglą-
dania TV za pomocą przycisku SZUKAJ.

Wyniki wyszukiwania podzielone są na dwie części. W pierwszej z nich, tj. „Na-
grania Jeszcze Raz”, znajdują się programy, które miały już swoją emisję,
a każdy z nich możemy od razu odtworzyć (zaznaczenie konkretnego programu 
→ potwierdzenie przyciskiem OK → wybór „Oglądaj”). Poprzez pole „Opcje” 
istnieje również możliwość zachowania danego programu w „Moje nagrania” 
(potwierdzająć przyciskiem OK należy wybrać „Opcje” → „Zachowaj w nagra-
niach”) bądź zaprogramowanie nagrywania kolejnych premier danego tytułu (po-
twierdzająć przyciskiem OK należy wybrać „Opcje” → „Zachowaj premiery w na-
graniach”). Druga część wyników wyszukiwania to „Program TV”, gdzie znaj-
dziemy listę programów, których emisja jest zaplanowana w przyszłości. 

Poszczególne programy z tej części wyszukiwania możemy zaplanować do na-
grywania, poprzez zaznaczenie konkretnego programy, wybór pola „Opcje” a na-
stępnie „Zachowaj w nagraniach”. Programy te możemy również zaprogramo-
wać tak, by nagrywane były kolejne premiery danego tytułu (potwierdzająć przy-
ciskiem OK należy wybrać „Opcje” → „Zachowaj premiery w nagraniach”).

Informacje
W tej zakładce użytkownik znajdzie informacje dotyczące jego salda oraz 
informacje serwisowe.

Informacje → Twoje saldo – W tym miejscu wyświetlana jest informacja doty-
cząca indywidualnego salda konta Klienta Grupy Multiplay.

Informacje → Serwisowe – Miejsce, w którym znajdują się informacje, które 
mogą okazać się pomocne podczas kontaktu serwisowego.

 



Jeszcze Raz
Innowacyjna funkcja, dzięki której istnieje możliwość oglądania pro-
gramów nawet sprzed kilku dni. Korzystając z tej funkcji, możemy 
oglądać pełną ramówkę programową wybranych kanałów, które zo-
stały wcześniej aktywowane (sposób aktywacji kanałów w funkcji 

„Jeszcze Raz” został opisany na str. 15).

Jeszcze Raz → Oglądaj Jeszcze Raz
Aby obejrzeć program, którego emisja już się zakończyła, należy z poziomu 
MENU wybrać zakładkę „JESZCZE RAZ”, a następnie „Oglądaj Jeszcze Raz”. 
W dalszej kolejności, posługując się strzałkami w lewo/prawo, w trzech poszcze-
gólnych kolumnach wybieramy: datę, odpowiedni kanał oraz program. Wyboru 
konkretnej daty, kanału oraz programu dokonujemy przy użyciu strzałek w górę/-
dół. Wybrany program (podświetlony zielonym paskiem) możemy obejrzeć po 
naciśnięciu przycisku OK, a następnie wyborze opcji „Oglądaj”. Zaznaczony pro-
gram, poprzez „Opcje” można również zachować w „Moje nagrania” (będzie 

wówczas dostępny razem z innymi nagraniami przez dłuższy okres czasu) lub 
wybrać „Zachowaj premiery w nagraniach”. Korzystając z tej możliwości, w „Na-
graniach” w zakładce „Nagrywane premiery”, zachowany zostanie ten konkretny 
program oraz automatycznie nagrywane kolejne premiery danego tytułu (np. se-
rialu), których emisja będzie miała miejsce na danych kanale, począwszy od 
dnia dzisiejszego.

Nagrania
W tej zakładce uzyskujemy dostęp do wszystkich tych programów, 
które zostały wcześniej przez użytkownika nagrane. Możemy tutaj rów-
nież zweryfikować, które programy zostały zaplanowane do nagrania.

Nagrania → Moje nagrania
W podmenu „Moje nagrania” znajdziemy listę programów, które możemy obej-
rzeć w każdym momencie. Jeśli przy danym tytule znajduje się ikona (…) ozna-
cza to, iż dany program jest pojedynczym nagraniem. Jeśli przy danym tytule 
znajduje się ikona (…) sugeruje ona, iż jest to katalog, w którym znajdować się 
może kilka tych samych tytułów (np. kolejne odcinki cyklicznego programu roz-
rywkowego). Aby móc odtworzyć konkretny program znajdujący się wewnątrz 
katalogu, należy wybierając dany katalog, nacisnąć przycisk OK, a następnie po-
sługując się strzałkami w górę/dół wybrać interesującą nas pozycję. Jeśli przy 
tytule widnieje ikona (…) oznacza to, iż dany program jest w trakcie nagrywania. 
Ikona (...) sugeruje, że dany program został zaplanowany do nagrania.
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Aby obejrzeć interesujący nas program, należy go wybrać z listy (zostanie pod-
świetlony zielonym paskiem), nacisnąć przycisk OK, a następnie wybrać opcję 
„Oglądaj”.

Nagrania → Nagrywane premiery
W tej części znajdziemy listę tytułów, które zostały zaprogramowane do nagry-
wania premier danego tytułu (np. serial, czy cykliczny program rozrywkowy). 
Oznacza to, iż wszystkie programy o danym tytule, które będą emitowane na 
konkretnym kanale, zostaną automatycznie nagrane. Po wybraniu danej pozycji 
(podświetlenie zielonym paskiem) i zatwierdzeniu przyciskiem OK, istnieje moż-
liwość usunięcia dalszego nagrywania premier (wybór pola „Usuń”, poprzez po-
twierdzenie przyciskiem OK).

Szukaj
Funkcja ta pozwala wyszukać interesujący nas program. Szukaną 
frazą może być część tytułu, imię lub nazwisko aktora, bądź dowolny 
fragment opisu, który znajduje się przy programie. 

Szukaj → Szukaj
Wprowadzanie szukanego wyrazu 
odbywa się za pomocą klawiatury 
widocznej na ekranie, po której należy się 
poruszać za pomocą przycisków strzał-
kowych. Funkcję szukania można wywo-
łać również bezpośrednio podczas oglą-
dania TV za pomocą przycisku SZUKAJ.

Wyniki wyszukiwania podzielone są na dwie części. W pierwszej z nich, tj. „Na-
grania Jeszcze Raz”, znajdują się programy, które miały już swoją emisję,
a każdy z nich możemy od razu odtworzyć (zaznaczenie konkretnego programu 
→ potwierdzenie przyciskiem OK → wybór „Oglądaj”). Poprzez pole „Opcje” 
istnieje również możliwość zachowania danego programu w „Moje nagrania” 
(potwierdzająć przyciskiem OK należy wybrać „Opcje” → „Zachowaj w nagra-
niach”) bądź zaprogramowanie nagrywania kolejnych premier danego tytułu (po-
twierdzająć przyciskiem OK należy wybrać „Opcje” → „Zachowaj premiery w na-
graniach”). Druga część wyników wyszukiwania to „Program TV”, gdzie znaj-
dziemy listę programów, których emisja jest zaplanowana w przyszłości. 

Poszczególne programy z tej części wyszukiwania możemy zaplanować do na-
grywania, poprzez zaznaczenie konkretnego programy, wybór pola „Opcje” a na-
stępnie „Zachowaj w nagraniach”. Programy te możemy również zaprogramo-
wać tak, by nagrywane były kolejne premiery danego tytułu (potwierdzająć przy-
ciskiem OK należy wybrać „Opcje” → „Zachowaj premiery w nagraniach”).

Informacje
W tej zakładce użytkownik znajdzie informacje dotyczące jego salda oraz 
informacje serwisowe.

Informacje → Twoje saldo – W tym miejscu wyświetlana jest informacja doty-
cząca indywidualnego salda konta Klienta Grupy Multiplay.

Informacje → Serwisowe – Miejsce, w którym znajdują się informacje, które 
mogą okazać się pomocne podczas kontaktu serwisowego.

 



Jeszcze Raz
Innowacyjna funkcja, dzięki której istnieje możliwość oglądania pro-
gramów nawet sprzed kilku dni. Korzystając z tej funkcji, możemy 
oglądać pełną ramówkę programową wybranych kanałów, które zo-
stały wcześniej aktywowane (sposób aktywacji kanałów w funkcji 

„Jeszcze Raz” został opisany na str. 15).

Jeszcze Raz → Oglądaj Jeszcze Raz
Aby obejrzeć program, którego emisja już się zakończyła, należy z poziomu 
MENU wybrać zakładkę „JESZCZE RAZ”, a następnie „Oglądaj Jeszcze Raz”. 
W dalszej kolejności, posługując się strzałkami w lewo/prawo, w trzech poszcze-
gólnych kolumnach wybieramy: datę, odpowiedni kanał oraz program. Wyboru 
konkretnej daty, kanału oraz programu dokonujemy przy użyciu strzałek w górę/-
dół. Wybrany program (podświetlony zielonym paskiem) możemy obejrzeć po 
naciśnięciu przycisku OK, a następnie wyborze opcji „Oglądaj”. Zaznaczony pro-
gram, poprzez „Opcje” można również zachować w „Moje nagrania” (będzie 

wówczas dostępny razem z innymi nagraniami przez dłuższy okres czasu) lub 
wybrać „Zachowaj premiery w nagraniach”. Korzystając z tej możliwości, w „Na-
graniach” w zakładce „Nagrywane premiery”, zachowany zostanie ten konkretny 
program oraz automatycznie nagrywane kolejne premiery danego tytułu (np. se-
rialu), których emisja będzie miała miejsce na danych kanale, począwszy od 
dnia dzisiejszego.

Nagrania
W tej zakładce uzyskujemy dostęp do wszystkich tych programów, 
które zostały wcześniej przez użytkownika nagrane. Możemy tutaj rów-
nież zweryfikować, które programy zostały zaplanowane do nagrania.

Nagrania → Moje nagrania
W podmenu „Moje nagrania” znajdziemy listę programów, które możemy obej-
rzeć w każdym momencie. Jeśli przy danym tytule znajduje się ikona (…) ozna-
cza to, iż dany program jest pojedynczym nagraniem. Jeśli przy danym tytule 
znajduje się ikona (…) sugeruje ona, iż jest to katalog, w którym znajdować się 
może kilka tych samych tytułów (np. kolejne odcinki cyklicznego programu roz-
rywkowego). Aby móc odtworzyć konkretny program znajdujący się wewnątrz 
katalogu, należy wybierając dany katalog, nacisnąć przycisk OK, a następnie po-
sługując się strzałkami w górę/dół wybrać interesującą nas pozycję. Jeśli przy 
tytule widnieje ikona (…) oznacza to, iż dany program jest w trakcie nagrywania. 
Ikona (...) sugeruje, że dany program został zaplanowany do nagrania.

Aby obejrzeć interesujący nas program, należy go wybrać z listy (zostanie pod-
świetlony zielonym paskiem), nacisnąć przycisk OK, a następnie wybrać opcję 
„Oglądaj”.

Nagrania → Nagrywane premiery
W tej części znajdziemy listę tytułów, które zostały zaprogramowane do nagry-
wania premier danego tytułu (np. serial, czy cykliczny program rozrywkowy). 
Oznacza to, iż wszystkie programy o danym tytule, które będą emitowane na 
konkretnym kanale, zostaną automatycznie nagrane. Po wybraniu danej pozycji 
(podświetlenie zielonym paskiem) i zatwierdzeniu przyciskiem OK, istnieje moż-
liwość usunięcia dalszego nagrywania premier (wybór pola „Usuń”, poprzez po-
twierdzenie przyciskiem OK).

Szukaj
Funkcja ta pozwala wyszukać interesujący nas program. Szukaną 
frazą może być część tytułu, imię lub nazwisko aktora, bądź dowolny 
fragment opisu, który znajduje się przy programie. 

Szukaj → Szukaj
Wprowadzanie szukanego wyrazu 
odbywa się za pomocą klawiatury 
widocznej na ekranie, po której należy się 
poruszać za pomocą przycisków strzał-
kowych. Funkcję szukania można wywo-
łać również bezpośrednio podczas oglą-
dania TV za pomocą przycisku SZUKAJ.

Wyniki wyszukiwania podzielone są na dwie części. W pierwszej z nich, tj. „Na-
grania Jeszcze Raz”, znajdują się programy, które miały już swoją emisję,
a każdy z nich możemy od razu odtworzyć (zaznaczenie konkretnego programu 
→ potwierdzenie przyciskiem OK → wybór „Oglądaj”). Poprzez pole „Opcje” 
istnieje również możliwość zachowania danego programu w „Moje nagrania” 
(potwierdzająć przyciskiem OK należy wybrać „Opcje” → „Zachowaj w nagra-
niach”) bądź zaprogramowanie nagrywania kolejnych premier danego tytułu (po-
twierdzająć przyciskiem OK należy wybrać „Opcje” → „Zachowaj premiery w na-
graniach”). Druga część wyników wyszukiwania to „Program TV”, gdzie znaj-
dziemy listę programów, których emisja jest zaplanowana w przyszłości. 
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Poszczególne programy z tej części wyszukiwania możemy zaplanować do na-
grywania, poprzez zaznaczenie konkretnego programy, wybór pola „Opcje” a na-
stępnie „Zachowaj w nagraniach”. Programy te możemy również zaprogramo-
wać tak, by nagrywane były kolejne premiery danego tytułu (potwierdzająć przy-
ciskiem OK należy wybrać „Opcje” → „Zachowaj premiery w nagraniach”).

Informacje
W tej zakładce użytkownik znajdzie informacje dotyczące jego salda oraz 
informacje serwisowe.

Informacje → Twoje saldo – W tym miejscu wyświetlana jest informacja doty-
cząca indywidualnego salda konta Klienta Grupy Multiplay.

Informacje → Serwisowe – Miejsce, w którym znajdują się informacje, które 
mogą okazać się pomocne podczas kontaktu serwisowego.
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Zakupy
Zakładka „Zakupy” pozwala użytkownikowi na wybranie dodatkowej 
usługi, dostępnej w ramach telewizji MULTIPLAY. Wybór dostępnych 
w tym miejscu opcji wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty.

Zakupy → Pakiety TV
Po wyborze „Pakiety TV” wyświetlona zostanie lista dostępnych dla użytkownika 
opcji dodatkowych. Lista aktualnie dostępnych opcji może różnić się w zależno-
ści od czasu jej wyświetlania. W tej części możliwy jest zakup dodatkowo płat-
nych kanałów (np. Canal+) lub kanału/kanałów oferowanych w określonym prze-
dziale czasowym (np. kanał, który emituje konkretne wydarzenie sportowe). Aby 
dokonać zakupu wybranej opcji, należy ją zaznaczyć korzystając z przycisków 
strzałka w górę/dół (wybrana pozycja zostaje podświetlona zielonym paskiem), 
potwierdzić OK, a następnie wybrać komendę „Kup”. Do sfinalizowania transak-
cji niezbędny będzie „kod PIN - zakupy”, który został wpisany na umowie telewi-
zyjnej. „Kod PIN - zakupy” można w dowolnym momencie zmienić. Opis sposo-
bu zmiany kodu PIN został zamieszczony na str. 17.

Ustawienia
W zakładce „Ustawienia” można zmodyfikować wiele ustawień, dzięki 
którym dekoder zaprogramujemy zgodnie z indywidualnymi preferencja-
mi. 

Ustawienia → Systemowe
Zmian w ustawieniach systemowych dokunujemy za pomocą przycisków strzał-
kowych. Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian, należy je potwierdzić poprzez 
przejście do pola „Zapisz” i wciśnięcie przycisku OK na pilocie. 

W podmenu „Systemowe” użytkownik ma możliwość zmienić takie ustawienia 
jak: 
● proporcje obrazu – 4:3 zalecane dla telewizorów CRT, 16:9 zalecane dla 
nowych telewizorów panoramicznych LCD, LED, Plazma, 
● źródło zarządzania proporcją – zalecany jest wybór TV – pozwoli to wyelimino-
wać czarne marginesy ekranu, 
● język ścieżki dźwiękowej oraz napisów - zalecany jest wybór języka polskiego; 
sposób zmiany języka znajduje się na str. 5,
● tryb wyświetlania HDMI – istnieje możliwość wyboru między 720p, 1080i, 
1080p. Wybór parametru powinien być uzależniony od możliwości telewizora (in-
formacje o obsługiwanych trybach można znaleźć w instrukcji obsługi telewizo-
ra). Im wyższa rozdzielczość tym lepszy obraz. 
● wyjście dźwięku – zalecany jest wybór Stereo, ze względuna na różne standar-
dy sygnału audio.
● poziom głośności przy włączaniu dekodera – przy każdorazowym włączeniu 
dekodera poziom głośności zostanie ustawiony na określonym poziomie,
● ustawienia HDMI CEC – ustawienie tej opcji pozwala na sterowanie telewizo-
rem za pomocą pilota dekodera. Do uruchomienia tej opcji niezbędne jest skonfi-
gurowanie ustawień telewizora. W zależności od producenta należy odnaleźć 
w ustawieniach odpowiednią opcję: Samsung - Anynet+, Toshiba - CE Link, Pa-
nasonic - EZSync, Sony - Bravia Theater Sync, Philips - AV Link, Sharp - Aquos 
Link, LG -  Simple Link. 
● programowanie funkcyjnych przyci-
sków pilota – zaprogramowanie przyci-
sków sprawi, że po ich wciśnięciu zosta-
nie aktywowana wcześniej wybrana funk-
cja (np. włączenie wybranej listy kanałów, 
przejście do „Moje nagrania” czy urucho-
mienie „Ochrony rodzicielskiej”). 

Ustawienia → Moja lista kanałów
Zakładka „Moja lista kanałów” pozwala na spersonalizowanie listy pod konkret-
nego użytkownika. Możemy w tym miejscu usuwać lub dodawać kanały, które 
będą dostępne na własnej liście, a także dowolnie ustawić ich kolejność.
Po liście należy poruszać się przyciskami strzałka w górę/dół. Aby usunąć/dodać 
dany kanał z osobistej listy, po jego zaznaczeniu (podświetlenie zielonym pa-
skiem), należy wcisnąć przycisk OK. Kanały oznaczone kolorem białym, bez 
numeru obok nazwy, nie będą prezentowane na osobistej liście kanałów. Przyci-
skami: strzałka w lewo/prawo oraz klawiszami numerycznymi zmieniamy ich ko-
lejność. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy polem „Zapisz”. W każdym mo-
mencie użytkownik ma możliwość powrotu do pierwotnych ustawień używając 
pola „Przywrócenie domyślnej listy”. Aby móc skorzystać z opcji „Zapisz” lub 
„Przywrócenie domyślnej listy”, należy przejść na koniec listy, a następnie po raz 
kolejny nacisnąć przycisk strzałka w dół.



Zakupy
Zakładka „Zakupy” pozwala użytkownikowi na wybranie dodatkowej 
usługi, dostępnej w ramach telewizji MULTIPLAY. Wybór dostępnych 
w tym miejscu opcji wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty.

Zakupy → Pakiety TV
Po wyborze „Pakiety TV” wyświetlona zostanie lista dostępnych dla użytkownika 
opcji dodatkowych. Lista aktualnie dostępnych opcji może różnić się w zależno-
ści od czasu jej wyświetlania. W tej części możliwy jest zakup dodatkowo płat-
nych kanałów (np. Canal+) lub kanału/kanałów oferowanych w określonym prze-
dziale czasowym (np. kanał, który emituje konkretne wydarzenie sportowe). Aby 
dokonać zakupu wybranej opcji, należy ją zaznaczyć korzystając z przycisków 
strzałka w górę/dół (wybrana pozycja zostaje podświetlona zielonym paskiem), 
potwierdzić OK, a następnie wybrać komendę „Kup”. Do sfinalizowania transak-
cji niezbędny będzie „kod PIN - zakupy”, który został wpisany na umowie telewi-
zyjnej. „Kod PIN - zakupy” można w dowolnym momencie zmienić. Opis sposo-
bu zmiany kodu PIN został zamieszczony na str. 17.
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Ustawienia
W zakładce „Ustawienia” można zmodyfikować wiele ustawień, dzięki 
którym dekoder zaprogramujemy zgodnie z indywidualnymi preferencja-
mi. 

Ustawienia → Systemowe
Zmian w ustawieniach systemowych dokunujemy za pomocą przycisków strzał-
kowych. Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian, należy je potwierdzić poprzez 
przejście do pola „Zapisz” i wciśnięcie przycisku OK na pilocie. 

W podmenu „Systemowe” użytkownik ma możliwość zmienić takie ustawienia 
jak: 
● proporcje obrazu – 4:3 zalecane dla telewizorów CRT, 16:9 zalecane dla 
nowych telewizorów panoramicznych LCD, LED, Plazma, 
● źródło zarządzania proporcją – zalecany jest wybór TV – pozwoli to wyelimino-
wać czarne marginesy ekranu, 
● język ścieżki dźwiękowej oraz napisów - zalecany jest wybór języka polskiego; 
sposób zmiany języka znajduje się na str. 5,
● tryb wyświetlania HDMI – istnieje możliwość wyboru między 720p, 1080i, 
1080p. Wybór parametru powinien być uzależniony od możliwości telewizora (in-
formacje o obsługiwanych trybach można znaleźć w instrukcji obsługi telewizo-
ra). Im wyższa rozdzielczość tym lepszy obraz. 
● wyjście dźwięku – zalecany jest wybór Stereo, ze względuna na różne standar-
dy sygnału audio.
● poziom głośności przy włączaniu dekodera – przy każdorazowym włączeniu 
dekodera poziom głośności zostanie ustawiony na określonym poziomie,
● ustawienia HDMI CEC – ustawienie tej opcji pozwala na sterowanie telewizo-
rem za pomocą pilota dekodera. Do uruchomienia tej opcji niezbędne jest skonfi-
gurowanie ustawień telewizora. W zależności od producenta należy odnaleźć 
w ustawieniach odpowiednią opcję: Samsung - Anynet+, Toshiba - CE Link, Pa-
nasonic - EZSync, Sony - Bravia Theater Sync, Philips - AV Link, Sharp - Aquos 
Link, LG -  Simple Link. 
● programowanie funkcyjnych przyci-
sków pilota – zaprogramowanie przyci-
sków sprawi, że po ich wciśnięciu zosta-
nie aktywowana wcześniej wybrana funk-
cja (np. włączenie wybranej listy kanałów, 
przejście do „Moje nagrania” czy urucho-
mienie „Ochrony rodzicielskiej”). 

Ustawienia → Moja lista kanałów
Zakładka „Moja lista kanałów” pozwala na spersonalizowanie listy pod konkret-
nego użytkownika. Możemy w tym miejscu usuwać lub dodawać kanały, które 
będą dostępne na własnej liście, a także dowolnie ustawić ich kolejność.
Po liście należy poruszać się przyciskami strzałka w górę/dół. Aby usunąć/dodać 
dany kanał z osobistej listy, po jego zaznaczeniu (podświetlenie zielonym pa-
skiem), należy wcisnąć przycisk OK. Kanały oznaczone kolorem białym, bez 
numeru obok nazwy, nie będą prezentowane na osobistej liście kanałów. Przyci-
skami: strzałka w lewo/prawo oraz klawiszami numerycznymi zmieniamy ich ko-
lejność. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy polem „Zapisz”. W każdym mo-
mencie użytkownik ma możliwość powrotu do pierwotnych ustawień używając 
pola „Przywrócenie domyślnej listy”. Aby móc skorzystać z opcji „Zapisz” lub 
„Przywrócenie domyślnej listy”, należy przejść na koniec listy, a następnie po raz 
kolejny nacisnąć przycisk strzałka w dół.



Zakupy
Zakładka „Zakupy” pozwala użytkownikowi na wybranie dodatkowej 
usługi, dostępnej w ramach telewizji MULTIPLAY. Wybór dostępnych 
w tym miejscu opcji wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty.

Zakupy → Pakiety TV
Po wyborze „Pakiety TV” wyświetlona zostanie lista dostępnych dla użytkownika 
opcji dodatkowych. Lista aktualnie dostępnych opcji może różnić się w zależno-
ści od czasu jej wyświetlania. W tej części możliwy jest zakup dodatkowo płat-
nych kanałów (np. Canal+) lub kanału/kanałów oferowanych w określonym prze-
dziale czasowym (np. kanał, który emituje konkretne wydarzenie sportowe). Aby 
dokonać zakupu wybranej opcji, należy ją zaznaczyć korzystając z przycisków 
strzałka w górę/dół (wybrana pozycja zostaje podświetlona zielonym paskiem), 
potwierdzić OK, a następnie wybrać komendę „Kup”. Do sfinalizowania transak-
cji niezbędny będzie „kod PIN - zakupy”, który został wpisany na umowie telewi-
zyjnej. „Kod PIN - zakupy” można w dowolnym momencie zmienić. Opis sposo-
bu zmiany kodu PIN został zamieszczony na str. 17.

Ustawienia
W zakładce „Ustawienia” można zmodyfikować wiele ustawień, dzięki 
którym dekoder zaprogramujemy zgodnie z indywidualnymi preferencja-
mi. 

Ustawienia → Systemowe
Zmian w ustawieniach systemowych dokunujemy za pomocą przycisków strzał-
kowych. Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian, należy je potwierdzić poprzez 
przejście do pola „Zapisz” i wciśnięcie przycisku OK na pilocie. 

W podmenu „Systemowe” użytkownik ma możliwość zmienić takie ustawienia 
jak: 
● proporcje obrazu – 4:3 zalecane dla telewizorów CRT, 16:9 zalecane dla 
nowych telewizorów panoramicznych LCD, LED, Plazma, 
● źródło zarządzania proporcją – zalecany jest wybór TV – pozwoli to wyelimino-
wać czarne marginesy ekranu, 
● język ścieżki dźwiękowej oraz napisów - zalecany jest wybór języka polskiego; 
sposób zmiany języka znajduje się na str. 5,
● tryb wyświetlania HDMI – istnieje możliwość wyboru między 720p, 1080i, 
1080p. Wybór parametru powinien być uzależniony od możliwości telewizora (in-
formacje o obsługiwanych trybach można znaleźć w instrukcji obsługi telewizo-
ra). Im wyższa rozdzielczość tym lepszy obraz. 
● wyjście dźwięku – zalecany jest wybór Stereo, ze względuna na różne standar-
dy sygnału audio.
● poziom głośności przy włączaniu dekodera – przy każdorazowym włączeniu 
dekodera poziom głośności zostanie ustawiony na określonym poziomie,
● ustawienia HDMI CEC – ustawienie tej opcji pozwala na sterowanie telewizo-
rem za pomocą pilota dekodera. Do uruchomienia tej opcji niezbędne jest skonfi-
gurowanie ustawień telewizora. W zależności od producenta należy odnaleźć 
w ustawieniach odpowiednią opcję: Samsung - Anynet+, Toshiba - CE Link, Pa-
nasonic - EZSync, Sony - Bravia Theater Sync, Philips - AV Link, Sharp - Aquos 
Link, LG -  Simple Link. 
● programowanie funkcyjnych przyci-
sków pilota – zaprogramowanie przyci-
sków sprawi, że po ich wciśnięciu zosta-
nie aktywowana wcześniej wybrana funk-
cja (np. włączenie wybranej listy kanałów, 
przejście do „Moje nagrania” czy urucho-
mienie „Ochrony rodzicielskiej”). 
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Ustawienia → Aktywacja Jeszcze Raz
W tym miejscu można włączać, bądź wyłączać poszczególne kanały z funkcji 
„Jeszcze Raz”. Na kanałach, które zostały aktywowane, użytkownik będzie miał 
możliwość oglądania w dowolnym momencie pełnej ramówki programowej, 
której emisja miała miejsce kilka dni wstecz. Włączenie/wyłączenie kanałów 
należy dokonać poprzez zaznaczenie wybranego kanału za pomocą strzałek
w górę/dół (podświetlenie zielonym paskiem) i naciśnięcie przycisku OK. Kanały 
z czerwonym kółkiem obok nazwy są kanałami aktywowanymi. Lista kanałów 
dostępnych w funkcji „Jeszcze Raz” zależy od wybranego pakietu PVR. W przy-
padku chęci zmiany pakietu PVR na wyższy, należy skontaktować się Biurem 
Obsługi Klienta.

Ustawienia → Moja lista kanałów
Zakładka „Moja lista kanałów” pozwala na spersonalizowanie listy pod konkret-
nego użytkownika. Możemy w tym miejscu usuwać lub dodawać kanały, które 
będą dostępne na własnej liście, a także dowolnie ustawić ich kolejność.
Po liście należy poruszać się przyciskami strzałka w górę/dół. Aby usunąć/dodać 
dany kanał z osobistej listy, po jego zaznaczeniu (podświetlenie zielonym pa-
skiem), należy wcisnąć przycisk OK. Kanały oznaczone kolorem białym, bez 
numeru obok nazwy, nie będą prezentowane na osobistej liście kanałów. Przyci-
skami: strzałka w lewo/prawo oraz klawiszami numerycznymi zmieniamy ich ko-
lejność. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy polem „Zapisz”. W każdym mo-
mencie użytkownik ma możliwość powrotu do pierwotnych ustawień używając 
pola „Przywrócenie domyślnej listy”. Aby móc skorzystać z opcji „Zapisz” lub 
„Przywrócenie domyślnej listy”, należy przejść na koniec listy, a następnie po raz 
kolejny nacisnąć przycisk strzałka w dół.

Ustawienia → Ochrona rodzicielska
Ochrona rodzicielska pozwala zablokować na danym dekoderze określoną 
grupę kanałów. Aby włączyć ochronę rodzicielską, należy za pomocą strzałek 
w górę/dół wybrać konkretny poziom ochrony (podświetlenie zielonym paskiem), 
a następnie wcisnąć przycisk OK. Na ekranie pojawi się prośba o podanie „kodu 
pin – ochrona”, po którego wprowadzeniu ochrona, zgodnie z wybranym pozio-
mem, zostanie aktywowana. Istnieje możliwość wprowadzenia ograniczeń, 
według następujących schematów:

● 18+
Wybierając ten poziom ochrony, blokowane będą kanały o treści przeznaczonej 
jedynie dla widzów dorosłych (kanały o treści erotycznej). W celu uruchomienia 
zablokowanego kanału, każdorazowo konieczne będzie wprowadzenie „kodu 
PIN – ochrona”, dołączonego do umowy.

● Dzieci
Wybierając ten poziom ochrony, dostępne 
będą jedynie te kanały, które dedykowane 
są najmłodszym widzom. Lista kanałów 
dostępnych w tym poziomie ochrony 
rodzicielskiej jest zbieżna z kanałami znaj-
dującymi się w kategorii „Dzieci”. W celu 
uruchomienia innego kanału spoza listy, 
każdorazowo konieczne będzie wprowa-
dzenie „kodu PIN – ochrona”, dołączonego do umowy.

Ustawienia → Zmiana kodu PIN – ochrona
„Kod PIN - ochrona” jest niezbędny do uruchomienia kanałów, które zostały za-
blokowane podczas aktywacji „Ochrony rodzicielskiej”. Aby zmienić kod PIN na 
nowy, należy z poziomu MENU wybrać „Ustawienia”, a następnie „Zmiana kodu 
PIN – ochrona”. Po potwierdzeniu przyciskiem OK, pojawi się plansza, na której 
należy wpisać za pomocą klawiszy numerycznych 4-cyfrowy dotychczasowy 
„kod PIN – ochrona”. Po jego wprowadzeniu pojawi się komunikat z prośbą
o wprowadzenie nowego kodu PIN. Ponownie używając klawiszy numerycz-
nych, należy wpisać 4 cyfry i potwierdzić przyciskiem OK. Pierwszy kod znajduje
się na umowie podpisanej z Operatorem.

Ustawienia → Zmiana kodu PIN – zakupy
„Kod PIN – zakupy” jest niezbędny do złożenia zamówienia na dodatkowy pakiet 
kanałów płatnych. Aby zmienić kod PIN na nowy, należy z poziomu MENU 
wybrać „Ustawienia”, a następnie „Zmiana kodu PIN – zakupy”. Po potwierdze-
niu przyciskiem OK, pojawi się plansza, na której należy wpisać za pomocą kla-
wiszy numerycznych 4-cyfrowy dotychczasowy „kod PIN – zakupy”. Po jego 
wprowadzeniu pojawi się komunikat z prośbą o wprowadzenie nowego kodu 
PIN. Ponownie używając klawiszy numerycznych, należy wpisać 4 cyfry i po-
twierdzić przyciskiem OK. Pierwszy kod znajduje się na umowie podpisanej 
z Operatorem.

Ustawienia → Nazwa dekodera
W tym miejscu możemy naszemu dekoderowi nadać dowolną nazwę. Identyfika-
cja dekodera ułatwia jego lokalizację w systemie Operatora, co jest szczególnie 
pomocne w przypadku, gdy użytkownik dysponuje kilkoma dekoderami i nastę-
puje kontakt użytkownika z Operatorem (np. podczas kontaktu serwisowego). 
Aby konkretnemu dekoderowi nadać nazwę, należy z poziomu MENU wybrać 
„Ustawienia”, a następnie „Nazwa dekodera”. Po potwierdzeniu przyciskiem OK 
na ekranie pojawi się klawiatura, po której poruszamy się przyciskami strzałko-
wymi. Należy poszczególnymi literami z klawiatury stworzyć całą nazwę dla de-
kodera. Każdą literę potwierdzamy przyciskiem OK. Aby zapisać całą nazwę dla 
dekodera, należy potwierdzić polem „OK” znajdującym się pod klawiaturą.



Ustawienia → Aktywacja Jeszcze Raz
W tym miejscu można włączać, bądź wyłączać poszczególne kanały z funkcji 
„Jeszcze Raz”. Na kanałach, które zostały aktywowane, użytkownik będzie miał 
możliwość oglądania w dowolnym momencie pełnej ramówki programowej, 
której emisja miała miejsce kilka dni wstecz. Włączenie/wyłączenie kanałów 
należy dokonać poprzez zaznaczenie wybranego kanału za pomocą strzałek
w górę/dół (podświetlenie zielonym paskiem) i naciśnięcie przycisku OK. Kanały 
z czerwonym kółkiem obok nazwy są kanałami aktywowanymi. Lista kanałów 
dostępnych w funkcji „Jeszcze Raz” zależy od wybranego pakietu PVR. W przy-
padku chęci zmiany pakietu PVR na wyższy, należy skontaktować się Biurem 
Obsługi Klienta.

Ustawienia → Ochrona rodzicielska
Ochrona rodzicielska pozwala zablokować na danym dekoderze określoną 
grupę kanałów. Aby włączyć ochronę rodzicielską, należy za pomocą strzałek 
w górę/dół wybrać konkretny poziom ochrony (podświetlenie zielonym paskiem), 
a następnie wcisnąć przycisk OK. Na ekranie pojawi się prośba o podanie „kodu 
pin – ochrona”, po którego wprowadzeniu ochrona, zgodnie z wybranym pozio-
mem, zostanie aktywowana. Istnieje możliwość wprowadzenia ograniczeń, 
według następujących schematów:

● 18+
Wybierając ten poziom ochrony, blokowane będą kanały o treści przeznaczonej 
jedynie dla widzów dorosłych (kanały o treści erotycznej). W celu uruchomienia 
zablokowanego kanału, każdorazowo konieczne będzie wprowadzenie „kodu 
PIN – ochrona”, dołączonego do umowy.

● Dzieci
Wybierając ten poziom ochrony, dostępne 
będą jedynie te kanały, które dedykowane 
są najmłodszym widzom. Lista kanałów 
dostępnych w tym poziomie ochrony 
rodzicielskiej jest zbieżna z kanałami znaj-
dującymi się w kategorii „Dzieci”. W celu 
uruchomienia innego kanału spoza listy, 
każdorazowo konieczne będzie wprowa-
dzenie „kodu PIN – ochrona”, dołączonego do umowy.
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Ustawienia → Zmiana kodu PIN – ochrona
„Kod PIN - ochrona” jest niezbędny do uruchomienia kanałów, które zostały za-
blokowane podczas aktywacji „Ochrony rodzicielskiej”. Aby zmienić kod PIN na 
nowy, należy z poziomu MENU wybrać „Ustawienia”, a następnie „Zmiana kodu 
PIN – ochrona”. Po potwierdzeniu przyciskiem OK, pojawi się plansza, na której 
należy wpisać za pomocą klawiszy numerycznych 4-cyfrowy dotychczasowy 
„kod PIN – ochrona”. Po jego wprowadzeniu pojawi się komunikat z prośbą
o wprowadzenie nowego kodu PIN. Ponownie używając klawiszy numerycz-
nych, należy wpisać 4 cyfry i potwierdzić przyciskiem OK. Pierwszy kod znajduje
się na umowie podpisanej z Operatorem.

Ustawienia → Zmiana kodu PIN – zakupy
„Kod PIN – zakupy” jest niezbędny do złożenia zamówienia na dodatkowy pakiet 
kanałów płatnych. Aby zmienić kod PIN na nowy, należy z poziomu MENU 
wybrać „Ustawienia”, a następnie „Zmiana kodu PIN – zakupy”. Po potwierdze-
niu przyciskiem OK, pojawi się plansza, na której należy wpisać za pomocą kla-
wiszy numerycznych 4-cyfrowy dotychczasowy „kod PIN – zakupy”. Po jego 
wprowadzeniu pojawi się komunikat z prośbą o wprowadzenie nowego kodu 
PIN. Ponownie używając klawiszy numerycznych, należy wpisać 4 cyfry i po-
twierdzić przyciskiem OK. Pierwszy kod znajduje się na umowie podpisanej 
z Operatorem.

Ustawienia → Nazwa dekodera
W tym miejscu możemy naszemu dekoderowi nadać dowolną nazwę. Identyfika-
cja dekodera ułatwia jego lokalizację w systemie Operatora, co jest szczególnie 
pomocne w przypadku, gdy użytkownik dysponuje kilkoma dekoderami i nastę-
puje kontakt użytkownika z Operatorem (np. podczas kontaktu serwisowego). 
Aby konkretnemu dekoderowi nadać nazwę, należy z poziomu MENU wybrać 
„Ustawienia”, a następnie „Nazwa dekodera”. Po potwierdzeniu przyciskiem OK 
na ekranie pojawi się klawiatura, po której poruszamy się przyciskami strzałko-
wymi. Należy poszczególnymi literami z klawiatury stworzyć całą nazwę dla de-
kodera. Każdą literę potwierdzamy przyciskiem OK. Aby zapisać całą nazwę dla 
dekodera, należy potwierdzić polem „OK” znajdującym się pod klawiaturą.



Ustawienia → Aktywacja Jeszcze Raz
W tym miejscu można włączać, bądź wyłączać poszczególne kanały z funkcji 
„Jeszcze Raz”. Na kanałach, które zostały aktywowane, użytkownik będzie miał 
możliwość oglądania w dowolnym momencie pełnej ramówki programowej, 
której emisja miała miejsce kilka dni wstecz. Włączenie/wyłączenie kanałów 
należy dokonać poprzez zaznaczenie wybranego kanału za pomocą strzałek
w górę/dół (podświetlenie zielonym paskiem) i naciśnięcie przycisku OK. Kanały 
z czerwonym kółkiem obok nazwy są kanałami aktywowanymi. Lista kanałów 
dostępnych w funkcji „Jeszcze Raz” zależy od wybranego pakietu PVR. W przy-
padku chęci zmiany pakietu PVR na wyższy, należy skontaktować się Biurem 
Obsługi Klienta.

Ustawienia → Ochrona rodzicielska
Ochrona rodzicielska pozwala zablokować na danym dekoderze określoną 
grupę kanałów. Aby włączyć ochronę rodzicielską, należy za pomocą strzałek 
w górę/dół wybrać konkretny poziom ochrony (podświetlenie zielonym paskiem), 
a następnie wcisnąć przycisk OK. Na ekranie pojawi się prośba o podanie „kodu 
pin – ochrona”, po którego wprowadzeniu ochrona, zgodnie z wybranym pozio-
mem, zostanie aktywowana. Istnieje możliwość wprowadzenia ograniczeń, 
według następujących schematów:

● 18+
Wybierając ten poziom ochrony, blokowane będą kanały o treści przeznaczonej 
jedynie dla widzów dorosłych (kanały o treści erotycznej). W celu uruchomienia 
zablokowanego kanału, każdorazowo konieczne będzie wprowadzenie „kodu 
PIN – ochrona”, dołączonego do umowy.

● Dzieci
Wybierając ten poziom ochrony, dostępne 
będą jedynie te kanały, które dedykowane 
są najmłodszym widzom. Lista kanałów 
dostępnych w tym poziomie ochrony 
rodzicielskiej jest zbieżna z kanałami znaj-
dującymi się w kategorii „Dzieci”. W celu 
uruchomienia innego kanału spoza listy, 
każdorazowo konieczne będzie wprowa-
dzenie „kodu PIN – ochrona”, dołączonego do umowy.
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Ustawienia → Zmiana kodu PIN – ochrona
„Kod PIN - ochrona” jest niezbędny do uruchomienia kanałów, które zostały za-
blokowane podczas aktywacji „Ochrony rodzicielskiej”. Aby zmienić kod PIN na 
nowy, należy z poziomu MENU wybrać „Ustawienia”, a następnie „Zmiana kodu 
PIN – ochrona”. Po potwierdzeniu przyciskiem OK, pojawi się plansza, na której 
należy wpisać za pomocą klawiszy numerycznych 4-cyfrowy dotychczasowy 
„kod PIN – ochrona”. Po jego wprowadzeniu pojawi się komunikat z prośbą
o wprowadzenie nowego kodu PIN. Ponownie używając klawiszy numerycz-
nych, należy wpisać 4 cyfry i potwierdzić przyciskiem OK. Pierwszy kod znajduje
się na umowie podpisanej z Operatorem.

Ustawienia → Zmiana kodu PIN – zakupy
„Kod PIN – zakupy” jest niezbędny do złożenia zamówienia na dodatkowy pakiet 
kanałów płatnych. Aby zmienić kod PIN na nowy, należy z poziomu MENU 
wybrać „Ustawienia”, a następnie „Zmiana kodu PIN – zakupy”. Po potwierdze-
niu przyciskiem OK, pojawi się plansza, na której należy wpisać za pomocą kla-
wiszy numerycznych 4-cyfrowy dotychczasowy „kod PIN – zakupy”. Po jego 
wprowadzeniu pojawi się komunikat z prośbą o wprowadzenie nowego kodu 
PIN. Ponownie używając klawiszy numerycznych, należy wpisać 4 cyfry i po-
twierdzić przyciskiem OK. Pierwszy kod znajduje się na umowie podpisanej 
z Operatorem.

Ustawienia → Nazwa dekodera
W tym miejscu możemy naszemu dekoderowi nadać dowolną nazwę. Identyfika-
cja dekodera ułatwia jego lokalizację w systemie Operatora, co jest szczególnie 
pomocne w przypadku, gdy użytkownik dysponuje kilkoma dekoderami i nastę-
puje kontakt użytkownika z Operatorem (np. podczas kontaktu serwisowego). 
Aby konkretnemu dekoderowi nadać nazwę, należy z poziomu MENU wybrać 
„Ustawienia”, a następnie „Nazwa dekodera”. Po potwierdzeniu przyciskiem OK 
na ekranie pojawi się klawiatura, po której poruszamy się przyciskami strzałko-
wymi. Należy poszczególnymi literami z klawiatury stworzyć całą nazwę dla de-
kodera. Każdą literę potwierdzamy przyciskiem OK. Aby zapisać całą nazwę dla 
dekodera, należy potwierdzić polem „OK” znajdującym się pod klawiaturą.



Bezpieczeństwo
Dekoder został wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi standardami bez-
pieczeństwa. Jednakże należy przestrzegać zasad opisanych w niniejszej instruk-
cji, aby zapewnić niezawodne działanie urządzenia. Dekoder zasilany jest z ze-
wnętrznego zasilacza wykorzystującego zmienny prąd elektryczny o napięciu od 
220 do 240 V, 50/60 Hz. Należy używać standardowego gniazda elektrycznego. 
Prąd stały nie może być używany. Należy pamiętać, że porażenie prądem o napię-
ciu 220-240 V może być śmiertelne.
Przed włączeniem zasilacza do gniazdka sieci elektrycznej należy upewnić się, że 
wszystkie wtyczki są na swoich miejscach oraz, że są odpowiednio dociśnięte. Za-
silacz należy każdorazowo wyłączać z prądu przed podłączeniem lub rozłącza-
niem jakichkolwiek kabli.
Przed podłączeniem dekodera do gniazda sieciowego należy włożyć wtyczkę za-
silacza do odpowiedniego gniazda na tylnym panelu dekodera. Aby odłączyć de-
koder od zasilania należy najpierw wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego,
a następnie z tylnego panelu – nigdy w odwrotnej kolejności.
Nigdy nie należy próbować naprawiać dekodera samodzielnie. Naprawa lub de-
montaż dekodera przez osoby nieupoważnione może skutkować poważnym pora-
żeniem prądem oraz utratą gwarancji.
Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli dekoder wejdzie w kontakt
z wodą. W takim wypadku należy, jeśli to możliwe, natychmiast odłączyć zasilanie. 
Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się jakikolwiek przedmiot, dekoder należy
odłączyć od zasilania i przekazać go do serwisu.
Aby zapobiec przegrzewaniu się dekodera, należy zapewnić odpowiednią wenty-
lację. Urządzenia nie można umieszczać w pobliżu grzejników lub innych źródeł 
ciepła. Należy także zadbać o to, aby otwory wentylacyjne w obudowie dekodera 
nie były zakryte.

UWAGA!
Nie należy narażać dekodera na wilgoć, wysokie 
temperatury oraz bezpośrednie światło słoneczne.
Nie wolno umieszczać niczego na urządzeniu, aby 
nie utrudniać obiegu powietrza. Nie należy 
umieszczać dekodera na łatwopalnych materia-
łach.
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W przypadku pytań, nasz zespół pozostaje do
Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do kontaktu.

www.multiplay.pl
infolinia: 801 82 83 84

Biuro Obsługi Klienta w Knurowie Biuro Obsługi Klienta w Opolu


