
Instrukcja obsługi 

LION 3M

Szybki start



SZYBKI START - menu odbiornika PL

1. Lista Kanałów:
Lista kanałów TV / Lista kanałów radiowych / LCN (Logiczny 
Porządek Kanałów) / Sortowanie

2. Wyszukiwanie kanałów
Automatyczne wyszukiwanie / Wyszukiwanie ręczne / Region / 
Zasilanie anteny / FTA

3. Opcja
Język / Pierwszy ścieżka dźwiękowa / Druga ścieżka dźwiękowa / 
Język napisów / Telegazeta

4. Ustawienia AV
System TV / Rozdzielczość wideo / Format wideo / Efekty wideo
Wyjście dźwięku / Auto deskrypcja / Korekta głośności

5. Ustawienia czasu
GTM / Przesunięcie GTM / Czas letni / Data / Czas

6. System
Informacja / Ustawienia fabryczne / Ochrona rodzicielska / Ustawienia 
Timera / Ustawienia OSD / Aktualizacja przez USB / Kopia zapasowa

7. Centrum multimedialne - Media Center
Muzyka / Obraz / Film / Zarządzanie nagraniami / Format Storage / 
Konfiguracja DVR / Bezpieczne usuwanie USB
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1. Wejście USB:

Służy do

podłączenia

nośników

pamięci USB

2. Wyświetlacz

Panel przedni

DVBT010SXT2

1
  2
Panel tylny

• ANT IN: To gniazdo łączy się z zewnętrzną anteną.
• ANT OUT: To gniazdo doprowadzi sygnał RF do telewizora lub innego systemu wideo.
• COAXIAL - cyfrowe wyjście AUDIO
• HDMI: wyjście audio i wideo w wysokiej rozdzielczości używane do połączenia
z urządzeniem HDMI.
• SCART: Służy do podłączenia do telewizora za pomocą kabla Scart.

Pierwsza instalacja

Jeżeli użyjesz urządzenia po raz pierwszy, to na ekranie pojawi się 
ekran przewodnika instalacji.

1.【J ęzyk OSD】 naciśnij
przycisk W PRAWO / W
LEWO, aby wybrać język.
2.【Region】 naciśnij przycisk
W PRAWO / W LEWO, aby
wybrać kraj.
3.【Wyszukiwanie kanałów】
naciśnij przycisk OK, aby
przeprowadzić automatyczne
skanowanie.

SZYBKI START
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SZYBKI START - Pilot

DVBT014T2

DVBT010SXT2

1.Wciśnij "SET" na 2 sekundy, gdy zapali się dioda LED, jesteś w trybie uczenia.
2.Wciśnij jeden z przycisków uczenia z obszaru TV CONTROL.
Przycisk będzie w trybie uczenia, gdy dioda LED zacznie migać.
3.Ustaw ostrość dwóch ognisk nadawczych na tym samym poziomie w odległości 10 mm, wciśnij przycisk
uczonego pilota na 1 sekundę.
4.Po pomyślnym zakończeniu nauki, światło LED po 3-krotnym błyśnięciu pozostanie włączone.
5.Jeśli chcesz nauczyć się innej funkcji, powtórz krok od 2 do 4.
6.Naciśnij przycisk "SET", aby zapisać i wyjść z trybu uczenia - po zakończeniu uczenia, dioda LED
zgaśnie.

Instrukcja dotycząca funkcji uczenia się:

 MUTE: Wycisz lub przywróć audio.
 INFO: Wyświetla dodatkowe inf.  o kanale
 V-FORMAT: Format wyświetlania wideo.
 TTX: Wyświetla informacje telegazety.
 SUBTITLE: Wybór języka napisów.
 EXIT:  Wyjście z bieżącego menu lub powrót do
poprzednie menu.
 OK: Potwierdza wybór /Wyświetla
listę kanałów.
 VOL-/VOL+(LEWO / PRAWO): Zwiększa lub
zmniejsza głośność /  nawiguje po menu
 TV /  RADIO: Przełącza pomiędzy funkcjami
telewizora i  radia.
 RECALL: Służy do przełączania między dwoma
ostatnio oglądanymi kanałami.
 GOTO: Wybiera określony indeks czasu.
 POPRZ. :  Przejdź do poprzedniej  ścieżki
medialnej.
 NAST.:  Przechodzi do następnej ścieżki
medialnej.
 POWTÓRZ (REPEAT):  Włącza /  wyłącza tryb
powtarzania
 STOP: Zatrzymuje odtwarzanie multimediów.
 POWER: Włącza/wyłącza STANDBY
 EPG: (Elektroniczny przewodnik po programach)
włącza /  wyłącza przewodnik programu.
 AUDIO: Wybór trybu audio
 CH-/CH+(W GÓRĘ /  W DÓŁ):  Wybiera następny
lub poprzedni kanał /  porusza się po menu.
 MENU: Włącza Menu główne.
 FAV: Włącza menu Ulubione.
 0-9:  (Przyciski  numeryczne):  Wybór kanału lub
ustawienia.
 FWD: Przeszukuje do przodu podczas
odtwarzania multimediów.
 REV: Wyszukiwanie w tył  podczas odtwarzania
multimediów.
 PLAY: Rozpoczyna lub wznawia grę.
 PAUSE: Wstrzymuje odtwarzanie multimediów.
 PRZYCISKI KOLORU: Działa na ekranie TEKST na
różnych funkcjach.
 REC: Używany do nagrywania programów.
 USB: Służy do wyświetlania l isty nagranych
programów na bieżącym dysku.(Używany również z
funkcjami USB do nagrywania).
 Przyciski  kolorowe: Przypisane funkcje w menu.

TV CONTROL - przyciski programowalne 
(samouczące):

1. TV / AV: Przełącz między TV a AV
2. SET: Ustaw funkcję telewizora
3. VOL- /  VOL +: zmiana głośności
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Podłączenie tunera

ANT IN ANT OUT AUDIO HD OUT SCART DC IN

COAX  L     GND
R

Aby uzyskać podstawowe połączenie urządzenia z telewizorem, można użyć 
połączenia Scart. Aby uzyskać połączenie wyższej jakości, użyj bezpośredniego 
połączenia HDMI, jak pokazano poniżej. Podłącz wzmacniacz audio. 

SZYBKI START - podłączenie
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PROBLEM PRZYCZYNA SPOSOB NAPRAWY 
Kabel sieciowy nie jest włączony Włącz zasilanie 

Brak obrazu 
Przełącznik sieciowy jest wyłączony Naciśnij przełącznik 

zasilania 
Ekran pokazuje brak                     Nie podłączony kabel DVB-T Włącz kabel DVB-T 
sygnału Błędne zaprogramowanie kanałów Ustaw właściwe 

Błędne podłączenie kabli Podłącz właściwie 

Włączony przycisk[MUTE] 
Włącz dźwięk przyciskiem 
MUTE 

Brak dźwięku w 
głośnikach 

Niepoprawna ścieżka dźwiękowa Spróbuj innego nagrania 
Niepodłączony lub źle 
podłączony kabel AV 

Podłącz właściwie kabel 
wideo 

Tylko dźwięk,brak 
obrazu na ekranie Program jest kanałem radiowym Wciśnij przycisk TV/RADIO 

Zużyte baterie Zmien  baterie

Pilot nie działa Pilot nie jest skierowany 
bezpośrednio w kierunku tunera 
lub znajduje się  zbyt daleko 

Trzymaj pilot we właściwej 
pozycji l odległości 

Obraz zatrzymuje się 
bądź jest mozaika Syganał jest zbyt słaby 

Wzmocnij sygnał(właściwa 
antenna i kierunek ustawienia 

Specy�kacja

SZYBKI START - inne
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Uwaga!
Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez 
wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów 
technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy 
podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi 
produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności 
tytułem odszkodowania za jakiekolwiek nieścisłości wynikające z błędów w 
opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Uwagi dotyczące utylizacji: 
Starsze urządzenia, na których znajduje się symbol jak 
pokazano na rysunku, nie można wyrzucić z odpadami 
domowymi. Należy oddać je do konkretnego składowiska 
(skontaktować się z lokalnymi władzami) lub do sprzedawcy. 
Te strony zapewnią bezpieczną utylizację bez szkody dla 
środowiska

SZYBKI START
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