Instalacja Dune
Po podłączeniu dekodera do prądu oraz do telewizora, upewnij się ze świeci się
niebieskie światełko na skrzynce. Na pilocie od telewizora znajdź guzik Input (lub
Source) i w zależności jakimi kablami zostal podlaczony dekoder wybierz swój rodzaj
polaczenia (jeśli użyłeś kabla HDMI to w telewizji również wybierz input- Hdmi, jeżeli
podłączyłeś standardowymi kablami komponent to wybierz AV1 lub AV2 lub komponent
1 lub 2)
Jeżeli zobaczysz na ekranie napisz „Loading” lub czarny ekran z kolorami ikonkami to
znaczy ze dobrze podłączyłeś dekoder. Teraz polacz się z Internetem.
Jak podlaczyc decoder bezprzewodowo WiFi?
Konfiguracja (Enter na pilocie) - Siec (enter na pilocie)- Skanowanie dla sieci WiFi
(strzalkami wybieramy nasza siec – enter) SSID – nazwa sieci (po wybraniu sieci nazwa
I szyfrowanie powinno pojawic sie automatycznie. Wpisujemy haslo do sieci Wifi
uzywajac guzikow 1-9 na pilocie. Po wpisaniu hasla strzalka w dol I OK- enter na pilocie.
Jak podlaczyc decoder przez internet kablem?
Konfiguracja (Enter na pilocie) Siec (enter na pilocie)LAN Ethernet
tryb
automatyczny. Zastosuj – enter na pilocie. Wychodzimy z ustawien internetu klawiszem
Top Menu aby przejsc do poczatkowego ekranu. Czarne tlo z kolorowymi obrazkami.
Jak wpisac pierwszy raz kody aktywacyje?
Kiedy w prawym gornym ekranie pojawi sie godzina i pogoda oznacza to ze pomyslnie podlaczylismy
dekoder. Wystarczy tylko wpisac kody aktywacyje
Bedac na poczatkowym ekranie (Top Menu) gdzie widoczne sa kolorowe ikonki wybieramy ikonke
TV (enter na pilocie)- Polska HD (enter na pilocie) i pojawi sie szary ekran gdzie nalezy wpisac
Login, Password (haslo) oraz wybrac jezyk (automatycznie wpisany jest j. polski). Nastepnie strzalka
w dol przechodzimy na Zatwierdz lub ok – enter na pilocie.
Po wpisaniu I zatwierdzeniu kodow powinna pokazac sie lista kanalow i gotowe.
Gdzie mogę zmienić język ?
Po naciśnięciu na pilocie guzika Pop Up Menu (po prawej stronie na srodku pilota)
pojawi sie 5 kwadracików, strzałka w prawo przechodzimy do Service. Tam znajdują sie
wszystkie ustawienia w tym językowe. Wystarczy Zatwierdzić język pl i zachować
ustawienia.
Cofanie kanałów (archiwum)
Wystarczy przejść do programu (naciskając OK aby wyświetliła się lista kanalow)
nacisnąć strzałkę w prawo I za pomocą żółtego guzika C wybrać dzień, później
przyciskami wybrać program i nacisnąć na pilocie OK. Po kilku sekundach zacznie się
odtwarzanie żądanego programu.
A (czerwony guzik) Powiekszenie liter (Guide- guzik OK.)
C (zolty guzik) cofanie daty do tylu
D (niebieski guzik) data do przodu
B (zielony guzik) filtr- ulubione

