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1. Opis DekODera i pilOta

dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty! powitaj Horizon – nową telewizję nieskończonych możliwości.

sprawdź, czy w opakowaniu nie brakuje żadnego z wymienionych poniżej elementów: 

1.1 ZawartOść OpakOwania

w wypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia któregokolwiek z elementów zestawu, skontaktuj się 
z biurem obsługi klientów upc: 813 813 813*.

* opłata zgodna z cennikiem operatora sieci.

przewód
ethernet

przewód
Hdmi

pilot

zasilacz

dekoder Horizon instrukcja skrócona

przewód 
zasilający
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1.2 prZeDni panel DekODera

Opis sygnalizacji diody na przycisku włączania/wyłączania trybu czuwania:

•	 dioda zielona: dekoder jest włączony,
•	 dioda pomarańczowa: dekoder jest w trybie czuwania,
•	 dioda się nie świeci: dekoder jest wyłączony z zasilania,
•	 dioda miga na pomarańczowo: trwa pobieranie oprogramowania,
•	 dioda czerwona: dekoder jest w głębokim trybie czuwania (ustawiony jest tryb uruchamiania: standardowy lub eco) 

aby zmienić wejdź: menu > ustawienia > system > tryb uruchamiania.

czerwona dioda:* nagrywanie. jeśli się świeci, trwa nagrywanie programu.

zielona dioda: 
wi-Fi. jeśli się świeci – łączność wi-Fi w dekoderze jest włączona.
miganie diody oznacza tryb parowania urządzeń wi-Fi.

przyciski do zmiany kanałów: cH +/cH -             /  

przycisk włączania/
wyłączania trybu czuwania:

włączanie dekodera i jego przełączanie w stan czuwania.

1

2

3

4

432

1

* CZERWONA DIODA jest aktywna tylko dla dekodera Horizon z nagrywarką.
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1.3 tylny panel DekODera

GniaZDkO teleFOnicZne do podłączenia telefonu.

pOrt etHernet do podłączenia komputera za pomocą kabla ethernet.

MODeM reset przycisk służący do resetowania wewnętrznego modemu.

cOaX in
do podłączenia dekodera do gniazdka abonenckiego sieci kablowej upc za pomocą 
przewodu antenowego.

sD OUt
do podłączenia urządzeń wideo za pomocą kabla scart. więcej informacji można uzyskać 
u przedstawiciela upc.

audio OUt do podłączenia urządzeń audio za pomocą kabla cHincH.

s/pDiF do podłączenia urządzeń audio z obsługą dźwięku w standardzie dolby digital1.

GniaZDO HDMi
do podłączenia urządzeń wideo w standardzie wysokiej rozdzielczości Hd2 za pomocą 
kabla Hdmi.

GniaZDkO Zasilania
elektrycZneGO

do podłączenia do gniazdka elektrycznego poprzez zasilacz upc.

wyŁĄcZnik Zasilania do włączania i wyłączania dekodera.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1  wyprodukowano na licencji dolby laboratories. dolby i symbol podwójnego d są znakami towarowymi firmy dolby laboratories.
2  Hd oznacza „High definition", standard sygnału obrazu o wysokiej rozdzielczości.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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1.4 BOk DekODera

sMart carD gniazdo na karty upc (gniazdo jest nieaktywne).

UsB gniazdo usb (gniazdo jest nieaktywne).

11

12

11 12
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1.5 pilOt DekODera 

sterowanie Funkcjami telewizora*

sterowanie Funkcjami dekodera Horizon 

wŁĄcZ/wyŁĄcZ tV                 włączanie lub wyłączanie telewizora 
(przejście do stanu czuwania).*

ŹrÓDŁO syGnaŁU              przełączanie pomiędzy poszczególnymi 
wejściami sygnału wideo w telewizorze.

reGUlacja GŁOśnOści          regulacja głośności telewizora.

wycisZ                   wyciszanie/wyłączanie dźwięku w telewizorze.

TV

VOL

wŁĄcZ/wyŁĄcZ DekODer                     włączanie lub wyłączanie  
dekodera (przejście do stanu czuwania).

prZyciski nUMerycZne                     ...                  
bezpośrednie wprowadzanie numeru kanału lub cyfry w tekście.

MenU                    wywołanie menu głównego.

prZyciski Ze strZaŁkaMi 
zaznaczanie pozycji na ekranie.

Ok               potwierdzenie wyboru w menu lub wywołanie  
menu kanałów.

Back                    powrót do poprzedniej pozycji menu.

pOwrÓt DO pOprZeDniO OGlĄDaneGO kanaŁU 
powrót do poprzednio oglądanego kanału z aktualnie oglądanego  
programu, menu, telewizji oglądanej z przesunięciem czasowym,  
odtwarzanego nagrania lub pozycji z oferty na żądanie.

cH         zmiana kanału na wyższy lub niższy.

inFOrMacje O prOGraMie           wyświetlenie dodatkowych  
informacji na temat aktualnie wybranego lub oglądanego programu.

teletekst                   wyświetlenie telegazety. wyłączenie  
po naciśnięciu przycisku back lub ponownie teletekst.

prZyciski FUnkcyjne:
—  pOMOc                    dodatkowe informacje i wskazówki  

dotyczące korzystania z dekodera Horizon.

—  VOD - na ŻĄDanie**                  dostęp do wypożyczalni  
filmów i programów.

— prOGraM tV                      wyświetlenie programu telewizyjnego.
—  naGrane**                       dostęp do nagranych programów w menu 

nagrane.

ZatrZyMaj**                    wyjście z odtwarzanego nagrania 
lub programu na żądanie.

prZewiŃ DO prZODU**                    przewijanie do przodu nagrania, 
wstrzymanego programu na żywo, pozycji replay tV lub na żądanie.

naGraj**                    nagrywanie wybranego programu.

prZewiŃ DO tyŁU**                    przewijanie do tyłu nagrania, wstrzymane-
go programu na żywo, pozycji replay tV lub na żądanie.

ODtwarZaj/paUZa**                    rozpoczęcie oraz wstrzymanie/wznow-
ienie odtwarzania nagrania, wstrzymanego programu na żywo, pozycji 
replay tV lub na żądanie.
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  * instrukcja parowania znajduje się na str. 9.
** przyciski są aktywne w usługach na żądanie, replay tV lub dla dekodera Horizon z nagrywarką.
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1.5 pilOt DekODera 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7



8

3

4

5

6

7

2

542

31

76

                                                        służą do obsługi telegazety.

MenU             wywołanie menu głównego.

Back             powrót do poprzedniej pozycji menu.

Ok             potwierdzenie wyboru w menu lub wywołanie menu kanałów.

caps lOck             po naciśnięciu tego przycisku włączony zostanie tryb 
pisania dużymi literami. ponowne naciśnięcie dezaktywuje tę funkcję.

 Fn ZielOny             pozwala na wpisanie znaków oznaczonych kolorem 
zielonym na przyciskach klawiatury alfabetycznej. aby wprowadzić zielony 
znak, należy jednocześnie przycisnąć przycisk              i wybrany przycisk 
klawiatury. na przykład, aby otrzymać znak „#”, przyciśnij  
jednocześnie klawisze              oraz            . 

Fn ŻÓŁty             pozwala na wpisanie znaków oznaczonych kolorem  
żółtym na przyciskach klawiatury alfabetycznej. aby wprowadzić żółty 
znak, należy jednocześnie przycisnąć              i wybrany przycisk  
klawiatury. na przykład, aby otrzymać znak „ę”, przyciśnij jednocześnie  
klawisze             oraz            .

                                            przyciski do poruszania się po menu 
w poziomie i w pionie. 

domyślnie aktywną stroną pilota jest strona wierzchnia.
aby aktywować obie strony pilota, naciśnij przycisk
ODBlOkOwania klawiatUry          .
aby powrócić do wcześniejszego ustawienia, naciśnij 
ponownie przycisk ODBlOkOwania klawiatUry.

                            cyfry 0-9 do wyboru kanału i wprowadzania kodu pin.

          przycisk pozwala na ponowne sparowanie pilota z dekoderem. 
należy skierować pilot w stronę włączonego dekodera, następnie 
przytrzymać przycisk przez minimum 10 sekund do momentu,  
aż zacznie migać przycisk ODBlOkOwania klawiatUry   .  
po tym czasie dekoder powinien reagować na polecenia pilota.

1 przyciski Funkcyjne  klawiatura alFabetyczna

nawigacja

przycisk odblokowania klawiatury

klawiatura numeryczna

przycisk parowania

kolorowe przyciski  

...

OK

MENU

BACK

Fn

Fn

Fn

Fn

Fn

Fn

E
#
ę

E
#
ę

0 9
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1.6 OBsŁUGa telewiZOra pilOteM DekODera 

pilot umożliwia obsługę dekodera oraz dostęp do podstawowych funkcji telewizora, tj. włączania i wyłączania telewizora, 
regulacji jego głośności i zmian źródła sygnału. 
należy sparować pilot dekodera z telewizorem, wykonując następujące kroki:

1

3

4

5

2

włącz telewizor za pomocą swojego dotychczasowego pilota  
do telewizora.

skieruj pilot dekodera w stronę telewizora, najpierw  
naciśnij i przytrzymaj dolny przycisk reGUlacja GŁOśnOści  
(nr 4), następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk  
ŹrÓDŁO syGnaŁU                (nr 2) - przytrzymaj obydwa przez 5-10  
sekund do momentu aż przycisk wŁĄcZ/wyŁĄcZ tV   
(nr 1) podświetli się na czerwono.

za pomocą klawiatury numerycznej (nr 3) na pilocie wprowadź kod 
telewizora: 

aby sprawdzić połączenie, skieruj pilot w stronę telewizora,
wciśnij i przytrzymaj przycisk wŁĄcZ/wyŁĄcZ tV
(nr 1) do momentu, aż telewizor się wyłączy (może to
potrwać nawet minutę). jeżeli telewizor nie wyłączy się,
powtórz czynności od punktu 2.

po wyłączeniu telewizora naciśnij i przytrzymaj przycisk  
naGraj                     (nr 5) przez 5 sekund, aby zapisać ustawienia. REC

lG   1628

panasonic 2153

philips   2195

samsung    2448

sharp   2550

sony    2679

toshiba    3021 

tcl    2856

thomson   2972

pozostałe kody znajdują się w instrukcji użytkownika na str. 65.

TV

VOL

TV

1

2

3

4

5

UwaGa!  
pilot fabrycznie jest sparowany z telewizorami samsung.  
jeśli posiadasz telewizor marki samsung, nie musisz parować pilota z telewizorem.
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UwaGa!  
Ze względów bezpieczeństwa należy najpierw podłączyć kable:
- antenowy
- HDMi
- ethernet
- telefoniczny 
- zasilania.

w tym rozdziale znajdziesz informacje dotyczące instalacji i aktywacji dekodera oraz połączenia z innymi urządzeniami. 
po wykonaniu opisanych czynności będziesz mógł zacząć korzystać z dekodera.

2. instalacja i aktywacja

2.1 pODŁĄcZenie DekODera

2.2 pODŁĄcZenie DO GniaZDka aBOnenckieGO

podłącz dekoder do gniazdka abonenckiego sieci kablowej upc za pomocą kabla antenowego. 
w przypadku, gdy posiadałeś dekoder kaon, nakręć przejściówkę.

przewód
antenowy
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2.3 pODŁĄcZenie DO telewiZOra

dekoder Horizon jest wyposażony w dwa złącza wideo typu: Hdmi (Hd out) i euro (scart poprzez adapter z wyjścia 
sd out). aby oglądać telewizję w formacie wysokiej rozdzielczości, do podłączenia dekodera do telewizora należy użyć 
kabla Hdmi. jeżeli nie masz wejścia Hdmi w swoim telewizorze i chcesz skorzystać z kabla euro (scart), skontaktuj się 
z biurem obsługi klientów upc: 813 813 813*.

UwaGa!
•	 Dekoder obsługuje rozdzielczość 1080p. aby móc z niej skorzystać, zalecamy podłączenie urządzenia za pomocą 

dołączonego do zestawu kabla HDMi w wersji 1.4 lub Za pomocą kabla HDMi oznaczonego jako „High speed”  
w wersji co najmniej 1.3. jeśli twój telewizor nie obsługuje rozdzielczości 1080p, możesz podłączyć dekoder za pomocą 
standardowego kabla HDMi.

•	 jeśli telewizor jest wyposażony zarówno w złącza HDMi, jak i scart, należy użyć tylko złącza HDMi, ponieważ zapewnia 
ono najlepszą jakość dźwięku i obrazu.

scart

sd

* opłata zgodna z cennikiem operatora sieci.

przewód
cyFrowy

Hdmi

adapter
euro-scart
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2.4 pODŁĄcZenie DO GniaZDka elektrycZneGO

podłącz dekoder do gniazdka elektrycznego za pomocą zasilacza i przewodu zasilającego.

UwaGa!
należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego przez Upc. 
niezatwierdzone do użytku zasilacze są niedozwolone – mogą spowodować uszkodzenia lub usterki dekodera.

2.5 wyBÓr ŹrÓDŁa syGnaŁU

na pilocie tV, w zależności od pilota, naciśnij przycisk wyboru 
źródła sygnału (przycisk może być oznaczony jako: 
source/input/Home/aV). na ekranie, za pomocą pilota 
wybierz nazwę wejścia z tyłu telewizora (wejście może być 
oznaczone jako: aV/Hdmi/scart/eXt/euro), do którego 
podłączony jest dekoder za pomocą kabli. szczegółowe 
informacje dotyczące sposobu wybierania źródła sygnału 
znajdziesz w instrukcji twojego odbiornika telewizyjnego.

lub

przewód
zasilający
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2.6 aktywacja DekODera i pODŁĄcZenie UsŁUGi internetOwej 

1. włącz dekoder Horizon przyciskiem z tyłu obudowy.
Ustaw w pozycji On

2. dekoder Horizon uruchomi się. naciśnij na dekoderze przycisk   . na ekranie telewizora pokaże się ekran powitalny.

3. opcjonalnie dekoder rozpocznie pobieranie oprogramowania (o czym poinformuje cię wyświetlony na dole pasek  
postępu) – dioda na przycisku włączania/wyłączania trybu czuwania miga na pomarańczowo.

UwaGa!
pierwsze uruchomienie dekodera może trwać do 10 minut. w tym czasie nie należy wyłączać dekodera 
z gniazdka elektrycznego!
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5. uruchom przeglądarkę internetową i wpisz http://instalacja.upc.pl

4. podłącz komputer z dekoderem Horizon za pomocą kabla ethernet dostarczonego w zestawie.

opcjonalna rejestracja internetu na dekoderze Horizon

UwaGa!
czynności opisane poniżej wykonujesz tylko w sytuacji, gdy posiadałeś wcześniej telewizję cyfrową Upc wraz z usługą 
internetu lub/i telefonu na osobnym modemie i wszystkie te usługi przenoszone są na dekoder Horizon.  aktywacja dekodera 
możliwa jest jedynie za pomocą połączenia kablowego.

przewód
etHernet
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UwaGa!
nazwa użytkownika to początek adresu mailowego Upc, np. m.nowak123.
jeżeli nie znasz swojej nazwy użytkownika lub hasła, zadzwoń pod numer 813 813 813* lub zaloguj się do konta mojeupc, 
gdzie w zakładce profil znajdziesz nazwę użytkownika oraz będziesz mieć możliwość zmiany hasła dla adresu mailowego.

6. zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika i Hasła do swojej poczty upc. 

UwaGa!
w związku z koniecznością przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania wykonaj poniższe czynności dopiero, gdy pasek 
postępu na ekranie telewizora będzie powyżej 15%.  jeżeli pojawi się błąd 1001 należy go zignorować.

* opłata zgodna z cennikiem operatora sieci.
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8. pojawi się komunikat instalacja zakoŃczona.

b

7. na kolejnych ekranach zatwierdź dane oraz zaznacz pole         i pole       .

a

a b
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2.7 kOnFiGUracja DekODera

1. poczekaj na zakończenie aktywacji dekodera Horizon, która cały czas biegnie równolegle do działań, jakie 
wykonywałeś w systemie. po zakończeniu aktywacji pojawi się plansza z wyborem języka menu.

2. przy użyciu przycisków strzałek                           na pilocie zaznacz preferowany język i naciśnij przycisk ok   
w celu potwierdzenia wyboru.

UwaGa!
jeżeli pilot nie reaguje, oznacza to, że wymaga sparowania z dekoderem Horizon. Możesz chwilę poczekać, aż zostanie 
wyświetlony ekran parowania albo wykonać parowanie od razu. instrukcje dotyczące parowania znajdują się w rozdziale 
informacje dodatkowe.

OK
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4. jeśli chcesz skonfigurować połączenie internetowe, wybierz tak i naciśnij przycisk ok              .OK

3. zapoznaj się z informacją o personalizacji treści, zaznacz swój wybór i naciśnij przycisk ok                na pilocie. OK
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6. zapoznaj się z informacjami dotyczącymi sieci domowej i naciśnij przycisk ok               . sieć bezprzewodową możesz  
w dowolnym momencie skonfigurować w menu narzĘdzia.

7. po zakończeniu wstępnej konfiguracji odtworzony zostanie krótki film powitalny, po jego zakończeniu możesz 
rozpocząć korzystanie z dekodera.

5. wybierz opcję nowa, aby skonfigurować nową sieć domową i potwierdź swój wybór przyciskiem ok               . jeśli 
posiadasz usługę internetu na innym modemie, wybierz istniejąca i podłącz kabel sieciowy od komputera do tego 
modemu. aby pominąć, wybierz wyjście.

OK

OK
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2.8 pOŁĄcZenie kOMpUtera prZeZ wi-Fi

2.9  pOŁĄcZenie BeZprZewODOwe  
Z wykOrZystanieM wps

komputer możesz podłączyć do dekodera za pomocą sieci wi-Fi. podane instrukcje na temat sposobu podłączenia do
komputera dotyczą standardu wps oraz następujących systemów operacyjnych:

•	 windows 7
•	 windows 8
•	 windows Xp
•	 mac os X

UwaGa!
Dekoder Horizon nie emituje sieci Upc wi-Free, jednak użytkownik dekodera Horizon może korzystać z sieci Upc wi-
Free tworzonej przez routery Upc. 
Dekoder Horizon emituje dwie sieci wi-Fi. pierwszą, działającą na częstotliwości 2,4 GHz ssiD: upc24xxxxxxx,  
a drugą na częstotliwości 5 GHz ssiD: upc50xxxxxxx. jeżeli urządzenie, które chcemy podłączyć, wykrywa obie sieci, 
to Upc rekomenduje wybranie sieci 5 GHz, gdyż zapewnia ona lepsze parametry połączenia.

urządzenia wykorzystujące standard wps można w prosty sposób połączyć z siecią wi-Fi, wykonując poniższe polecenia.
na dekoderze naciśnij i przytrzymaj przycisk          do momentu, aż dioda wi-Fi na przednim panelu dekodera zacznie 
szybko migać. na urządzeniu, które chcesz połączyć z siecią, nawiąż połączenie z wykorzystaniem standardu wps. 
poczekaj na komunikat informujący o poprawnym nawiązaniu połączenia (najczęściej trwa to kilka sekund).  
dioda wi-Fi na dekoderze przestanie migać.

w poniższej tabeli przedstawiono moc wyjściową rF dla urządzeń bezprzewodowych cpe:

pasma częstotliwości (GHz)    Maksymalna moc rF (dBm)

2.41 – 2.48 20

5.150 – 5.350 23

5.470-5.725 (tylko do użytku  
w pomieszczeniach)

30



21

krok 1:
kliknij na ikonę wi-Fi              w obszarze powiadomień w dolnej części 
ekranu komputera.

krok 2:
wybierz identyfikator sieci bezprzewodowej dekodera  
(np. upc0046857). jest to identyfikator ssid podany  
na naklejce na spodzie obudowy dekodera. 

krok 3:
kliknij przycisk połącz.

krok 4:
 wprowadź klucz zabezpieczeń (wpa2-psk) i wybierz ok.  
klucz password podany jest na spodzie obudowy dekodera.  
uwaga: przy wprowadzaniu klucza należy uwzględnić duże i małe litery. 

krok 5:
gratulacje! od tego momentu jesteś podłączony bezprzewodowo 
do internetu upc.

WindOWs 7
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krok 1:

kliknij na ikonę wi-Fi   w obszarze powiadomień w dolnej 
prawej części ekranu komputera.

krok 2:

wybierz ikonę ustawień  .

krok 3:

kliknij na ikonę wi-Fi .

krok 4:
wybierz identyfikator sieci bezprzewodowej dekodera 
(np. upc338980). jest to identyfikator ssid podany na naklejce 
na spodzie obudowy dekodera.

krok 5:
kliknij przycisk połącz.

WindOWs 8
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krok 1:

kliknij na ikonę wi-Fi  w obszarze powiadomień na dole ekranu 
komputera.

krok 2:
wybierz identyfikator sieci bezprzewodowej dekodera 
(np. upc0046587). jest to identyfikator ssid podany
na naklejce na spodzie obudowy dekodera. 

krok 3:
wprowadź klucz zabezpieczeń password i wybierz ok. 
klucz podany jest na spodzie obudowy dekodera. 
uwaga: przy wprowadzaniu klucza należy uwzględnić 
duże i małe  litery.

krok 4:
gratulacje! od tego momentu jesteś podłączony bezprzewodowo 
do internetu upc.

WindOWs XP

krok 6:
wprowadź klucz zabezpieczeń (wpa2-psk) i wybierz ok. 
klucz password podany jest na spodzie obudowy dekodera. 
uwaga: przy wprowadzaniu klucza należy uwzględnić małe i duże litery.

krok 7:
gratulacje! od tego momentu jesteś podłączony bezprzewodowo 
do internetu upc.
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krok 1:
kliknij ikonę wi-Fi  na pasku statusu w górnej części ekranu 
komputera i wybierz „wyłącz airport”.

krok 2:
wybierz identyfikator sieci bezprzewodowej dekodera  
(np. upc0046587). jest to identyfikator ssid podany  
na naklejce na spodzie obudowy dekodera. 

krok 3:
wprowadź klucz zabezpieczeń password i wybierz ok. 
klucz podany jest na spodzie obudowy dekodera.  
uwaga: przy wprowadzaniu klucza należy uwzględnić  
duże i małe litery.

krok 4:
gratulacje! od tego momentu jesteś podłączony bezprzewodowo 
do internetu upc.

MAC Os X
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jeśli razem z dekoderem Horizon zamówiłeś usługę telefoniczną, podłącz kabel telefoniczny (rj11) do gniazdka 
telefonicznego w dekoderze oraz do telefonu. po poprawnym podłączeniu pojawi się sygnał w słuchawce.

2.10 pODŁĄcZenie teleFOnU

UwaGa!
jeśli masz abonament telefoniczny u innego usługodawcy, nie podłączaj telefonu do dekodera.  
nie zmieniaj sposobu podłączenia telefonu do sieci telefonicznej.

przewód
teleFoniczny
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dekoder możesz dodatkowo podłączyć do zestawu Hi-Fi lub zestawu kina domowego. w zależności od dostępnego  
w urządzeniu audio złącza, skorzystaj z jednej z dwóch następujących opcji:

2.11 pODŁĄcZenie DO UrZĄDZeŃ aUDiO

OPCjA 2:

UwaGa!
Złącza s/pDiF używa się do wyprowadzenia cyfrowego sygnału audio. 
Złącza l/r służą do wyprowadzenia analogowego sygnału audio. aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, rekomendujemy 
podłączenie odbiornika telewizyjnego lub zestawu hi-fi  za pomocą złącza s/pDiF.

przewód
toslink

OPCjA 1:

przewód
audio

(cHincH)
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Krótkie naciśnięcie przycisku
naciśnij przycisk i zwolnij go w ciągu 1,5 sekundy.

długie naciśnięcie przycisku
naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 1,5 sekundy.

szczegółowe informacje na temat menu dekodera Horizon znajdują się w rozdziale 4.

w tym rozdziale znajdziesz podstawowe informacje na temat obsługi dekodera Horizon. po zapoznaniu się z jego treścią 
będziesz wiedział, jak poruszać się po menu i korzystać z jego funkcji. szczegółowe informacje na temat obsługi dekodera 
Horizon można znaleźć w pozostałych rozdziałach instrukcji użytkownika.

3. FUnkcje pODstawOwe

3.1 nawiGacja w MenU

strZaŁki    wybór pozycji.

Ok

po jednorazowym naciśnięciu przycisku ok w trakcie oglądania pojawi 
się menu kanałów.
dwukrotne naciśnięcie przycisku ok na kanałach z replay tV spowoduje 
uruchomienie opcji wyboru: oglądaj na żywo lub odtwórz od początku.
w momencie, gdy dana pozycja menu jest zaznaczona, naciśnięcie 
przycisku ok spowoduje przejście do wybranej pozycji menu.

Back powrót do poprzedniego ekranu.

MenU wywołanie menu głównego.

krótkie i długie naciśniĘcie przycisków

niektóre przyciski, takie jak: CH CH  oraz sTRZAŁKi  mają odmienne funkcje po naciśnięciu  
i przytrzymaniu przez ponad 1,5 sekundy. wyrażenia „krótkie naciśnięcie” i „długie naciśnięcie" oznaczają:

OK

MENU

BACK
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3.2 wŁĄcZanie i OGlĄDanie telewiZji

1. włącz telewizor, naciskając przycisk włącz/wyłącz tV TV  na pilocie Horizon.

2. włącz dekoder, naciskając przycisk włącz/wyłącz dekoder TV  na pilocie.

3. wyświetlone zostanie menu kanałów. 

4. oglądaj telewizję!

UwaGa!  
przycisk działa po sparowaniu pilota z telewizorem.
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HD
SD

bZBL

109876543

1817161514131211

(ikona otwarta kłódka) – kanał odblokowany
(ikona język) - język ścieżki dźwiękowej/napisów
(ikona dolby) – dostępny dźwięk jakości Dolby 
Digital
(ikona Replay) – program dostępny w ramach Replay 
TV

3.3 OZnacZenia ikOn

Oznaczenia różnych ikon:

  - kanał jest na liście ulubionych

  - program/pozycja jest nadawana/dostępna w najlepszej jakości Hd

  - program/pozycja jest nadawana/dostępna w standardowej jakości sd

  - kanał zablokowany

   - kanał odblokowany

  - nagrywanie programu zostało zaplanowane

  - trwa nagrywanie

  - usuwanie wszystkich nagrań

  - nagrywanie się powiodło

  - nagrywanie się nie powiodło

  - nagrywanie tylko części programu

  - ustawiono przypomnienie

  - nagrywanie nieudane np. konflikt nagrań

  - sezon/folder

 - język ścieżki dźwiękowej/napisów

 - dostępny dźwięk jakości dolby digital

 - program dostępny w ramach replay tV

                                         - program dostępny dla określonej cyfrą grupy wiekowej
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UwaGa!  
jeśli wybrany numer kanału nie istnieje, dekoder wyświetli odpowiedni komunikat i przełączy się  
na najbliższy dostępny kanał.

3.4 ZMiana kanaŁÓw

kanały możesz zmieniać, posługując się jedną z następujących metod:

przyciski cH 
zmieniaj kanały za pomocą przycisków cH CH  na pilocie.

numer kanału 
wprowadź numer kanału, korzystając z klawiatury numerycznej.

CH
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menu kanałów
naciśnięcie przycisku OK OK  podczas oglądania telewizji powoduje wywołanie MEnU KAnAŁÓW.
programy w menu kanałów są dostępne na 24h do przodu oraz na 24h do tyłu. 

używając przycisków sTRZAŁEK  , możesz sprawdzić programy nadawane obecnie na innych kanałach. 
przy poszczególnych pozycjach wyświetlany jest krótki opis. naciśnij przycisk OK  OK  , aby wybrać kanał.

aby zobaczyć opis następnego lub poprzedniego programu na danym kanale, użyj sTRZAŁEK   .

ikona  oznacza, że program dostępny jest w ramach replay tV, dzięki tej usłudze możesz go obejrzeć nawet do 7 dni po 
emisji.  

program tV
naciśnij przycisk PROGRAM TV na pilocie, następnie wybierz program, używając przycisków sTRZAŁEK   
i naciśnij przycisk OK OK  .
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3.5 reGUlacja GŁOśnOści

3.6 naGrywanie*

3.7 kOrZystanie Z Upc na ŻĄDanie

reguluj głośność odbiornika tV za pomocą przycisku VOL VOL . 

UwaGa!  
przycisk działa po sparowaniu pilota z telewizorem.

UwaGa!  
Domyślny kod pin to 0000. Możesz go zmienić w menu Ustawienia > kontrola rodzicielska.

natycHmiastowe nagrywanie
aby nagrać aktualnie emitowany program, naciśnij przycisk nAGRyWAniA REC  . jeśli program, który ma zostać nagrany, 
jest częścią serii, to wówczas pojawią się dodatkowe opcje umożliwiające nagranie tylko wybranego odcinka lub całej serii.  

naciśnij przycisk sTOP  , aby zatrzymać nagrywanie.

planowanie nagrywania
aby zaplanować nagranie programu, który jeszcze się nie rozpoczął, naciśnij przycisk PROGRAM TV na pilocie 
Horizon.
za pomocą sTRZAŁEK                                                         wybierz program, który chcesz nagrać, i naciśnij przycisk nAGRyWAniA 

REC  . możesz nagrywać pojedyncze odcinki lub całą serię, jeśli program jest cykliczny. 

odtwarzanie nagrania
aby obejrzeć nagrany wcześniej program, naciśnij przycisk nAGRAnE  i korzystając ze sTRZAŁEK 

 , wybierz pozycję, którą chcesz obejrzeć.

 
aby obejrzeć film lub program w usłudze upc na żądanie (Vod):
1. naciśnij przycisk Vod VOD  na pilocie Horizon.

2. użyj przycisków strzałek  , aby przeglądać dostępne pozycje. znajdź pozycję, którą chcesz 
obejrzeć, i naciśnij ok OK  . 

3. w zależności od typu pozycji możesz natychmiast rozpocząć oglądanie lub musisz ją najpierw zamówić, potwierdzając 
zamówienie 4-cyfrowym kodem pin. 

4. odtwarzanie wybranej pozycji rozpocznie się automatycznie.

* Rozdział dotyczy tylko dekodera Horizon z nagrywarką.
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3.8 ZatrZyMywanie i prZewijanie telewiZji na ŻywO*

aby zatrzymać oglądany program na żywo, naciśnij przycisk OdTWARZAj/PAUZA  na pilocie. pojawi się pasek 
sterowania odtwarzaniem z informacją o łącznym czasie wstrzymania programu.

korzystając z przycisków sterowania odtwarzaniem , możesz przewijać do wybranego punktu, a następnie 
rozpocząć odtwarzanie programu.

* Rozdział dotyczy tylko dekodera Horizon z nagrywarką.

dekoder Horizon po przełączeniu na dowolny kanał natychmiast rozpoczyna nagrywanie tego kanału do bufora 
(pamięci). dzięki tej funkcji, możesz w każdej chwili cofnąć (przewinąć do tyłu) oglądany program na żywo, jeśli np. 
przegapiłeś jakąś scenę lub chcesz powtórzyć dany fragment w filmu. dekoder zapamiętuje w buforze dany program 
maksymalnie 3 godziny wstecz.

UwaGa!  
Funkcja bufora nie jest aktywna na dekoderze Horizon bez nagrywarki.

3.9 BUFOr*
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na pasku sterowania odtwarzaniem wyświetlany jest pasek postępu. ciemniejszy niebieski pasek postępu oznacza całkowity 
czas odtwarzania wideo, a jaśniejszy niebieski pasek postępu pokazuje, ile pozostało wolnego czasu w buforze.

jeśli odtwarzanie zostanie na pewien czas wstrzymane, zegar po prawej stronie będzie pokazywał czas od miejsca zatrzymania,
ciemniejszy pasek postępu będzie się nadal przesuwał, wskazując postęp programu, natomiast jaśniejszy pasek pokaże czas do 
końca wolnej pamięci bufora.

PRZEWijAniE dO TyŁU

naciśnięcie przycisku przewijania do tyłu  na pilocie przy odtwarzaniu wideo powoduje 
rozpoczęcie przewijania do tyłu i pojawienie się elementów sterowania odtwarzaniem. naciskanie 
ponownie przycisku przewijania do tyłu  w trakcie przewijania powoduje stopniowe 
zwiększenie prędkości przewijania. dostępne są cztery prędkości.

krótkie naciśnięcie przycisku w lewo  powoduje przeskok o 30 sekund na osi czasu odtwarzanego 
programu. długie naciśnięcie przycisku w lewo  powoduje przeskok do poprzedniego programu 
na osi czasu.

OdTWARZAniE/PAUZA

naciśnięcie przycisku odtwarzaj/pauza**   w dowolnym momencie w trakcie przewijania do 
tyłu lub przewijania do przodu powoduje przywrócenie odtwarzania z normalną prędkością.
naciśnięcie przycisku odtwarzaj/pauza**  podczas odtwarzania programu na żywo włącza 
funkcję pauza. ponowne naciśnięcie przycisku odtwarzaj/pauza**  w trybie pauzy powoduje 
rozpoczęcie odtwarzania z normalną prędkością. naciśnięcie przycisku w prawo  w trybie pauzy 
powoduje przeskok o 30 sekund na osi czasu odtwarzanego programu i wznowienie odtwarzania  
z normalną prędkością.

PRZEWijAniE dO PRZOdU

naciśnięcie przycisku przewijania do przodu  na pilocie przy odtwarzaniu wideo powoduje 
rozpoczęcie przewijania do przodu i pojawienie się elementów sterowania odtwarzaniem. naciskanie 
ponownie przycisku przewijania do przodu  w trakcie przewijania powoduje stopniowe 
zwiększenie prędkości przewijania. dostępne są cztery prędkości.

krótkie naciśnięcie przycisku w prawo  powoduje przeskok o 30 sekund na osi czasu 
odtwarzanego programu. długie naciśnięcie przycisku w prawo  powoduje przeskok do 
następnego programu na osi czasu.

UwaGa!  
w trybie szybkiego przewijania do przodu/do tyłu wyświetlane na ekranie elementy sterowania odtwarzaniem wskazują na 
wykonywaną czynność wraz ze wskaźnikiem prędkości. w takiej sytuacji przycisk Back nie pełni żadnej funkcji.

pasek sterowania odtwarzaniem wyświetla się po naciśnięciu dowolnego przycisku sterowania odtwarzaniem na pilocie  
w trakcie oglądania nagrania, wstrzymanego programu na żywo, pozycji replay tV lub na żadanie 
zostanie on również wyświetlony po naciśnięciu przycisku OK OK  , gdy zaznaczona jest opcja pauza w MEnU FUnKCyjnyM. 

3.10 sterOwanie ODtwarZanieM

UwaGa!  
krótkie naciśnięcie przycisku strZaŁek  powoduje przeskok o 30 sekund na osi czasu odtwarzanego 
programu. Długie naciśnięcie przycisku strZaŁek  powoduje przeskok do następnego/poprzedniego 
programu na osi czasu.
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3.11 replay tV

Replay TV  jest to usługa dodatkowa umożliwiająca oglądanie wybranych programów telewizyjnych do 7 dni po ich 
emisji. programy te są oznaczone ikoną Replay TV 
dzięki tej usłudze oglądanie telewizji nie jest zależne od ramówki telewizyjnej - to klient decyduje kiedy i jak chce obejrzeć 
program.
Replay TV to również idealne rozwiązanie dla "spóźnialskich", bo dzięki niej mogą obejrzeć do początku program, który już 
się rozpoczął, dzięki funkcji start Over.
usługa dostępna jest na dekoderze z nagrywarką i bez nagrywarki, ponieważ programy dostępne w ramach usługi 
nagrywane są na serwerze.

jakie kanały dostĘpne są w replay tV 
•  W Replay TV są dostępne wybrane kanały. dostępność kanałów jest uzależniona od zgody nadawcy.
•  Niektóre programy mogą być niedostępne na wyraźnie życzenie nadawcy. Cały czas istnieje możliwość nagrania ich 

na dekoderze wyposażonym w nagrywarkę.
•  Kanały w Replay TV nagrywane są wg. ramówki w Program TV - nie uwzględniają szybkich zmian w ramówce 

związanych z niespodziewanymi wydarzeniami - mogą pojawić się rozbieżności.
•  Na niektórych kanałach zgodnie z życzeniem nadawcy zablokowane jest przewijanie w Replay TV. pojawia się 

stosowny komunikat.
•  Rozpoczęcie nagrywania programu rozpoczyna się kilka minut przed czasem podanym w ramówce i kończy się kilka 

minut po czasie podanym w ramówce przez nadawcę kanału.
 

jak urucHomić replay tV na dekoderze Horizon
przez Menu Kanałów:
•  Naciśnij przycisk OK na pilocie podczas oglądania telewizji na żywo.
•  Wybierz strzałkami interesujący Cię program oznaczony ikoną Replay TV .
•  Naciśnij OK. rozpocznie się odtwarzanie programu!

przez Program TV:
•  Naciśnij przycisk Program TV na pilocie, aby uruchomić menu Program TV.
•  Wybierz strzałkami interesujący Cię program oznaczony ikoną Replay TV .
•  Naciśnij OK. rozpocznie się odtwarzanie programu!

jak działa Funkcja start oVer
•  Włącz kanał na którym właśnie leci Twój program, którego emisja już się rozpoczęła.
•  Naciśnij OK - pojawi się Menu Kanałów. i jeszcze raz OK, pojawi się plansza z pytaniem, czy oglądać program na żywo,  

czy od początku.
•  Wybierz „Odtwórz od początku”. Rozpocznie się odtwarzanie programu! Funkcja ta dostępna jest również tylko  

dla programów oznaczonych ikoną Replay TV  .

dekoder przejdzie w tryb czuwania po naciśnięciu przycisku WŁĄCZ/WyŁĄCZ dEKOdER BOX  na pilocie. jeśli chcesz 
włączyć tryb czuwania na telewizorze, naciśnij przycisk WŁĄCZ/WyŁĄCZ TV TV  na pilocie Horizon.

3.12 wŁĄcZanie tryBU cZUwania
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ten rozdział zawiera informacje na temat nawigacji w menu i optymalnego sposobu korzystania z niego.

w MEnU KAnAŁÓW dostępne są następujące informacje:

• Informacja o typie usługi w której oglądasz Program (np. Telewizja na żywo, Na Żądanie, Replay TV)
• Informacja o tytule programu.
• Aktualna godzina

• Poprzedni program, który był emitowany na tym kanale przed programem, który obecnie oglądasz.
• Numer i logo kanału, który oglądasz.
• Program, który obecnie jest emitowany na danym kanale.
• Następny program, jaki będzie emitowany na tym kanale po programie, który obecnie oglądasz.
• Ikona Replay TV    informująca, że kanał można obejrzeć w ramach usługi replay tV.
•  Replay TV to usługa dodatkowa umożliwiająca oglądanie programów do 7 dni po emisji. Kanały dostępne w Replay TV 

oznaczone są ikoną  aby skorzystać wybierz tytuł programu oznaczony ikoną   i naciśnij ok.

MEnU KAnAŁÓW pojawia się po:

•	 naciśnięciu przycisku OK OK  na pilocie podczas oglądania telewizji,
•	 naciśnięciu przycisków sTRZAŁEK  podczas oglądania telewizji,
•	 włączeniu kanału.

4. MenU

4.1 MenU kanaŁÓw

strzałki wybór pozycji.

ok potwierdzenie wyboru.

back wyłączenie menu kanałów.

menu wywołanie menu głównego.

OK

MENU

BACK

Górny 
pasek

dolny 
pasek
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4.2 MenU FUnkcyjne

menu Funkcyjne zawiera opcje związane z danym programem lub kanałem. menu pojawia się: 
• po naciśnięciu przycisku inFormacje o programie  na pilocie podczas oglądania.
• po wybraniu pozycji w programie tV i naciśnięciu przycisku inFormacje o programie  .
• menu funkcyjne z odpowiednimi opcjami jest dostępne dla programów na żywo, pozycji na żądanie (Vod), 

replay tV oraz nagranych programów.

poszczególne opcje menu mogą się od siebie różnić, co powoduje, że nie każda z wymienionych poniżej opcji będzie dostępna.

nagraj*
ustawienie nagrywania wybranego programu. jeśli dany program, który ma zostać nagrany, jest częścią serii 
programów, to wówczas pojawią się dodatkowe opcje umożliwiające nagranie tylko wybranego odcinka lub całej 
serii.

dodaj do mojej listy dodanie pozycji na żądanie* (Vod) i replay tV do mojej listy.

ustaw przypomnienie
pozwala ustawić przypomnienie o programie, który nie został jeszcze wyemitowany. przed rozpoczęciem 
programu zostanie wyświetlone przypomnienie.

opcje

wyświetla menu pozwalające wybrać następujące opcje:
• Przeglądaj tylko ulubione kanały – wyświetlanie listy ulubionych lub wszystkich kanałów.
• Dodaj/Usuń kanał do listy Ulubionych - dodanie kanału do listy ulubionych
• Dodaj/Usuń kanał do listy zablokowanych – dodanie kanału do listy zablokowanych.

podobne lista programów podobnych do aktualnie wybranego lub odtwarzanego programu.

oglądaj rozpoczęcie odtwarzania wybranej pozycji.

jĘzyk przełączanie między dostępnymi ustawieniami ścieżek audio i napisów.

zamów nie masz pakietu w swojej ofercie. zadzwoń 813 813 813 aby zamówić.

wypożycz za... wypożyczenie filmu w na żądanie.

zwiastun rozpoczęcie odtwarzania zwiastunów dla pozycji w na żądanie.

* Funkcje są aktywne w usłudze NA ŻĄDANIE lub dla dekodera Horizon z nagrywarką.
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wszystkie funkcje dekodera Horizon dostępne są poprzez MEnU GŁÓWnE, które składa się z następujących kategorii:

MEnU GŁÓWnE jest wyświetlane po naciśnięciu przycisku MEnU MENU  na pilocie. naciśnięcie przycisku BACK BACK  na 
pilocie powoduje wyjście z MEnU GŁÓWnEGO i powrót do oglądania.

4.3 MenU GŁÓwne

  wyszukaj
Funkcja wyszukiwania programów telewizyjnych, pozycji z oferty na żądanie (Vod) oraz nagrań za pomocą 
klawiatury na pilocie.

program tV aktualny program telewizyjny.

na żądanie darmowe i płatne filmy, seriale i programy dostępne na żądanie.

moje
dostęp do pozycji dodanych do mojej listy, nagrań, kalendarza nagrań (nagrania) oraz wypożyczonych pozycji 
na żądanie (Vod).

aplikacje dostęp do popularnych serwisów internetowych, takich jak youtube czy google maps.

  ustawienia dostęp do ustawień.

kategorie menu głównego wybiera się za pomocą przycisków strzałek  na pilocie. do części kategorii 
dostępne są inne opcje. naciśnięcie przycisku ok OK  powoduje wybranie danej kategorii lub opcji.
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strzałki wybór pozycji.

ok potwierdzenie wyboru.

back powrót do poprzedniego ekranu.

menu wywołanie menu głównego.

UwaGa! 
w wypadku wprowadzenia ustawień klasyfikacji programów, które uniemożliwiają ich oglądanie przez dzieci, lub 
zablokowania kanału, danego programu nie będzie można przeglądać w programie tV. informacje na temat sposobu 
odblokowania tego rodzaju pozycji można znaleźć w punkcie Dodatkowe informacje – Zablokowane pozycje (str.  51).

PROGRAM TV – to szczegółowe informacje o wszystkich programach na ekranie telewizora, umożliwia również 
odszukanie programów oznaczonych ikoną replay tV. w program tV możesz sprawdzić program do 15 dni do przodu 
oraz do 7 dni wstecz. aby uzyskać dostęp do PROGRAMU TV, naciśnij przycisk PROGRAM TV PROGRAM TV  na pilocie lub w 
menu głównym wybierz pozycję PROGRAM TV.  

4.4 prOGr aM t V

OK

MENU

BACK
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program tV – kanały
PROGRAM TV pozwala na uzyskanie dostępu do informacji na temat wszystkich programów z maksymalnym 
wyprzedzeniem 15 dni oraz do 7 dni wstecz. kanały są prezentowane zgodnie z ich kolejnością na liście kanałów.

krótkie naciśnięcie  
przycisków cH ^ lub cH v

przeskok w górę/w dół o 7 kanałów. 

krótkie naciśnięcie przycisku ^ lub v zaznaczenie następnego/poprzedniego kanału.

krótkie naciśnięcie przycisku < lub > zaznaczenie następnego/poprzedniego programu.

back wyjście z program tV lub powrót do poprzedniego ekranu.

menu przejście do wyboru: lupa , dziś   oraz opcje 

informacje o programie wyświetlenie szczegółowych informacji o programie.

przyciski przewijania przeskok do przodu/do tyłu o 1 dzień.

0-9 bezpośrednie wprowadzenie numeru kanału.

po zaznaczeniu aktualnie emitowanego programu:

naciśnięcie przycisku ok
wyświetlenie menu Funkcyjnego lub w przypadku programów oznaczonych ikoną 
replay tV  uruchomienie programu od początku

po zaznaczeniu programu, który bĘdzie emitowany:

naciśnięcie przycisku ok wyświetlenie menu Funkcyjnego z zaznaczoną funkcją nagraj.

OK

OK

MENU

BACK

CH

90
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menu program tV - opcje
w menu PROGRAM TV nawigujesz za pomocą przycisków ze strzałkami.

pionowa oś „teraz” informuje, w którym momencie nadawane są programy na żywo.

aby wyświetlić szczegółowe opcje i informacje o programie w MEnU FUnKCyjnyM, naciśnij na pilocie przycisk inFORMACjE 
O PROGRAMiE  .

podczas nawigacji w prawym dolnym rogu cały czas mamy podgląd aktualnie oglądanego programu, a po lewej stronie 
znajdują się podstawowe informacje o programie. ikona  oznacza, że program dostępny jest w ramach replay tV, dzięki 
tej usłudze możesz go obejrzeć nawet do 7 dni po emisji.

w menu PROGRAM TV, u góry znajdują się 3 opcje do wyboru: lupa , dziś   oraz opcje  . aby do nich przejść, 
naciśnij przycisk MEnU MENU  na pilocie, a następnie za pomocą przycisków ze strzałkami                           wybierz np. dziś 

 i naciśnij przycisk OK.

opcja lupa  pozwalająca przejść do wyszukiwarki.

po zaznaczeniu programu, który był już emitowany:

naciśnięcie przycisku ok
wyświetlenie menu Funkcyjnego lub w przypadku programów oznaczonych ikoną  
replay tV  uruchomienie programu od początku

replay tV   

replay tV to usługa dodatkowa umożliwiająca oglądanie programów do 7 dni po emisji. 
kanały dostępne w replay tV oznaczone są ikoną replay tV  aby skorzystać wybierz 
tytuł programu oznaczony ikoną replay tV  i naciśnij ok.

OK
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menu „Opcje” umożliwiające zarządzanie listą ulubionych oraz listą zablokowanych programów.

opcja „dziś” umożliwiająca wybranie konkretnego, interesującego cię dnia tygodnia.
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menu Funkcyjne dla programu tV
menu funkcyjne pojawia się po naciśnięciu przycisku inFormacje o programie  na pilocie po wybraniu pozycji  
w programie tV.

menu funkcyjne z odpowiednimi opcjami jest dostępne dla programów  na żywo, pozycji nA ŻĄdAniE (Vod), Replay TV 
oraz nagranych programów.

MEnU FUnKCyjnE po naciśnięciu przycisku OK OK  przy zaznaczeniu programu: 

UwaGa!  
jeśli Menu funkcyjne zostanie wywołane w trakcie nagrywania, to zamiast opcji „nagraj” pojawi się 
opcja „edytuj nagranie”.

* Funkcje są aktywne dla dekodera Horizon z nagrywarką.

nagraj* ustawienie nagrywania wybranego programu.

dodaj do mojej listy dodanie pozycji replay tV do mojej listy.

ustaw przypomnienie
pozwala ustawić przypomnienie o programie, który nie został jeszcze wyemitowany. przed rozpoczęciem 
programu zostanie wyświetlone przypomnienie.

opcje

wyświetla menu pozwalające wybrać następujące opcje:
• Przeglądaj tylko ulubione kanały – wyświetlanie listy ulubionych lub wszystkich kanałów.
• Dodaj/Usuń kanał do listy Ulubionych - dodanie kanału do listy ulubionych
• Dodaj/Usuń kanał do listy Zablokowanych – dodanie kanału do listy zablokowanych.

podobne lista programów podobnych do aktualnie wybranego lub odtwarzanego programu.

oglądaj rozpoczęcie odtwarzania wybranej pozycji.

jĘzyk przełączanie między dostępnymi ustawieniami ścieżek audio i napisów.

zamów nie masz pakietu w swojej ofercie. zadzwoń 813 813 813 aby zamówić.
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4.5 wysZUkaj

po uruchomieniu wyszukiwarki wprowadź słowo kluczowe związane z wyszukiwaną pozycją, np.: tytuł, aktor, reżyser. po 
wprowadzeniu kilku znaków, na ekranie automatycznie pojawi się lista wyników. po wprowadzeniu każdego kolejnego znaku 
lista będzie zawężana. kontynuuj wprowadzanie znaków, aż na liście pojawi się oczekiwany wynik. 

używając przycisków sTRZAŁEK , zaznacz pozycję na liście wyników.

UwaGa!  
wyszukiwarka zostanie automatycznie uruchomiona, jeśli rozpoczniesz wpisywanie tekstu na klawiaturze. 

UwaGa!  
jeżeli wynik wyszukiwania nie jest prawidłowy, spróbuj inaczej dobrać słowo kluczowe.

dzięki pilotowi z klawiaturą możesz z łatwością wyszukiwać programy telewizyjne, pozycje na żądanie oraz nagrania.

aby uruchomić wyszukiwarkę, naciśnij przycisk MEnU, wybierz WysZUKAj  i naciśnij OK OK .

4.5 w ysZUk aj
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następnie ją wybierz, naciskając przycisk OK OK  na pilocie.

OPCjE: dOWOLny CZAs ORAZ PŁATnE i GRATis

opcja dOWOLny CZAs pozwala filtrować wyniki wyszukiwania według programów nadawanych obecnie  lub w późniejszym 
czasie.

opcja płatne i gratis pozwala filtrować wyniki wyszukiwania według programów dodatkowo płatnych lub gratisowych 
oraz posiadanych w abonamencie.
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kategoria UsTAWiEniA  w MEnU GŁÓWnyM umożliwia dostosowanie ustawień dekodera do potrzeb i preferencji użytkownika.

4.6 Ustawienia

preFerencje
opcja preFerencje w ustawieniacH pozwala dostosować ustawienia dekodera do indywidualnych potrzeb 
użytkownika. dostępne są następujące opcje:

lista ulubione tworzenie listy ulubionych kanałów.

przeglądaj tylko ulubione włączenie listy ulubionych kanałów: tylko lista ulubionych kanałów będzie aktywna podczas przełączania.

personalizacja włączenie lub wyłączenie funkcji personalizowanych propozycji programów.

jĘzyk menu zmiana języka menu. dostępne są takie same opcje, jak przy pierwszym uruchomieniu dekodera.

jĘzyk audio
pozwala wybrać język ścieżki dźwiękowej. dostępność wybranej ścieżki jest uzależniona od nadawcy 
programu.

opcje napisów
włączenie i wyłączenie opcji wyświetlania napisów dla osób niesłyszących. napisy będą wyświetlane w 
zależności od ich dostępności oraz włączenie i wyłączenie opcji wyświetlania napisów podczas oglądania (jeśli 
w danym kanale są dostępne).

audiodeskrypcja pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję audiodeskrypcji.
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kontrola rodzicielska
opcja kontrola rodzicielska w ustawieniacH umożliwia konfigurację różnych funkcji związanych z ochroną 
prywatności, ustalanie zasad dostępu do dekodera i kanałów przez dzieci oraz zmianę kodu pin. 
w tej opcji menu, konieczne będzie podanie kodu pin, domyślny pin to 0000 (cztery zera). upc rekomenduje zmianę 
domyślnego kodu pin. dostępne są następujące opcje:

system
w opcji system w ustawieniacH prezentowane są informacje na temat elementów sprzętowych, oprogramowania 
dekodera oraz dodatkowe opcje dotyczące nagrywania i pracy dekodera. widoczne w menu system informacje pozwalają 
sprawdzić poszczególne parametry dekodera, takie jak: numer wersji oprogramowania, numer wersji sprzętu itp. dostępne 
są następujące opcje:

dŹwiĘk i obraz
opcja dŹwiĘk i obraz w ustawieniacH pozwala skonfigurować ustawienia audio-wideo dekodera. dostępne są 
następujące opcje:

zmiana pin opcję tę należy wybrać w wypadku konieczności zmiany kodu pin.

blokada wiekowa
pozwala ustawić ograniczenie wiekowe. zablokowany zostanie każdy program sklasyfikowany jako 
nieodpowiedni dla osób w podanym wieku lub młodszych, o ile klasyfikacja wiekowa będzie udostępniona 
przez nadawcę programu. oglądanie programu będzie możliwe po podaniu kodu pin.

blokada kanałów
pozwala zablokować lub odblokować poszczególne kanały. aby móc obejrzeć zablokowane kanały, należy 
wprowadzić kod pin.

dodatkowy czas 
nagrywania przed 
programem*

brak – nagrywanie rozpocznie się w zaplanowanym czasie rozpoczęcia emisji programu.
15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 15 min – dodanie wybranej liczby minut do czasu rozpoczęcia nagrania.

dodatkowy czas 
nagrywania po programie*

brak – nagrywanie zakończy się w zaplanowanym czasie zakończenia emisji programu.
1 min, 2 min, 5 min, 15 min – dodanie wybranej liczby minut do czasu zakończenia nagrania.

przejście w tryb czuwania
włączenie i wyłączenie opcji automatycznego przejścia w stan czuwania - możesz wybrać, po ilu minutach
ma to nastąpić: 120, 240 lub 360 minut.

tryb urucHamiania

• Szybki: większe zużycie energii/natychmiastowe włączenie
• Standardowy: bardziej energooszczędna opcja/włączenie 40 sekund
• Eco: najbardziej energooszczędna opcja/włączanie 2 minuty. W tym trybie nie działa modem w dekoderze: 
usługi telefonu i internetu są niedostępne.

usuŃ wszystkie nagrania* usuwa trwale wszystkie nagrania z dysku twardego.

anuluj wszystkie 
zaplanowane nagrania*

anulowanie wszystkich zaplanowanych nagrań.

ustawienia Fabryczne
umożliwia zresetowanie dekodera i przywrócenie ustawień fabrycznych z możliwością zachowania lub 
usunięcia zapisanych na dysku* dekodera nagrań.

inFormacje
tutaj prezentowane są informacje na temat elementów sprzętowych i oprogramowania dekodera. 
informacje pozwalają sprawdzić poszczególne parametry dekodera, takie jak: ile jest zajętego miejsca na 
dysku*, numer wersji oprogramowania, numer wersji sprzętu itp.

podstawowe wyjście wideo pozwala wybrać opcję połączenia kablowego Hdmi lub scart.

rozdzielczość Hdmi przełączanie między różnymi rozdzielczościami obrazu telewizyjnego.

obsługa Formatu 4:3
wybór pomiędzy trybem powiĘkszenia (z rozciągniĘciem obrazu), pillarboX (automatyczne 
dopasowanie) i pełnoekranowym.

dolby digital włączanie/wyłączanie wyjścia audio s/pdiF dolby.

* Funkcje są aktywne dla dekodera Horizon z nagrywarką.
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aby uzyskać dostęp do aplikacji na dekoderze, naciśnij przycisk MEnU MENU  na pilocie, wybierz kategorię APLiKACjE  
i naciśnij przycisk OK OK  na pilocie. 

do nawigacji po menu i między aplikacjami służą przyciski sTRZAŁEK  na pilocie. po zaznaczeniu 
aplikacji naciśnij przycisk OK OK , aby ją uruchomić.

cztery ikonki na dole uruchomionej aplikacji pozwalają ją zamknąć, wyświetlić informacje o niej, uruchomić ją w trybie 
pełnoekranowym czy zalogować się do profilu. poruszanie się po aplikacji odbywa się również za pomocą przycisków 
sTRZAŁEK  na pilocie.

4.7 aplikacje

sieć
opcja sieć w ustawieniacH pozwala sprawdzić i status połączenia internetowego. dostępne są następujące opcje:

pomoc
opcja pomoc w ustawieniacH zawiera dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące korzystania z dekodera Horizon.

status sieci informacja o nazwie sieci wi-Fi i haśle oraz szczegółowe informacje o statusie sieci domowej.

połącz przez zewnĘtrzny 
modem

konfiguracja sieci domowej. dostępne są takie same opcje, jak przy pierwszym uruchomieniu dekodera.

dezaktywuj sieć wi-Fi aktywowanie lub dezaktywowanie sieci wi-Fi.

kategorie aplikacji
aplikacje są pogrupowane według kategorii. liczba kategorii i samych aplikacji może ulegać zmianie wraz z rozwojem 
oferty.
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ekran menu na żądanie składa się z kategorii:

upc na żądanie to natychmiastowy dostęp do filmów, programów i seriali, kiedy masz czas i ochotę, bez czekania  
i bez reklam.
aby przejść do upc na żądanie, naciśnij na pilocie przycisk Vod VOD  lub wybierz opcję na żądanie w menu 
głównym.

4.8 na ŻĄDanie

strzałki    wybór pozycji lub kategorii.

ok po wybraniu kategorii dostęp do pozycji w danej kategorii.

ok po wybraniu pozycji wywołanie menu Funkcyjnego.

back powrót do poprzedniego ekranu.

menu wywołanie menu głównego.MENU

BACK

OK

OK

opcja wyszukaj   pozwala wyszukać pozycje za pomocą słów kluczowych, np. tytuł, aktor, reżyser.

odkrywaj 
Filmy wybrane specjalnie dla ciebie. jest to pierwszy ekran, jaki wyświetla się po włączeniu usługi  
nA ŻĄdAniE.

Filmy 
setki filmowych hitów dostępnych odpłatnie oraz w ramach opłaty abonamentowej (dostępność zależy od 
wybranego pakietu usług).

seriale  
znajdziesz tu mnóstwo seriali dostępnych odpłatnie oraz w ramach opłaty abonamentowej (dostępność 
zależy od wybranego pakietu usług).

dla dzieci  
znajdziesz tutaj bajkowe filmy i seriale dla dzieci, dostępnych odpłatnie oraz w ramach opłaty 
abonamentowej (dostępność zależy od wybranego pakietu usług).

wypożyczalnia  setki filmowych hitów dostępnych odpłatnie.

kanały tV   
dostęp do biblioteki filmów, programów i seriali udostępnianych przez kanały telewizyjne, np. HBO Od, 
discovery Channel.
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zmiana domyślnej ścieżki dŹwiĘkowej podczas oglądania Filmu
aby zmienić ścieżkę dźwiękową podczas oglądania filmu, naciśnij przycisk  inFormacje o programie    w trakcie oglądania, 
następnie w menu wybierz opcję jĘzyk, a potem wybierz ścieżkę dźwiękową w wybranym przez siebie języku i naciśnij przycisk 
ok OK  .

włączenie napisów podczas oglądania Filmu
aby włączyć napisy podczas oglądania filmu, naciśnij przycisk inFormacje o programie    w trakcie oglądania, a następnie w 
menu wybierz opcję jĘzyk, a potem wybierz napisy w wybranym przez siebie języku i naciśnij ok OK  .

UwaGa!  
jeśli po naciśnięciu przycisku informacje o programie   nie pojawia się opcja język, to znaczy, że w danym filmie nie jest 
ona dostępna lub została wyłączona funkcja  Dolby Digital.

4.9 MOje

w menu MOjE możesz oglądać nagrane* programy, zarządzać zaplanowanymi* nagraniami, przeglądać swoją listę pozycji 
nA ŻĄdAniE lub replay tV do obejrzenia oraz przeglądać wypożyczone pozycje. naciśnij przycisk MEnU i przejdź do 
kategorii MOjE.

wyszukaj
WysZUKAj  pozwala wyszukać pozycje za pomocą słów kluczowych, np. tytuł, aktor, reżyser.

wyszukaj   pozwala wyszukać pozycje za pomocą słów kluczowych, np. tytuł, aktor, reżyser.

nagrania* 

• nagrane - lista nagranych programów, posortowanych od najnowszych.
•  Zaplanowane nagrania - lista nagrań, przedstawiająca przegląd wszystkich zaplanowanych nagrań  

i pozycji, które zostały zaplanowane do nagrania. wyświetlane pozycje są domyślnie prezentowane  
w kolejności według daty (od najnowszej do najstarszej).

wypożyczone menu WyPOŻyCZOnE zawiera przegląd wszystkich wypożyczonych pozycji.

* Usługa nagrywania jest aktywna tylko dla dekodera Horizon z nagrywarką.
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dekoder Horizon ma możliwość wyświetlania różnego rodzaju komunikatów, które służą przekazywaniu użytkownikowi 
ważnych informacji i powiadomień. mogą to być przypomnienia o programach lub informacje o aktualizacji 
oprogramowania. niektóre z tych komunikatów pojawiają się tylko w celach informacyjnych i znikają po krótkim czasie, 
podczas gdy inne wymagają reakcji użytkownika.

w wypadku włączenia blokady rodzicielskiej lub jeśli kanał nie jest objęty abonamentem, nie będziesz mógł oglądać danej pozycji.

5. inFOrMacje DODatkOwe
5.1 kOMUnikaty na ekranie

5.2 ZaBlOkOwane pOZycje

kanał zablokowany
komunikat pojawia się w momencie, gdy aktualnie wybrany kanał  jest zablokowany.
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ok odblokowanie kanału po wprowadzeniu kodu pin.

cH                                              przełączenie na inny kanał bez odblokowania kanału.

zablokowany program 
ikona kłódki pojawia się wtedy, gdy aktualnie wybrany program jest zablokowany.

OK

CH

ok odblokowanie programu po wprowadzeniu kodu pin.

cH                                              przełączenie na inny kanał bez odblokowania programu.

OK

CH
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ok dodatkowe informacje o programie i zamawianiu.

cH                                              przełączenie na inny kanał.

kanał nie jest objĘty abonamentem 
komunikat pojawia się po przełączeniu i naciśnięciu ok OK  na kanał, który nie jest objęty abonamentem. na dole 
pojawia się informacja: „ok dodatkowe informacje o zamówieniu”.

OK

CH



54

kiedy zaplanujesz więcej nagrań w tym samym czasie niż jest to dozwolone, pojawi się komunikat: 

„Konflikt nagrań: Zaplanowane zostało zbyt wiele nagrań, które rozpoczynają się w tym samym czasie. 
Wybierz nagranie do anulowania.”

po wybraniu nagrania do anulowania i naciśnięciu przycisku OK OK  , konflikt nagrań zostanie rozwiązany. 

w przypadku wybrania przycisku BACK BACK  zostanie anulowane ostatnio zaplanowane nagranie.

5.3 ZarZĄDZanie kOnFliktaMi prZy naGrywaniU*
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5.4 sprawDZanie statUsU MODeMU i ZMiana UstawieŃ wi-Fi

modem kablowy dekodera Horizon działa w sposób niezależny. dostęp do menu modemu można uzyskać z poziomu 
komputera, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. podłącz komputer do dekodera Horizon za pomocą kabla ethernet lub wi-Fi. 

2. otwórz w komputerze przeglądarkę internetową i wpisz adres: http://192.168.1.1  

3. wpisz słowo admin zarówno jako nazwę użytkownika, jak i hasło. 

w przeglądarce pojawi się interfejs sieciowy administratora.

sprawdzenie, czy modem jest w trybie online

status modemu kablowego wskazuje pole „stan połączenia".
wybierz zakładkę status > connection > basic.

prawidłowy stan połączenia jest wtedy, gdy opcja connectivity state ma status: syncHronized.
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UwaGa
po zmianie hasła wi-Fi, nowe hasło należy wprowadzić na wszystkich podłączonych urządzeniach.

sprawdzanie i zmiana ustawieŃ wi-Fi
aby sprawdzić podstawowe ustawienia sieci wi-Fi, wybierz WiRELEss > 5 GHz > Radio lub WiRELEss > 2.4 GHz > Radio  
w zależności od tego, którą sieć chcesz sprawdzić. 
wyświetlana jest nazwa/identyfikator ssid i numer używanego kanału.

w sekcji security wyświetlane są rodzaje używanych uwierzytelnień (opcja: Wireless security Mode) oraz protokołów 
szyfrowania (opcja: Authentication) z możliwością dostępu do hasła połączenia (opcja: Passphrase) lub klucza. zmiany 
można wprowadzić w opcji Passphrase (Hasło). należy zapamiętać wprowadzane hasło, ponieważ będzie ono wymagane 
podczas podłączania do punktu dostępowego wi-Fi innych urządzeń. domyślne hasło/klucz wi-Fi można znaleźć na 
spodzie obudowy dekodera.
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5.5 parOwanie pilOta HOriZOn Z DekODereM 

po przywróceniu ustawień fabrycznych lub wymianie pilota, należy sparować pilot Horizon z dekoderem, wykonując 
następujące kroki:

1. upewnij się, że dekoder jest włączony. pomiędzy dekoderem a pilotem nie powinny znajdować się żadne przeszkody.

2. jeśli jest to nowy pilot, wyciągnij żółtą nakładkę z przegródki na baterie znajdującej się w dolnej części pilota. 

3. obróć pilot tak, aby klawiatura była skierowana do góry.

4. skieruj pilot w stronę dekodera (jak na poniższej ilustracji), a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk  
parowania  przez minimum 10 sekund. 

5. poczekaj, aż zaświeci się przycisk oznaczony symbolem kłódki .

6. po wykonaniu tej czynności pilot oraz dekoder będą się komunikować ze sobą wyłącznie za pomocą sygnałów 
radiowych. oznacza to, że pilota nie trzeba już od tego momentu kierować w stronę dekodera. 

przycisk parowania
(naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 10 sekund)
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lg 1628, samsung 2448, toshiba 3021, panasonic 2153, sharp 2550, philips 2195, sony 2679

najpopularniejsze marki:

Marka kOD

3m 0004

888 0006

a mark 4544

a.r. systems 0012

abex 0014

accent 0019

access Hd 3554

accurian 0022

accusound 3605

acer 0028

acme 3521

acoustech 5094

acoustic solutions 0032

action 0033

acura 0036

ada 0038

adc 0040

adcom 0041

addison 0043

adl 0045

admiral 0046

advent 0054

adventura 0055

adyson 0058

aea 3606

aeg 0059

aftron 3470

agashi 0063

agazi 3522

agb 0064

agfaphoto 4766

aiko 0069

aim 0070

airis 0071

Marka kOD

aiwa 0072

akai 0074

akashi 0075

akiba 0078

akira 0079

akito 0082

akura 0083

alaron 0085

alba 0086

albatron 0087

alcyon 0093

alfide 0096

alkos 3523

allorgan 0105

allstar 0108

a-mark 0010

ambassador 0120

america action 0123

amitech 0130

amoi 0132

amplivision 0138

ampro 0139

amstrad 0140

amtran 3785

anam 0146

anam national 0147

anasonic 4602

andersson 0148

anglo 0151

anhua 0153

anitech 0154

ansonic 0156

aoc 0165

aolinpike 0168

Marka kOD

aomni 3555

apex 3691

apex digital 0170

apollo 0171

aquaVision 3556

arc en ciel 0178

arcam 0179

arcam delta 3524

arcelik 4791

archer 0180

ardem 0184

arena 3375

aristona 0192

art 0199

art mito 3737

arthur martin 0200

asa 0202

asberg 0205

asora 0213

astar 0218

astra 0221

asuka 0227

atd 0229

atec 0230

atlantic 0233

atori 0237

auchan 0240

audiosonic 0264

audioton 0266

audiovox 0268

audioworld 0269

auria 4926

ausind 0276

autovox 0280

5.6 lista kODÓw MODeli telewiZOrÓw
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Marka kOD

aventura 0287

avion 5101

awa 0296

axion 0299

axxent 0302

axxon 0303

ayomi 3525

b&d 3609

baier 0308

baihe 0309

baile 0310

baird 0311

bang & olufsen 0314

baohuashi 0316

baosheng 0318

barco 0319

baron 3959

base 0322

basic line 0325

bastide 0327

bauer 0329

baur 0331

baysonic 0333

bazin 0335

beaumark 0340

beijing 0345

beko 0346

belcor 0348

bell & Howell 0350

belson 0355

belstar 0357

bennett 3612

benQ 0359

bensten 3559

beon 0361

berthen 0363

best 0364

bestar 0368

bestar-daewoo 0369

Marka kOD

bestwell 3560

bgH 3507

binatone 0378

black diamond 0384

black star 0386

black stripe 3613

blacktron 3526

blackway 0388

blaupunkt 0390

blue media 3378

blue sky 0395

blue star 0396

boca 0399

boigle 3508

boman 0402

bondstec 0403

boots 0405

bork 3615

boxlight 0412

bpl 0413

bradford 0414

brandt 0416

brandt electronique 0417

brillian 0422

brimax 3797

brinkmann 0423

brionvega 0424

britannia 0425

brockwood 0430

broksonic 0432

brother 0433

bruns 0435

bskyb 0436

bsr 0437

btc 0439

bush 0445

buxtron 5095

byd:sign 0448

c & m 4757

Marka kOD

cadia 0460

caihong 0462

cailing 0463

caishi 0465

cameron 4032

camper 3911

candle 0480

capehart 0484

capsonic 0486

carad 0488

carena 0489

carnivale 0491

carrefour 0492

carver 0494

cary audio design 0495

cascade 0496

casio 0499

cat 0500

catha 4094

cathay 0501

cce 0504

celebrity 0509

celera 0510

celestial 0511

cello 0514

centrex 0516

centrum 0519

centurion 0520

century 0521

cetronic 4380

cge 0523

champion 0525

changcheng 0526

changfei 0527

changfeng 0528

changhai 0529

changhong 0530

chengdu 0535

chimei 3563
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Marka kOD

ching tai 0541

chuangjia 4096

chun yun 0545

chunfeng 0546

chung Hsin 0547

chungfeng 0548

chunsun 0549

cimline 0552

cinego 0554

cinema 0555

cineral 0559

cinex 0563

citizen 0567

city 0569

clairtone 0573

clarion 0575

clarivox 0576

classic 0580

clatronic 0581

clayton 0582

clp classic 4383

cms 0590

cms Hightec 0591

cobolt 0595

coby 0597

colortyme 0601

commercial solutions 0615

concerto 0625

concierge 4386

concorde 0626

condor 0627

conia 0628

conrac 0632

conrad 0633

conrowa 0634

contec 0635

continental 4291

continental edison 0637

cornea 4387

Marka kOD

coronado 4572

cosmel 0647

craig 0650

crosley 0655

crown 0658

crown mustang 0659

cs electronics 0663

ctc 0664

c-tech 0449

ctX 0665

curtis 0666

curtis mathes 0667

cwn 0668

cwr-tech 4778

cXc 0670

cyberHome 0672

cybertron 0675

cytron 0680

cytronix 0681

d.boss 3619

daewoo 0692

dainichi 0694

dansai 0699

dansette 0701

dantax 0702

datong 4991

datron 4201

datsura 0703

dawa 0707

daytek 0708

dayton 0709

daytron 0710

dayu 0711

de graaf 0716

dec 0717

decca 0718

deitron 0722

dell 0725

delta 0727

Marka kOD

denko 0730

denon 0731

denstar 0732

denver 0733

desmet 0738

dgm 3566

diamant 0746

diamond 0747

diamond Vision 0748

diboss 0749

dick smith electronics 0750

digatron 0751

digihome 0758

digiline 0759

digilogic 0760

digimax 3808

digisonic 4292

digital device 0770

digital life 0772

digital lifestyles 3567

digital projection inc. 0774

digitek 0779

digitex 0780

digitor 0781

digix 3520

dik 0787

dimensia 3569

directV 0794

disney 0803

dixi 0807

dl 0810

dmtech 0813

domeos 0817

dongda 0820

donghai 0821

dream Vision 0829

drean 0832

dse 0833

dts 0837
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Marka kOD

dual 0838

dual-tec 3528

dukane 4394

dumont 0840

duongjie 4101

durabrand 0842

dux 0843

d-Vision 0684

dVX 0847

dwin 0848

dX antenna 0849

dynasty 4395

dynatech 0854

dynatron 0855

dynex 3476

dyon 4769

e:max 0856

easy living 0860

ecco 0864

ece 0865

edison-minerva 0871

eiki 0874

elbe 0880

elbe-sharp 3529

elcit 0883

electa 3530

electrion 4787

electro brand 0887

electro tecH 3531

electroband 0888

electrograph 0889

electrohome 0890

elekta 0895

elektra 0896

element 3477

elfunk 0899

elg 0900

elin 0902

elite 0903

Marka kOD

elmak 0907

elonex 4019

elta 0910

emerson 0917

e-motion 3496

emperor 0921

emprex 0922

encross 3815

envision 0933

enzer 0934

epson 0937

erisson 4057

erres 0942

esa 0943

esc 0945

ether 0948

etron 0949

eurofeel 0954

euroline 0955

euroman 0956

europa 0957

europhon 0959

evesham 0972

eviant inc. 4925

evolution 0973

excel 3628

excello 0975

expert 0976

exquisit 0978

Fagor 0983

Fagor life 4102

Family life 3630

Feilang 0990

Feilu 0991

Feiyan 0992

Feiyue 0993

Fenmenti 4103

Fenner 0994

Ferguson 0996

Marka kOD

Fidelity 0998

Filsai 1000

Finlandia 1003

Finlux 1004

Fintec 1006

Firstar 1007

Firstline 1008

Fisher 1009

FlexVision 1013

Flint 1014

Fnr 1016

Formenti 1023

Formenti-phoenix 1024

Fortress 1027

Fraba 1030

Friac 1040

Frigidaire 1041

Frontech 1042

Fuchsware 3915

Fujicom 1048

Fujimaro 1050

Fujimaru 3575

Fujitsu 1052

Fujitsu general 1053

Fujitsu siemens 1054

Funai 1056

Furi 1057

Furichi 1058

Fusion 1059

Futronic 1061

Future 3632

Futuretech 1064

gaba 4059

galaxi 1068

galaxis 1069

galeria 3633

gateway 1076

gbc 1078

ge 1081
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Marka kOD

geant casino 1082

gec 1083

geloso 1087

gem 4573

general 1090

general electric 1091

general technic 1095

genesis 1096

genexxa 1097

gericom 1103

gFm 3820

g-Hanz 3397

giant 1113

gibralter 1114

gibson 4294

go Video 1126

gold 3823

goldfunk 1135

goldHand 1136

goldline 1138

goldstar 1140

gooding 1141

goodmans 1142

gorenje 1144

gp 1147

gpm 1149

gpX 1150

gradiente 1151

graetz 1152

granada 1154

grandin 1156

great wall 4105

gronic 1160

grundig 1162

grunkel 1164

grunpy 1165

gVa 3510

H & b 1171

Haaz 1172

Marka kOD

Haier 1175

Haihong 1176

Haiyan 1177

Halifax 1179

Hallmark 1180

Hammerstein 3636

Hampton 1183

Hankook 1188

Hanns.g 3478

Hannspree 1189

Hanseatic 1190

Hantarex 1192

Hantor 1193

Harley davidson 1197

Harman/kardon 1198

Harsper 1200

Harvard 1202

Harwa 1203

Harwood 1204

Hauppauge 1206

Havermy 1208

Hcm 1210

Hedzon 3637

Helios 1219

Hello kitty 1221

Hema 1222

Hemmermann 1223

Heran 3828

Herosonic 4295

Hewlett packard 1229

Hicon 1232

Hifivox 1233

Higashi 1234

Highlander 3829

Highline 1236

Hikona 1237

Hiline 3533

Himitsu 1242

Hinari 1243

Marka kOD

Hisawa 1247

Hisense 1249

Hitachi 1251

Hitachi Fujian 1252

Hitec 1253

Hitsu 1257

Hoeher 1262

Hoher 4504

Home electronics 1265

Hongmei 1272

Hongyan 1274

Hornyphon 1277

Hoshai 1278

Hp 1283

Hua tun 1286

Huafa 1287

Huanghaimei 1288

Huanghe 1289

Huanglong 1290

Huangshan 1291

Huanyu 1292

Huaqiang 1293

Huari 1294

Hugoson 1297

Huijiaban 4108

Humax 1298

Huodateji 1302

Hygashi 1308

Hyper 1309

Hyperion 3989

Hypson 1312

Hyundai 1315

iberia 1320

ice 1324

ices 1325

ict 1328

ideal 3641

i-inc 3462

iisonic 1334
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Marka kOD

iiyama 1335

ilo 1341

imperial 1346

imperial crown 1347

indesit 1349

indiana 1350

infinity 1352

inFocus 1353

ingelen 1354

ingersol 1355

ingersoll 3642

initial 1356

inno Hit 1358

innova 1359

innovation 1360

innowert 1362

inotech 1364

insignia 1368

inspira 4296

inteq 1373

interactive 3534

interbuy 1376

interfunk 1377

internal 1379

international 1380

intervision 1386

ir 4110

iris 3941

irradio 1396

irt 1397

isukai 1402

isymphony 3755

itc 1404

its 1405

itt 1406

itt nokia 1407

itV 1408

iX 1409

janeil 1414
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jbl 1420

jc penney 4208

jcb 1421

jdV 1423

jean 1424

jec 1426

jensen 1429

jgc 1434

jiahua 1435

jialicai 1436

jinfeng 1438

jinhai 1439

jinque 1440

jinta 1441

jinxing 1442

jmb 1445

jnc 1446

jocel 1448

jtV 3645

jubilee 1460

juhua 1461

jVc 1464

kaige 1470

kaisui 1471

kambrook 1473

kamosonic 3535

kamp 1475

kangchong 1476

kanghua 1477

kangli 1478

kangwei 4115

kangyi 1479

kapsch 1483

karcher 1484

kathrein 1486

kawa 1487

kawasho 1489

kaypani 1490

kds 1494
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kec 1496

ken brown 1499

kendo 1500

kennedy 1504

kennex 1505

kenstar 3756

kenwood 1507

keymat 3499

khind 1511

kic 1512

kingsbrook 3917

kingsley 1520

kiota 1522

kioto 1523

kiton 1525

klegg 1527

klH 1529

kll 1531

kloss 1532

kmc 1533

kneissel 1535

knoll systems 1536

kobra 1537

kolin 1541

kolster 1543

kongque 1545

konichi 1546

konig 1547

konka 1548

kontakt 1549

korpel 1552

korting 1554

kosmos 1557

kost 1559

kotron 1560

koyoda 1561

kreisen 1568

kross 1571

ktV 1572
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Marka kOD

kuaile 1573

kulun 1577

kunlun 1578

kurazai 4408

kuro 1579

kyoshu 1583

kyoto 1585

l&s electronic 1588

lasat 1597

lavis 1602

layco 4117

leader 1604

lecson 1606

legend 1609

lenco 1615

lenoir 1617

lentec 3405

lesa 1622

levis austria 3648

lexsor 1626

leyco 1627

lg 1628

lg/goldstar 3536

liesenk 3537

liesenk & tter 1630

liesenkotter 1631

life 3538

lifetec 1633

liteon 1645

lloyds 3539

lloyd's 1648

local calcutta tV 1651

local chennai tV 1652

local delhi tV 3411

local india tV 1653

local malaysia tV 1656

lodgenet 1658

lodos 1659

loewe 1660
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loewe opta 3540

logik 1661

logix 1663

longjiang 1664

luker 1673

luma 1674

lumatron 1676

lux may 1680

luxman 1682

luxor 1683

lXi 1686

m & s 1687

m electronic 1688

madison 1698

mag 1701

magnadyne 1702

magnafon 1703

magnasonic 1704

magnavox 1706

magnum 1709

majestic 1713

mandor 1717

manesth 1718

manhattan 1719

maqma 1722

marantz 1724

mark 1731

marks and spencer 3585

mascom 1738

master's 1742

mastro 1743

masuda 1744

matsui 1750

matsushita 1751

matsuviama 1752

maxam 3651

maxdorf 1756

maxent 1757

maxim 1759
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mce 1766

mcmichael 1768

meck 1775

mediator 1784

medion 1787

medison 1788

megadrive 4297

megapower 1791

megas 1792

megatron 1795

mei 1796

meile 1797

melectronic 3654

melvox 1799

memorex 1800

memory 1801

memphis 1802

mercury 1804

mermaid 1806

merritt 3655

metronic 1809

metz 1810

mga 1811

micro 1815

micromaxx 1822

microspot 3849

microstar 1827

microtek 1829

midland 1831

mikomi 1833

minato 1835

minerva 1838

ministry of sound 4247

minoka 1840

mintek 1845

minutz 1847

mirai 1849

misakai 4411

mitsai 3851
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mitsubishi 1855

mivar 1857

monaco 1868

monivision 1872

monix 4298

montgomery ward 4212

moree 4565

morgans 3970

morgan's 1875

motion 1877

motorola 1878

moxell 1883

mtc 1889

mtec 1890

mtlogic 1892

mudan 1896

multistandard 1904

multisystem 4121

multitec 1906

multitech 1907

murphy 1911

musikland 1915

mx onda 1919

mycom 3659

myryad 1922

nad 1926

naiko 1930

nakamichi 1932

nakimura 1933

nanbao 1934

nansheng 1935

naonis 1936

narita 1939

nat 1941

national 1942

nec 1950

neckermann 1951

nei 1952

neo 3947
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neovia 1958

nesco 1960

netsat 1966

nettV 1967

network 1968

neufunk 1970

new tech 1979

new world 1980

newave 1981

newsonic 4299

neX 3512

nextier 1985

nexus 1989

nexus electronics 3948

nicamagic 1994

nikai 4566

nikkai 1998

nikkei 1999

nikko 2000

niko 2002

nimbro 4065

nintaus 2006

noblex 2013

nobliko 2014

nogamatic 2016

nokia 2017

norcent 2020

nordic 2021

nordmende 2022

nordvision 3543

normerel 2024

nortek 3862

norwood micro 2029

noshi 2030

novak 2033

novatronic 2035

novex 4567

novita 2037

ntc 2045
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nu-tec 2048

nuVision 2053

o.k.line 4301

oceanic 2061

odeon 2064

odys 4066

okana 4122

okano 2065

oki 4067

olevia 2067

olympus 2071

omega 2072

omni 2074

onceas 3544

onei 4302

onida 2081

onimax 2082

onking 2084

onn 3663

onwa 2087

onyx 3864

opera 2090

optimus 2095

optoma 2097

optonica 2099

orava 2101

orbit 2103

orion 2111

orline 2113

ormond 2114

orsowe 2116

osaki 2118

osio 2121

oso 2122

osume 2123

otic 2125

otto Versand 2126

oulin 4123

pacific 2135
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packard bell 2138

pael 2140

palladium 2145

palsonic 2147

panache 4069

panama 2149

panasonic 2153

panavision 2154

panda 2155

papouw 3664

park 3951

pathe cinema 2168

pathe marconi 2169

pausa 2171

peng sheng 2181

penney 2182

pensonic 3778

perdio 2185

perfekt 2186

petters 2189

philco 2192

philharmonic 2194

philips 2195

philips magnavox 3715

phocus 2198

phoenix 2199

phonola 2201

phonotrend 2202

pilot 2207

pioneer 2212

pionier 2213

planar 2217

plantron 2219

playsonic 2224

polar 4303

polaroid 2230

policom 2231

polyvision 4304

poppy 2236
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portland 2238

powerpoint 2241

prandoni prince 4125

precision 2244

premier 2248

president 2250

prima 2253

primeView 3513

princess 3514

princeton 2258

pringston 2259

prinz 2260

prism 2261

profekt 4126

profex 2269

profi 2270

profilo 2272

profitronic 2273

proline 2274

promax 2275

proscan 2279

prosco 2280

prosonic 2282

protech 2284

proton 2288

protron 2289

proview 2290

proVision 2291

prox 4575

pulsar 2296

puneet 3488

pvision 2300

pye 2302

pymi 2304

Qingdao 2308

Quadro 4071

Quandra Vision 3546

Quasar 2320

Quelle 2322
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Questa 2324

radialva 2329

radio 4128

radio shack 3547

radiola 2330

radiomarelli 2331

radionette 2332

radioshack 2333

radiotone 2334

rank 2345

rank arena 2346

rbm 2350

rca 2351

realistic 2354

recco 2358

recor 2359

rectiligne 2362

red star 3669

rediffusion 2364

redstar 2366

reflex 2368

relisys 2374

relon 3594

remotec 2377

reoc 2379

revolutionHd 3503

revox 2383

rex 2385

rFt 2386

rhapsody 2387

ricoh 2390

rinex 2392

r-line 2327

roadstar 2398

rodex 3671

rolsen 3921

rolson 2410

rowa 2416

royal 2419
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royal lux 2420

rukopir 3672

runco 2423

saba 2429

sagem 2434

saige 2435

saisho 2437

saivod 2439

salora 2443

salsa 2444

sambers 2445

sampo 2446

samsung 2448

samsux 2449

sandra 2454

sanjian 2455

sanken 3764

sansei 2457

sansui 2458

santon 2459

sanyo 2462

sanyuan 2464

save 3673

sbr 2492

sceptre 2498

schaub lorenz 2500

schneider 2501

scimitsu 2505

scotch 2506

scott 2508

sears 2514

seaway 2515

seelver 2520

seg 2522

sei 2524

seiki 5088

sei-sinudyne 2525

seitech 3433

seleco 2528
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semivox 2529

semp 2530

sencora 2531

sentra 2534

serie dorada 2538

serino 2539

shancha 2546

shanghai 2547

shanshui 4133

shaofeng 2549

sharp 2550

shen ying 2552

shencai 2553

sheng chai 3922

sheng chia 2554

shengcai 4217

shenyang 2555

sherwood 2557

shinelco 4074

shintoshi 2564

shivaki 2567

shogun 2568

shorai 2569

show 2570

siam 2572

siarem 2573

siemens 2574

siera 2576

siesta 2577

signature 2582

signet 2583

silva 2591

silva schneider 2592

silver 2594

silvercrest 2595

sim 2 3978

sim2 multimedia 2596

simpson 2598

singer 2599
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sinotec 2600

sinudyne 2601

skantic 2605

sky 2610

sky brasil 3923

skysonic 2627

skyworth 2631

sliding 2635

slX 2638

smaragd 2641

s-media 3515

soemtron 2647

sogera 2649

sogo 2650

solavox 2654

sole 2655

sonawa 2663

songba 2665

songdian 4136

sonic 2666

soniko 2669

soniq 2670

sonitron 2671

sonneclair 2673

sonoko 2675

sonolor 2676

sontec 2677

sontech 3435

sony 2679

sound & Vision 2680

soundesign 2684

soundwave 2689

sova 2690

sowa 2691

soyea 2692

soyo 2693

spectra 2697

spectricon 2700

spectroniq 2701
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squareview 2703

srypton 4138

ssangyong 2706

sss 2708

staksonic 2712

standard 2713

starion 2725

starlight 2727

starlite 2728

stenway 2739

stern 2741

stevison 2742

strato 2745

strong 2748

studio experience 2750

stylandia 2752

sunbrite 2759

sunbritetV 5123

sunic line 3677

sunkai 2762

sunny 2764

sunstar 2768

sunstech 2769

sunwood 2772

superla 2782

superscan 2786

supersonic 2787

supertech 2789

supervision 2791

supra 2792

supratech 2793

supre-macy 2794

supreme 2795

susumu 2797

sutron 2798

sV2000 2799

sVa 2800

svasa 2801

swedx 2803
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swisstec 2806

sydney 2808

sylvania 2809

symphonic 2810

synco 2811

syntax 2814

syntax olevia 4576

sysline 2815

sytong 2820

t+a 2821

tacico 2823

tactus 2825

tai yi 2833

taishan 2835

talent 2838

tandberg 2842

tandy 2843

targa 2847

tashiko 2850

tatung 2852

tcl 2856

tcm 2857

teac 2860

teachimagen 4140

tec 2861

tech line 2863

techica 2865

technema 2866

technica 2868

technics 2869

technika 2870

technisat 2873

technisson 2874

techno 4076

technol ace 2875

technosonic 2878

technotrend 2879

techview 2883

techvision 4307
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techwood 2884

tecnimagen 2885

teco 2886

tedelex 2889

teiron 2891

tek 2892

teknika 2895

teleavia 2901

telecor 2910

telefunken 2914

telefusion 2915

telegazi 2917

telemeister 2924

telerent 2927

telesonic 2930

telestar 2931

teletech 2934

teleton 2935

televideon 2938

teleview 2939

televiso 2941

temco 2946

tempest 2948

tennessee 2952

tensai 2954

tenson 2955

tera 2957

tesla 3680

tesmet 3550

tevion 2962

texet 2963

texla 2964

thomas 2971

thomson 2972

thorn 2974

thorn-Ferguson 2976

tiane 2980

tiankeban 4142

tiny digital 2987
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tmk 2994

tml 2995

tnci 2996

tobo 2999

tokai 3001

tokaido 3002

tokyo 3004

tomashi 3006

tongguang 3008

tongtel 3010

top show 3681

topline 3016

toshiba 3021

tosonic 3022

tosumi 3023

totevision 3024

towada 3028

toyoda 3030

trakton 3036

trans continens 3037

trans-continents 3039

transfec 4143

transonic 3041

transtec 3042

triad 3049

trical 3052

trident 3054

trio 3056

tristar 3057

triumph 3058

trutech 3467

tuntex 3069

tVs 3081

tVteXt 95 3082

uher 3089

ultra 3093

ultravox 3095

umc 3099

unic line 3100
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union 3781

united 3106

unitronic 4513

universal 3113

universum 3115

univox 3116

us logic 3124

V7 Videoseven 3130

Vanguard 3450

Vector research 3137

Venturer 3143

Venus 4308

Veos 3144

Vestel 3148

Vexa 3149

Vibrant 3154

Victor 3155

Video concepts 3157

Videocon 3163

Videologic 3165

Videologique 3166

Videosat 3170

Videosystem 3172

Videotechnic 3173

Videoton 3174

Vidikron 3178

Vidtech 3179

Viewsonic 3186

Viking 3188

Vinc 5111

Viore 3192

Visart 3195

Visco 4232

Visiola 3197

Vision 3198

Vistar 3207

Vistron 3773

Visual innovations 4773

Vito 4310
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Vivax 3601

Vivo 4353

Vizio 3211

Vortec 3217

Voxson 3220

Vu 4078

Vue 3225

walker 4311

waltham 3230

wards 3231

warumaia 3232

watson 3233

watt radio 3234

waycon 3237

wega 3238

wegavox 3239

weipai 3241

welltech 3244

weltblick 3245

weltstar 3247

westinghouse 3249

weston 3251

wharfedale 3255

white westinghouse 3258

wilson 3260

winbook 3261

winco 3263

windsor 3265

windstar 3266

windy sam 3267

wintel 3271

world-of-Vision 3282

woxter 3286

wyse 3288

Xenius 3297

Xiahua 3299

Xianghai 3300

Xiangyang 3301

Xiangyu 3302
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Xihu 3303

Xinaghai 3304

Xingfu 3305

Xinghai 3306

Xingyu 3926

Xinrisong 3308

Xiron 4079

Xlogic 3310

Xms 3312

Xomax 3905

Xoro 3315

Xrypton 3317
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Xuelian 3320

yakumo 3324

yamaha 3326

yamishi 3328

yapshe 3329

yingge 3334

yokan 3335

yoko 3336

yonggu 3339

york 5072

yorx 3340

yousida 3343
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ytawai 3344

yuhang 3345

yu-ma-tu 3603

yupiteru 4577

yüsmart 4777

zanussi 3349

zenith 3356

zepto 4081

zhuHai 3364

ziggo 4007

zonda 3369
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jeśli w trakcie procesu instalacji lub użytkowania na ekranie pojawi się komunikat o błędzie, należy postępować zgodnie 
z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami i zapisać kod błĘdu w celu zgłoszenia go do upc. jeśli problem będzie się 
powtarzał, należy skontaktować się z biurem obsługi klienta upc (telefon 813 813 813*).

problem ROZWiĄZAniE

dekoder nie włącza siĘ

1. sprawdź, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony do dekodera 
i gniazdka elektrycznego.

2. sprawdź, czy wyłącznik zasilania na tylnym panelu jest ustawiony w pozycji „on”.

dekoder lub telewizor
nie reaguje na pilota

1. sprawdź i/lub wymień baterie w pilocie.

2. pilot nie jest sparowany z telewizorem. 

brak obrazu na ekranie 
telewizora

1. sprawdź połączenie kablowe Hdmi lub scart z dekoderem i telewizorem.

2. sprawdź połączenie kablowe pomiędzy dekoderem a gniazdkiem sieci kablowej.

nie słycHać dŹwiĘku 
 z telewizora

1. sprawdź połączenie kablowe Hdmi lub scart pomiędzy dekoderem a telewizorem. jeśli są 
podłączone inne urządzenia audio, sprawdź również połączenia kablowe z tymi urządzeniami.

2. sprawdź, czy poziom głośności nie jest ustawiony na zero.

obraz telewizyjny jest złej 
jakości lub z widoczną 
pikselizacją

1. sprawdź połączenie kablowe pomiędzy dekoderem a gniazdkiem sieci kablowej.

5.7 rOZwiĄZywanie prOBleMÓw

* opłata zgodna z cennikiem operatora sieci.
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5.8 instrUkcje DOtycZĄce BeZpiecZeŃstwa i recyklinGU

podane w tym punkcie informacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz zapobieżenie 
uszkodzeniom. należy uważnie zapoznać się z podanymi instrukcjami prawidłowego użytkowania.

zasilanie
•	 wtyczka zasilania powinna być prawidłowo włożona do gniazdka elektrycznego. 
•	 przed podłączeniem kabli zasilających należy upewnić się, że dekoder i telewizor są wyłączone. 
•	 wtyczkę zasilania należy włożyć do gniazdka przed podłączeniem kabla zasilającego do dekodera. 
•	 nie należy dotykać obudowy, kabla zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami. 
•	 jeśli po podłączeniu kabel wideo/audio zacznie się nagrzewać, należy wyciągnąć wtyczkę zasilania z gniazdka  

i skontaktować się z biurem obsługi klienta upc. 
•	 jedynym sposobem na odłączenie dekodera Horizon multiroom jest wyłączenie zasilacza z gniazdka elektrycznego. 

dlatego też dekoder Horizon multiroom  musi być zainstalowany w pobliżu gniazdka elektrycznego, do którego będzie 
łatwy dostęp. 

instalacja i konserwacja
•	 nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych dekodera. pozostawić co najmniej 20-centymetrowy odstęp nad 

dekoderem i wokół niego, aby umożliwić odpowiednią wentylację. 
•	 instalację dekodera należy przeprowadzić w miejscu z dobrą wentylacją. 
•	 instalację dekodera należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi. 
•	 dekodera nie należy instalować w miejscach wilgotnych, zakurzonych ani też w pobliżu urządzeń do ogrzewania 

pomieszczeń. 
•	 dekoder należy chronić przed kontaktem z substancjami łatwopalnymi i rozpylonymi cieczami. 
•	 nie należy zakrywać górnej części obudowy dekodera. 
•	 na dekoderze nie należy kłaść żadnych ciężkich przedmiotów, ponieważ może to mieć wpływ na prawidłową pracę 

przedniego panelu dekodera. 
•	 na dekoder nie należy bezpośrednio rozpylać wody. nie należy też używać rozpuszczalników chemicznych, takich jak 

wosk, spray na komary, alkohol ani detergentów. 
•	 dekodera nie należy umieszczać na niestabilnym podłożu. 
•	 dekodera nie należy rozbierać na części, naprawiać ani przerabiać. 
•	 na obudowie dekodera nie należy umieszczać żadnych metalowych przedmiotów, takich jak szpilki, spinacze czy też 

monety. 
•	 ryzyko porażenia prądem. nie otwierać! 
•	 podczas burzy lub gdy dekoder nie jest używany przez dłuższy okres, należy wyciągnąć wtyczkę zasilania z gniazdka. 
•	 jeżeli z dekodera wydobywa się nietypowy zapach lub wydaje on nietypowe dźwięki, należy wyciągnąć wtyczkę 

zasilania z gniazdka i skontaktować się z biurem obsługi klienta upc. 
•	 dekoder należy czyścić miękką i suchą ściereczką. 
•	 na urządzeniu nie należy kłaść żadnych przedmiotów, z których mogą wyciekać płyny. na dekoderze nie należy 

umieszczać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony. 
•	 na urządzeniu ani obok niego nie należy stawiać źródeł ognia, takich jak zapalone świece.

inFormacje ogólne
•	 przed podłączeniem do dekodera kabla koncentrycznego, należy upewnić się, że jest on prawidłowo uziemiony. 
•	 instrukcję należy zachować na przyszłość. 

instrukcja recyklingu

•	 materiały opakowania nadają się do recyklingu i mogą być ponownie wykorzystane. 
wszystkie materiały należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.

•	 przy przetwarzaniu dekodera jako odpadu należy zawsze postępować zgodnie z lokalnymi 
przepisami i regulacjami. nie wyrzucać ani nie palić baterii. należy je utylizować zgodnie  
z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii.

•	 dekoder i wszystkie dołączone akcesoria, z wyłączeniem baterii, stanowią produkt 
podlegający dyrektywie weee.
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5.9 prawa aUtOrskie i Otwarte OprOGraMOwanie

prawa autorskie

produkt został wykonany z użyciem technologii podlegającej ochronie praw autorskich, która jest zabezpieczona przez 
patenty w stanach zjednoczonych oraz inne prawa własności intelektualnej. użytkowanie tej technologii wymaga uzyskania 
zgody firmy rovi corporation. technologia przeznaczona jest do użytku domowego i innych ograniczonych celów 
pokazowych, chyba że firma rovi corporation udzieliła zgody na inny sposób użytkowania. reinżynieria i demontaż są 
zabronione.

licencje oprogramowania z otwartego Źródła

elementy oprogramowania produktu mogą obejmować składniki opracowane na bazie wolnego oprogramowania  
i otwartego oprogramowania. wykaz tych składników oraz odpowiednie adnotacje dotyczące praw autorskich i warunków 
obowiązujących w tego rodzaju licencjach dostępne są na stronie internetowej: http://www.pace.com/opensource/
license. lista ta może ulegać zmianom i zależeć od modelu produktu lub wersji otrzymanego oprogramowania.  
w wypadku braku dostępu do podanej strony internetowej, prosimy o kontakt z administratorem otwartego oprogramowania 
pod adresem: pace plc, Victoria road, saltaire, west yorkshire bd18 3lF wielka brytania. w zakresie, w jakim warunki 
powyższych licencji otwartego i wolnego oprogramowania zakazują wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń podanych 
w licencji użytkownika końcowego, ograniczenia te nie obowiązują w odniesieniu do stosownego składnika otwartego lub 
wolnego oprogramowania.
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upc polska sp. z o.o.

strOna internetOwa:
www.upc.pl - znajdziesz tutaj wiele przydatnych  
informacji na temat naszych usług: telewizyjnej,  
internetowej oraz telefonicznej.
www.upc.pl/si - tutaj uzyskasz wszelkie informacje 
dotyczące samodzielnej instalacji sprzętu upc.

kOrespOnDencja elektrOnicZna:
skorzystaj z formularza kontaktowego: 
www.upc.pl/kontakt - dla klientów indywidualnych
http://biznes.upc.pl/kontakt – dla klientów biznesowych 

kOntakt teleFOnicZny:
ogólnopolskie biuro obsługi klienta: 813 813 813 
(opłata zgodnie z cennikiem operatora sieci).

kOrespOnDencja listOwna:
upc polska sp. z o.o.
ogólnopolskie biuro obsługi klientów
ul. murckowska 14 c, 40-265 katowice

*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora sieci.

5.10 Dane kOntaktOwe

@
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