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INSTRUKCJE BEZPIECZEÑSTWA 

 

Nale¿y zapoznaæ siê dok³adnie z treœci¹ niniejszej instrukcji i zachowaæ j¹    

w celu ewentualnego wykorzystania w przysz³oœci. Producent i dystrybutor 

nie odpowiadaj¹ za szkody powsta³e w wyniku nieprawid³owego 

obchodzenia siê z urz¹dzeniem. Aby zminimalizowaæ ryzyko pora¿enia 

pr¹dem zabronione jest zdejmowanie obudowy urz¹dzenia. Wewn¹trz 

urz¹dzenia nie ma czêœci, których wymiany móg³by podj¹æ siê u¿ytkownik. 

Wszelkie naprawy nale¿y zlecaæ specjalistom. 

 

 

 

 

UWAGA!!! 

 

9  Urz¹dzenie nie mo¿e byæ umieszczane w miejscach nara¿onych na wilgoæ b¹dŸ 

zalanie wod¹. Nale¿y unikaæ umieszczania odbiornika w bezpoœrednim 

s¹siedztwie wazonów, umywalek, otwartych okien, itp. 

 

9  Zabronione jest otwieranie obudowy oraz dotykanie jakiejkolwiek czêœci 

znajduj¹cej w jej wnêtrzu. 

 

9  Od³¹czone od sieci energetycznej urz¹dzenie mo¿e byæ czyszczone lekko 

zwil¿on¹ szmatk¹. 

 

9  Otwory wentylacyjne w obudowie maj¹ chroniæ urz¹dzenie przed przegrzaniem.       

W zwi¹zku z tym zabronione jest przykrywanie odbiornika innymi przedmiotami, 

takimi jak odzie¿, gazety, inne urz¹dzenia… Nale¿y równie¿ unikaæ umieszczania 

urz¹dzenia w bezpoœrednim s¹siedztwie Ÿróde³ ciep³a, takich jak grzejniki czy 

kaloryfery. Nale¿y zapewniæ swobodny przep³yw powietrza w s¹siedztwie 

urz¹dzenia. 

 

9  W sytuacji, gdy urz¹dze nie przechowywane by³o przez d³ugi czas w ni¿szych 

temperaturach, a nastêpnie umieszczone w ciep³ym pomieszczeniu, na jego 

powierzchni mo¿e dojœæ do kompensacji wilgoci. W sytuacji takiej nale¿y 

odczekaæ 2 godziny i  dopiero po p³ywie  tego czasu pod³¹czyæ odbiornik do 

zasilania.  
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Odbiornik jest zgodny ze standardami DVB. 
 

 

Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotycz¹cej 
przestrzegania przez kraje cz³onkowskie przepisów zgodnoœci     
elektromagnetycznej oraz warunkami dyrektyw 73/23/EEC                 
i 93/68/EEC dotycz¹cych przestrzegania przez kraje cz³onkowskie 
przepisów   niskiego    napiêcia i bezpieczeñstwa zwi¹zanego              
z obs³ug¹ urz¹dzeñ elektrycznych. 
 

 

Urz¹dzenie bezpieczne pod wzglêdem elektrycznym. Nale¿y stosowaæ 
siê do    instrukcji obs³ugi. 
 

 

Zakaz umieszczania zu¿ytego sprzêtu wraz z innymi odpadami 
domowymi. Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny podlega 
odrêbnemu systemowi zbiórki odpadów. 
 

 

UWAGA!!! 

Odbiornik naziemnej telewizji cyfrowej Signal HD-507 jest równie¿ 

pe³nowartoœciowym rejestratorem programów oraz odtwarzaczem szerokiej palety 

multimediów. Nagrywanie mo¿liwe jest na pamiêciach flash USB oraz zewnêtrznych 

dyskach twardych HDD.  

Zapis dokon ywany byæ mo¿e na pamiêciach flash obs³uguj¹cych standard USB2.0 

Starsze wersje standardu USB nie zapewniaj¹ dostatecznej prêdkoœci zapisu danych. 

Z  regu³y pamiêæ powinna cechowaæ siê minimaln¹ prêdkoœci¹ zapisu wynosz¹c¹ 

9MB/s. Wolniejsze pamiêci mog¹ nie funkcjonowaæ prawid³owo. 

Odbiornik rozpoznaje partycje sformatowane w systemie NTFS, FAT32 oraz FAT16. 

Preferowany jest system FAT32.  

Pamiêci z ma³¹ iloœci¹ wolnego miejsca, zawieraj¹ce du¿¹ iloœæ plików mog¹ nie 

funkcjonowaæ prawid³owo.  

W przypadku na grywania, b¹dŸ odtwarzania multimediów z zewnêtrznego twardego 

dysku HDD, konieczne jest zapewnienie mu dodatkowego zasilania.  

W ¿adnym wypadku nie nale¿y od³¹czaæ noœnika danych od odbiornika w trakcie 

zapisywania lub odtwarzania danych. Grozi to uszkodz eniem odbiornika, noœnika oraz 

zawartych na nim danych. 

Nie nale¿y pod³¹czaæ i od³¹czaæ noœnika danych mokrymi rêkoma.  

Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e w wyniku 

niestosowania siê do wymienionych wy¿ej instrukcji. Producent nie 

odpowiada równie¿ za incydentaln¹ utratê danych znajduj¹cych siê na 

noœnikach spowodowan¹ nieprawid³owym dzia³aniem funkcji PVR.  
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PODSTAWOWE INFORMACJE O ODBIORNIKU 

Odbiornik Signal HD -507 jest urz¹dzeniem przeznaczonym do odbioru naziemnej 

telewizji cyfrowej w standardzie DVB -T. Od innych urz¹dzeñ dostêpnych na rynku 

wyró¿niaj¹ go: sprawnoœæ dzia³ania ( du¿a czu³oœæ, 1000 kana³ów w pamiêci , szybkie 

skanowanie pasma), ma³y rozmiar oraz bogata paleta funkcji multimedialnych. 

Odbiornik polecany jest u¿ytkownikom starszych telewizorów kineskopowych 

wyposa¿onym jedynie w analogowy tuner telewizji naziemnej, jak i telewizorów 

LCD/Plasma pozbawionych cyfrowego tunera MPEG -4. Odbiornik mo¿e byæ równie¿ 

wykorzystany jako samodzielny rejestrator naziemnej telewizji cyfrowej. 

1. G³ówne cechy 

 

 Odbiór programów w rozdzielczoœci SD oraz HD 720p/1080i 

 Pe³na kompatybilnoœæ ze standardami MPEG-4, MPEG-2, DVB-T 

 Automatyczne lub rêczne wyszukiwanie kana³ów telewizyjnych i radiowych 

 Obs³uga Logical Channel Number (LCN) 

 Obs³uga teletekstu i napisów ekranowych 

 Elektroniczny przewodnik programów (EPG) 

 Funkcja PVR (Personal Video Recorder) poprzez USB2.0 

 Odtwarzanie multimediów poprzez USB2.0 – zdjêcia, muzyka, wideo 

 Blokada rodzicielska  

 Wyjœcia HDMI, SCART 

 

2. Zawartoœæ pude³ka 

 

Rozpakuj odbiornik i sprawdŸ, czy wszystkie wymienione elementy znajduj¹ siê w 

zestawie: 

 

 Odbiornik telewizji naziemnej 

 Pilot zdalnego sterowania* 

 Zasilacz 

 Przed³u¿acz podczerwieni  

*baterie nie znajduj¹ siê w zestawie 

3. Wa¿ne wskazówki 

Do³o¿yliœmy wszelkich starañ, aby zakupiony przez Pañstwa produkt cechowa³a 

najwy¿sza jakoœæ  oraz funkcjonalnoœæ. W przypadku pojawienia siê problemów z 

odbiornikiem, b¹dŸ z któ r¹œ z dostêpnych funkcji nale¿y sprawdziæ, czy nie zosta³a 

wydana nowsza wersja oprogramowania. Najnowsz¹ wersjê oprogramowania znaleŸæ 

mo¿na zawsze na stronie www.dipol.com.pl w dziale Download lub w karcie produktu 

(kod towaru: A99250). Zmiana oprogramowania mo¿e znacz¹co wp³yn¹æ na 

funkcjonalnoœæ odbiornika. Nale¿y korzystaæ wy³¹cznie z oficjalnych wersji 

oprogramowania.  
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INSTALACJA ODBIORNIKA 

 

 

1. Opis dostêpnych wejœæ i wyjœæ 

 

 
 

Uwaga: Z³¹cze EURO/SCART zaprojektowane zosta³o w sposób umo¿liwiaj¹cy ³atwy 

monta¿ urz¹dzenia za odbiornikami telewizyjnymi umieszczonymi na œcianach. Nale¿y 

unikaæ nadmiernego wyginania lub wykrêcania z³¹cza.  

 

 

2. Pilot zdalnego sterowania 

 

Na nastêpnej stronie przedstawiony zosta³ opis funkcyjny wszystkich klawiszy na 

pilocie zdalnego sterowania. Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e w zwi¹zku z unifikacj¹ ten 

sam model pilota wykorzystywany byæ mo¿e przez ró¿ne modele odbiorników 

producenta. W zwi¹zku z tym czêœæ klawiszy mo¿e byæ nieaktywna.  
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Klawisz Funkcja 

MUTE Wy³¹czanie dŸwiêku na wyjœciu urz¹dzenia  

POWER W³¹czenie/Wy³¹czenie odbiornika  

0…9 0-9 klawisze numeryczne 

DEV. LIST  Wejœcie do menu odtwarzania multimediów  

GOTO Wybór œcie¿ki do odtwarzania 

HDMI Wybór wyjœcia HDMI 

RECALL Powrót do poprzednio ogl¹danego kana³u  

TV/RADIO Prze³¹czanie TV/Radio 

VOL+/VOL- Zwiêkszanie/Zmniejszanie g³oœnoœci 

CH+/CH- Wybór kana³u 

RED Klawisz funkcyjny 

GREEN Klawisz funkcyjny 

YELLOW Klawisz funkcyjny 

BLUE Klawisz funkcyjny 

MENU Wejœcie/Wyjœcie z menu  

EXIT Powrót do poprzedniego okna menu 

INFO. Informacje o aktualnie ogl¹danym programie  

EPG Elektroniczny przewodnik programowy 

OK/ENTER Lista kana³ów. Potwierdzenie wyboru w menu 

PREV/NEXT Wybór œcie¿ki 

FAV Lista kana³ów ulubionych 

REC Natychmiastowe w³¹czenie nagrywania  

STOP Zakoñczenie nagrywania/odtwarzania  

PLAY/PAUSE Odtwarzaj/Zatrzymaj 

FILELIST Lista nagrañ 

F.R./F.F  Przewijanie w ty³/przód 

SUBTITLE Prze³¹czanie miêdzy dostêpnymi napisami  

LANG Prze³¹czanie miêdzy strumieniami audio 

TIMESHIFT Funkcja timeshift 
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3. Pod³¹czanie odbiornika 

 

W razie problemów z pod³¹czeniem odbiornika zalecamy kontakt z dzia³em 

technicznym firmy Dipol. W przypadku problemów z prawid³owym ustawieniem 

anteny telewizyjnej zalecamy kontakt z lokalnym instalatorem. 

 

3.1 Wyjœcie HDMI 

Zalecane przy odbiornikach TV wyposa¿onych w wejœcie HDMI. Zapewnia 

najwy¿sz¹ jakoœæ obrazu i dŸwiêku.  

1. Pod³¹cz antenê do wejœcia ANT IN w odbiorniku 

2. Wyjœcie HDMI odbiornika po³¹cz z wejœciem HDMI w telewizorze. Zalecamy 

korzystanie z wysokiej jakoœci przewodów HDMI. 

 

3.2 Wyjœcie EURO/SCART 

Zalecane przy starszych odbiornikach TV. Przewód EURO -EURO nie jest 

wymagany. 

1. Pod³¹cz antenê do wejœcia ANT IN w odbiorniku 

2. Pod³¹cz odbiornik wykorzystuj¹c dostêpne z³¹cze EURO/SCART. Skoryguj 

u³o¿enie odbiornika. 

 

Uwaga: W przypadku jednoczesnego wykorzystania obu wyjœæ, wyjœciem 

priorytetowym jest z³¹cze HDMI.  

Uwaga: Aby unikn¹æ przegrzania urz¹dz enia, nale¿y zapewniæ mu odpowiedni 

poziom wentylacji. Odbiornik nie mo¿e byæ niczym przykrywany, nie mo¿e równie¿ 

bezpoœrednio przylegaæ do œciany.  

Uwaga: Urz¹dzenie zasilane jest z sieci ~230V. Nale¿y chroniæ urz¹dzenie przed 

wod¹ lub nadmiern¹ wilgoci¹. 

 

4. Szybki start   

Krok 1. SprawdŸ wszystkie po³¹czenia kablowe. 
 
Nale¿y sprawdziæ poprawnoœæ wszystkich po³¹czeñ przed pod³¹czeniem odbiornika do 
Ÿród³a zasilania.  
 
Krok 2. W³¹cz telewizor i ustaw odpowiednie wejœcie dla Ÿród³a obrazu i dŸwiêku. 
 
Krok 3. W³¹cz odbiornik. 
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W³¹cz zasilanie odbiornika. Na ekranie pojawi siê najpierw logo Signal HD a nastêpnie 
przewodnik instalacji. Przewodnik jest wyœwietlany tylko wtedy, gdy odbiornik nie 
posiada w swej pamiêci ¿adnej listy kana³ów. Nale¿y dokonaæ wyboru j êzyka oraz 
kraju. Dostêpne s¹: jêzyk polski, angielski, czeski, wêgierski, chorwacki, portugalski. 
 
 
 

 
 

Przewodnik instalacyjny 
 

U¿yj przycisków góra/dó³ aby przesun¹æ kursor, a przycisków prawo/lewo aby wybraæ 
odpowiedni¹ opcjê. Naciœnij <MENU> aby pomin¹æ proces wyszukiwania kana³ów       
i przejœæ do menu odbiornika. 
 
 
Krok 4. Wyszukiwanie kana³ów. 
 
Nale¿y wybraæ opcjê Wyszukiwanie kana³ów aby zapisaæ wybrane ustawienia              
i  rozpocz¹æ proces automatycznego przeszukiwania pasma. Podczas t ej czynnoœci 
wyœwietlany jest pasek postêpu, jak równie¿ wyœwietlana jest lista znalezionych 
kana³ów telewizyjnych i radiowych. Aby przerwaæ proces wyszukiwania kana³ów 
nale¿y wcisn¹æ <EXIT> . Po zakoñczeniu ca³ego procesu, odbiornik prze³¹czy siê 
automatycznie na pierwszy znaleziony kana³. Jeœli ¿aden z kana³ów nie zostanie 
wykryty nale¿y sprawdziæ ustawienie anteny.  
 
Krok 5. Ogl¹danie telewizji 
 
Wkroczy³eœ w³aœnie w œwiat cyfrowej telewizji. Aby prze³¹czaæ siê miêdzy kolejnymi 
kana³ami u¿ywaj strza³ek na pilocie zdalnego sterowania lub wciœnij <OK>,                
a nastêpnie wybierz interesuj¹cy Ciê kana³.  
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MENU – INFORMACJE 

 

Po prawid³owym pod³¹czeniu i uruchomieniu odbiornika przechodzi on w tryb 

normalnej pracy. Jeœli sygna³ jest poprawny, odbiornik po w³¹czeniu wyœwietla 

ostatni, ogl¹dany przed wy³¹czeniem kana³.  

 

Menu g³ówne 

 

Naciœnij <MENU> na pilocie, aby wyœwietliæ g³ó wne menu odbiornika.  Do poruszania 

siê po menu s³u¿¹ klawisze strza³ek - <PRAWO/LEWO> do prze³¹czania siê miêdzy 

kolejnymi kartami menu oraz opcjami; <GÓRA/DÓ£> do poruszania siê po kartach 

menu. 

 

Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce karty menu: 

 

[Program] – edycja programu, EPG 

[Obraz] – format obrazu, rozdzielczoœæ, standard TV 

[Wyszukiwanie kana³ów] – automatyczne lub manualne skanowanie pasma 

[Czas] – ustawienia czasu 

[Opcje jêzykowe] – jêzyk OSD, napisów, audio 

[System] – kontrola rodzicielska, has³o systemowe, ustawienia fabryczne 

[USB] – multimedia, aktualizacja oprogramowania 

 

1. Wyszukiwanie kana³ów 

 

W celu wyszukania nowych kana³ów 

skorzystaæ nale¿y z zak³adki Wyszukiwanie 

kana³ów. U¿ytkownik do wyboru ma 2 

metody skanowania pasma: automatyczn¹ 

oraz manualn¹. W przypadku korzystania z 

manualnego przeszukiwania pasma konieczne 

jest podanie numeru kana³u VHF lub UHF, 

który ma zostaæ przeskanowany. 

Czêstotliwoœæ i szerokoœæ kana³u dobierane s¹ 

automatycznie (na podstawie wybranego wczeœniej kraju).  Pasek Jakoœæ pozwala na 

optymalizacjê ustawienia anteny.  

 

Po wyborze metody skanowania na ekranie  

telewizora wyœwietlona zostanie tablica,       

w której pojawiaæ siê bêd¹ odnalezione 

kana³y TV oraz ewentualnie kana³y radiowe. 

Pasek Postêp powinien wype³niæ siê w 100%. 

Aby przerwaæ przeszukiwanie nale¿y u¿yæ 

klawisza <EXIT>.  
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2. Wybór jêzyka OSD, napisów oraz audio 

 

Jeœli podczas instalacji, w Przewodniku 

instalacyjnym nie wybrano odpowiedniego 

jêzyka menu OSD, mo¿na tego dokonaæ w 

karcie Opcje jêzykowe . Do wyboru s¹: jêzyk 

polski, angielski, czeski, wêgierski, chorwacki 

oraz portugalski. Dodatkowo w karcie tej 

mo¿liwa jest zmiana jêzyka napisów DVB 

oraz jêzyka strumienia audio o ile jest on 

dostêpny. 

 

 

3. Ustawienie czasu 

 

W karcie Czas mo¿liwe jest dokonanie zmian 

w ustawieniach czasowych. Ustawienia te s¹ 

istotne z punktu widzenia poprawnego 

dzia³ania przewodnika programowego EPG 

oraz nagrywania. Dla odbiorników w Polsce 

wybraæ nale¿y opcjê Auto oraz Region 

Warszawa lub opcjê Manualna oraz strefê 

czasow¹ GMT+1. W kar cie Czas mo¿liwe jest 

równie¿ zaprogramowanie automatycznego 

wy³¹czenia odbiornika po up³ywie okreœlonego czasu (1-12 godzin). 

 

 

4. Sortowanie kana³ów zgodnie z LCN 

 

LCN, czyli Logical Channel Number, to numer 

kana³u przypisywany danemu programowi 

przez nadawcê sygna³u, ró¿ny od numeru 

rzeczywistego. Aby posortowaæ kana³y 

zgodnie z LCN w karcie Program, w opcji 

Sortuj wybraæ nale¿y wartoœæ „Zgodnie z 

LCN”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

5. Zmiana obrazu 

 

W karcie Obraz mo¿liwe jest dokonanie 

zmiany rozdzielczoœci obrazu. Obs³ugiwane  s¹ 

systemy NTSC, PAL oraz rozdzielczoœci: 480i, 

480p, 576i, 576p, 720i, 720p oraz 1080i. 

 

Dostêpne formaty obrazu to: 4:3 oraz 16:9, 

przy czym format 4:3 dostêpny jest w 

wersjach: Full, PS ( Pan Scan) oraz LB (Letter 

Box). 

 

 

6. Ustawienia systemowe 

 

6.1 Kontrola rodzicielska 

Nale¿y skorzystaæ z tej opcji, aby 

uniemo¿liwiæ dzieciom ogl¹danie treœci tylko 

dla doros³ych. 

 

6.2    Zmiana has³a systemowego  

Aby zmieniæ has³o systemowe nale¿y 

wprowadziæ stare has³o, a nastêpnie 

dwukrotnie nowe has³o potwierdzaj¹c   

przyciskiem <OK>. Domyœlne ustawione jest has³o 000000. 

 

6.2 Informacje o systemie 

Pole Informacje umo¿liwia dostêp do danych dotycz¹cych odbiornika: m odelu, wersji 

oprogramowania oraz wersji hardware’u. 

 

6.3 Powrót do ustawieñ fabrycznych 

Aby przywróciæ ustawienia fabryczne nale¿y wybraæ pole Ustawienia fabryczne oraz 

zatwierdziæ <OK>. 

 

6.4 Aktualizacja oprogramowania 

Najnowsza wersja oprogramowania dostêpna jest zawsze na stronie www.dipol.com.pl 

w dziale Download oraz w karcie produktu (kod towaru: A99250). Plik z 

oprogramowaniem nale¿y œci¹gn¹æ oraz skopiowaæ na przenoœn¹ pamiêæ flash. Plik 

powinien zostaæ skopiowany do g³ównego katalogu. Pamiêæ nale¿y podpi¹æ do wejœcia 

USB tunera. 

 

Aby zaktualizowaæ oprogramowanie odbiornika nale¿y przejœæ do karty USB oraz 

wybraæ opcjê Aktualizacja software’u. Odbiornik wy³¹czy siê automatyczni e, po czym 

nast¹pi aktualizacja oprogramowania. Ca³y proces trwa oko³o minuty.  
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W trakcie aktualizacji zabronione jest wy³¹czanie odbiornika lub od³¹czanie 

pamiêci zewnêtrznej. 

 

 
Proces aktualizacji oprogramowania  

 

7. Kana³y ulubione 

 

W odbiorniku mo¿liwe jest zdefiniowanie listy ulubionych programów. Aby tego 

dokonaæ nale¿y przejœæ do karty Program, a  nastêpnie wybraæ opcjê Edycja Programu 

oraz przycisk <FAV>. Poruszanie po menu obraz wybór opcji jest intuicyjny. 

Wszystkie dostêpne aktualnie opcje opisane s¹ na dole ekranu. 

 

8. EPG – Elektroniczny Przewodnik Programowy 

 

Dzia³anie EPG uzale¿nione jest od tego, czy dany nadawca sygna³u udostêpnia tak¹ 

funkcjê. Odbiornik w czytelny sposób umo¿liwia prezentacjê terminarza i opisów 

programów. Wszystkie polskie znaki powinny dzia³aæ prawid³owo. Poruszanie siê po 

przewodniku (godziny, dni) odbywa siê przy wykorzystaniu klawiszy strza³ek.  

 

9. Nagrywanie 

 

Nagrywania programów telewizyjnych mo¿liwe jest po pod³¹czeniu do odbiornika 

zewnêtrznego noœnika danych. Odbiornik rozpoznaje pamiêci sformatowane w 

systemie FAT32 oraz NTFS, przy czym czêœæ noœników sformatowana w systemie 

NTFS mo¿e nie dzia³aæ prawid³owo.  

 

Przed rozpoczêciem nagrywania nale¿y upewniæ siê, ¿e na noœnik dysponuje 

odpowiedni¹ iloœci¹ wolnego miejsca. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e programy nadawane w 

jakoœci HD mog¹ zajmowaæ nawet kilkanaœcie Gigabajtów.  
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9.1 Formatowanie noœnika danych 

Mo¿liwe jest sformatowanie noœnika danych podpiêtych do odbiornika. Aby tego 

dokonaæ nale¿y przejœæ do karty USB, wybraæ opcjê Konfiguracja PVR, a  nastêpnie 

opcjê Format. Mo¿liwe jest dokonanie formatowania w systemie FAT32 lub NTFS.  

Po wyborze odpowiedn iego systemu, nale¿y wybraæ noœnik (podœwietlenie) oraz 

potwierdziæ wybór.  

 

9.2  Nagrywanie aktualnie ogl¹danego programu 

Aby rozpocz¹æ nagrywanie aktualnie ogl¹danego programu nale¿y nacisn¹æ przycisk 

<REC> na pilocie zdalnego sterowania. Na ekranie tele wizora pojawi siê odpowiednia 

informacja. Aby zakoñczyæ nagrywanie nale¿y wcisn¹æ przycisk <STOP>. 

 

Odbiornik tworzy na noœniku danych katalog PVR RECORD , w którym automatycznie 

umieszcza nagrania – pliki o rozszerzeniu *. pvr. Nazwa pliku mo¿e zostaæ zmieniona 

przy u¿yciu pilota zdalnego sterowania. Procedurê t¹ opisano w dalszej czêœci 

instrukcji.  

 

9.3 Nagrywanie programu z EPG i nagrywanie czasowe 

Mo¿liwe jest nagranie wybranego z pozycji dostêpnej w elektronicznym przewodniku 

po programach (EPG). Aby skorzystaæ z tej funkcji nale¿y wejœæ do EPG, wybraæ 

odpowiedni program i pod¹¿aæ za instrukcjami na dole ekranu.  Nagrywanie czasowe 

umo¿liwia zdefiniowanie rozpoczêcia i zakoñczenia nagrywania o okreœlonych przez 

u¿ytkownika godzinach. 

 

10 Multimedia 

 

Odbiornik naziemnej telewizji cyfrowej Signal HD-507 jest równie¿ 

pe³nowartoœciowym odtwarzaczem plików multimedialnych.  

 

 

 
Menu Multimediów 



15 
 

 

Mo¿liwe jest odtwarzanie zdjêæ, plików audio oraz plików wideo. Obs³ugiwane s¹ 

nastêpuj¹ce formaty plików: 

Muzyka: MP3, WMA 

Zdjêcia: JPEG, BMP, PNG  

Filmy: MKV, AVI, VOB, M OV, DivX  

 

Nale¿y zwróciæ uwagê na mo¿liwoœæ odtwarzania plików otwartego standardu 

Matroska (MKV). Format ten umo¿liwia kompresjê kana³ów w jakoœci High Definition . 

Cechuje go dobra jakoœæ wideo oraz niewielki rozmiar plików. 

 

Aby przejœæ do odtwarzania plików multimedialnych nale¿y przejœæ do karty USB, a 

nastêpnie wybraæ jedn¹ z dostêpnych opcji: 

 

[Muzyka] – odtwarzanie plików muzycznych 

[Foto] – odtwarzanie zdjêæ i obrazów 

[Film] – odtwarzanie plików wideo 

[PVR] – odtwarzanie nagranych wczeœniej plików 

 

Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, i¿ odtwarzacz rozpoznaje formaty plików zgodne           

z wybrana wczeœniej opcj¹, tzn. np. po wyborze opcji Foto i przejœciu do katalogu,      

w którym znajdowaæ siê bêd¹ pliki muzyczne, nie bêd¹ one widoczne.   
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Specyfikacja techniczna 

 

 

  

Tuner   

Z³¹cze antenowe IEC 16902 (¿eñskie) 

Pasmo wejœciowe   174 - 230MHz; 470 - 862MHz 

Liczba wejœæ RF 1 

Impedancja wej. 75 ohm 

Z³¹cze RF OUT IEC 169-2 (mêskie) 

 

Demodulacja 

Standard ETSI EN300 744 

Tryby Guard Int. 1/32,1/16,1/8 czasu trwania symbolu 

FEC  1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 

Obs³ugiwane noœne Wsparcie wszystkich trybów (hierarhiczny/niehierarhiczny) 

? m? ula? a  ? ? M( QP? ? ? 16? ? 64? 2? a?  8K  

Szerokoœæ kana³u ? 8 M?  

 

Dekoder Video 

Standard ISO/IEC 13818-2 oraz ISO/IEC 14496-10 

Strumieñ 

? a? p? t? y  

? O? ?  13818 -1 

? ? d? a? ?

v? ?  

Rozdzielczoœæ 

MP? -2 ? /H? ( MP@ML ? az MP? L ),   MP? -? ? 264? ?  

? /HD  

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i 

? ? a? ? razu  4? , 16?  

 

 

 



17 
 

 

Dekoder audio 

Standard ISO/IEC13818-3 TR1011154 

Dekodowanie audio MPEG-1, MPEG-2 Layer I & II, Dolby Digital Audio, WMA,       

HE-AAC Digital Audio 

Dolby Digital    

(AC-3) 

Downmix do stereo (równie¿ w przypadku HDMI).                 

Dla wyjœæ cyfrowych, mo¿liwoœæ L-PCM stereo  

Próbkowanie 32 kHz, 22.1 kHz, 44.1KHz,48 kHz 

 

Multimedia 

Formaty video AVI, VOB, MOV, MKV, DivX 4.X~5.X 

Formaty audio WMA, MP3 

Formaty zdjêæ JPEG, BMP, PNG, MJPEG 

Z³¹cze USB USB 2.0 

 

Napisy & Teletekst 

Napisy DVB Subtitle 

Teletekst EBU TELETEXT 

 

Inne 

Temperatura pracy 0…40°C 

Napiêcie wejœciowe ? 100? 30?  50? 0Hz  

Pobór mocy Max 8W 

 

 

 

Firma Dipol zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek, zmian lub 
t³umaczenia Instrukcji obs³ugi bez wczeœniejszego powiadomienia o takich 
zmianach. Z tego wzglêdu zaleca siê regularne odwiedzanie naszej witryny 
internetowej w celu uzyskania najnowszych informacji. 
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ANTENY DVB-T 
 
U¿ytkownikom, którzy nie zakupili jeszcze zestawu antenowego polecamy zakup 
jednej z kompaktowych anten DVB-T Signal.  
 
Anteny w wersji wewnêtrznej i zewnêtrznej przeznaczone s¹ do miejsc                       
o dobrym i œrednim poziomie sygna³u telewizyjnego. W praktyce, w przypadku anteny 
zewnêtrznej przek³ada siê to na odleg³oœæ do oko³o 30km od nadajnika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Urz¹dzenia posiadaj¹ bardzo dobre parametry szumowe dziêki zastosowaniu wysokiej 

klasy wzmacniacza  niskoszumowego. Anteny mog¹ odbieraæ sygna³y z polaryzacji 

pionowej i poziomej. Posiadaj¹ zintegrowany filtr GSM/3G. 

Wiêcej informacji na stronie www.dipol.com.pl 
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IMPORTER 

DIPOL Szyd³owski i Wspólnicy Spó³ka Jawna 

Siedziba: 
31-587 Kraków, ul. Ciep³ownicza 40 
Tel. +48 - 12 644 29 13 
 


