
Jak podłączyć i wykonać konfigurację 
na dekoderze DVB-T2? 
 
Jeżeli właśnie dokonałeś zakupu dekodera DVB-T2 i chcesz go podłączyć do telewizora oraz 
przeprowadzić konfigurację, za pomocą tego poradnika dowiesz się jak to zrobić. 

 
Przykładowy schemat przedstawiający podstawowe rodzaje złączy w dekoderze.   

 

 

Nr.1 Wejście RF IN – złącze do podłączenia przewodu (kabla antenowego) z sygnałem DVB-T/T2 
Nr.2 Wyjście HDMI – Wyjście cyfrowe sygnału wideo i audio, do podłączenia kabla HDMI 
Nr.3 Wyjście SCART – Wyjście sygnału analogowego wideo i audio, do podłączenia kabla SCART  
Nr.4 Kabel zasilający (AC 110-240V, ~50/60Hz) – do podłączenia do domowego gniazdka zasilania 

 

 Przykładowy schemat opisujący pilot dekodera  
Pamiętaj, by wkładając baterie do pilota, zwrócić uwagę ̨na właściwą ̨ biegunowość́ (oznaczenie +/- 
widoczne w komorze baterii). 

 

 



 Podłączenie do zasilania  
 

1. Odbiornik cyfrowy nie powinien być podłączany do sieci elektrycznej, dopóki 
urządzenie nie zostanie w pełni podłączone do sygnału i telewizora. Zapobiega to 

uszkodzeniu odbiornika cyfrowego lub innych komponentów. 
2. Po wykonaniu wszystkich połączeń́ zgodnie z poniższymi punktami, należy podłączyć 

odbiornik do zasilania. 

 

 Podłączenie do telewizora  
 

1. Proszę podłączyć przewód HDMI do telewizora i do wyjścia HDMI dekodera (złącze nr.2 
na schemacie).  

2. Aby korzystać z możliwości odbioru kanałów w lepszej, jakości HD, konieczne jest 

podłączenie dekodera do telewizora za pomocą kabla HDMI.  
3. Opcjonalnie można również podłączyć odbiornik do telewizora w trybie analogowym. 
4. Dokonując połączenia przewodem EURO-SCART (złącze nr.3 na schemacie). 

 

Przykładowa grafika pokazująca podłączenie telewizora kablem HDMI lub EURO - 
SCART.  

 

 
 

 
 

 Podłączenie przewodu antenowego 
 

1. Proszę podłączyć przewód z anteny DVB-T/T2 do wejścia RF IN w dekoderze.  
2. Uwaga: Dotychczas najprawdopodobniej przewód antenowy miałeś podłączony do 

telewizora.  



3. Podłączając dekoder należy przewód antenowy odłączyć od telewizora i podłączyć do 
dekodera.  

 
 

 Pierwsze uruchomienie 
 

1. Po podłączeniu dekodera do telewizora oraz przewodu antenowego do dekodera 

możesz podłączyć dekoder do domowego zasilania sieciowego (gniazdka 
elektrycznego). Upewnij się, że telewizor jest włączony.  

2. Włącz dekoder przyciskiem On/Off na pilocie lub przyciskiem On/Off umieszonym na 

dekoderze. 
3. Jeśli telewizor jest odpowiednio wyposażony, automatycznie wykryje dekoder i 

przełączy się ̨na odpowiednie źródło sygnału. 

4.  Jeśli telewizor sam nie wykryje dekodera, czyli nie wyświetli się menu nowego 
dekodera, musisz ręcznie ustawić właściwe źródło sygnału.  

5. Pilotem do telewizora przełącz źródło sygnału na właściwe złącze HDMI lub SCART 

telewizora, do którego został wpięty kabel.  
6. W razie problemu z odnalezieniem funkcji przełączania źródła sygnału sprawdź  

instrukcje obsługi telewizora. 
7. Jeśli wszystko zostało dobrze podłączone, po chwili powinieneś zobaczyć menu 

dekodera na ekranie telewizora.  
 

 Pierwsza konfiguracja  

 
1. Pamiętaj, że sterowanie menu dekodera i nawigacją, odbywa się za pomocą pilota do 

dekodera.  

2. Pilotem należy celować w kierunku dekodera.  
3. Po pierwszym uruchomieniu dekodera należy skonfigurować odbiornik.  
4. Przy pomocy przycisków strzałek proszę wybrać język menu  (często używany skrót 

OSD) oraz kraj, w jakim odbiornik będzie działał.  
5. Następnie przy pomocy przycisku OK, proszę zatwierdzić wybór. 

 

Uwagą! Podczas pierwszej konfiguracji dekoder może dać możliwość zmiany innych 
parametrów np.:  
o format obrazu (Wybierz 4: 3 dla kineskopowego telewizora lub 16: 9 dla płaskiego 

telewizora (LCD, LED). Możesz także wybrać opcję, że twój telewizor automatycznie 

ustawi format obrazu.)  
o styl menu (wybierz kolor menu) 
o czas (Wybierz, czy chcesz korzystać z automatycznego czasu letniego.  Jest to 

istotne dla prawidłowego działania EPG – elektronicznego przewodnika po 
programach.) 

o tryb wyszukiwania (wybierz tryb automatyczny dla kanałów DVB-T/T2, jest też 

możliwość ręcznego wyszukiwania kanałów) 
o zasilanie anteny (można aktywować wzmacniacz antenowy)  

 

Jeśli nie jesteś pewien tych zmian, pozostaw je na ustawieniach domyślnych. 
 



Przykładowe menu konfiguracji 

 
 

 
 

 Pierwsze skanowanie/wyszukiwanie kanałów 

 
1. Po skonfigurowaniu odbiornika, naciśnij przycisk OK na pilocie i przejdź dalej, aby 

zacząć wyszukiwanie kanałów telewizyjnych.  

2. Upewnij się, czy antena jest prawidłowo podłączona i ustawiona. Jeśli dekoder ma 
problem z wyszukiwaniem kanałów, możliwe, że istnieje potrzeba właściwego 
ustawienia anteny.  

3. Po wybraniu wyszukiwania automatycznego, dekoder może zapytać czy przed 
wyszukiwaniem usunąć wszystkie programy.  

4. Wybór proszę zatwierdzić przyciskiem "OK”. Programy zostaną wyszukane i dodane do 

listy programów automatycznie. 
 

Przykładowe menu w trakcie wyszukiwania kanałów 
 

 
 

Uwaga! Standardowo dekodery wyszukują kanały DVB-T/T2 według specyfikacji dla 
danego kraju. Domyślnie wybrany kraj zależy od zastosowanej konfiguracji początkowej. 

Ustawienie to można zmienić w menu.  
 



5. Po zakończeniu wyszukiwania naciśnij przycisk OK i wtedy odbiornik zacznie 
wyświetlać pierwszy wyszukany kanał.  

6. Użyj przycisku OK, aby wyświetlić listę kanałów. 
 

 

 Ważne! Najczęściej występujące problemy techniczne 
 

Problem  Potencjalny powód  Możliwe rozwiązanie  

Brak obrazu  Brak podłączonego zasilania  Podłącz zasilanie  

Dekoder wyświetla 

informacje „Brak 
sygnału”  

Niepodłączony przewód anteny 

DVB-T/T2 lub 
Źle ustawiona antena  

Podłącz przewód antenowy z 

sygnałem DVB-T/T2 
Ustaw poprawnie antenę  

Brak dźwięku z 
głośników  

Brak lub nieprawidłowe 
podłączenie kabla audio 
lub 

Wciśnięty przycisk MUTE  

Proszę̨ podłączyć kabel audio 
poprawnie 

lub 
Proszę̨ wcisnąć przycisk 
MUTE  

Tylko dźwięk 
dostępny, brak 

obrazu na TV  

Rozdzielczość nieobsługiwana 
przez TV 

lub 
Niepoprawne połączenie AV lub 
Program jest programem 
radiowym  

Proszę̨ zmienić rozdzielczość 
lub 
Sprawdzić połączenie audio / 
wideo 

lub 
Proszę̨ wcisnąć przycisk 
TV/Radio na pilocie  

Pilot zdalnego 
sterowania nie 
działa  

Wyczerpane baterie 

lub 
Pilot zdalnego sterowania nie 
jest zwrócony do dekodera lub 
jest zbyt daleko  

Zmień́ baterie 

lub 
Ustaw poprawnie pilota 
zdalnego sterowania, przybliż̇ 
pilota do dekodera  

 
W razie problemów technicznych możesz skontaktować się z producentem swojego 

dekodera.   



Infolinie: 
 

Marka  nr. Telefonu Godziny pracy  

Manta (+48) 22 123 96 60 9:00-17:00 

Sencor (+48) 22 102 16 90, wewnętrzny 2 8:00-16:00 

Ferguson 

(+48) 65 511 70 74 wew. 22 lub (+48) 508 661 

433 8:00-15:00 

Skymaster (+48) 91 461 49 09 8:00-16:00 

Technisat (+48)713 104 000 8:00-16:00 

Comsat (+48) 61 867 71 00, (+48) 61 867 71 10 9:00-17:00 

Wiwa (+48) 22 654 76 66 8:30-15:30 

Media-tech (+48) 22 760 39 81, (+48) 22 760 39 82 8:00-16:00 

Esperanza (+48) 22 721 35 71 9:00-17:00 

Kruger&Matz (+48) 25 685 00 88 8:00-16:00 

Opticum (+48) 572 363 082 8:00-15:00 

SmartGPS (+48) 572 903 313 10:00-18:00 

Tesla (+48) 609 996 999 10:00-17:00 

 

tel:+48221239660

