
PLATFORMA CYFROWA ESPOL HDTV

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI)

(wersja 1.2)

WSTĘP
MAG 200 jest  multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora 
oraz sieci telekomunikacyjnej operatora zapewnia dostęp do usług oferowanych 
w ramach Platformy Espol HDTV.

WARUNKI UŻYTKOWANIA
Przekazane Państwu urządzenie operatora należy użytkować zgodnie z niniejszą 
instrukcją.  Otwieranie  obudowy  lub  inne  próby  ingerencji  w  urządzenie  będą 
traktowane jako naruszenie warunków umowy.

BEZPIECZEŃSTWO
Urządzenia zostały wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi standardami 
bezpieczeństwa,  mimo  to  w  trakcie  eksploatacji  należy  przestrzegać  kilku 
podstawowych zasad:

• przed  podłączeniem  odbiorników  do  prądu  należy  sprawdzić  czy 
wszystkie  kable  zasilające  są  prawidłowo  włożone  i  dociśnięte  w 
odpowiednich gniazdach, wtyki przewodów muszą być łatwo dostępne;

• przed  odłączeniem  kabla  zasilającego  od  urządzeń  należy  najpierw 
odłączyć je z gniazda sieciowego;

• w czasie burzy, a także podczas dłuższej nieobecności należy wyłączyć 
urządzenie z prądu;

• kable  należy  chronić  przed  uszkodzeniami  (m.  in.  przetarciem, 
naderwaniem, zgnieceniem, przerwaniem), w razie uszkodzenia należy je 
wymienić na nowe;

• nie  wolno  demontować  przekazanych  urządzeń  i  dokonywać  w  nich 
samodzielnych  napraw,  ingerencja  nieupoważnionej  osoby  może 
prowadzić do porażenia prądem;

• nie wolno umieszczać urządzenia w ciasnej przestrzeni,  dla poprawnej 
wentylacji należy zachować co najmniej 10 cm odstępu z każdej strony 
urządzenia,  zasłony  i  inne  przedmioty  nie  mogą  zakrywać  otworów 
wentylacyjnych  urządzenia,  nie  wolno  stawiać  urządzenia  na  innym 
urządzeniu elektronicznym;

• nie wolno stawiać urządzenia, pilota ani baterii w pobliżu otwartego ognia 
lub  innych  źródeł  ciepła  ani  wystawiać  ich  na  bezpośrednie  działanie 
promieni słonecznych;

• z urządzenia wolno korzystać tylko w pomieszczeniach, należy je chronić 
przed  wodą,  wilgocią  i  naczyniami  wypełnionymi  cieczami,  jakikolwiek 
kontakt urządzeń z wodą może spowodować porażenie prądem;

• urządzenie czyścić jedynie suchą ścierką, nie wolno używać detergentów 
mogących  przedostać  się  do  środka  urządzenia  przez  otwory 
wentylacyjne.
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ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zestaw MAG 200 składa się z następujących elementów:
• dekoder MAG200 (w wersji MAXI lub MINI);
• pilot zdalnego sterowania;
• baterie do pilota;
• kabel 3xRCA (cinch).

PANEL PRZEDNI

Na przednim panelu urządzenia znajdują się:
1. wyświetlacz LCD 

(tylko wersja MAXI);
2. diody informacyjne;
3. zwiększenie 

poziomu głośności;
4. zmniejszenie 

poziomu głośności;
5. poprzedni kanał;
6. następny kanał;
7. przycisk usypiania / 

uruchamiania 
urządzenia;

8. gniazdo USB 
(nieobsługiwane).

strona 2

1 3 4

65

2 7

28

wersja MINI

wersja MAXI



PANEL TYLNY

Na tylnym panelu urządzenia znajdują się:
1. cyfrowe wyjście obrazu i dźwięku HDMI;
2. gniazdo do podłączenia do sieci operatora RJ-45;
3. analogowe wyjście obrazu Y-Pr-Pb;
4. analogowe wyjście obrazu CVBS;
5. analogowe wyjście dźwięku kanał lewy;
6. analogowe wyjście dźwięku kanał prawy;
7. cyfrowe współosiowe wyjście dźwięku S/PDIF (RCA);
8. analogowe wyjście obrazu S-VIDEO;
9. cyfrowe optyczne wyjście dźwięku S/PDIF (TOSLINK);
10. gniazdo do podłączenia zasilacza;
11. analogowe wyjście obrazu i dźwięku SCART;
12. wyłącznik zasilania;
13. gniazdo USB (nieobsługiwane).

wersja MINI

wersja MAXI
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INSTALACJA DEKODERA

 1. Połączyć wyjście dekodera z wejściem odbiornika telewizyjnego / monitora / 
rzutnika / zestawu muzycznego za pomocą jednego z pokazanych sposobów:

 2. Podłączyć dekoder do sieci telekomunikacyjnej operatora.
 3. Ustawić  urządzenie  w  miejscu  dobrze  wentylowanym  i  jednocześnie 

widocznym z pozycji osoby oglądającej (sterowanie pilotem).
 4. Włożyć baterie do pilota.
 5. Podłączyć kabel zasilający do sieci elektrycznej (wersja MAXI) lub zasilacz do 

sieci elektrycznej oraz kabel zasilający do dekodera (wersja MINI).
 6. Włączyć dekoder przyciskiem na tylnym panelu (wersja MAXI).

strona 4

kabel HDMI, cyfrowy obraz i dźwięk, najwyższa jakość,
możliwość ustawienia obrazu wysokiej rozdzielczości HD

kabel 3xRCA (cinch), cyfrowy obraz, możliwość ustawienia
wysokiej rozdzielczości HD, należy

dodatkowo podłączyć dźwięk

kabel 1xRCA (cinch), analogowy obraz najniższej jakości,
należy dodatkowo podłączyć dźwięk

kabel S-Video, analogowy obraz najniższej jakości,
należy dodatkowo podłączyć dźwięk

kabel SCART, analogowy obraz najniższej jakości,
analogowy dźwięk

kabel 1xRCA (cinch), cyfrowy dźwięk, podłączenie do
telewizora lub zestawu muzycznego
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kabel 2xRCA (cinch), analogowy dźwięk,
kanał lewy L i prawy R

kabel optyczny TOSLINK, cyfrowy dźwięk, podłączenie do
telewizora lub zestawu muzycznego



 7. Włączyć  odbiornik  telewizyjny  i  ustawić  źródło  sygnału  zgodne 
z podłączeniem kabla od dekodera.

 8. Pierwsze uruchomienie może trwać nawet kilka minut – w tym czasie ekran 
może  być  czarny. Po  prawidłowym  załadowaniu  wszystkich  ustawień 
wyświetli się ekran logowania.

 9. Za pomocą pilota wprowadzić kod PIN (przekazany podczas montażu usługi).

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

OBSŁUGA PILOTA
Na poniższych rysunkach (w zależności od posiadanego modelu) przedstawiony 
jest opis klawiszy, jakie znajdują się na pilocie. Ten sam rysunek jest dostępny 
podczas korzystania z telewizji po wciśnięciu żółtego przycisku na pilocie.
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WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE DEKODERA
Dekoder można uśpić  za pomocą przycisku POWER („Włącz /  Wyłącz STB”). 
Uśpiony dekoder można ponownie włączyć za pomocą tego samego przycisku.

WPROWADZANIE NUMERU PIN
Numer PIN można wprowadzić za pomocą przycisków „0” - „9”. W razie pomyłki, 
wpisane  cyfry  można  usunąć  za  pomocą  przycisku  BACK  („Popraw”).  Po 
wpisaniu  poprawnego  numeru  PIN,  należy  zatwierdzić  go  przez  wciśnięcie 
przycisku OK.

ZMIANA KANAŁU
Do zmiany kanału telewizyjnego, użyć można przycisków:

• „następny / poprzedni kanał”,
• strzałek w dół i w górę (następny i poprzedni kanał),
• strzałek w lewo i w prawo (skok o 5 kanałów w tył i w przód),
• przycisków „0” - „9”, wybierając numer kanału.

USTALANIE POZIOMU GŁOŚNOŚCI
Poziom  głośności  można  dostosować  za  pomocą  przycisku  VOL 
(„Głośniej/ciszej”).  Dźwięk  może  zostać  tymczasowo  całkowicie  wyłączony  za 
pomocą  przycisku  MUTE  („Wyciszenie  dźwięku).  Ponowne  jego  wciśnięcie 
spowoduje przywrócenie ostatniego poziomu głośności. 
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ZMIANA PROPORCJI OBRAZU
Zmiany  proporcji  wyświetlanego  obrazu  dokonać  można  przez  wciśnięcie 
czerwonego  przycisku  pilota.  Funkcja  ta  dostępna  jest  jedynie  w  trybie 
pełnoekranowym.  Podobną  funkcję  może  posiadać  telewizor.  Odpowiednie 
rezultaty można uzyskać jedynie odpowiednio dobierając oba ustawienia.

ZMIANA JĘZYKA PROGRAMU
Niektóre kanały telewizyjne nadawane są jednocześnie w kilku językach. Zmianę 
ścieżki dźwiękowej dokonujemy przez wciśnięcie zielonego przycisku pilota.

NAWIGACJA
Ekranem głównym jest ekran w trybie podglądu. Zawsze można do niego wrócić 
wciskając  przycisk  EXIT  na pilocie.  Możemy  przejść  do  innego  ekranu  (np. 
pomocy lub menu konfiguracyjnego) za pomocą odpowiednich przycisków pilota. 
Powrót do poprzedniego ekranu jest możliwy za pomocą przycisku BACK.

OGLĄDANIE TELEWIZJI
Telewizję oglądać można w dwóch trybach – poglądu oraz pełnego ekranu. Tryby 
te przełącza się za pomocą przycisku OK na pilocie.

EKRAN W TRYBIE PODGLĄDU
Na ekranie  w trybie  podglądu jest  wyświetlana lista  kanałów,  podgląd kanału, 
obszar miniEPG (przewodnik po kanałach) oraz ekran w trybie pełnoekranowym.

EKRAN W TRYBIE PEŁNOEKRANOWYM
Na ekranie w trybie pełnoekranowym jest wyświetlana nazwa aktywnego pakietu 
kanałów  oraz  obszar  miniEPG  (przewodnik  po  kanałach).  Informacje  te 
wyświetlają się przez kilka sekund po włączeniu kanału i znikają automatycznie. 
Ich  ponowne wyświetlenie  możliwe  jest  za  pomocą niebieskiego  przycisku  na 
pilocie.

MENU KONFIGURACYJNE
Ekran menu konfiguracyjnego podzielony jest na sekcje, z których każda zawiera 
kilka elementów do wyboru. W każdej grupie w danej chwili tylko jeden element 
może być  aktywny (jego  kolor  jest  czerwony).  Za  pomocą strzałek  na  pilocie 
(góra/dół) możliwa jest nawigacja po elementach menu. Przycisk „OK” służy do 
aktywacji aktualnie wybranej opcji. Aktywacja opcji „Zapisz” powoduje zapisanie 
wybranych ustawień.  Aby anulować wybrane ustawienia  należy wyjść  z  menu 
konfiguracyjnego bez zapisywania ustawień (patrz punkt „Nawigacja”).

ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU
Istnieje możliwość wyboru rozdzielczości obrazu. Aby uzyskać najlepszą jakość 
obrazu należy ustawić najwyższą rozdzielczość, którą obsługuje podłączony do 
dekodera telewizor (dotyczy to w szczególności kanałów nadawanych w wysokiej 
rozdzielczości - HD). Dostępne są następujące możliwości:
– PAL (576i) – tryb zapewnia najniższą jakość obrazu i powinien być obsługiwany 
przez każdy telewizor, dostępny na wszystkich wyjściach,
– 576p – jakość obrazu wyższa niż PAL, dostępny na wyjściu HDMI oraz Y-Pr-Pb.
–  720p  –  średnia  rozdzielczość  obrazu,  tryb  obsługiwany  przez  większość 
telewizorów z wejściem cyfrowym, dostępny na wyjściach HDMI oraz Y-Pr-Pb,
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– 1080i – najwyższa dostępna rozdzielczość obrazu, nie wszystkie telewizory ją 
obsługują, tryb dostępny na wyjściach HDMI oraz Y-Pr-Pb.
Zmiana ustawień rozdzielczości powoduje konieczność ponownego uruchomienia 
urządzenia. 

WYŚWIETLANIE PODGLĄDU
Ustawienie  to  zmienia  zachowanie  urządzenia  podczas  oglądania  telewizji  w 
trybie podglądu. Dostępne są dwie opcje:

• natychmiast -  podgląd kanału jest wyświetlany natychmiast po zmianie 
kanału na liście kanałów,

• po wciśnięciu OK - po zmianie kanału na liście kanałów podgląd nie jest 
wyświetlany dopóki nie zostanie wciśnięty przycisk OK na pilocie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Poniżej podajemy sposób na usunięcie typowych problemów z dekoderem:

OBJAWY SPOSÓB ROZWIĄZANIA PROBLEMU
Brak obrazu i / lub 
dźwięku, nie wyświetla 
się ekran logowania

należy sprawdzić zasilanie oraz połączenia dekodera z innymi urządzeniami 
(docisnąć wtyki kabli), jeśli to nie pomoże należy wyłączyć i ponownie włączyć 
urządzenie za pomocą przycisku na tylnym panelu

Brak dźwięku, jest obraz
należy zmienić ścieżkę dźwiękową zielonym przyciskiem na pilocie, jeśli to nie 
pomoże należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie za pomocą przycisku na 
tylnym panelu

Brak obrazu po zmianie 
rozdzielczości bądź 
pojawia się ekran 
informujący o braku 
obsługi danej 
rozdzielczości

po zmianie rozdzielczości ekranu dekoder uruchomia się ponownie i wyświetlany 
jest ekran ładowania, a po nim ekran logowania, przy braku tego obrazu poczekaj 
aż na wyświetlaczu LCD na przednim panelu urządzenia pojawi się napis „PIN” a 
następnie wciśnij czterokrotnie szybko niebieski przycisk na pilocie aby ustawić 
rozdzielczość PAL (dla wyjścia analogowego) lub wciśnij czterokrotnie szybko 
czerwony przycisk na pilocie aby ustawić rozdzielczość 720p (dla wyjścia HDMI 
oraz YPrPb)

Po uruchomieniu 
dekodera widać jedynie 
ekran ładowania, nie 
wyświetla się ekran 
logowania

sprawdź co jest wyświetlone na przednim panelu LCD (w wersji MAXI):
GO, 150, 200 – poczekaj, trwa ładowanie,
100 – trwa pobieranie konfiguracji sieciowej, jeśli ładowanie zatrzyma się na dłużej 
niż kilkadziesiąt sekund sprawdź czy kabel sieciowy jest poprawnie podłączony,
Pin – ekran logowania jest załadowany i powinien być wyświetlony, jeśli tak nie 
jest, a strona ładowania była wyświetlana, prawdopodobnie Twój telewizor nie 
obsługuje ustawionej rozdzielczości, należy zmienić rozdzielczość w sposób 
opisany powyżej

Występują problemy z 
użyciem magnetowidów i 
nagrywarek DVD

urządzenie wyposażone jest w system ochrony treści Macrovision APS, który 
uniemożliwia nagrywarkom DVD oraz magnetowidom nagrywanie obrazu za 
pomocą złącz analogowych dekodera, zabezpieczenia tego nie da się wyłączyć

Problemy z obrazem i 
dźwiękiem przy 
podłączeniu kablem 
SCART

urządzenie może nie działać poprawnie w przypadku użycia standardowego kabla 
SCART (po obu stronach zakończonego tym samym złączem SCART), ustaw 
wejście SCART swojego telewizora na tryb Composite (zamiast RGB) lub użyj 
kabla pozbawionego przewodu numer 16

Zanim pojawi się ekran 
logowania przez 
kilkadziesiąt sekund 
ekran jest czarny

jest to normalne podczas ładowania oprogramowania

Jeżeli problemu nie udało się rozwiązać, prosimy o kontakt z Biurem Technicznym 
pod numerem telefonu 91 3333344 lub Biurem Obsługi  Klienta  pod numerem 
telefonu 91 3333333.
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