
PLATFORMA CYFROWA ESPOL HDTV

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H
(wersja 1.0.9)

1. Wstęp

Zyxel  STB-1001H jest  multimedialnym dekoderem, który  po podłączeniu do telewizora oraz sieci  telekomunikacyjnej 
operatora zapewnia dostęp do usług oferowanych w ramach Platformy Espol HDTV.

2. 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.

3. 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 urządzeń,

• przed odłączeniem kabla zasilającego od urządzeń należy najpierw odłączyć je z gniazda sieciowego,
• nie  wolno  demontować  przekazanych  urządzeń,  ingerencja  nieupoważnionej  osoby  może  prowadzić  do 

porażenia prądem,
• jakikolwiek kontakt urządzeń z wodą może powodować zagrożenie porażeniem prądem.

4. Zawartość zestawu

Zestaw ZyXEL 1001H składa się z następujących elementów:
• dekoder ZyXEL 1001H,
• zasilacz sieciowy,
• pilot zdalnego sterowania,
• baterie do pilota,
• kabel chinch-euro.

5. Diody informacyjne
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PILOT
- mruga kolor zielony tylko w 
czasie odbierania sygnału z 
pilota

SIEĆ OPERATORA
- świeci/mruga kolor zielony gdy dekoder ma połączenie z siecią 
operatora
- nie świeci gdy dekoder nie ma połączenia z siecią operatora

ZASILANIE
- nie świeci gdy dekoder jest wyłączony lub brak zasilania
- świeci kolor zielony gdy dekoder jest włączony
- mruga kolor zielony gdy dekoder jest w trakcie uruchomienia
- świeci kolor czerwony gdy dekoder jest w trybie uśpienia



6. Panel tylny

7. Instalacja dekodera

1. Podłączyć kabel zasilający do dekodera.

2. Połączyć wyjście dekodera z wejściem odbiornika telewizyjnego/monitora/rzutnika kablem chinch-euro lub HDMI.

3. Podłączyć dekoder do sieci telekomunikacyjnej operatora.

4. Ustawić  urządzenie w miejscu dobrze wentylowanym i  jednocześnie widocznym z pozycji  osoby oglądającej 

(sterowanie pilotem).

5. Włożyć baterie do pilota.

6. Włączyć dekoder przyciskiem na tylnym panelu.

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

8. Pierwsze uruchomienie może trwać nawet do 5 minut – w tym czasie zostanie załadowana lista programów oraz 

ustawione zostaną funkcje dodatkowe.

8. Skrócona instrukcja obsługi

Kanały telewizyjne mogą być widoczne na ekranie w dwóch trybach opisanych na kolejnej stronie.
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włącznik zasilania

gniazdo USB do podłączenia urządzeń zewnętrznych

gniazdo do podłączenia zasilacza

gniazdo do podłączenia dekodera do sieci operatora (RJ-45)

cyfrowe wyjście dźwięku (S/PDIF)

cyfrowe wyjście obrazu i dźwięku (HDMI)

analogowe wyjście obrazu (CVBS)

analogowe wyjście dźwięku – kanał lewy

analogowe wyjście dźwięku – kanał prawy



1. TRYB PEŁNOEKRANOWY  – kanał telewizyjny widoczny jest na pełnym ekranie, jest to tryb domyślny aktywny 
po uruchomieniu dekodera. Działanie poszczególnych przycisków pilota w tym trybie opisane jest poniżej:

2. TRYB LISTY KANAŁÓW – w lewej części ekranu widoczna jest lista kanałów, a kanał telewizyjny jest widoczny w 
formie podglądu w prawej części ekranu. Przejście do tego trybu następuje poprzez wciśnięcie przycisków  ▲ ▼. 
Działanie poszczególnych przycisków pilota w tym trybie opisane jest poniżej:
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 przełącza dekoder między 
stanem aktywności a stanem 

uśpienia

 szybkie przełączanie między 
kanałami o numerach 0 - 9

wybór dwucyfrowego numeru 
kanału 

(wciśnięcie kolejno klawiszy: 
#, numer kanału, OK; ponowne 

naciśnięcie # chowa okno wyboru 
kanału)

 zmiana poziomu głośności

wyłączenie / włączenie 
dźwięku (MUTE)

powrót do poprzednio 
oglądanego kanału

 przełączanie kanałów o jeden 
 przełączenie w tryb LISTY 

KANAŁÓW

ukrywanie krótkiego opisu 
bieżącego programu

 przełączenie w tryb LISTY 
KANAŁÓW

następny kanał

poprzedni kanał

wyświetlanie i ukrywanie 
krótkiego opisu bieżącego 

programu i aktualnego czasu

przewijanie listy kanałów o 
całą stronę (7 pozycji) w dół

 przełącza dekoder między 
stanem aktywności a stanem 

uśpienia

 przewijanie listy kanałów do 
wybranego numeru kanału o 

numerze od 0 do 9

przewinięcie listy kanałów do 
dwucyfrowego numeru kanału 

(wciśnięcie kolejno klawiszy: 
#, numer kanału, OK; ponowne 

naciśnięcie # chowa okno wyboru 
kanału)

 zmiana poziomu głośności

wyłączenie / włączenie 
dźwięku

 przełączanie kanałów  o jeden 
z zachowaniem trybu podglądu 

i trybu LISTY KANAŁÓW

 przewijanie listy kanałów bez 
zmiany podglądu kanału

wyjście z TRYBU LISTY 
KANAŁÓW do TRYBU 

PEŁNOEKRANOWEGO do 
kanału widocznego na 

podglądzie

 przewijanie listy kanałów bez 
zmiany podglądu kanału

przewijanie listy kanałów o 
całą stronę (7 pozycji) w górę

przełączenie na aktualnie 
podświetlony kanał na liście 

i przejście w TRYB 
PEŁNOEKRANOWY



9. Dodatkowe funkcje

1. Menu główne – wejście  odbywa się  po wciśnięciu  przycisku  HOME.  Nawigacja  wewnątrz  menu odbywa się 
przyciskami ◀ ▶ a potwierdzenie następuje po przyciśnięciu  OK. Aktualnie aktywne są jedynie usługi telewizji 
dostępne pod  pierwszą  ikoną.  Wyjście  z  tego  menu odbywa  się  poprzez  wybranie  logo  TV i potwierdzenie 
przyciskiem OK.

2. Menu ustawień urządzenia – wejście odbywa się po wciśnięciu przycisku  MENU.  Nawigacja wewnątrz menu 
odbywa się przyciskami  ◀ ▶ i  ▲ ▼ (wybierane funkcje są podświetlane) a zmiana ustawienia następuje po 
przyciśnięciu  przycisku  OK.  Po  zakończeniu  zmian  należy  je  zapisać  poprzez  podświetlenie  napisu  SAVE 
i naciśnięcie przycisku OK. Aby zmiany zostały wprowadzone należy ponownie uruchomić dekoder (wyłączenie 
i włączenie zasilania przyciskiem na tylnym panelu). Wyjście z menu ustawień do trybu telewizyjnego odbywa się 
poprzez wyłączenie i ponowne włączenie dekodera przyciskiem WŁĄCZANIE / CZUWANIE na pilocie.

ZESTAW 
FUNCJI

DOSTĘPNE OPCJE OPIS FUNKCJI

VIDEO

SD Modes: PAL standard nadawania sygnału telewizyjnego

HD Modes: 576p
720p 50Hz
1080i 50 Hz

rozdzielczość na wyjściu HDMI dekodera, należy ustawić najwyższą 
wartość obsługiwaną przez telewizor

Aspect Ratio:
None
Pan and scan
Letterbox

format obrazu:
None – dekoder nie zmienia formatu,
Pan & scan - dopasowanie obrazu panoramicznego do telewizorów 
obsługujących inny format poprzez obcięcie bocznych fragmentów 
obrazu,
Letterbox – dostosowanie obrazu panoramicznego do telewizorów 
obsługujących inny format poprzez dodanie do obrazu poziomych 
czarnych pasów na górze i na dole.

AUDIO PCM
AC3/AAC-DTS

zmiana sposobu dekodowania dźwięku na wyjściu dekodera, należy 
ustawić właściwą wartość dla urządzenia odtwarzającego dźwięk

SYSTEM

Date
Time
Time Zone
Daylight Saving Shift
Daylight Saving start
Daylight Saving end
DST starts from
DST ends at
Anti-flicker

Date, Time, Time Zone - ustawienia daty, czasu i strefy czasowej,
Daylight Saving Shift – przesunięcie czasu zimowego,
Daylight Saving start – data początkowa przesunięcia czasu,
Daylight Saving end – data końcowa przesunięcia czasu,
DST starts from – ustawiona data początkowa przesunięcia czasu,
DST ends at -  ustawiona data końcowa przesunięcia czasu,
Anti-flicker – filtr zapobiegający migotaniu obrazu.

LANGUAGE English język ustawień dekodera

FACTORY 
DEFAULT

powrót do ustawień fabrycznych dekodera

10. Rozwiązywanie problemów

Poniżej podajemy sposób na usunięcie typowych problemów z dekoderem:

OBJAWY SPOSÓB ROZWIĄZANIA PROBLEMU

Brak obrazu i / lub dźwięku
należy sprawdzić zasilanie oraz połączenia dekodera z innymi 
urządzeniami, jeśli to nie pomoże należy wyłączyć i ponownie włączyć 
urządzenie za pomocą przycisku na tylnym panelu

Obraz i dźwięk nie są zsynchronizowane należy poczekać kilka sekund aż urządzenie zsynchronizuje obraz z 
dźwiękiem

Kanał niedostępny
należy sprawdzić połączenie dekodera z siecią telekomunikacyjną 
operatora, jeśli to nie pomoże należy wyłączyć i ponownie włączyć 
urządzenie za pomocą przycisku na tylnym panelu

Słychać dźwięk a zamiast obrazu jest czarny 
ekran

należy sprawdzić połączenia dekodera z innymi urządzeniami, jeśli to 
nie pomoże należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie za pomocą 
przycisku na tylnym panelu

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