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LICENCJE
TEN PRODUKT JEST LICENCJONOWANY PRZEZ AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE DLA 
OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO KODOWANIA PRZEZ KONSUMENTÓW DO (I) WIDEO 
ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („WIDEO AVC”) I/LUB (II) DEKODOWANIA FILMÓW WIDEO 
AVC ZAKODOWANYCH PRZEZ KONSUMENTÓW UCZESTNICZĄCEGO W CHARAKTERZE 
OSOBISTYM I NIEKOMERCYJNEJ AKTYWNOŚCI I/LUB BYŁ UZYSKANE PRZEZ 

LICENCJONOWANEGO DOSTAWCĘ WIDEO DO DOSTARCZANIA WIDEO AVC. NIE JEST UDZIELANA 
ŻADNA LICENCJA, W TYM DOROZUMIANA, NA JAKIKOLWIEK INNY UŻYTEK. DODATKOWE INFORMACJE 
MOŻNA UZYSKAĆPOD ADRESEM HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Ten produkt zawiera jeden lub więcej programów chronionych na mocy międzynarodowego oraz 
autorskiego prawa USA jako niepublikowane dzieła. Są one poufnych i zastrzega się ich powielanie 
lub ujawnianie, całość lub w część lub produkcja pochodnych dzieł bez wyraźnej zgody firmy Dolby 
Laboratories jest zabroniona. Copyright 2003-2009 przez Dolby Laboratories. Wszystkie prawa 
zastrzeżone.

PRODUKT JEST SPRZEDAWANY Z OGRANICZONIEM LICENCYJNYM I JEST DOPUSZCZONY DO UŻYCIA 
TYLKO W POŁĄCZENIU Z TREŚCIĄ HEVC SPEŁNIAJĄCA KAŻDĄ Z TRZECH NASTĘPUJĄCYCH KWALIFIKACJI: 
(1) HEVC TREŚĆ TYLKO DO UŻYTKU OSOBISTEGO; (2) HEVC TREŚCI, KTÓRA NIE JEST PRZEZNACZONA 
NA SPRZEDAŻ; ORAZ (3) HEVC OBRAZY TWORZONE PRZEZ WŁAŚCICIELA DANEGO PRODUKTU. TEN 
PRODUKT NIE MOŻE BYĆ UŻYTY W ZWIĄZKU Z HEVC ZAKODOWANYCH MATERIAŁÓW STWORZONYCH 
PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ, KTÓRE UŻYTKOWNIK ZAMÓWIŁ LUB ZAKUPIŁ OD OSOBY TRZECIEJ, CHYBA 
ŻE UŻYTKOWNIKOWI JEST ODDZIELNIE PRZYZNANE PRAWA DO KORZYSTANIA Z PRODUKTU Z TAKIMI 
TREŚCIAMI PRZEZ LICENCJONOWANEGO SPRZEDAWCĘ. KORZYSTANIE Z TEGO PRODUKTU W ZWIĄZKU 
Z ZAKODOWANĄ TREŚCIĄ HEVC JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGRANICZONYCH UPRAWNIEŃ 
DO UŻYWANIA, JAK WSPOMNIANO POWYŻEJ.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
STRONG oświadcza, że Android Box jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU dotyczącą urządzeń radiowych.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.strong.tv/en/doc

Zastrzega się prawo zmian. W wyniku ciągłych badań i rozwoju, specyfikacje techniczne, projekt i wygląd produktów mogą ulec zmianie. 
Android i Google Wallet są znakami towarowymi firmy Google Inc. Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance®. 
ASTRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy SES ASTRA. Eutelsat i HOTBIRD są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 
Eutelsat Communications. Skype jest znakiem towarowym firmy Skype i firma STRONG nie jest powiązana, sponsorowana, autoryzowana 
lub w inny sposób powiązane z grupą/Skype firm. HDMI. Lwogo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub 
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wyprodukowano na licencji 
Dolby Laboratories. Dolby Audio i symbol z podwójnym D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. Wszystkie nazwy produktów 
są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.
© STRONG 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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1.0 WPROWADZENIE
Dziękujemy za wybranie Odbiornika IP z Androidem marki STRONG. Został on wyprodukowany według 
najnowszych technologii i oferuje nową obszerną rozrywkę i dużą uniwersalność. Życzymy Ci wiele 
nowych wspaniałych przeżyć przy poznawania świata Androida i oglądania IP oraz telewizji w jakości 
UHD!

1.1 Instrukcje bezpieczeństwa
Przeczytaj wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania zestawu. Zachowaj je do późniejszego 
wykorzystania.

�� Używaj tylko dodatków/akcesorii określonych lub dostarczonych przez producenta (np. zasilacz, 
baterie itp.).

�� Przed instalacją lub włączeniem urządzenia prosimy o zapoznanie się z informacją zawartą na 
tylnej obudowie urządzenia na temat elektryczności i bezpieczeństwa.

�� Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem nie należy narażać urządzenia na deszcz 
lub wilgoć.

�� Wentylacja nie powinna być utrudniona poprzez zasłanianie otworów wentylacyjnych takimi 
przedmiotami jak gazety, obrusy, zasłony, itp.

�� Aparatura nie powinna być narażona na kapiącą lub pryskającą wodę, ani znajdować się w 
pobliżu obiektów takich jak wazony z wodą.

�� Znak wskazuje na ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
�� Aby zapobiec powstawaniu szkód, urządzenie musi być bezpiecznie przymocowane do podłogi 

lub ściany zgodnie z instrukcjami instalacji.
�� Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu przy niepoprawnej wymianie akumulatora. Zastąpić go 

można tylko poprzez ten sam produkt lub jego odpowiednik.
�� Akumulator (akumulator lub bateria lub baterie) nie mogą być narażone na nadmierne światło 

słoneczne, pożar lub podobne.
�� Nadmierna głośność akustyczna słuchawek może spowodować utratę słuchu. 

Słuchanie przez dłuższy czas muzyki na wysokim poziomie głośności może spowodować 
uszkodzenie słuchu.

�� W celu zmiejszenia ryzyka uszkodzenia słuchu, należy zmniejszyć głośność do bezpiecznego 
poziomu oraz ograniczyć ilość czasu słuchania na dużej głośności.

�� Wtyczka lub złącze, urządzenia używane również jako wyłącznik urządzenia muszą być łatwo 
dostępne. Podczas przenoszenia oraz transportu, prosimy o zadbanie o zestaw przewódów 
zasilania, np. związanie przewodu zasilającego oraz zestawu kabli. Kable powinny być 
chronione przed ostrymi krawędziami gdyż mogą one powodować uszkodzenia zestawu kabli 
zasilania. Przy ponownym podłączeniu urządzenia upewnij się, że przewód zasilania nie jest 
uszkodzony. Urządzenie jest wyłączone, gdy wszystkie sygnały świetlne na urządzeniu nie 
świecą się. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od źródła zasilania należy wyciągnąć wtyczkę z 
gniazdka.

�� Należy zwrócić szczególną uwagę na aspekty środowiskowe przy utylizowaniu baterii.
�� Źródła ognia, takie jak zapalone świece, nie powinny być umieszczane na przyrządzie.
�� aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, trzymaj przez cały czas świeczki lub inne 

otwarte źródła ognia z dala od tego produktu.
�� Sprzęt oznaczony tym znakiem jest urządzeniem klasy II, czyli urządzeniem elektrycznym 

o podwójnej izolacji. Jest tak zaprojektowany, że nie wymaga podłączenia do gniazdka z 
uziemieniem.
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Środki ostrożności

�� Nie należy nigdy próbować otwierać wieczka urządzenia. Taka czynność unieważnia gwarancję. 
Dotykanie wnętrza urządzenia jest niebezpieczne ze względu na prąd wysokiego napięcia 
i możliwie zagrożenia porażenia prądem. Proszę zlecić konserwacje lub serwisowanie 
wykwalifikowanemu personelowi.

�� Podczas podłączania kabli, proszę upewnić się, że urzadzenie jest odłączone od zasilania 
sieciowego. Proszę odczekać kilka sekund po wyłączeniu urządzenia, przed jego przesunięciem 
lub odłączeniem jakiegokolwiek sprzętu.

�� Proszę stosować wyłącznie zatwierdzone przedłużacze z kompatybilnymi przewodami, które 
są odpowiednie dla zużycia energii elektrycznej zainstalowanego sprzętu. Proszę upewnić 
się, że dostarczana energia elektryczna odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej z tyłu 
urządzenia.

Środowisko pracy

�� Nie instalować urządzenia w ciasnej przestrzeni, takiej jak regał lub podobne.
�� Nie używać zestawu w pobliżu wilgotnych i zimnych pomieszczeń, chronić zestaw przed 

przegrzaniem.
�� Trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
�� Nie wolno używać zestawu w pobliżu zakurzonych miejsc.
�� Nie zostawiać świec w okolicy urządzenia oraz unikać pozostawiania łatwopalnych materiałów 

przy urządzeniu.

Dyrektywa WEEE 

Właściwy sposób utylizacji tego produktu. Oznakowanie to wskazuje w UE, że tego produktu nie 
wolno wyrzucać z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapobiec możliwej szkody 
dla środowiska lub zdrowia ludzkiego z niekontrolowanego unieszkodliwiania odpadów, 
zutylizuj to urządzenie odpowiedzialnie, promując przyjazne dla środowiska, ponowne 

wykorzystanie zasobów materialnych. Do zwrotu używanego urządzenia zaleca się stosować systemy 
zwrotu i zbiórki lub skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, gdzie produkt został zakupiony.

Pamięć

Twoje urządzenie zostało starannie sprawdzone i zapakowane przed wysyłką. Po rozpakowaniu go, 
upewnij się, że wszystkie części są zawarte i zachowaj opakowanie z dala od dzieci. Zaleca się zachować 
karton w okresie gwarancji, aby zachować urządzenie doskonale chronione w przypadku naprawy lub 
gwarancji.

1.2 Ustawienia sprzętu
Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

�� Używaj wysokiej jakości kabla koncentrycznego do odbioru sygnałów antenowych na 
najwyższych poziomach

�� Używaj wysokiej jakości, dobrze ekranowany kabel HDMI, aby obejrzeć także w najwyższych 
rozdzielczościach ekranu.

�� Zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora i anteny, any podłączyć kable.
Poniższe symbole są wykorzystywane następująco.

Ostrzeżenie Wskazuje informację ostrzegawczą.

Porady Wskazuje jakiekolwiek inne dodatkowe ważne lub pomocne informacje.

MENU  Reprezentuje przycisk na pilocie odbiornika. 
(Pogrubiony znak)
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Przejdź do  Reprezentuje pozycję menu w ramach okna. 
(Znak kursywą)

1.3 Akcesoria
�� Instrukcja instalacji
�� Rozwiązywanie problemów
�� Instrukcje bezpieczeństwa / karty gwarancyjne
�� 1 pilot
�� 2x baterie (AAA ) 
�� Kabel HDMI 
�� Zasilacz (12 V 2 A, max. 24 W)

UWAGA:  Baterie nie powinny być doładowywane, demontowane, po zwarciu 
elektrycznym, mieszane lub stosowane z bateriami innego rodzaju.

Ostrzeżenie:  W celu właściwego wykorzystania tego urządzenia, należy stosować 
wyłącznie zasilacze wymienione poniżej (w przypadku konieczności 
wymiany):

�� Model: ASM-0502000; Producent: Shenzhen Aosimai Technology Co.Ltd
Użycie innych adapterów może spowodować uszkodzenie urządzenia. Takie uszkodzenia nie są objęte 
gwarancją.

1.4 Zastosowanie zewnętrznych urządzeń USB
�� Zaleca się użycia urządzeń pamięci masowej USB 3.0 dla płyt lub odtwarzania UHD/4K. Jeśli 

urządzenie nie jest kompatybilne ze specyfikacją USB 3.0, nagrywanie, odtwarzanie i inne 
funkcje multimedialne odbiornika mogą nie działać prawidłowo.

�� Timeshift programów w Ultra HD nie jest gwarantowane z obecnie dostępnymi urządzeniami 
USB.

�� STRONG nie może zagwarantować kompatybilność ze wszystkimi typami urządzeń USB, takimi 
jak kamery internetowe, klawiatury, myszy, urządzenia pamięci masowej.

�� STRONG nie może zagwarantować doskonałej pracy urządzenia, gdy HDD (dysk twardy) i 
kamera internetowa są używane w tym samym czasie.

�� Jeśli zamierzasz korzystać z zewnętrznego dysku twardego USB HDD, należy rozważyć 
możliwość wzrostu napięcia na wyjściu odbiornika (maks. 5 V/500 mA). Najbezpieczniej będzie 
podłączyć dysk twardy USB do zewnętrznego zasilania.

�� Zaleca się, aby nie przechowywać ważnych informacji na urządzeniach pamięci masowej 
USB stosowanych z odbiornikiem. Zawsze należy tworzyć kopie zapasowe danych na 
urządzeniu pamięci masowej USB przed użyciem go z odbiornikiem. STRONG nie ponosi 
odpowiedzialności za utratę informacji lub okoliczności spowodowane utratą informacji.
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2.0 TWÓJ ODBIORNIK
2.1 DOMYŚLNY PIN: 1234

2.2 Panel przedni
Fig. 1

1. Wskaźnik LED  Niebieska dioda LED, czerwona dioda LED w trybie czuwania.
2. Oko podczerwieni 

  Odbiera IR sygnały z pilota zdalnego sterowania.
3. USB  Do podłączenia urządzeń USB takich, jak: mysz, klawiatura, urządzenie 

magazynujące

2.3 Panel tylny
Fig. 2

1. ANT IN/CABLE IN  Do podłączenia z gniazdem antenowym lub ściennym w celu odbioru 
sygnałów telewizyjnych dostarczonych przez operatora sieci.

2. SAT IN  Wejście antenowe dla odbioru sygnałów telewizyjnych
3. Ethernet  Do połączenia z przełącznikiem sieciowym, routerem lub modemem.
4. HDMI  Do połączenia odbiornika IP do telewizora za pomocą kabla HDMI.
5. Czytnik kart micro SD 

  Opcjonalne wejście na kartę micro SD.
6. S/PDIF (coax.)  Aby podłączyć odbiornik do cyfrowego wzmacniacza dźwięku.
7. USB  Do podłączenia urządzeń USB takich, jak: mysz, klawiatura, urządzenie 

magazynujące
8. Zasilanie  Do połączenia się z dołączonym zasilaczem 12 V.

2.4 Pilot
Fig. 3

1. q  Włącza odbiornik lub wprowadza go w stan spoczynku
2. !  Włącza lub wyłącza dźwięk.
3. 0-9  Przyciski numeryczne
4. VOL+/VOL-  Zwiększa/ zmniejsza głośność
5. FAV  Umożliwia dostęp do list ulubionych kanałów.
6. PG+/PG-  Przełącza między wyższym I niższym numerem kanału
7.   Otwiera wybór tapet
8.   Powrót do menu Android/pokazuje ostatnio używane aplikacje
9.   Powrót do poprzedniego menu lub wyjście z aplikacji
10. pq  Przesuwa zaznaczenie w górę/w dół w menu
11. t u  Umożliwia nawigację po menu lub zmienia wartości ustawień w menu
12. OK  Potwierdza wybór
13.   Otwiera pasek informacji w trybie DTV
14. LIST  Menedżer kanałów/Lista w trybie DTV
15. EPG  Wyświetla EPG (Elektroniczny Przewodnik po Programach) w trybie oglądania 

telewizji
16. COLOUR  

BUTTONS  Różne funkcje w trybie menu
17. SUB  Wybór języka napisów z dostępnych na aktualnym kanale
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18. TXT  Otwiera Telegazetę, jeśli jest dostępna na bieżącym kanale.
19. AUDIO  Wyświetla menu wyboru dźwięku z selekcji dla dostępnych języków i trybów 

dźwięku.
20.   Wł. lub Wył. funkcję “Air mouse”.
21. ASPECT  Przełącza ustawienia ekranu między "AUTO" i "full". Opcja ta może być 

używana tylko wtedy, gdy używany jest DTV.
22. TV/RADIO  Przełączanie pomiędzy trybami TV i radia
23. PLAYSTORE  Google Play Store
24.   Przełącza na ostatnio oglądane aplikacje.
25. 4  Rozpoczęcie nagrywania aktualnie oglądanego programu.
26. 3  Zatrzymuje odtwarzanie plików multimedialnych
27. u/2  Rozpoczyna. Zatrzymuje odtwarzanie.
28.   Lista nagrań w trybie DTV
29. 7  Szybkie przewijanie do tyłu podczas odtwarzania.
30. 5/6  Press and hold 5 6 for seconds to draw the playing progress as your desire, 

then press u 2 to start the playing from the new position.
31. NEXT  Szybkie przewijanie do przodu podczas odtwarzania.

2.5 Montaż baterii
Fig. 4

Zdejmij pokrywę z pilota i włóż baterie 2xAAA do wewnętrzne komory.

Schemat wewnątrz komory pokazuje poprawny sposób zainstalowania baterii.

�� Otwórz pokrywą
�� Umieść baterie
�� Zamknij pokrywę

UWAGA:  Baterie nie powinny być doładowywane, demontowane, elektrycznie 
zwarte, nie wolno mieszać lub stosować z innymi typami baterii.

3.0 PODŁĄCZENIE
Do podstawowej konfiguracji z 1 czaszą satelitarną + 1 LNB: podłącz kabel satelitarny do SAT IN w 
odbiorniku. Dla zaawansowanych ustawieniach anteny, patrz rozdział 3.2.

3.1 Podstawowe połączenia
a. W przypadku korzystania z odbioru satelitarnego, należy podłączyć LNB anteny satelitarnej do SAT 

IN odbiornika za pomocą kabla koncentrycznego dobrej jakości i odpowiednie „Złącze F ‚korki.

b. Jeśli korzystasz z odbióru naziemnego lub kablowego połącz się z anteną zewnętrzną/ pokojową 
lub podłącz kabel do gniazdka ściennego ANT IN odbiornika za pomocą kabla koncentrycznego 
dobrej jakości i odpowiednią wtyczką złącza „IEC”.

c. Podłącz jeden koniec dobrej jakości kabla HDMI do wyjścia HDMI w odbiorniku, a drugi koniec do 
wejścia HDMI w telewizorze.

d. Podłącz kabel LAN z routera/internet do wejścia RJ45 LAN.

e. Podłącz wtyczkę od zasilacza 12 V i włóż ją do odpowiedniego gniazdka.
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3.2 Podłączenie kilku konwerterów LNB przez przełącznik DISEqC 
1.0-1.1 i/lub system pozycjonera (DISEqC 1.2-1.3)

Fig. 5

a. Podłącz wyjścia konwerterów LNB do wejść przełącznika Disecq lub systemu pozycjonera 
wykorzystując wysokiej jakości przewód koncentryczny zakończony dokładnie zaprawionymi 
wtykami typu F 

b. Podłącz wyjście przełącznika Diseqc lub systemu pozycjonera do wejścia (SAT IN) odbiornika 
(Android IP) wysokiejjakości przewodem koncentrycznym zakończonym właściwie zaprawionymi 
wtykami typu F

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi napędu silnikowego.

3.3 Połączenie z internetem
Fig. 6

a. Aby uzyskać najlepszą wydajność, zalecamy korzystania z przewodowego połączenia z routerem.

b. Alternatywnie, można użyć wbudowanej karty sieci bezprzewodowej, aby połączyć się z Internetem 
za pośrednictwem routera bezprzewodowego.

UWAGA:  Należy pamiętać, że prędkość internetu zostanie obniżona przez ściany lub 
dużą odległość pomiędzy OD Odbiornik a routerem przy użyciu połączenia 
bezprzewodowego. Doprowadzi to do obniżenia jakości strumieni wideo z 
Internetu.

3.4 Podłączenie do wzmacniacza cyfrowego audio (wideo)
Fig. 7

Użyj optyczne wyjście S/PDIF do podłączenia odbiornika z Androidem do wejścia cyfrowego systemu 
hi-fi lub wzmacniacza audio. W menu Android cyfrowe dźwięki można aktywować poprzez wybranie 
S/PDIF. Opcja Digital Audio służy,aby włączyć dźwięk Dolby Digital przez wybranie danych RAW lub 
wyłączenie poprzez wybór PCM aby wybrać dźwięk stereo. Jeśli posiadasz wzmacniacz cyfrowy ze 
złączem HDMI, wybierz HDMI. To ustawienie gwarantuje najlepszy dźwięk Dolby Digital Plus!

3.5 Połączenie z bezprzewodową myszą lub klawiaturą*
Fig. 8

Dla optymalnego wykorzystania części Android zalecamy zastosowanie również myszy lub myszy 
bezprzewodowej dla maksymalnej swobody, oprócz pilota. Umożliwia to śledzenie i upuszczanie 
funkcji, tak samo można zrobić w telefonach komórkowych. Wyłącz zasilanie Wył. i włóż mysz lub 
klucz bezprzewodowy myszy do jednego z wolnych gniazd USB. Włącz ponownie główne zasilanie 
Wł.. Urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane i można zacząć go używać. W ten sam sposób 
można korzystać z klawiatury. * To sprawi, że wpisywanie informacji (adresy internetowe, wyszukiwanie 
informacji) stanie się znacznie wygodniejsze.
* Nie są zawarte w opakowaniu.
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3.6 Połączenie z kamerą USB *
Fig. 8

Jeśli lubisz robić zdjęcia i rozmawiać z innymi ludźmi oraz urządzać wideokonferencje za pomocą np. 
SkypeTM, możesz podłączyć kamerę internetową USB z wbudowanym mikrofonem do odbiorika IP z 
Androidem.

Pobierz i zainstaluj najnowszą aplikację wideo ze sklepu. Następnie wyłącz zasilanie Wył. i włóż 
złącze USB kamery do jednego z wolnych gniazd USB. Włącz zasilanie główne Wł. Kamera zostanie 
automatycznie rozpoznana i można zacząć jej używać.
* Nie jest zawarta w opakowaniu.

UWAGA:  Proszę sprawdzić na naszej stronie internetowej www.strong.tv 
obsługiwane modele kamer.

Jeśli chcesz zmienić nazwę login, modelu aparatu lub jeśli nie chcesz uruchamiać kamery, wpisz 
„Ustawienia - Aplikacje - Skype - Wyczyść dane”, a następnie zalogowuj się do SkypeTM aby przetestować 
połączenie wideo oraz czy logowanie za pomocą nowych danych funkcjonuje.

4.0 PIERWSZA INSTALACJA
Procedura ta pozwoli Ci cieszyć się i skonfigurować odbiornik IP z Androidem w kilku krokach. Zaleca się 
przestrzegać instrukcji Pierwsza instalacja krok po kroku.

4.1 Pierwsza instalacja Androida
Krok 1: Język  Wybierz preferowany język dla menu na ekranie. Użyj t u, aby zmienić język, a 

następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić swój wybór.

Krok 2: Rozdzielczość 
  Wybierz rozdzielczość ekranu jaką preferujesz. Domyślnym wyborem jest 

Automatyczny, ekran automatycznie dobiera domyślną rozdzielczość. Naciśnij OK, 
aby potwierdzić wybór i odbiornik IP dostosuje się. Pojawi się baner z zapytaniem o 
potwierdzenie nowych ustawień, potwierdź wybierając OK.Potwierdź ponownie OK. 
Jeśli baner nie pojawi się od razu, należy odczekać kilka sekund i ekran powróci do 
poprzedniego stanu. Następnie spróbuj innej rozdzielczość.

Krok 3: {Rozmiar ekranu 
  Użyj pq, aby dostosować rozmiar ekranu aby dopasować obraz do ekranu, z którego 

korzystasz. Naciśnij OK, aby potwierdzić.

Krok 4: Sieć  Jeśli już jest podłączony kabel Ethernet do routera, w większości przypadków 
urządzenie znajdzie automatycznie prawidłowe ustawienia przeskakując bezpośrednio 
do Krok 5. Jeżeli nie jest podłączony kabel sieciowy, ale chciałbyś użyć sieci Wi-Fi, 
wybierz Wi-Fi i naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu z dostępnymi sieciami 
bezprzewodowymi. Użyj pq, aby wybrać sieć i wprowadź klucz lub hasło. Przyciski 0 
~ 9 pilota zdalnego sterowania mogą być również wykorzystywane do wprowadzania.

Krok 5: Data i czas: 
  Jeśli udało się podłączenie do Internetu w Kroku 4, ten ekran pokaże automatycznie 

datę i czas lokalny. W razie potrzeby można zmienić to ustawienie ręcznie.

Krok 6: Ostatni krok : 
  Wybierz Skanowanie kanału telewizyjnego, jeśli chcesz przejść bezpośrednio do 
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instalacji telewizji cyfrowej z sygnału satelitarnego, naziemnego lub kablowego. 
Wybierz Zaloguj się w Google, aby skonfigurować konto Google. Wybierz stronę główną, 
aby pominąć powyższe kroki i przejść bezpośrednio do strony głównej Android.

4.2 Pierwsza instalacja telewizji cyfrowej - DTV
To menu pozwala na zainstalowanie niekodowanych, darmowych kanałów telewizyjnych i radiowych z 
jednego z trzech tunerów.

Krok 1: Zdefiniuj opcje skanowania DTV

Proporcje:  Wybierz Full dla oficjalnej wielkości lub Auto dla dostosowania rozmiaru okna 
na ekranie.

Tryb przełączania:  Wybierz Czarny ekran aby wyświetlić czarny ekran pomiędzy przełączanymi 
kanałami. Wybierz Zatrzymaj ekran aby otrzymać ostatnio oglądany ekranu 
pomiędzy przełączanymi kanałami.

Napisy:  Wybierz Wył. lub język napisów jakie chcesz wyświetlić.

LCN:  Wybierz Wł. jeśli chcesz użyć trybu LCN w DVB-T.

Typ tunera:  Wybierz tunery, które chcesz użyć: satelitarne i naziemne lub satelitarne i 
kablowe.

Wybierz Następny I potwierdź OK aby przejść do Kroku 2.

Krok 2: Skanowanie kanałów

Rozpocznij skanowanie :  Naciśnij OK, aby wejść do tego menu, które pokazuje opcję Instalacja 
satelitarna wyboru wyszukiwania kanałów satelitarnych za pomocą anteny 
satelitarnej. Wybór DVB-T/T2 Instalacja pozwala na wyszukiwanie kanałów 
naziemnych przy użyciu wewnętrznej lub zewnętrznej anteny. Trzecia 
opcja to DVB-C, która pozwala na wyszukiwanie kanałów kablowych 
transmitowanych przez telewizję kablową.

Załaduj listę kanałów z USB: 
 Wybierz tę opcję i naciśnij OK lub PRAWO, jeśli chcesz załadować listę 
kanałów, która została wcześniej zrobiona i zapisana jako kopia zapasowa na 
pamięci USB.

Krok 3: Instalacja kanałów

Instalacja DVB-T/T2 or DVB-C 
 Odbiornik pokazuje ekran DVB-T/T2 lub DVB-C Installation.

Wyszukiwanie satelitarne: 
 Naciśnij OK, aby wejść do tego menu, w którym można rozpocząć 
wyszukiwania kanałów na wybranych satelitach. Domyślnie jest ustawiony 
na DiSEqC ASTRA 19,2 portu 1. Użyj pq, jeśli chcesz wybrać innego satelitę 
i naciśnij przycisk OK, aby zaznaczyć lub odznaczyć. Aby modyfikować 
ustawienia, możesz nacisnąć u, aby wejść. Kiedy wszystko jest ustawione 
jak chcesz, naciśnij przycisk NIEBIESKI Skanowanie, aby rozpocząć proces 
wyszukiwania. Naciśnij OK, aby rozpocząć. Wybierając Typ Sat i Multi, można 
skanować wiele satelitów, wybierając pojedyncze skanowanie tylko jednego 
sygnału satelitarnego. Naciśnij OK, aby rozpocząć.
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Instalacja DVB-T/T2 or DVB-C 

Kraj (region):  Aby wybrać kraj, w którym urządzenie jest używane, do automatycznego 
konfigurowania etapów skanowania.

Zasilanie anteny:  Ustaw na Wł. jeśli używasz aktywnej anteny. Przy ustawieniu Wł., pojawi 
się napięcie 5 V na wejściu ANT IN w odbiorniku. Wybierz Wył. dla anten 
pasywnych.

LCN.:  Lokalna numeracja kanałów. Wybierz Wył., aby zapisać wszystkie znalezione 
kanały na liście kanałów w kolejności, w jakiej zostały znalezione. Wybierz 
Wł., aby zapisać wybrane kanały na liście kanałów w kolejności zdefiniowanej 
przez operator. To automatyczne sortowanie będzie możliwe tylko wtedy, gdy 
operator wspiera tę funkcję.

Typ wyszukiwania:  Wybierz Wszystkie aby zapisać kanały kodowane I kanały free-to-air lub 
wybierz FTA, aby przechowywać tylko kanały free-to-air, czyli niekodowane. 

UWAGA:  Zaszyfrowane kanały nie mogą być oglądane na tym odbiorniku.

 Zakończeniu wszystkich ustawień wybierz opcję Auto Scan dla pełnego przeszukiwania wszystkich 
kanałów lub wybierz Skanowanie ręczne tylko dla jednej częstotliwości. Naciśnij OK, aby rozpocząć 
skanowanie. Odbiornik wyszuka teraz wszystkie dostępne kanały. Po zakończeniu skanowania, odbiornik 
przełącza się na tryb czywania.

UWAGA:  Z czasem kanały mogą zostać przeniesione na inne częstotliwości, 
całkowicie zniknąć lub mogą pojawić się też nowe kanały. Należy dodać 
je ręcznie, jeśli ich brakuje lub sprawdzić naszą stronę internetową www.
strong.tv w celu sprawdzenia najnowszych aktualizacji.

Po wykonaniu powyższych czynności odbiornik przejdzie w tryb przeglądania, będzie można korzystać 
i cieszyć się nim. Gdyby ustawienie nie było satysfakcjonujące, lub gdybyś chciał uruchomić kreator 
ustawień ponownie, można to zrobić zaczynając od części DTV. Proszę nacisnąć przycisk  i wybierz 
Ustawienia DTV i potwierdź klawiszem OK, aby wejść.

Wybierz System i Reset. Po wprowadzeniu kodu PIN, urządzenie zostanie ustawione do wartości 
domyślnych, a wszystkie dotychczasowe kanały i ustawienia zostaną usunięte. Urządzenie powróci do 
pierwszego kreatora instalacji DTV.

UWAGA:  Część Android zostanie zachowana w niezmienionym stanie i nie zostaną 
przywrócone wartości domyślne. Przywracanie systemu Android do 
ustawień można dokonać w Ustawieniach systemu Android samego menu, 
po czym skasowane zostanie wszystko, łącznie z DTV.

5.0 JAK KORZYSTAĆ Z PLATFORMY ANDROID?
W tym rozdziale opisano sposób korzystania z platformy Android. Po włączeniu odbiornik IP otworzy 
się Start. Ikony aplikacji pozostają widoczne na każdym ekranie Startowym. Wszystkie ikony aplikacji w 
centrum są wpisane na stałe. Naciśnij , aby wyświetlić wszystkie aplikacje i widżety. W połowie Ekranu 
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głównego zapisać aplikacje i widżety z ikonami oraz foldery. Aby otworzyć aplikację, folder lub widżet, 
kliknij jego ikonę.

5.1 Łączenie się z sieciami bezprzewodowymi
Aby w pełni korzystać z platformy Android trzeba najpierw skonfigurować połączenie z Internetem. Jeśli 
połączenie nie zostało skonfigurowane w Kroku 4 podczas Pierwszej instalacji, można skonfigurować 
to połączenia za pomocą wyboru Ustawienia z ekranu startowego oraz potwierdzenia wyboru OK. 
Wybierz Sieć i naciśnij ponownie przycisk OK. W tym menu można skonfigurować, czy chcesz łączyć 
się za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub LAN (kabel). Po wyjęciu kabla LAN lub braku łączenia z routerem, 
domyślnie zostanie wybrana sieć Wi-Fi. Naciśnij OK, aby potwierdzić, otworzyć i wybrać sieć. Wprowadź i 
zapisz hasło lub porty bramy. Hasła i ustawienia IP są dostarczane przez usługodawcę internetowego (lub 
router w domu). Po wprowadzeniu danych pojawi się komunikat informujący o pomyślnie wykonanej 
instalacji. Naciśnij , aż wrócisz ekranu startowego.

Gdy wszystkie ustawienia zostały zainstalowane, wybierz Przeglądarka i naciśnij przycisk OK, aby uzyskać 
dostęp do Internetu.

Włącz sieć bezprzewodową i podłącz odbiornik do sieci bezprzewodowej

Jeśli sieć bezprzewodowa została dodana podczas pierwszej instalacji, Wi-Fi jest włączone 
automatycznie.

1. Kliknij ikonę ustawień ustawienia na ekranie startowym lub ekranie Wszystkie aplikacje.
2. Kliknij ikonę Więcej, a następnie wybierz opcję Wi-Fi.
3. Przesuń przełącznik Wi-Fi na pozycję Wł.. Urządzenie skanuje w poszukiwaniu dostępnych sieci 

bezprzewodowych i wyświetla nazwy tych, które znajdzie. Sieci zabezpieczone są oznaczone . 
Jeśli urządzenie znajdzie sieci, które zostały podłączone wcześniej, to płączy się z nimi.

4. Kliknij nazwę sieci, aby zobaczyć szczegóły lub połączyć się z nią. Jeśli sieć jest zabezpieczona, 
zostaniesz poproszony o podanie hasła lub innych danych uwierzytelniających. (Należy 
poprosić administratora sieci o szczegóły).

Aby zmodyfikować ustawienia sieci, kliknij i przytrzymaj nazwę sieci.

Zapomnij sieć bezprzewodową

Można sprawić, że urządzenie zapomni o szczegółach pracy w sieci bezprzewodowej, które zostały 
dodane, jeśli nie chcesz, aby urządzenie automatycznie łączyło się z tą siecią, lub jeśli jest to sieć, z którą 
nie zamierzasz się w przyszłości łączyć.

1. Włącz Wi-Fi, jeśli nie jest już włączony.
2. Na ekranie ustawień sieci Wi-Fi, należy kliknąć na nazwę sieci.
3. Kliknij przycisk Zapomnij w okienku, które się otworzy.

Po podłączeniu do sieci bezprzewodowej, urządzenie USB pobierze adres sieciowy i inne potrzebne 
informacje z sieci, przy użyciu protokołu DHCP.

5.2 Otwórz przeglądarkę
Kliknij na ikonę Browser u dołu ekranu Start lub na ikonę Aplikacje ikonę aplikacji na pasku. Przeglądarka 
otwiera się również po kliknięciu na link internetowy zawarty w wiadomości e-mail lub tekstowej. Użyj 
pq t u, aby wybrać pozycję menu lub adres internetowy w pasku szukiwania, aby wprowadzić 
adres strony internetowej (URL). Alternatywnie można nacisnąć na przycisk  do symulacji funkcji myszy 
pqt u. Naciśnij OK, aby potwierdzić lub , aby powrócić. Można nacisnąć ten przycisk kilka razy, aż 
do powrotu na ekran Startowy.
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5.3 Galeria obrazów
Kliknij na ikonę Galeria na ekranie uruchamiania lub na ekranie Startowym. Galeria prezentuje zdjęcia 
zapisane na urządzeniu karty micro SD lub pamięci USB w tym zdjęcia, które zostały pobrane z Internetu 
lub innych miejscach lub które są przechowywane w albumach internetowych. Można także edytować 
zdjęcia bezpośrednio na urządzeniu USB i dzielić się nimi z przyjaciółmi. Wciśnij , aby powrócić do 
ekranu Startowego.

5.3.1 Wyświetl i przeglądaj zdjęcia
1. Otwórz album w Galerii poprzez kliknięcie myszą lub naciśnij przycisk OK w jednym z folderów/

zdjęcia.
2. Po otwarciu foldera galerii na górze ekranu można wybrać obrazu widoku siatki, aby przełączać 

się pomiędzy widokiem taśmy filmowej lub siatki.
3. Wybierz zdjęcie, aby zobaczyć je w całości na ekranie.
4. Zastosowanie teraz t u aby przejść przez kolekcję obrazów.
5. Aby rozpocząć pokaz slajdów można naciśnij OK jeszcze raz.
6. Kliknij, aby powiększyć lub pomniejszyć.
7. Można wywołać więcej funkcji, takich jak obróć, edytuj, przytnij oraz ustawienia pokazu slajdów 

za pomocą .

5.4 Odtwarzanie wideo
Kliknij ikonę Odtwarzacz wideo w programie uruchamiającym lub na ekranie Startowym, a następnie 
naciśnij przycisk OK.

Wybierz film, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić film. Odtwarzacz wideo prezentuje film 
na urządzeniu karty micro SD lub pamięci USB, w tym filmy, które zostały pobrane z internetu lub 
strumieniowane z innych lokalizacji.

5.5 Biblioteka muzyczna
Kliknij na ikonę } Muzycznej w programie uruchamiającym lub na ekranie {domowym. Jeśli kopiowane 
muzykę do urządzenia karty micro SD lub pamięci USB i podłączyć urządzenie pamięci karty micro SD 
lub USB do jednego z portów, będzie szukać plików muzycznych i budować katalog muzyki, w oparciu 
o informacje na temat każdego pliku, który jest przechowywane w samym pliku. W zależności od liczby 
plików może potrwać od kilku sekund do kilku minut. Gdy katalog jest zakończona, na ekranie biblioteki 
muzycznej otwiera kartach, dzięki czemu można kliknij aby zobaczyć swoją bibliotekę muzyczną 
posortowane według wykonawców, albumów, utworów i list odtwarzania. Wybierz utwór, który chcesz 
słuchać i naciśnij przycisk OK.

5.6 S link do streamingu z innych urządzeń
Kliknij w S link ikony w programie uruchamiającym lub na Startowym. Będziesz mógł łatwo połączyć 
swój telefon komórkowy lub tablet z ekranem telewizora dla oglądania zdjęć, filmów i muzyki z tych 
urządzeń. Musisz również zainstalować aplikacje dostępne w Sklepie na tych urządzeniach, aby ta funkcja 
działała prawidłowo.

5.7 Sklep
Kliknij ikonę Sklep na ekranie uruchamiania lub na ekranie Startowym. Po otwarciu sklepu po raz 
pierwszy, należy przeczytać i zaakceptować warunki korzystania z usług, aby kontynuować.
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Musisz utworzyć konto Google lub wprowadzić istniejące konto i hasło, zanim będzie można korzystać 
ze sklepu. To menu poprowadzi Cię przez kolejne kroki. Gdy już będziesz gotów, możesz rozpocząć 
korzystanie ze sklepu.

UWAGA:  W menu aplikacji można znaleźć inny sklep z aplikacjami o nazwie "NesTV 
Starshop". 
Tutaj znajdziesz interesujące, polecane aplikacje.

5.8 Applikacje

UWAGA:  STRONG nie może zagwarantować i nie jest odpowiedzialna za brak funkcji 
(usterki) i pracy z aplikacjami firm trzecich. Niektóre aplikacje działają dobrze 
tylko w urządzeniach z GPS.

5.8.1 Przeglądaj aplikacje
Można wyszukać aplikacje według kategorii i sortować je w różny sposób.

1. Kliknij kategorię najwyższego poziomu, takie jak Appki lub Gry. Kliknij na podkategorię aby 
zobaczyć swoją listę aplikacji.

2. Przejdź do podkategorii i kliknij na wybraną aplikację. Kliknij aby zobaczyć najlepsze płatne, 
najlepsze bezpłatne lub najnowsze aplikacje w tej podkategorii. Kliknij na aplikację, aby 
otworzyć jej ekran szczegółowy.

3. Kliknij przycisk Najlepsze płatne, Najlepsze bezpłatne lub Wszystkie aby posortować podkategorię 
dalej.

5.8.2 Wyszukiwanie aplikacji
1. Kliknij ikonę Szukaj u góry po prawej stronie ekranu
2. Wpisz co chcesz wyszukać i kliknij Szukaj ponownie. Można wprowadzić całość lub tylko część 

nazwy aplikacji lub opisu lub nazwy dewelopera, którego chcesz wyszukać. Gdy znajdziesz 
szukaną aplikacj, możesz ją zainstalować.

3. Kliknij na Wynik wyszukiwania, aby otworzyć ekran szczegółów tej aplikacji.
Ekran szczegółów opisuje aplikację i zawiera przyciski do pobrania jej i wykonywania innych zadań. 
Można także nacisnąć  i wprowadź Ustawienia.

5.8.3 Pobierz i zainstaluj aplikację
Znajdź aplikację, którą chcesz i otwórz jej ekran szczegółów. Na ekranie szczegółów dotyczących tej 
aplikacji, można przeczytać więcej na temat kosztów, oceny i komentarzy użytkowników i informacje na 
temat dewelopera. Kliknij, aby pobrać i zainstalować aplikację. (Jeśli jest to aplikacja płatna, przycisk jest 
oznaczony ceną.) Czekaj, dopóki nie zostanie zainstalowany i pojawi się „otworzyć”, aby korzystać z tej 
nowej aplikacji.

5.8.4 Stwórz konto Google WalletTM

Można płacić za przedmioty kupione ze Sklepu z konta Google WalletTM. Podczas kupowania po raz 
pierwszy ze Sklepu lub w przeglądarce internetowej skonfiguruj swój rachunek Google WalletTM. W 
przeglądarce internetowej, przejdź do https://wallet.google.com/ w celu założenia konta Google 

14



WalletTM. Inną możliwością jest utworzenie konta Google WalletTM, gdy używasz odbiornika IP z 
Androidem po raz pierwszy kupując przedmiot ze sklepu, wtedy użytkownik jest proszony o podanie 
informacji rozliczeniowych.

UWAGA:  Jeśli korzystałeś konta Google WalletTM raz aby zakupić aplikację ze 
Sklepu, odbiornik IP z Androidem zapamięta hasło. Z tego powodu należy 
zabezpieczyć odbiornik IP z Androidem, aby uniemożliwić innym osobom 
korzystanie z niego bez Twojej zgody.

5.8.5 Zarządzanie pobieraniem
Po pobraniu i instalacji aplikacji, można uzyskać dostęp do sklepu i ponownie wprowadzić nazwę 
aplikacji. Tutaj można ją ocenić, zobaczyć ją na liście z pobranymi innymi aplikacjami oraz skonfigurować 
je automatycznie i aktualizować. Ponadto masz możliwość, aby odinstalować aplikację. Alternatywnie 
można wybrać Ustawienia, więcej ustawień z ekranu startowego oraz i kliknąć Aplikacje. W tym menu 
można wyczyścić dane, należy zatrzymać lub nawet odinstalować wybraną aplikację.

UWAGA:  Uważaj co robisz w tym menu, gdyż może to prowadzić do usuwania 
pewnych ustawień, aplikacji i danych użytkowników.

5.8.6 Wyświetlanie pobranych aplikacji
Można wyświetlić listę aplikacji, które zostały pobrane ze Sklepu, a następnie skorzystać z listy dla 
wielu celów. Na ekranie głównym wybierz ikonę Wszystkie Appki i naciśnij przycisk OK, aby zobaczyć 
zainstalowane aplikacje.

5.9 Otwórz wszystkie aplikacje
Kliknij ikonę Wszystkie aplikacje w programie uruchamiającym lub na ekranie głównym. To menu 
wyświetla wszystkie krótkie linki swoich aplikacji jednym lub większej liczbie ekranów. Naciśnij q raz, 
a następnie użyj t u, aby wyświetlić wszystkie aplikacje. Jeśli wybierzesz jeną, można ją otworzyć, 
naciskając OK lub naciśnij klawisz , aby zarządzać aplikacjami lub przejść bezpośrednio do menu 
Ustawienia.

6.0 USTAWIENIE SYSTEMOWE
Kliknij ikonę ustawienia w programie uruchamiającym lub na ekranie głównym. To menu pozwala 
ustawić wszystkie ważne ustawienia, takie jak sieciowe, Bluetooth, wyświetlacz, audio, Język i więcej.

6.1 Sieć
W tym menu można zmienić lub skonfigurować połączenia z Internetem przez Wi-Fi lub LAN (RJ45) jak 
wyjaśniono w punkcie 5.1. Wprowadź i przechowuj hasła i/lub porty bramy.

6.2 Wyświetlacz
Tutaj można ustawić rozdzielczość ekranu, Pozycję obrazu, HDR do SDR i SDR do HDR.
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6.2.1 Rozdzielczość obrazu
W tym menu można wybrać preferowaną rozdzielczość wyjścia HDMI, który jest obsługiwany przez 
podłączony telewizor. Tryb AUTO automatycznie wybiera najlepszą rozdzielczość wyjściową kombinacji 
(tzw "handshake"). Wybierz Dostosuj ekran, aby wybrać preferowane ustawienie ekranu.

6.2.2 Pozycja obrazu
Wybierz funkcję pozycja ekranu, jeśli wielkość odbieranego obrazu jest nieco za duża lub zbyt mała na 
podłączonym ekranie.

6.2.3 HDR do SDR
W tym menu istnieje możliwość ustawienia obrazu HDR (High Dynamic Range) na jakość SDR (Standard 
Dynamic Range).

6.2.4 SDR do HDR
W tym menu masz możliwość ustawienia obrazu SDR (Standard Dynamic Range) na jakość HDR (High 
Dynamic Range).

6.3 Dźwięki
W tym menu można skonfigurować prawidłowe ustawienie wyjścia audio, jeśli chcesz korzystać z

Dolby audio do podłączenia do wzmacniacza cyfrowego.

6.3.1 System dźwięków:
Wybierz Wł. usłyszeć za każdym razem kliknięcie przycisków pilota zdalnego jako potwierdzenie. Wybierz 
Wył. bez dźwięku kliknięcia.

6.3.2 Dźwięk przestrzenny:
Wybór Auto automatycznie przesyła dźwięk surround, jeśli jest dostępny. Always wybiera dźwięk 
surround zawsze na ON i opcja Never powoduje przełączenie dźwięku surround WYŁ.

6.3.3 Inne ustawienia dźwięku:
Wybór HDMI przesyła dźwięk Dolby. Wybór PCM nadaje tylko dźwięk stereo wszystkim wyjściom.

6.4 Aplikacje
W tym menu znajdziesz zainstalowane aplikacje i będziesz mógł je usunąć.

6.5 Wygaszacz ekranu
W tym menu masz możliwość dostosowania "Wygaszacza ekranu", wyboru czasu rozpoczęcia 
"Wygaszacza ekranu" i możesz także ustawić urządzenie w tryb uśpienia.

6.6 Pamięć i reset
To menu daje przegląd urządzenia magazynującego. Tutaj można również powrócić do ustawień 
fabrycznych.
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6.6.1 Pamięć
Tutaj można uzyskać przegląd od zajętego miejsca na urządzeniu pamięci masowej.

Można również wyczyścić pamięć podręczną danych dla wszystkich aplikacji w buforowanych danych.

6.6.2 Powrót do ustawień fabrycznych
Wybierz tę opcję tylko jeśli chcesz przywrócić wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych. Wszystkie 
dane osobowe zostaną usunięte z pamięci wewnętrznej pamięci, w tym informacje o koncie Google 
WalletTM, innych kontach, ustawienia systemu i aplikacji oraz pobranych aplikacji. Po zresetowaniu 
Android IP Box, System nie usunie zaktualizowanego oprogramowanie, które zostało wcześniej pobrane 
i zainstalowane.

6.6.3 Hasło systemowe
Domyślny kod PIN 1234.

6.6.4 System zmiany haseł
Aby zmienić domyślne hasło 1234 na osobiste hasło:

Przejdź do Ustawienia -- Osobiste -- Bezpieczeństwo i ograniczenia -- Zmień hasło.

Tu trzeba wprowadzić stary kod PIN, a po zaakceptowaniu, można wprowadzić nowy kod PIN. Zostaniesz 
poproszony o wprowadzenie jeszcze raz nowego kod PIN, po czym pojawi się komunikat sukces.

6.7 Informacja
Wybierz to menu, aby zobaczyć szczegóły techniczne odbiornika IP, jak nazwa modelu, wersja 
oprogramowania, adres Wi-Fi MAC, adres MAC, adres IP i numer seryjny. Można również znaleźć opcje do 
aktualizacji oprogramowania i opcję ponownego uruchomienia skrzynki.

6.7.1 Upgrade
Od czasu do czasu można sprawdzić, czy jest dostępna ulepszona wersja oprogramowania. Można 
to sprawdzić i pobrać z naszej strony internetowej www.strong.tv. Wprowadź numer typu do obsługi 
serwisowej na naszej stronie internetowej. Jeśli nie posiadasz udoskonalonej, najnowszej wersji 
oprogramowania, można pobrać plik i skopiować go do katalogu głównego urządzenia USB. Po czym 
włóż urządzenie USB do jednego z wolnych gniazd USB odbiornika IP z Androidem. Wybierz aktualizacja 
lokalna i wybierz urządzenie USB oraz plik aktualizacji. Naciśnij OK, a proces aktualizacji rozpocznie się.

Alternatywnie można wybrać aktualizację online oprogramowania do aktualizacji bezpośrednio z 
serwera w Internecie. Usługa ta nie jest dostępna we wszystkich regionach. Proszę sprawdzić informacje 
od lokalnego dystrybutora lub odwiedzić naszą stronę internetową www.strong.tv aby uzyskać więcej 
informacji.

UWAGA:  Aktualizacja spowoduje powrót do ustawień fabrycznych odbiornika IP z 
Androidem. Upewnij się, że wykonana została kopia zapasowa aplikacji lub 
aplikacje pobrane wcześniej zostały zapisane.
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UWAGA:  W trakcie procesu aktualizacji i flash nie wyłączyć głównego zasilania! 
Poczekaj, aż odbiornik IP z Androidem restartuje się i ponownie uruchami 
się automatycznie.

6.8 Data i godzina
W tym menu będziesz mógł zmienić ustawienia daty i czasu w urządzeniu.

6.9 Język
Wybierz język menu ekranowego, która powinien być stosowany dla menu na ekranie.

7.0 WIĘCEJ USTAWIEŃ
W tym menu można skonfigurować, modyfikować i zmieniać wiele ustawień ze strony Android jak 
dzieje się to na tablecie lub smartfonie. Wszystkie podstawowe funkcje mogą być modyfikowane Wi-Fi, 
Bluetooth, Ethernet, dźwięki, wyświetlanie, przechowywanie, uprawnienia i zarządzanie zainstalowanymi 
aplikacjami.

7.1 HDMI CEC
CEC (Consumer Electronics Control) może kontrolować Twój sprzęt za pomocą tylko 1 pilota.

Włącz One key play aby sterować wszystkimi połączonymi za pomocą CEC urządzeniami. Funkcja ta musi 
być włączona zarówno na pilocie SRT 2402 jak I na urządzeniach z CEC.*

Włącz One key power off aby móc wyłączyć wszystkie połączone dzięki CEC urządzenia za pomocą pilota 
SRT 2402.*
* Urządzenia obsługujące CEC nie zawsze są ze sobą kompatybilne.

7.2 Dodaj akcesoria (Bluetooth)
To menu umożliwia otwarcie wykrywania wyszukiwania Bluetooth ON lub OFF, aby skonfigurować nowe 
połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth.

Jeśli chcesz nawiązać połączenie, musisz otworzyć tę funkcję na obu urządzeniach. Po potwierdzeniu za 
pomocą klawiszy numerycznych nawiązujesz bezpieczne połączenie.

7.3 Ustawienia DTV (naziemnej telewizji cyfrowej)
Menu Ustawienia DTV umożliwia skonfigurowanie Ustawienia AV, języka audio/napisów, Ustawienia OSD, 
kontrola rodzicielska, bazy danych, ustawienia nagrywania, informacje o systemie i powrót do ustawień 
fabrycznych według uznania.

Ustawienia odbiornika pozwalają na stworzenie głównego wyboru, aby użyć jednej z anteny lub 
kabla. Ponieważ odbiornik ma tylko jeden ANT IN trzeba wybrać, czy chcesz odbierać sygnał telewizji 
naziemnej lub kablowej.

7.3.1 Ustawienia AV - dźwięku I obrazu
Rozmiar obrazu  Wybierz Auto w celu automatycznego dostosowania wielkości ekranu. 

Wybierz Full aby powiększyć formacie wideo 4: 3 na pełnym ekranie w trybie 
powiększenia.
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Tryb zawieszania ekranu  Wybierz Zawieś ekran, aby utrzymać ostatni ekran zamrożony do momentu, 
aż pojawi się następny kanał. Wybierz czarny ekran jeśli wolisz czarny ekran 
pomiędzy przełączaniem kanałów.

Ścieżka dźwiękowa  Zmieniaj ścieżkę dźwiękową na lewo, prawo dla różnych ścieżek dźwiękowych 
lub z powrotem do Stereo.

Ustawienia czasu  Wybierz Czas DTV, jeśli chcesz, aby zsynchronizować czas z transmisją 
cyfrową. Wybierz Czas internetowy, jeśli chcesz, aby zsynchronizować czas z 
Internetem.

7.3.2 Język
Pierwszy język audio  Wybierz główny preferowany język ścieżki dźwiękowej.

Drugi język audio  Wybierz preferowany język ścieżki dźwiękowej, jeśli główny język nie jest 
dostępny.

Pierwszy język napisów  Wybierz główny preferowany język napisów.

Drugi język napisów  Wybierz preferowany język napisów, jeśli główny nie jest dostępny.

Napisy  Wybierz Wył, jeśli nie chcesz wyświetlać napisów lub Normalnie, aby je 
włączyć. Do wyboru są również napisy dla słabosłyszących.

7.3.3 Ustawienia OSD – menu ekranowego
Pasek informacyjny  Wybierz czas trwania wyświetlania informacji na pasku ekranu 5, 10, 15, 20 

sekund. Ponadto można wybrać brak limitu czasu aby cały pasek informacyjny 
był cały czas wyświetlony.

Transparentność  Wybierz poziom przezroczystości menu.

7.3.4 Kontrola rodzicielska
Kontrola rodzicielska  Wybierz kategorię wiekową, dla której zostanie wprowadzony kod PIN ostanie 

wprowadzony przed oglądając klasyfikacji rodzicielskiej chroniony kanał. 
Wybierz all wyłączyć.

Menedżer kanałów  Menu menedżera kanałów jest zabezpieczone domyślnym kodem PIN, aby 
zapobiec zmianie lub usunięciu list(y) kanałów. Wybierz Wył. jeśli chcesz 
wyłączyć tę funkcję.

7.3.5 Zarządzanie bazą danych
To menu pozwala na wykonanie kopii zapasowej lub załadowania listy kanałów uprzednio zapisanej na 
urządzeniu USB. Włóż pamięć USB do jednego z wolnych gniazd USB.

Kopia zapasowa  Wgraj kopię zapasową z aktualną listą kanałów zapisaną na urządzeniu USB.

Ładowanie  Załaduj wcześniej wykonaną listę kanałów. Aktualne zostaną nadpisane.

UWAGA:  Można zrobić więcej list jako backup i załadować je później, wybierając je 
według dat(y).

7.3.6 Ustawienia nagrywania
To menu pozwala na ustawienia konfiguracji dla TimeShift i nagrywania na urządzenie USB.
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Włóż dysk USB do jednego z wolnych gniazd USB. Alternatywnie, można użyć pamięci USB, ale musi

być ona szybka i posiadać wysoką pojemność zapisu zawartości w jakości HD.

Pamięć  Wybierz urządzenie USB, którego chcesz używać dla funkcji nagrywania.

Czas nagrywania  Czas nagrywania jest ustawiony na 3 godziny jako domyślny. Aby zmienić ten 
czas, wybierz domyślny czas nagrywania. Kiedy rozpoczniesz nagrywanie, 
naciskając przycisk 4 możesz zmienić domyślny czas do kolejnego. Kolejne 
nagranie pokaże ten domyślny czas.

Timeshift  Domyślny czas Timeshift jest ustawiony na nieograniczony. Oznacza to, że 
podczas przesunięcia w czasie dane ciągle będą zapisywane na urządzenia 
USB do momentu naciśnięcia przycisku 3. Dla ograniczenia wielkości danych, 
aby zapobiec zużyciu całej przestrzeni na dysku urządzenia USB można 
wybrać maksymalny czas zapisu.

Auto Timeshift  Wybierz Wł., aby uaktywnić Timeshift automatycznie po włączeniu kanału. 
Po przełączeniu na inny kanał Timeshift będzie dostępny od początku do 
momentu, aż znowu nastąpi przełączenie się na inny kanał. Wybierz Wył., aby 
wyłączyć tę funkcję.

7.3.7 System
To menu pozwala sprawdzić aktualnie używaną wersję oprogramowania ze strony DTV i przywrócić 
ustawienia fabryczne.

Uruchom przy starcie   Wybierz Wł. dla natychmiastowego rozpoczęcia DTV po włączeniu urządzenia 
do głównego zasilania. Wybierz Wył., aby uruchomić w trybie Android.

Powrót do ustawień fabrycznych 
 Funkcja ta przywraca ustawienia odbiornika DTV do ustawień fabrycznych. 
Naciśnij OK, a następnie wprowadź kod PIN, aby kontynuować. Wybierz 
OK, aby potwierdzić wykonanie resetu fabrycznego. Ta opcja spowoduje 
usunięcie wszystkich kanałów, list ulubionych i ustawień DTV. Odbiornik po 
ponownym uruchomieniu wystartuje z menu pierwszej instalacji części DTV.

UWAGA:  Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich 
ustawień osobistych, timerów i zapisanych kanałów. Część Android 
pozostanie w takim stanie, w jakim jest. Proszę zwrócić na to uwagę przed 
wykonaniem resetu fabrycznego.

7.4 R Funkcje nagrywania
Odbiornik obsługuje natychmiastowe nagrywanie, nagrywanie za pomocą timera i nagrania rezerwacji 
za pośrednictwem elektronicznego przewodnika programowego (EPG). Najpierw należy wybrać 
urządzenie pamięci masowej, na którym chcesz zapisać nagrania, zanim będzie można korzystać z 
funkcji nagrywania. Podłącz urządzenie pamięci masowej i wybierz DVR ustawienia w menu Ustawienia 
DTV. Po dokonaniu nagrania można oglądać je wybierając opcję DVR z menu DTV.

Naciśnij OK, aby otworzyć menu. Wybierz nagranie, które chcesz oglądać. Po prawej stronie tego menu 
można zobaczyć datę i rozmiar nagrania. Naciśnij OK, aby rozpocząć odtwarzanie i użyj przycisków 
multimedialnych do przodu, do tyłu, pauza i stop. Naciśnij przycisk CZERWONY Usuń, aby usunąć 
wybrane nagranie z listy.
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7.5 Instalacja
W tym menu można wybrać wyszukiwanie Satelita lub DVB-T/kabel i zapisać odpowiednie ustawienia dla 
wyszukiwania kanałów.

7.5.1 Instalacja telewizji satelitarnej
W tym menu znajdziesz poniżej paski poziomu i jakości aby zoptymalizować sygnał z anteny.

Użyj p/q, aby wybrać jeden lub więcej satelitów. Naciśnij OK, aby zaznaczyć lub odznaczyć je. Zaraz 
po dokonaniu wyboru, naciśnij przycisk u, aby przejść do prawej strony ekranu, gdzie można wybrać 
satelitę i dodać odpowiednie ustawienia portów DiSEqC.

Pod koniec instalacji można rozpocząć proces skanowania, naciskając przycisk BLUE i przycisk Skanuj.

SAT  Wybierz satellite naciskając t u. Po zaznaczeniu tylko jednego satelity nie 
będzie można wybrać kolejnego.

TP  Wybierz transponder, który chcesz skanować lub ustaw antenę satelitarną na 
wybranej częstotliwości. Naciśnij OK, aby wywołać przegląd.

Typ LNB  Domyślnym ustawieniem jest 9750/10600, które jest najczęstszym 
ustawieniem dla LNB (typ Universal). Wybierz inne, jeśli używasz innego typu 
LNB, który wymaga innych wartości.

Napięcie LNB  Wybierz Wł., aby zwiększyć napięcie LNB jeśli używasz długiego kabla 
koncentrycznego, aby zrekompensować spadek napięcia zasilania LNB.

SatCR  Wybierz jedną z częstotliwości, jeśli są podłączone do systemu SatCR. SatCR 
jest specjalnym systemem, który jest stosowany głównie w budynkach 
mieszkalnych w celu zapewnienia jednej anteny satelitarnej dla wielu 
użytkowników jednocześnie. Aby użyć tej funkcji, należy skontaktować 
się z zarządcą nieruchomości lub instalatorem systemu. Jeśli SatCR jest 
aktywowany, inne ustawienia poniżej nie będą używane. Do normalnego 
użytkowania, domyślnym ustawieniem jest Wył..

Zasilanie LNB  Domyślnie jest ustawione na 13/18V. Pozostałe funkcje są przeznaczone 
wyłącznie do wyspecjalizowanego personelu.

22KHz  Wybierz Wył. lub Wł. jeśli używasz specjalnie skonfigurowaną antenę 
satelitarną. Dla normalnego użytkowania jest domyślnym ustawieniem jest 
Auto.

ToneBurst  Jeśli korzystasz z przełącznika typu Legacy, przełączając się pomiędzy 2 
satelitami, ustaw port do satelity wybranego powyżej.

DiSEqC 1.0  Jeśli używasz przełącznika DiSEqC 1.0, aby przełączać się między 2, 3 lub 4 
satelitami, ustaw port do satelity wybranego powyżej.

DiSEqC 1.1  Jeśli używasz przełącznika DiSEqC 1.1 aby przełączać się między 5 do 16 
satelitami, ustaw port do satelity wybranego powyżej.

Motor  Jeśli używasz napędu silnikowego do poruszania się pomiędzy satelitami,  
użyj w tym celu {DiSEqC 1.2} lub protokołów { DiSEqC 1.3}.

UWAGA:  Zalecamy zwrócić się do instalatorem, aby pomóc instalacji silnik i finalizacji 
ustawień.

Istnieje możliwość zmiany (dodawania, edytowania lub usuwania) satelity lub transpondera naciskając 
przycisk INFO i wyszukując kanały: Automatyczne wyszukiwanie, Ręczne wyszukiwanie, Blind scan i Sieć 
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wyszukiwania. Naciśnij przycisk NIEBIESKI, aby wyświetlić menu Skanowanie i naciśnij przycisk OK, aby 
potwierdzić.

7.5.2 Instalacja DVB-T/T2
W tym menu można wybrać opcję Kraj, anteny, tryby LCN oraz wyszukać kanały.

Poniżej na ekranie znajdziesz paski poziomu i jakości w celu optymalizacji najlepszego sygnału z anteny 
naziemnej.

Ustawienia kraju :  Wybierz swój region.

Zasilanie antenowe:  Ustaw Wł. jeśli używasz aktywnej anteny. Przy ustawieniu Wł., 5 V będzie 
obecny na ANT IN w odbiorniku. Wybierz Wył. dla anten pasywnych.

LCN:  Ustaw LCN (Logiczna Numeracja Kanałów) na Wł. aby aktywować numerację 
kanałów zdefiniowaną przez operatora lub Wył. aby przechowywać kanały 
znalezione w losowej kolejności. Sortowanie kanałów w liście kanałów LCN 
nie jest możliwe.

Autoskanowanie:  Wybierz, aby rozpocząć wyszukiwanie częstotliwości dla wszystkich 
dostępnych kanałów. Wszystkie zapisane kanały sprzed zostaną usunięte.

Skanowanie ręczne:  Wybierz, aby rozpocząć wyszukiwanie na jednej częstotliwości dostępnych 
kanałów. Wszystkie zapisane kanały sprzed wyszukiwania będą 
przechowywane na liście kanałów. Gdy wszystkie ustawienia zostaną 
wykonane, naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć skanowanie.

Typ skanowania:  Wybierz FTA do wyszukiwania i przechowywania bezpłatnych kanałów. 
Wybierz Wszystkie aby przechowywać również zaszyfrowane kanały na liście 
kanałów. Jednak urządzenie to nie może dekodować tych kanałów.

7.5.3 Instalacja DVB-C
Dla instalacji kablowej wybierz DVB-C w sekcji DTV. Jeśli nie zostanie dokonany wybór opcji zostanie 
wyświetlone menu DVB-T. Proces wyszukiwania automatycznego i ręcznego wyszukiwania działa w taki 
sam sposób, jak opisano w rozdziale DVB-T powyżej.

7.6 Elektroiczny przewodnik po programach (EPG)
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) pokazuje programy, harmonogramy i informacje o 
bieżącym programie i nadchodzących programach na następne 7 dni. Naciśnij przycisk EPG na pilocie, 
aby otworzyć EPG w trybie przeglądania. Aby przejść do innego kanału, naciśnij przycisk RED lub GREEN 
przycisków. Naciśnij t u pq, aby poruszać się po menu EPG. Naciśnij OK, aby uzyskać szczegółowe 
informacje na temat programów. Naciśnij przycisk BLUE przycisk timera aby ustawić przypomnienie dla 
programu lub programów do nagrywania.

8.0 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Może być wiele powodów mających wpływu na prawidłową pracę odbiornika z Androidem. Jeżeli 
odbiornik nie działa zgodnie z oczekiwaniami, należy wykonać czynności opisane poniżej. Jeśli po 
wykonaniu operacji odbiornik wciąż nie działa prawidłowo, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub 
centrum serwisowym w Twojej okolicy lub napisać e-maila do naszego wsparcia poprzez naszą stronę 
internetową www.strong.tv.

Jeśli część DTV pokazuje problemy z odbiorem, sprawdź najpierw, czy wszystkie kable i złącza są 
wciąż w dobrym stanie. Sprawdź, czy czasza/ antena wciąż jest ustawiona dobrze i na wybranego 
satelitę. Sprawdź, czy ustawienia satelitów w menu są wciąż poprawne. Jeśli wszystko jest w porządku, 
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urządzenie można przywrócić do ustawień fabrycznych i spróbować ponownie zainstalować. Patrz 
rozdział 7.3.7 niniejszej instrukcji.

Jeśli wystąpią problemy w ramach Android, należy najpierw sprawdzić, czy jest to spowodowane 
przez aplikację. Spróbuj usunąć dane lub usunąć aplikację i sprawdzić, czy to rozwiąże problem. Proszę 
wprowadzić Ustawienia - Aplikacje - (wybierz aplikację) - Czyszczenie danych, a następnie powrócić do 
menu i sprawdzić czy wszystko znów działa.

W przypadku niepowodzenia można zresetować odbiornik z powrotem do ustawień fabrycznych i 
spróbować zainstalować go ponownie. Patrz rozdział 6,5 niniejszej instrukcji obsługi.

UWAGA:  Nie otwierać pokrywy odbiornika. Ta czynność spowoduje uszkodzenie 
plomby gwarancyjnej i będzie powodem odmówienia wykonania naprawy 
gwarancyjnej.

Problem Możliwa przyczyna Co robić
Pilot nie działa. Bateria jest wyczerpana Zmień baterie
Do sterowania ekranem 
dotykowym wymagana jest 
standardowa mysz / mysz 
powietrzna.

Do sterowania ekranem 
dotykowym wymagana jest 
standardowa mysz / mysz 
powietrzna.

Użyj standardowej myszy lub 
zainstaluj inną aplikację, która 
nie wymaga funkcji Air Mouse 
(ekran dotykowy).

Nie mozna włączyć odbiornika Zasilacz nie jest podłączony 
do gniazdka 230V lub 12 V z 
odbiornikiem.

Sprawdzić, czy złącze zasilania 
jest całkowicie włożone do 
gniazda DC odbiornika.

Nie znaleziono sygnału. Antena rejst rozłączona. Podłącz kabel antenowy.
Antena jest uszkodzona lub 
przesunięta.

Sprawdź antenę i jej pozycję.

Kabel pomiędzy anteną a 
odbiornikiem jest uszkodzony 
lub kabel nie jest podłączony 
prawidłowo.

Sprawdź stan kabla i czy 
wszystko jest połączone.

Podłączona jest aktywna 
antena, która wymaga zasilania 
za pośrednictwem kabla 
sygnałowego.

Aktywuj zasilanie anteny w 
menu odbiornika.

Wejścia na telewizorze 
nie zostało wybrane 
odpowiadającemu wyjściu 
odbiornika.

Wybierz odpowiednie wejście 
telewizora do podłączenia 
odbiornika.

Zakodowana usługa Kanał jest zakodowany. Wybierz alternatywny kanał.
Wiadomość w DTV Złe wejścia na telewizorze Sprawdź, czy poprawne wejście 

HDMI na ekranie telewizora 
HDTV jest zaznaczone.
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Problem Możliwa przyczyna Co robić
Nie ma menu lub sygnału z 
odbiornika TV na Androida

Połączenia nie są wykonane 
poprawnie.

Jakość podłączonych 
przewodów jest 
niewystarczająca.

Upewnij się, że połączenia 
są wykonane i zamocowane 
prawidłowo do podłączonego 
wejścia/wyjścia.

Upewnij się, że jakość 
wszystkich kabli jest dobra. 
Podłącz wszystkie kable między 
odbiornikiem a telewizorem.
Upewnij się, że sieć Wi-Fi 
jest podłączony i klucz 
bezpieczeństwa do 
zaszyfrowanej sieci jest 
prawidłowy.

Brak połączenia z Internetem/
działania

Należy wybrać odpowiednie 
ustawienia adresu IP.
Ustaw format obrazu na 
ekranie telewizora HDTV jako 
automatyczny lub zmień rozmiar 
ekranu w menu systemowym.

Uaktywnieniu funkcji 
oszczędzania energii Auto 
Standby

Wyłącz funkcję oszczędzania 
energii Auto Standby/funkcji 
Daydream.

Niektóre HDTV nie może 
wyświetlić cały obraz

Domyślny kod PIN to 1234 Należy skontaktować się z 
lokalną infolinią serwisu lub 
wysłać e-mail do naszego 
wsparcia poprzez www.strong.tv

Odbiornik wyłącza się po 3 
godzinach żadnych poleceń 
pilota

Zużycie energii jest zbyt wysokie.

Nie pamiętasz kodu PIN Zbyt wiele podłączonych 
urządzeń USB

Podłącz dodatkowy zasilacz do 
urządzenia USB HDD.

Zewnętrzny dysk twardy USB nie 
uruchamia się.

HDD nie jest zaznaczony w 
menu

Odłączyć jakieś urządzenie z 
portu USB, np. kamerę 

9.0 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tuner & Tryb demodulacji

Zakres częstotliwości DVB-S2: 950 ~ 2150 MHz
Zakres częstotliwości DVB-T2 : 174 MHz ~ 230 MHz/474 MHz ~ 858 MHz
Zakres częstotliwości DVB-C: 113 MHz ~ 858 MHz
Tryb demodulacji: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C
Tryb demodulacji DVB-S2: QPSK/8PSK; Symbol rate up to 55 Mbps
Tryb demodulacji DVB-T2: QAM modes: 4, 16, 64, 256 (z lub bez obracania)
 Szerokoście: 1.7, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 MHz
 Rozmiary FFT: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K±600 KHz
Tryb demodulacji DVB-C: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, and 256QAM; Symbol 
rate up to 7.0 Mbps

24



Dekoder video

Kompresja wideo: H.264/AV, H.265/HEVC
Rozdzielczości wideo: 4K@60fps 1080p/1080i, 720p

Audio dekoder

Dekodowanie audio: MPEG, OGG, OGA, FLAC, ALAC, Ape, M4A, RM, MPEG-1 
layer1/2, (Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus*, WMA, WMA Pro, WMV opcjonalny)
* Dolby Digital Plus, Dolby Digital i symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories.

Pamięć i System

Wersja Androida: 7.1
Chipset: Amlogic S905-B
CPU: Quad Core Cortex-A53 2.0 GHz
GPU: Mali-450MP
SDRAM: DDR3, 1 GB
Flash: eMMC: 8 GB

Złącza

ANT IN/CABLE IN IEC-169 żeńskie

SAT IN Typ F

S/PDIF (optyczny)

Ethernet (RJ45)

HDMI

2x wejścia USB

Gniazdo SD

Zasilanie (12 V, 2 A)

Ogólne dane

Wi-Fi: 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Bluetooth: 4.0
Napięcie zasilania: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Napięcie wejśiowe: DC 12 V, 2 A
Zużycie energii: 7 W (typowe), 24 W (maks.)
Temperatura przechowywania: maks 0.5 W
Temperatura pracy: 0 ~ +40°C
Temperatura przechowywania: -10 ~ +65°C
Wymiary (WxDxH) w mm: 160 x 118 x 32
Ciężar netto: 0.30 kg

Ochrona danych:

Należy pamiętać, że STRONG, jego partnerzy produkcyjni, dostawcy aplikacji i dostawcy usług mogą 
gromadzić i wykorzystywać dane techniczne i powiązane informacje, w tym między innymi informacje 
techniczne dotyczące tego urządzenia, oprogramowania systemowego i aplikacyjnego oraz urządzeń 
peryferyjnych. STRONG, jego partnerzy produkcyjni, dostawcy aplikacji i dostawcy usług mogą 
wykorzystywać takie informacje w celu udoskonalania swoich produktów lub świadczenia usług lub 
technologii, o ile są one w formie, która nie umożliwia identyfikacji użytkownika.

Dodatkowo należy pamiętać, że niektóre usługi - już w urządzeniu lub zainstalowane przez Ciebie - 
mogą zażądać rejestracji, dla której musisz podać dane osobowe.
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Poza tym należy pamiętać, że niektóre usługi, które nie są wstępnie zainstalowane, ale mogą być 
instalowane, mogą gromadzić dane osobowe, nawet bez podawania dodatkowych ostrzeżeń, a firma 
STRONG nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne naruszenie ochrony danych przez usługi 
niezainstalowane.
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WAŻNY DOKUMENT 
W PRZYPADKU NAPRAW GWARANCYJNYCH! 
PROSIMY O JEGO ZACHOWANIE!

Szanowni Państwo,

Jeśli w Państwa urządzeniu wystąpią problemy techniczne, prosimy o uwzględnienie poniższych 
punktów:

Prosimy o kontakt z naszą INFOLINIĄ – bardzo często przy drobnych problemach nasz  
personel techniczny może udzielić pomocy telefonicznie.

   801 702 017
Prosimy o przygotowanie w takich przypadkach dokumentu zakupu, dokładnego 
oznaczenia modelu oraz numeru seryjnego urządzenia.

Naprawa gwarancyjna jest bezpłatna. Wyjątek od tego stanowią uszkodzenia spowodowane 
niewłaściwym użytkowaniem lub/i  zużyciem elementów eksploatacyjnych (jak np. baterie). 
Po upływie okresu gwarancyjnego, względnie przy usterkach, których nie możemy uznać jako 
podlegające naprawie gwarancyjnej, otrzymają Państwo kosztorys naprawy płatnej. Prosimy 
o dołączenie do reklamowanego produktu: wypełnioną kartę gwarancyjną, kopię � skalnego 
dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT), opis usterki, akcesoriów oraz kontaktowy numer 
telefonu. W czasie rozmowy z Pracownikiem INFOLINII uzgodnicie Państwo sposób przekazania 
reklamowanego produktu do naprawy.

STRONG Service Center Polska
c/o RAGZ Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 143 
92-236 ŁÓDŹ
POLSKA

UWAGA!  Gwarancja obowiązuje wyłącznie na urządzenia posiadające 
wypełnioną kartę gwarancyjną oraz £ skalny dowodu zakupu 
(paragon lub fakturę VAT). Reklamujący zobowiązuje się do 
dostarczenia urządzenia w opakowaniu fabrycznym lub innym 
zabezpieczającym przed jego uszkodzeniem w czasie transportu. 

KARTA GWARANCYJNA



KARTA GWARANCYJNA
Bardzo prosimy o sprawdzenie, czy karta gwarancyjna jest właściwie i czytelnie wypełniona.

Zwrot tylko i wyłącznie z wypełnionym numerem RMA jeżeli takowy został nadany.

Numer RMA: _____________________________________________________________________

Numer modelu: _____________________________________________________________________

Data zakupu: _____________________________________________________________________

Sprzedający: (wypełnić w przypadku nieczytelności dowodu zakupu)

Nazwa: _____________________________________________________________________

Ulica: _____________________________________________________________________

Miejscowość: _____________________________________________________________________

Tel.: _____________________________________________________________________

Kupujący:

Nazwa: _____________________________________________________________________

Ulica: _____________________________________________________________________

Miejscowość: _____________________________________________________________________

Tel.: _____________________________________________________________________

Opis problemu/usterki (reklamacje będą uwzględniane tylko i wyłącznie po dokładnym opisaniu problemu/usterki)
W przypadku niewystarczającej ilości miejsca, usterkę należy opisać na osobnej kartce i dołączyć ją do reklamowanego urządzenia.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Data/ podpis: _____________________________________________________________________

Gwarancji udziela się na 24 miesiące i liczona jest ona od daty zakupu urządzenia. 

Gwarancja nie obowiązuje w przypadkach:

 � nieprawidłowej obsługi urządzenia, 
niezgodnej z jego przeznaczeniem lub/i 
niewłaściwej eksploatacji
 � uszkodzeń wywołanych przez osoby 
trzecie oraz siły wyższego rzędu
 � ingerencji osób nieupoważnionych

 � instalacji oprogramowania, które nie 
zostało autoryzowane przez firmę STRONG
 � instalacji oprogramowania firmy STRONG 
w sposób niewłaściwy 
 � uszkodzenia podczas transportu
 � uszkodzenia mechanicznego lub zalania 
cieczą

Ewentualne płatne naprawy mogą zostać przeprowadzone po uprzednim potwierdzeniu oraz na Państwa wyraźne życzenie.

KARTA GWARANCYJNA


