
PL
EN
IT

ES

Instrukcja obsługi
User manual
Manuale d’uso
Manual de uso



1 2 3 4 5







PL 

brać częstotliwość kanału. 

3. Naciśnij OK, aby rozpocząć wyszukiwa
nie kanałów. Jeśli kana/ zostanie zna
leziony, zostanie zapisany i dodany do
listy kanałów. Jeśli nie można znaleźć
kanałów, wyjdź z menu.

4. Kraj - Wybierz swój kraj zamieszkania.

5. Moc anteny - Włącz zasilanie anteny, je
śli podłączona jest zewnętrzna aktywna
antena.

8. Ustawianie czasu 

Aby uzyskać dostęp do menu, nacIsn1J 
MENU, a następnie wybierz opcję [Czas]. 
Menu zawiera opcje dostosowania usta
wień czasu. Naciśnij UP/DOWN, aby wy
brać opcję i naciśnij RIGHT/LEFT, aby do
stosować ustawienie. Naciśnij EXIT, aby 
wyjść z menu. 

1. Przesunięcie czasu - wybierz auto lub
ręcznie dla korekty przesunięcia GMT.

2. Region kraju -Wybierz region kraju, gdy 
opcja [Przesunięcie czasu] jest ustawio
na na Auto.

3. Strefa czasowa - wybierz przesunięcie
strefy czasowej, gdy opcja [Przesunię
cie czasowe] jest ustawiona na Ręcznie.

4. Tryb uśpienia - Jeśli to ustawienie jest
wyłączone, ta funkcja nie działa. Jeśli
to ustawienie jest włączone, po prefe
rowanym czasie pojawi się komunikat
informujący o tym, że urządzenie przej
dzie w tryb uśpienia. Funkcję automa
tycznego wyłączania można ustawić
w przedziale czasowym 0-12 godzin.
Standardowe ustawienie to 3 godziny.
Naciśnij przycisk STANDBY, aby wyjść

z trybu uśpienia/automatycznego wy
łączania. 

9.0pcje 

Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij 
MENU i wybierz [Opcje]. Menu zawiera 
opcje regulacji języka OSD, języka napisów 
i języka audio. Wybierz opcję i naciśnij RI
GHT /LEFT, aby dostosować ustawienie. Na
ciśnij EXIT, aby wyjść z Menu. 

1. Język OSD - Wybierz język OSD.

2. Język dźwięku - wybierz preferowany
język dźwięku do oglądania kanałów
telewizyjnych. Jeśli język nie jest do
stępny, zostanie użyty domyślny język
programu.

3. Język napisów - wybierz preferowany
język napisów.

4. Digital Audio - Wybierz tryb cyfrowego
wyjścia audio.

1 o. Ustawienia systemowe 

Aby wejść do Menu, naciśnij MENU i wy
bierz [System]. Menu zawiera opcje dosto
sowania ustawień systemu. Naciśnij przy
cisk UP/DOWN, aby wybrać opcję i naciśnij 
RIGHT/LEFT, aby dostosować ustawienie. 
Naciśnij EXIT, aby wyjść z Menu. 

1. Nadzór rodzicielski -Możesz ograniczyć
dostęp do kana/ów, które są nieodpo
wiednie dla dzieci. Aby ograniczyć/
zablokować kana/, musisz wprowadzić
has/o. Domyślne hasło to „000000''.

2. Ustaw hasło - Ustaw lub zmień hasło
dla zablokowanych programów. Wpro
wadź swoje stare hasło lub domyślne
hasło „000000''. Następnie zostaniesz
poproszony o wprowadzenie nowego

has/a. Aby potwierdzić, wprowadź po
nownie nowe has/o. Po potwierdzeniu 
naciśnij EXIT, aby wyjść z Menu. 

3. Przywróć domyślne ustawienia fabrycz
ne - zresetuj dekoder do domyślnych 
ustawień fabrycznych. W menu głów
nym wybierz [Przywróć ustawienia 
fabryczne] i naciśnij OK lub RIGHT, aby 
wybrać. Wprowadź swoje has/o lub do
myślne has/o„000000" i naciśnij OK, 
aby potwierdzić. Ta opcja usunie 
wszystkie zaprogramowane kanały i 
ustawienia.

4. Informacje - wyświetlanie informacji
o  modelu, sprzęcie i oprogramowaniu.

11.USB 

Aby uzyskać dostęp do Menu, naciśnij 
przycisk MENU i wybierz [USB]. Menu 
udostępnia opcje odtwarzania plików mu
zycznych i zdjęć. Odbiornik obsługuje pliki 
MP3, WMA, JPG, BMP. Odbiornik obsługuje 
tylko urządzenia USB z systemem plików 
FAT i FAT32. Nie obsługuje systemu plików 
NTFS. 

1. Multimedia - jeśli żadne urządzenie
USB nie jest podłączone, pojawi się ko
munikat ostrzegawczy „Nie znaleziono
urządzenia USB'; w przeciwnym razie
możesz wybrać muzykę lub zdjęcia i na
cisnąć OK, aby przejść do przeglądarki
plików i wybrać plik do odtwarzania.

2. Konfiguracja wyświetlania zdjęć

• Czas slajdu: ustaw interwal pokazu
slajdów na 1-8 sekund.

• Tryb slajdu: ustaw efekt pokazu slaj
dów.

• Współczynnik proporcji: zachowaj
oryginalne proporcje obrazu. [Od
rzuć] wyświetla obraz w trybie peł
noekranowym.

3. Konfiguracja wyświetlania filmów

• Współczynnik proporcji:

[Zachowaj]: Odtwórz film w oryginal
nych proporcjach.

[Odrzuć]: Odtwórz film w trybie peł
noekranowym.

• Napisy:

[Mały]: Wyświetla napisy w trybie
małym.

[Normalny]: Wyświetla napisy w try
bie normalnym.

[Duży]: Wyświetla napisy w trybie
dużym.

• Tło napisów:

[Biały]: Wyświetla napisy na białym
tle.

[Przezroczysty]: Wyświetla napisy na 
przezroczystym tle.

[Szary]: Wyświetla napisy na szarym
tle.

[Żółtozielony]: Wyświetla napisy na 
żółtozielonym tle.

• Kolor czcionki napisów:

[Czerwony]: Wyświetla napisy czer
woną czcionką.

[Niebieski]: Wyświetla napisy niebie
ską czcionką.

[Zielony]: Wyświetla napisy zieloną
czcionką.
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Specyfikacja techniczna Notatki 

Pozycja Pozycja podrzędna Parametr 

Częstotliwość wejściowa 17 7.5~226.SMHz, 474~866MHz 

Poziom wejściowy RF -25~-82dBm
Tuner 

Częstotliwość pośrednia 7MHzi 8MHz 

Modulacja QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM 

Dekodowanie 
MPEG4 AVC/H.264 HEVC/H.265 HP@L4 
MPEG2 MP@ML.HL 

Wideo 
Format wyjściowy 576P, 720P, 1080i, PAUNTSC 

Port wyjściowy HDMI 

MPEG-1 layerl/11,PCM downmix,IEC958 SI

Dekodowanie PDIF, Dolby 5.1 channel, Dolby downmix 2 
Audio channel, Dolby Prologic2, DD+ (E-AC-3) 

Wyjście audio HDMI/SCART OUT 

Napięcie 100-240V~S0/60Hz
Zasilanie 

Moc Max 7.SW 

Zdjęcia JPEG, BMP, PNG 

USB 2.0 Dźwięk MP3, AAC, AC3 

Wideo MPEG1, MPEG2 ,MPEG4, AVI DIVX 

StandBy Pobór mocy SO.SW 

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent:  Ferguson Sp. z o.o., ul. Dworska 1, 61-619 Poznań
Nazwa: Ariva T30
Typ urządzenia: Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej

W/w produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących 
udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.
Pełna Deklaracja Zgodności do pobrania na stronie: https://ferguson-digital.eu/deklaracje-
zgodnosci/
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Specifiche Tecniche Appunti 

Posizione Oggetto secondario Para metro 

Frequenza di ingresso 17 7.5~226.SMHz, 474~866MHz 

RF livello di ingresso -25~-82dBm
Tuner 

lntermedio frequenza 7MHz e 8MHz 

Modulazione QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM 

Decodifica 
MPEG4 AVC/H.264 HEVC/H.265 HP@L4 
MPEG2 MP@ML.HL 

Video 
li formato di uscita 576P, 720P, 1080i, PAUNTSC 

Porta di uscita video HDMI 

MPEG-1 layerl/11,PCM downmix,IEC958 SI

Decodifica PDIF, Dolby 5.1 channel, Dolby downmix 2 
Audio channel, Dolby Prologic2, DD+ (E-AC-3) 

Porta di uscita audio HDMI/SCART OUT 

Tensione di 100-240V~S0/60Hz
Alimentazione 

Potenza Max 7.SW 

Foto JPEG, BMP, PNG 

USB 2.0 Audio MP3, AAC, AC3 

Video MPEGl, MPEG2 ,MPEG4, AVI DIVX 

StandBy Consumo energetico !> O.SW 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA

Produttore:  Ferguson Sp. z o.o., ul. Dworska 1, 61-619 Poznań
Nome:  Ariva T30
Tipo di dispositivo: Ricevitore TV digitale terrestre

Il suddetto prodotto è conforme alla Direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 16 aprile 2014 sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a 
disposizione sul mercato delle apparecchiature radio e che abroga la Direttiva 1999/5/CE.
Dichiarazione di conformità completa per il download all'indirizzo: https://ferguson-digital.eu/
deklaracje-zgodnosci/
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Especificación tecnica Notas 

Posición Posición subordinada Para metro 

Frecuencia de entrada 17 7.5~226.SMHz, 474~866MHz 

Nivei de entrada RF -25~-82dBm
Sintonizador 

Frecuencia intermedia 7MHz y 8MHz 

Modulación QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM 

Decodificación 
MPEG4 AVC/H.264 HEVC/H.265 

HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL 
Video 

Fermato de salida 576P, 720P, 1080i, PAUNTSC 

Puerto de salida HDMI 

MPEG-1 layerl/11, PCM downmix, 

Decodificación 
IEC958 S/PDIF, Dolby 5.1 channel, 

Audio Dolby downmix 2 channel, Dolby 

Prologic2, DD+ (E-AC-3) 

Salida de audio HDMI/SCART OUT 

Fuente de al i men- Tensión 100-240V~S0/60Hz

tación Potencia Max 7.SW 

Fotos JPEG, BMP, PNG 

USB 2.0 Sonido MP3, AAC, AC3 

Video MPEG1, MPEG2 ,MPEG4, AVI DIVX 

StandBy Consumo de energia s: O.SW 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Productor:  Ferguson Sp z o.o., ul. Dworska 1, 61-619 Poznan
Nombre:  Ariva T30
Tipo de dispositivo: Receptor de TV digital terrestre

El producto mencionado anteriormente cumple con la Directiva 2014/53/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo del 16 de abril de 2014 sobre la armonización de las leyes de los Estados 
miembros relacionadas con la puesta a disposición en el mercado de equipos de radio y Directiva 
derogatoria 1999/5/CE.
Declaración de conformidad completa para descargar en: https://ferguson-digital.eu/deklaracje-
zgodnosci/
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