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1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
UWAGA ! 
PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZĄ INTRUKCJĘ OBSŁUGI I POSTĘPUJ ZGODNIE Z JEJ 
ZALECENIAMI. PAMIĘTAJ POSTĘPOWANIE NIEZGODNE DO ZALECEŃ NARUSZA TWOJE 
PRAWO DO ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH.  
Aby poprawnie użytkować sprzęt należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.  
W razie zaistnienia konieczności naprawy sprzętu należy skontaktować się z autoryzowanym 
punktem serwisowym. 
OSTRZEŻENIE ! OTWARCIE OBUDOWY GROZI PORAŻENIEM PRĄDEM. 

 
Nie wolno pod groźbą porażenia prądem zdejmować obudowy lub tylnej pokrywy z urządzenia. Nawet 
gdy urządzenie jest wyłączone, wewnątrz obudowy może wystąpić niebezpiecznie wysokie napięcie. 
W środku nie ma żadnych części, które użytkownik może wymieniać lub naprawiać we własnym 
zakresie. W razie stwierdzenia uszkodzenia, naprawy mogą być dokonywane wyłącznie przez 
autoryzowany punkt serwisowy. Wymiany przewodu zasilającego może dokonać tylko specjalistyczny 
warsztat serwisowy. Baterie i urządzenia z zainstalowanymi bateriami należy chronić przed 
nadmiernym ciepłem pochodzącym od słońca, ognia itp. 
OSTRZEŻENIE!!!  
Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru lub porażenia prądem, nie wolno wystawiać sprzętu na 
działanie wody (np. deszczu) i należy chronić go przed wilgocią. Nie wolno umieszczać sprzętu w 
miejscach narażających go na zroszenie (np. w pobliżu łazienek, saun), umieszczać na odtwarzaczu 
przedmiotów zawierających płyny (np. wazony).  
UWAGA!!! 
Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych. Należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta. 
Otwory znajdujące się w obudowie zostały wykonane dla zapewnienia wentylacji, prawidłowego 
działania i zabezpieczenia przed przegrzaniem. Otwory te nie mogą być zasłaniane przez położenie 
urządzenia na łóżku, sofie, dywanie lub na podobnej powierzchni. Urządzenia nie wolno umieszczać w 
powierzchni zabudowanej np. półkach na książki lub w szafkach, chyba, że zapewniona jest właściwa 
wentylacja lub przestrzegane są zalecenia producenta. 
NAPRAWY 
Wszystkie czynności serwisowe muszą być dokonywane przez punkt serwisowy. Urządzenie należy 
zgłosić do serwisu, jeśli upadło, został naruszony kabel zasilający, do środka dostała się jakakolwiek 
ciecz, było trzymane na deszczu, nie pracuje prawidłowo lub słychać znaczące pogorszenie jakości 
brzmienia. 
USUWANIE WYEKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH  
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do 
odpadów domowych i nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. 
Polskie prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
wraz z innymi odpadami. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się 
zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dbając o pozbycie się produktu w 
należyty sposób, można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i 
zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wyniknąć z niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi ze 
zużytego sprzętu elektronicznego. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców 
naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się 
skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym 
produkt ten został kupiony. 
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2. ZASADY UŻYTKOWANIA ODBIORNIKA 
Konstrukcja produktów i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, sterowników oraz 
podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi 
produktów. Produkty oraz akcesoria mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji. Producent nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiekolwiek nieścisłości wynikające z 
błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.  
Przestrzegaj przepisów zawartych w tej instrukcji. 

 W przypadku transportowania urządzenia w temperaturze poniżej 5 st.C urządzenie przed 
podłączeniem należy odstawić w celu ogrzania do temperatury otoczenia. 

 Nie używaj urządzenia w pobliżu wody. 
 Czyść urządzenie wyłącznie suchą ścierką. 
 Nie zatykaj żadnych otworów wentylacyjnych. 
 Podłącz tuner zgodnie z instrukcją. 
 Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani aparatury wytwarzającej ciepło (włączając 

wzmacniacze). 
 Chroń przewód zasilający przed złamaniem, szczególnie przy wtyczce sieciowej i w miejscu 

gdzie wychodzi on od aparatu. 
 Używaj tylko akcesoriów wskazanych przez producenta. 
 Wyłącz urządzenie z gniazdka sieci elektrycznej jak i odłącz antenę w przypadku zbliżania się 

burzy jak również, kiedy nie używasz go przez dłuższy okres czasu. 
 Wszelkie naprawy zlecaj wykwalifikowanemu serwisowi. Naprawa jest wymagana w każdym 

przypadku uszkodzenia urządzenia, kiedy sznur albo wtyczka sieciowa jest uszkodzona, w 
przypadku zalania wodą, wystawienia na działanie wilgoci lub deszczu, upuszczenia bądź 
niepoprawnego działania. 

 Wtyczka sieciowa jest używana do wyłącznie do odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej. 
 Wentylacja nie powinna być utrudniana przez zakrywanie otworów takimi przedmiotami jak: 

gazety, obrus, zasłony, książkami, innymi urządzeniami itp. Dla zachowania odpowiedniej 
wentylacji należy zachować odstęp minimum 10 cm z każdej strony urządzenia. 

 Żadne odkryte źródła ognia, takie jak zapalone świece, nie mogą być umieszczane na 
urządzeniu. 

 Baterie powinny być używane zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Wyczerpane baterie 
należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. 

 W celu bezpiecznego pozbycia się urządzenia należy go zostawić w miejscu wskazanym 
przez sprzedawcę. Nie wolno wyrzucać tego produktu z odpadami gospodarstwa domowego. 
Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt podlega Dyrektywie 
Europejskiej. 

UWAGA!!! Aby zmniejszyć ryzyko pożaru albo porażenia elektrycznego, nie narażaj urządzenia na 
działanie deszczu lub wilgoci. 
UWAGA!!! Baterie nie mogą być wystawione na działanie nadmiernego źródła ciepła takiego jak 
światło słoneczne, ogień, grzejnik itp. 
Symbol pioruna wskazuje na występowanie niebezpiecznego napięcia stanowiącego 
ryzyko porażenia prądem. 

 
 
Symbol wykrzyknika umieszczony w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi 
użytkownika na to, że są wytyczne obsługi i konserwacji (obsługa techniczna), w postaci pisemnej 
instrukcji załączonej do egzemplarza urządzenia. 
 
 
 
Symbol dwóch kwadratów wskazuje, że ten produkt posiada podwójną izolację między napięciem sieci 
zasilania a dostępnymi elementami. Do naprawy należy używać wyłącznie identycznych części 
zamiennych. 
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3. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 
 

Photograph Klawisz Funkcja 

MUTE                 Włączanie/wyłączanie dźwięku 

STANDBY Włączanie/wyłączanie zasilania 

0…..9         Przyciski numeryczne 

SWAP                     
Przywołanie poprzednio oglądanego kanału lub 
katalogu 

TV/R                        Wybór TV – Radio 

RED - CZERWONY       
Klawisz wyboru funkcji w menu, szybkie 
przewijanie w tył 

GREEN - ZIELONY   
Klawisz wyboru funkcji w menu, przewijanie w 
tył 

YELLOW - ŻÓŁTY         
Klawisz wyboru funkcji w menu, przewijanie w 
przód 

BLUE - NIEBIESKI      
Klawisz wyboru funkcji w menu, szybkie 
przewijanie w przód 

MENU                    
Wyświetlanie menu, ponowne naciśnięcie 
powoduje wyjście z aktualnego menu 

EXIT                         
Powrót do poprzedniego menu bez 
zachowywania zmian 

INFO                         
Wyświetlanie informacji o oglądanym 
programie 

EPG                          
Uruchomienie elektronicznego przewodnika po 
programach 

GÓRA/DÓŁ             Poruszanie się po menu GÓRA/DÓŁ 

LEWO/PRAWO     Wybór funkcji menu LEWO/PRAWO 

OK                       
Wywołanie listy kanałów, potwierdzanie 
wybranych funkcji  

PGUP/PGDW        
Poruszanie się po kanałach z listy w GÓRĘ/w 
DÓŁ 

FAV                     Włącza funkcję ulubionych kanałów  

PVR                      
Wyświetlanie menadżera nagranych 
programów 

REC                          
Uruchomienie funkcji nagrywania podczas 
oglądania program 

STOP                        
Zatrzymanie odtwarzania lub nagrywania 
program 

PLAY/PAUSE            Odtwarzanie/pauza 

PIC                           Ustawienia obrazu 

ASPECT                    Ustawienia proporcji obrazu np. 16:9 

TELETEXT                Przycisk telegazety 

SUBTITLE                 Wybór napisów podczas oglądania 

AUDIO                       Wybór języka Audio oraz trybu 

RES.                          Wybór rozdzielczości wyświetlania 

USB Wywołanie funkcji USB 

VOL +/- Klawisz zwiększania siły głosu +/- 
 

CH +.- Klawisz wyboru kanału GÓRA/DÓŁ 

 
POWER MUTE 
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 Podłączanie baterii  
Zdejmij pokrywę pojemnika na baterie w pilocie zdalnego sterowania i włóż do środka baterie rozmiaru 
AAA zachowując biegunowość +/-. Rysunki wewnątrz pojemnika przedstawiają poprawny sposób 
instalacji baterii. 
1. Otwórz pokrywę 
2. Włóż baterie 
3. Zamknij pokrywę 

 

 
Sterowanie przy użycia pilota 
Sterowanie pilotem działało poprawnie, gdy pilot jest skierowany równolegle w kierunku urządzenia 
(odbiornik znajduje się w zaznaczonym punkcie) a jego kąt działania to maksymalnie 60 stopni a 
maksymalna odległość od urządzenia to 7 metrów. 
Zdalne sterowanie nie działa, jeśli na drodze miedzy pilotem a urządzeniem znajduje się jakaś 
przeszkoda. 
UWAGA ! 
Światło słoneczne lub bardzo intensywne światło sztuczne może osłabić działanie pilota 
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4. PANEL TYLNY I PRZEDNI 
 4.1 PANEL TYLNY   

 
 

Panel Tylny 

ANT IN Gniazdo antenowe (75Ω) 

Loop OUT Wyjście sygnału antenowego 

HDMI Wyjście HDMI  

TV SCART Uniwersalne wyjście Audio Video SCART 

DC Złącze zasilania urządzenia 

 

4.2. PANEL PRZEDNI 

 
Panel Przedni 

POWER Włącznik zasilania 

MENU Klawisz wywołania MENU 

USB  Złącze USB do podłączenia zewnętrznych urządzeń 

   Klawisze GÓRA/DÓŁ 

 
Klawisze LEWO/PRAWO 

IR Odbiornik pilota zdalnego sterowania 

DIODA LED CZERWONA Dioda trybu STAND BY 

DIODA LED ZIELONA Dioda sygnałowa 

OK Klawisz OK. 

Wyświetlacz LED Wyświetla numer kanału lub aktualny czas 
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5. PODŁĄCZENIA 

5.1 PODŁĄCZENIE ANTENY ZEWNĘTRZNEJ, TELEWIZORA ORAZ  SPRZĘTU HI-FI DO 

ODBIORNIKA  

1/ Podłączenie anteny zewnętrznej do odbiornika 
 

 
 
 
 
2/ Podłączenie telewizora do odbiornika 
 
 
 

 
 
 
 

 

5.2 PIERWSZA INSTALACJA  

Po poprawnym podłączeniu tunera, włącz 
odbiornik telewizyjny i upewnij się czy tuner 
podłączony jest do prądu. Naciśnij przycisk 
„STANDBY”. Jeśli podłączasz urządzenie po raz 
pierwszy albo przywracasz ustawienia fabryczne 
na ekranie zobaczysz Menu Główne. Wybierz 
język menu (OSD) naciskając „PRAWY” lub 
„LEWY” przycisk strzałek. Domyślne ustawiony 
jest język polski. Wybierz kraj. Domyślnie 
ustawiona jest Polska. Wyszukaj kanały ręcznie 
lub automatycznie. Kiedy wyszukiwanie kanałów 
zakończy się możesz oglądać programy 
telewizyjne. 
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6. PODSTAWOWE OPERACJE 

6.1. KLAWISZ INFO 

Uruchomienie funkcji „INFO” dostępnej na pilocie, 
przez jednokrotne naciśnięcie klawisza podczas 
wyświetlania programu powoduje wyświetlenie 
krótkiej informacji - numer kanału, nazwę stacji 
telewizyjnej, czas trwania i tytuł aktualnego 
programu, oraz następującego bezpośrednio po 
nim. Powtórne naciśnięcie klawisza „INFO” 
spowoduje pokazanie całej informacji o 
programie, a także u dołu ekranu pokaże się 
wskaźnik jakości sygnału. Wskaźnik ten 
umożliwia znalezienie najlepszego położenia 
anteny. Trwała wartość wskaźnika powyżej 80% 
gwarantuje prawidłowy odbiór programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. KLAWISZ AUDIO 

Uruchomienie przycisku „AUDIO” na pilocie 
uruchamia edycję dźwięku. W zależności od 
udostępnionych opcji przez nadawcę programu, 
używając klawiszy strzałek możemy zmienić 
język, standard i sposób wysyłania dźwięku - 
stereo, tylko lewy głośnik, lub tylko prawy głośnik. 
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6.3. KLAWISZ SUB 

Klawisz ten umożliwia włączenie lub wyłączenie 
oraz wybór języka napisów w ramach opcji, które 
udostępnia nadawca programu. W trakcie oglądania 
filmów opcja ta pozwoli na: 
1/ Uruchomienie przycisku „SUB” na pilocie 
wyświetla wszystkie dostępne języki napisów dla 
danego programu.  
2/ Użycie strzałek „GÓRA/DÓŁ” umożliwia wybór 
języka napisów oraz naciśnięcie „OK.” potwierdza 
wybór. 
3/ Użycie klawiszy „SUB” lub „EXIT” spowoduje 
wyjście z menu.  

 
 

6.4. KLAWISZ RES 

Uruchomienie klawisza „RES” na pilocie umożliwia 
ustawienie optymalnej rozdzielczości, gdy odbiornik 
podłączony jest za pomocą kabla HDMI i dotyczy 
tylko jakości obrazu przy takim podłączeniu. Wybór 
następuję poprzez kilkukrotne naciśnięcie klawisza 
„RES” aż do osiągnięcia pożądanego ustawienia. 
Dostępne są cztery tryby pracy: 576P, 1280×720P, 
1920×1080, I080P(50HZ).  

 
 

 

6.5. KLAWISZ ASPECT 

Uruchomienie klawisza „ASPECT” na pilocie 
spowoduje zmianę proporcji wyświetlanego obrazu. 
Do dyspozycji mamy następujące formaty: 4:3, 4:3 
Pan and scan, 4:3 Letter- box oraz 16:9, 16:9 Pan 
and scan, 16:9 Letter- box. Wybór następuję 
poprzez kilkukrotne naciśnięcie klawisza „ASPECT” 
aż do osiągnięcia pożądanego ustawienia. 
 
 
 
 
 
 
 

6.6. KLAWISZ TELETEKST  

W trakcie oglądania programu naciśnięcie przycisku 
„TELETEXT” na pilocie pozwala na uruchomienie 
telegazety. Nawigacja w funkcji teletekst odbywa się 
za pomocą klawiszy numerycznych, kursorów 
„GÓRA/DÓŁ” oraz kolorowych przycisków. 
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6.7. KLAWISZ  EPG 

Przycisk „EPG” (Electronic Programming Guide) na 
pilocie otwiera okno elektronicznego przewodnika 
po programach. Dostępność usługi „EPG”, oraz ilość 
zawartych w niej informacji jest zależna od stacji i 
opcji emisji sygnału w danym regionie i czy operator 
nadaje prawidłowe dane „EPG”. Jeśli dane takie nie 
są nadawane okienka są puste!. W oknie 
przewodnika po programach – „EPG” są dostępne 
informacje o bieżących i następnych programach na 
poszczególnych kanałach. Dzięki nim poznajemy 
czas i datę nadania interesującej nas audycji. 
Informacja ta znajduje się w okienku po lewej 
stronie, które nawigujemy strzałkami „GÓRA” lub 
„DÓŁ” znajdującymi się na pilocie. Dokładny opis 
wybranego (podświetlonego) programu znajduje się 
w okienku po prawej stronie. Bezpośrednie 
przewijanie informacji uruchamiamy klawiszami 
„ŻÓŁTYM”, „NIEBIESKIM”, ”CZERWONYM” oraz 
„ZIELONYM” na pilocie. Przewinięcie informatora na 
inny kanał odbywa się za pomocą strzałek 
„PRAWO” lub „LEWO”.  
 

6.8. LISTA KANAŁÓW TV I RADIO 

Naciśnięcie klawisza OK powoduje wyświetlenie 
wszystkich kanałów TV oraz radiowych. Poruszanie 
po menu odbywa się za pomocą klawiszy “GÓRA”, 
“DÓŁ” oraz “LEWO” PRAWO”. 

 
 

 
 

6.9. ULUBIONE KANAŁY 

Funkcja „FAV” na pilocie pozwala na wyświetlenie 
listy kanałów ulubionych po uprzednim ich dodaniu 
do listy. Poruszanie po menu odbywa się za 
pomocą klawiszy “GÓRA”, “DÓŁ” oraz “LEWO”, 
PRAWO”. 

 
 

 
 
 

6.10. FUNKCJA PVR 

Odbiornik NEW STAR DVBT205 HD umożliwia 
nagrywanie audycji telewizyjnych. Aby funkcja 
nagrywania była aktywna, należy podłączyć za 
pomocą interfejsu USB przenośny zewnętrzny dysk 
USB lub kartę pamięci USB typu FLASH.  
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6.10.1. Nagrywanie w czasie rzeczywistym 

Naciśnięcie na pilocie klawisza „REC” spowoduje 
rozpoczęcie nagrywania aktualnego programu. W 
zależności od zastosowanej pamięci masowej 
inicjalizacja nagrywania, może trwać do kilkunastu 
sekund. Gdy nagrywanie aktualnej audycji 
telewizyjnej się rozpocznie w lewym górnym rogu 
pojawi się licznik z czasem długości nagrania. 
Naciśnięcie przycisku „INFO” podczas nagrywania 
spowoduje wyświetlenie informacji na temat ilości 
wolnego miejsca na nośniku, nazwy powstającego 
pliku,  maksymalnego czasu nagrania i aktualnej 
wielkości pliku. Naciśnięcie klawisza „STOP” 
oznacza wywołanie ekranu zakończenia 
nagrywania. „OK” potwierdza zakończenie, „EXIT” 
– anuluje. 

6.10.2. Nagrywanie z funkcji EPG 

Po wciśnięciu przycisku „EPG” na pilocie wyświetli 
się przewodnik po programach. Za pomocą 
przycisków kierunkowych pilota wybieramy 
interesujący nas program. Po podświetleniu 
wybranego programu, wystarczy nacisnąć przycisk 
„OK” na pilocie co spowoduje automatyczne 
przejście do „Terminarza” i szczegółowe 
wyświetlenie wybranego przez nas zaplanowanego 
programu. Aby wykasować zdarzenie nagrywania 
lub podglądu wciskamy „NIEBIESKI” klawisz i po 
ukazaniu się informacji akceptujemy klawiszem 
„OK.”. Oprócz wykasowania zdarzenia, wciskając 
„ZIELONY” przycisk na pilocie, uruchomimy edytor 
zaplanowanych zdarzeń. Wciskając „CZERWONY” klawisz w funkcji „Terminarz” dodajemy nowe 
zdarzenie. W zakładce „Zdarzenie Dodaj” ustawiamy własne parametry zdarzenia. Aby wykasować 
zdarzenie nagrywania lub podglądu wciskamy „NIEBIESKI” klawisz i po ukazaniu się informacji 
akceptujemy klawiszem „OK”. Oprócz wykasowania zdarzenia, wciskając „ZIELONY” przycisk na 
pilocie, uruchomimy edytor zaplanowanych zadań. W zakładce „Nr programu” ustawiamy interesujący 
nas program. Następnie w zakładce „Czas rozpoczęcia” ustawiamy datę rozpoczęcia nagrywania. 
Godzinę rozpoczęcia i zakończenia nagrywania ustawiamy w zakładkach „Czas startu” i „Czas 
zakończenia”. Funkcja „Powtarzaj” pozwala na wykonanie operacji: „Raz”, „Codziennie” lub 
„Tygodniowo”. Funkcja „Tryb” pozwala ustalić status audycji wyszczególnionej w „Plan nagrań” na tryb 
„Nagranie” lub tryb „Podgląd”. 

6.10.3. Nagrywanie z funkcji Timer Record 

Możliwe jest również zaplanowanie nagrywania przy 
użyciu funkcji Timer Record. W tym celu należy 
wybrać menu „EPG” i nacisnąć klawisz „INFO” aby 
wywołać okno planowania nagrywania. Możemy 
dodawać, edytować oraz kasować zdarzenia 
używając tej funkcji.  
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6.10.4. Funkcja Timeshift 

Funkcja ta pozwala na zatrzymanie programu 
transmitowanego na żywo. Aby funkcja działała 
muszą być spełnione te same warunki, co dla 
nagrywania „REC”. Po naciśnięciu przycisku „REC”, 
a następnie jednokrotnym naciśnięciu przycisku 
„PLAY/PAUSE” następuje aktywacja funkcji „TIME 
SHIFT”. Przyciski kontroli odtwarzania „PLAY/ 
PAUSE” pozwalają na kontynuację oglądania 
programu z przesunięciem czasowym. W trakcie 
działania funkcji „TIME SHIFT” aktywne są w 
zakresie nagranego materiału klawisze szybkiego 
przewijania do przodu ”ŻÓŁTY” i tyłu „ZIELONY” z 
przesunięciem maksymalnym x32. W celu 
zakończenia działania funkcji „TIME SHIFT” naciskamy klawisz „STOP”. Ponowne naciśnięcie „STOP” 
spowoduje również zakończenie nagrywania.   

6.10.5. Odtwarzanie nagranych programów 

Funkcja ta służy do odtwarzania nagrań 
wykonanych za pośrednictwem tego odbiornika. 
Każde nagranie można zablokować hasłem, usunąć 
lub zmienić jego nazwę. Odtwarzacz nagrań 
dostępny jest przez opcję w menu lub bezpośrednio 
po naciśnięciu przycisku „PVR” na pilocie. Naciśnij 
klawisz „PVR” na pilocie aby uruchomić odtwarzacz 
nagrań.  
1. Użyj klawiszy “GÓRA”/“DÓŁ” na pilocie aby 

dokonać wyboru nagranego programu a 
następnie naciśnij “OK” aby odtworzyć.  

2. Naciśnij klawisz “Swap” aby przejść do 
poprzedniego folderu/pliku.  

3. Naciśnij klawisz “CZERWONY” aby przełączyć 
pomiędzy podglądem a pełnym ekranem i 
odwrotnie.  

4. Naciśnij klawisz “ZIELONY” aby zmienić nazwę odtwarzanego pliku.  
5. Usunięcie wybranego pliku następuje przy użyciu klawisza “ŻÓŁTEGO”. 

6.10.6. Odtwarzacz multimediów  

Odtwarzacz multimediów - pozwala na odtwarzanie 
materiałów muzycznych, zdjęć, filmów i nagranych 
programów „PVR”. Naciśnij klawisz „MENU” a 
następnie wybierz funkcję USB. Po wybraniu jednej 
z opcji: PVR, Zdjęcia, Muzyka lub Filmy zostaną 
wyodrębnione odpowiednie dla nich typy 
odtwarzanych plików. Odpowiednio po wybraniu 
opcji Zdjęcia (widoczne będą tylko pliki graficzne 
obsługiwane przez odtwarzacz), Filmy 
(wyodrębnione zostaną tylko pliki wideo), Muzyka 
(widoczne i odtwarzane pliki muzyczne), PVR 
(rozpoznane tylko pliki nagrane z wykorzystaniem 
funkcji nagrywania). Systemy plików rozpoznawane 
przez odtwarzacz to NTFS, FAT32 i FAT16. 
 
Odtwarzacz Obsługiwane formaty 
Zdjęć JPEG, BMP, PNG 
Muzyki *.wma, *.mp3, *.m4a, *.aac 
Filmów *.avi, *.mpg, *.dat, *.vob, *.div, *.mov, *.mkv, *.mjpeg, *.ts, *.trp, motion jpeg 
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6.10.7.  Formatowanie pamięci USB 

Funkcja Formatowanie pozwala na sformatowanie 
pamięci USB – to znaczy usunięcie z niej wszystkich 
danych.  
Do wyboru mamy systemy plików (FAT16, FAT32 lub 
NTFS). 
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7. MENU 

7.1. Menu Główne 

Wybór klawisza „MENU” na pilocie powoduje 
uruchomienie okna Main Menu. Wybór 
poszczególnych funkcji Menu odbywa się za 
pomocą klawisza „OK.”. Podczas dokonywania 
zmian w Ustawieniach wymagane jest hasło. 
Domyślnie hasło ustawione jest na “000000”.  
 

7.1.1. Edycja programu 

1. Użyj klawisza “CZERWONEGO” na pilocie aby 
przesunąć wybrany kanał w inne miejsce na liście. 
Na ekranie obok kanału ukaże się mała ikonka. 
Następnie używając klawiszy „GÓRA/DÓŁ” na 
pilocie przesuń kanał w pożądaną pozycję. Naciśnij 
ponownie klawisz „CZERWONY” aby potwierdzić 
zmianę. Ikonka zniknie. 
2. Klawisz “ZIELONY” służy do pominięcia 
wyświetlania danego kanału. Na ekranie obok 
kanału ukaże się mała ikonka. Następnie używając 
klawiszy „GÓRA/DÓŁ” na pilocie przesuń kanał w 
pożądaną pozycję lub pozostaw w tej samej. 
Naciśnij ponownie klawisz „ZIELONY” aby 
potwierdzić zmianę. Ikonka zniknie. 
3. Klawisz “ŻÓŁTY” służy do blokowania danego 
kanału. Na ekranie obok kanału ukaże się mała 
ikonka. Następnie używając klawiszy „GÓRA/DÓŁ” 
na pilocie przesuń kanał w pożądaną pozycję lub 
pozostaw w tej samej. Naciśnij ponownie klawisz 
„ŻÓŁTY” aby potwierdzić zmianę. Ikonka zniknie.  
4. Klawiszem “NIEBIESKIM” możemy całkowicie 
usunąć dany kanał. Zaznaczamy go używając 
klawiszy „GÓRA 
i „DÓŁ”, następnie wciskamy klawisz „NIEBIESKI” i 
potwierdzamy wybór klawiszem „OK”. Użycie 
klawisza „EXIT” odwołuje funkcję”.  
5. Klawisz „FAV” daje nam możliwość dodania 
kanału do ulubionych grup tematycznych. Są to 
grupy: Film, Wiadomości, Sport, Muzyka. 
Naciskamy klawisz ”FAV” a następnie klawiszami 
„GÓRA” i „DÓŁ” wybieramy pożądaną grupę.  
6. Klawiszem „SWAP” na pilocie możemy zmienić 
wyświetlaną nazwę kanału.  

7.1.2. EPG 

Wybór opcji “EPG” pozwala na wyświetlenie 
tygodniowego Elektronicznego Przewodnika po 
programach.  
1. Naciśnij “OK” aby ustawić przypomnienie lub 
zaplanować nagrywanie dla określonego kanału. 2. 
Naciśnij klawisz “INFO” aby wyświetlić listę 
programów dla danego kanału. 



 
 
 

17 
 
 

3. Używając klawisza “CZERWONEGO” aby wyświetlić listę programów dostępnych w dniu minionym.  
4. Używając klawisza “ZIELONEGO” aby wyświetlić listę programów dostępnych w dniu następnym.  
5. Klawiszami “GÓRA/DÓŁ“ na pilocie możemy przesuwać się po menu wyświetlając dodatkowe 
informacje o programie.  

7.1.3. Sortowanie 

Można sortować kanały według ustawień LCN, 
ONID, Service name lub Service ID.   
LCN oznacza: sortowanie kanałów zgodnie z 
propozycją operatora. 
ONID oznacza: sortowanie kanałów według 
oryginalnego identyfikatora sieci – kodu 
specyficznego dla danego kraju 
Service name oznacza: sortowanie kanałów w 
kolejności alfabetycznej. 
Service ID oznacza: sortowanie kanałów w 
zależności od stacji. 
 

7.1.4. LCN 

Używając klawiszy “LEWY/PRAWY” włączamy lub wyłączamy funkcję LCN. LCN oznacza logiczny 
numer kanału to oznacza, że kanały są numerowane automatycznie zgodnie z propozycją operatora. 
Wybierz klawisz ”OK” aby potwierdzić zmiany.  
 

7.1.5. Terminarz 

Funkcja Terminarz wyświetla aktualnie zaplanowane 
nagrania. Używając klawisza “OK” w opcji Timer 
Record wybieramy tę funkcję. Wciskając 
“CZERWONY” klawisz w funkcji „Terminarz” 
dodajemy nowe zdarzenie. Aby wykasować 
zdarzenie nagrywania wciskamy klawisz 
“NIEBIESKI” i po ukazaniu się informacji 
akceptujemy klawiszem „OK.” Oprócz wykasowania 
zdarzenia, wciskając „ZIELONY” przycisk na pilocie, 
uruchomimy edytor zaplanowanych zadań. 
 
 
 

7.2. OBRAZ 

7.2.1. Proporcje obrazu 

W funkcji Proporcje obrazu wybieramy z dostępnych 
formatów: 4:3, 4:3 Pan and scan, 4:3 Letter- box 
oraz 16:9, 16:9 Pan and scan, 16:9 Letter- box. 
Wyboru dokonujemy klawiszami „LEWY/PRAWY” 
na pilocie. Akceptujemy klawiszem „OK”.  
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7.2.2. Rozdzielczość 

Funkcja Rozdzielczość umożliwia ustawienie 
optymalnej rozdzielczości, gdy odbiornik podłączony 
jest za pomocą kabla HDMI i dotyczy tylko jakości 
obrazu przy takim podłączeniu. Wyboru dokonujemy 
klawiszami „LEWY/PRAWY” na pilocie. 
Akceptujemy klawiszem „OK”. Dostępne ustawienia 
to: 576i, 576P, 720P, 1080I, 1080P(50HZ).  

 
 
             

 
 

7.2.3. Format TV 

Funkcja Format TV umożliwia wybór formatu 
wyświetlania TV. Wyboru dokonujemy klawiszami 
„LEWY/PRAWY” na pilocie. Akceptujemy klawiszem 
„OK”. Dostępne ustawienia to: PAL i NTSC. 

 
 
                                    
  
 
 
 

7.2.4. Wyjście wideo 

Funkcja ta umożliwia wybór opcji wyjścia wideo 
RGB (gdy odtwarzacz jest podłączony za pomocą 
kabla EURO) lub CVBS.  

 

7.3. WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW 

Naciśnij klawisz „MENU” na pilocie a następnie użyj klawiszy „GÓRA/DÓŁ” aby przejść do funkcji 
Wyszukiwanie programów. Wybór potwierdź klawiszem „OK”. 

 

7.3.1. Wyszukiwanie automatyczne  

Funkcja ta uruchamia Wyszukiwanie automatyczne, 
które pozwala na automatyczne skanowanie i 
wyszukanie dostępnych kanałów telewizyjnych i 
radiowych w całym zakresie częstotliwości. Po 
zakończeniu wyszukiwania kanały zostaną zapisane 
automatycznie. Jeśli w trakcie wyszukiwania 
odbiornik nie wykryje żadnych kanałów oznaczać to 
może złe ustawienie anteny lub problemy z 
zasilaniem konwertera.  
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7.3.2. Wyszukiwanie ręczne 

Funkcja ta uruchamia Wyszukiwanie ręczne 
kanałów. Klawiszami “GÓRA/DÓŁ’ na pilocie 
wybierz funkcję Wyszukiwanie ręczne a następnie 
naciśnij “OK”. Wprowadź numer kanału strzałkami 
„LEWO/PRAWO” lub za pomocą klawiatury 
numerycznej. Naciśnij „OK” aby rozpocząć 
wyszukiwanie lub „EXIT” aby wyjść. Jeśli kanał 
został znaleziony, zostanie zapisany I dodany do 
listy kanałów. Jeśli kanał nie zostanie znaleziony, 
nastąpi automatyczny powrót do Menu. 

 
                    
 

7.3.3. Kraj 

Klawiszami “GÓRA/DÓŁ” na pilocie wybierz 
funkcję Kraj aby wprowadzić nazwę kraju, w 
którym będzie użytkowane urządzenie. 
Strzałkami „LEWO/PRAWO” wybierz żądany kraj. 
Zatwierdź wybór za pomocą klawisza “OK”. 

 

7.3.4. Zasilanie anteny 

Umożliwia włączenie lub wyłączenie zasilania 
wzmacniacza zewnętrznej anteny aktywnej. 
 
  

7.4. CZAS 

Funkcja ta pozwala na precyzyjne ustawienie 
czasu. Wybierz funkcję Czas w Main Menu a 
następnie potwierdź za pomocą klawisza „OK”.  
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7.4.1. Różnica czasu 

Funkcja ta w trybie Automatyczny ustawia jako 
Strefę czasową czas: GMT +1 obowiązujący w 
Polsce oraz Region Warszawę. Można również 
ustawić Różnicę czasu jako Ręczny. Wtedy 
uzyska się dostęp do ręcznych ustawień Strefy 
czasowej oraz Regionu. Zaleca się używanie 
ustawień Automatyczny. Zatwierdź zmiany 
klawiszem “OK”. 

 
 

7.4.2. Sleep 

Funkcja Sleep umożliwia zaprogramowanie 
automatycznego wyłączenia odbiornika po 
upływie określonego czasu (od 1 do 12 godzin). 
 

7.4.3. Czas dnia (Czas letni) 

 
Funkcja Czas dnia (Czas letni) używając klawiszy 
„LEWO/PRAWO” należy wybrać odpowiednie 
ustawienie „Wyłączony” lub „Włączony”. 
 
 

7.4.4. Włącz/Wyłącz 

Funkcja umożliwiająca włączanie i wyłączanie 
odtwarzacza o określonej godzinie.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7.5. OPCJA 

7.5.1. Język OSD  

Klawiszami “LEWO/PRAWO” wybieramy 
preferowany język grafiki ekranowej. 
Potwierdzamy klawiszem „OK”. 

7.5.2. Język napisów 

Klawiszami “LEWO/PRAWO” wybieramy 
preferowany język napisów w ramach opcji, które 
udostępnia nadawca programu.. Potwierdzamy 
klawiszem „OK”.  
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7.5.3. Język audio 

Klawiszami “LEWO/PRAWO” wybieramy preferowany język audio. Potwierdzamy klawiszem „OK”. 

7.5.4. Cyfrowy dźwięk 

Funkcja ta umożliwia dokonanie ustawień dźwięku cyfrowego tylko przy podłączeniu odbiornika 
poprzez kabel HDMI lub wyjście Coaxial.  
Dostępne ustawienia to PCM oraz RAW. Wybór ustawienia RAW oznacza przesyłanie dźwięku w 
formacie AC3.  

7.5.5. Przezroczystość  

Klawiszami “LEWO/PRAWO” wybieramy preferowaną Przezroczystość grafiki ekranowej. 
Potwierdzamy klawiszem „OK”. 
 

7.6. SYSTEM 

7.6.1. Blokada rodzicielska 

Funkcja ta pozwala na zablokowanie hasłem 
wybranych kanałów aby uniemożliwić ich 
oglądanie np. dzieciom.   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

7.6.2. Ustaw hasło 

Funkcja ta pozwala na ustawienie oraz zmianę 
hasła, które blokuje najważniejsze ustawienia 
odbiornika. Ab zmienić hasło systemowe należy 
wprowadzić poprzednie hasło, a następnie 
dwukrotnie wprowadzić nowe hasło potwierdzając 
operację przyciskiem „OK”. Domyślnie ustawione 
hasło to 000000. 
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7.6.3. Przywróć ustawienia fabryczne 

Funkcja ta pozwla na przywrócenie ustawień fabrycznych (usunięcie wszystkich dokonanych 
przez użytkownika zmian ustawień i kanałów) po wprowadzeniu hasła (Domyślnie ustawione 
hasło to 000000. 

 
 

7.6.4. Informacje 

Funkcja ta wyświetla aktualną wersję 
oprogramowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.6.5. Aktualizacja oprogramowania  

Funkcja ta pozwala na dokonanie aktualizacji 
oprogramowania (którą opisano poniżej).  
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8. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA POPRZEZ 
USB. 

UWAGA ! 

Przed przystąpieniem do aktualizacji należy pamiętać o przestrzeganiu następujących zasad: 

- do aktualizacji wykorzystujemy tylko oficjalne oprogramowanie. 

- nie stosujemy oprogramowania, które zostało przerobione lub zmodyfikowane. 

- oficjalne oprogramowanie musi być dedykowane do konkretnego modelu odtwarzacza. 

- nie wgrywamy oprogramowania od innego modelu lub innego producenta. 

Nie zastosowanie się do powyższych zasad grozi utratą gwarancji. Uszkodzenie sprzętu 

spowodowane złym wykonaniem aktualizacji nie jest objęte gwarancją i użytkownik w tym 

przypadku ponosi całkowity koszt naprawy odbiornika. 

 

 PODŁĄCZ ZEWNĘTRZNY NOŚNIK DANYCH USB DO KOMPUTERA.   

 SFORMATUJ ZEWNĘTRZNY NOŚNIK DANYCH USB UŻYWAJĄC SYSTEMU PLIKÓW 

FAT32.  

 SKOPIUJ PLIK „FLASH.BIN” NA ZEWNĘTRZNY NOŚNIK DANYCH USB.  

 ODŁĄCZ ZEWNĘTRZNY NOSNIK DANYCH OD KOMPUTERA.  

 

UWAGA! DO AKTUALIZACJI UŻYWAJ TYLKO I WYŁĄCZNIE ZEWNĘTRZNEGO NOSNIKA 

DANYCH USB Z SYSTEMEM PLIKÓW FAT32. NIGDY NIE PODŁĄCZAJ DO GNIAZDA USB 

PRZENOŚNEGO DYSKU ZEWNĘTRZNEGO.  

 PODŁĄCZ ZEWNĘTRZNY NOŚNIK DANYCH USB DO GNIAZDA USB ODBIORNIKA 

DVB-T. 

 UŻYJ KLAWISZA MENU NA PILOCIE ABY URUCHOMIĆ MAIN MENU ODBIORNIKA I 

PRZEJDŹ DO MENU „SYSTEM” - „AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA”. 

 ZNAJDŹ ODPOWIEDNI PLIK OPROGRAMOWANIA (PRZYP.”FLASH.BIN”). WCIŚNIJ 

PRZYCISK „OK” NA PILOCIE ABY ZATWIERDZIĆ WYBÓR 

LUB  

 WPROWADŹ ZA POMOCĄ KLAWIATURY NUMERYCZNEJ KOD 666666 A 

NASTĘPNIE ZATWIERDŹ WYBÓR KLAWISZEM „OK” ABY ROZPOCZĄĆ PROCES 

AKTUALIZACJI. 

 URZĄDZENIE ZRESTARTUJE SIĘ I NA EKRANIE POJAWI SIĘ NAPIS ”LOADING 

DATA”. 

 PO KILKUDZIESIĘCIU SEKUNDACH NA EKRANIE POJAWI SIĘ NASTĘPUJĄCA 

INFORMACJA “UPGRADING SOFTWARE, PLEASE DO NOT TURN OFF” (PATRZ 

PONIŻEJ). OZNACZA TO, IŻ ROZPOCZĄŁ SIĘ PROCES AKTUALIZACJI 

OPROGRAMOWANIA. 

 PO WCZYTANIU PRZEZ ODTWARZACZ CAŁOŚCI OPROGRAMOWANIA NA 

EKRANIE ZOSTANIE WYŚWIETLONA NASTĘPUJĄCA INFORMACJA “SOFTWARE 

UPGRADE COMPLETE, PLEASE RESTART”.  

 W TYM MOMENCIE NALEŻY ZRESTARTOWAĆ URZĄDZENIE POPRZEZ JEGO 

WYŁĄCZENIE I PONOWNE WŁĄCZENIE.  
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 ODBIORNIK URUCHOMI SIĘ PONOWNIE, BĘDZIE TO OZNACZAŁO IŻ PROCES 

AKTUALIZACJI JEST ZAKOŃCZONY. 

 PO ZAKOŃCZENIU AKTUALIZACJI NALEŻY PRZYWRÓCIĆ USTAWIENIA 

FABRYCZNE. 

 

UWAGA! PODCZAS UAKTUALNIANIA OPROGRAMOWANIA NIE WOLNO WYJMOWAĆ 

ZEWNĘTRZNEJ PAMIĘCI Z GNIAZDA USB ORAZ WYŁĄCZAĆ ODBIORNIKA GDYŻ GROZI TO 

USZKODZENIEM ODBIORNIKA DVB-T.  
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9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Tuner naziemnej telewizji cyfrowej 
Tuner 25 Hz H.264/AVC HDTV video, MPEG-2 Layer 2 and E-AC-3 audio, for a 

Baseline IRD able to decode up to 1920 x 1080 interlaced 25 Hz video 
pictures or 1280 x 720 progressive 50 Hz video pictures 

 
 

System  
Pamięć SDRAM 64 MB    DDR2 SDRAM 

Plamięć FLASH 4 MB   NOR FLASH  

Wyświetlacz  7 Segmentowy LED 
 

Video 
Odtwarzane formaty  MPEG-2 SD/HD (MP@ML and MP@HL),   MPEG-4 H.264/AVC SD/HD 

DivX 3.X ~ 6.X 
JPEG,BMP,PNG, Motion JPEG 
AVI, VOB, MOV, MKV 

Formaty obrazu 4:3, 16:9 

Porty wyjściowe Video, SCART, HDMI 
 

Audio 
Odtwarzane formaty MPEG-1 and MPEG-2 Layer I & II, Dolby Digital Audio (AC-3), E-AC3 

(Dolby Digital Plus), WMA  i HE-AAC Digital Audio 

Porty wyjściowe RCA, COAXIAL 
 

Akcesoria 
Pilot zdalnego 
sterowania 

1 

Baterie AAA 2  

Instrukcja obsługi  1 

Kabel RCA 1 
 

Zasilanie 
Napięcie na wejściu 5V/1.5A 

Zużycie prądu <8W bez funkcji PVR 

Zużycie prądu w trybie 
czuwania 

<1W 

 

Warunki fizyczne 
Temperatura działania  +5 ~ 45 °C 

Wymiary (SZ x D x W) 
(mm) 

200 x136 x42mm 

Wymiary opakowania 255 x205 x60mm 

Waga <1KG 
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Warunki gwarancji 
 
 

Odbiorniki NEW STAR posiadają 24 miesięczną gwarancję w autoryzowanym serwisie licząc od daty 
sprzedaży. Roszczenia gwarancyjne będą realizowane poprzez naprawę urządzenia. Ujawnione w 
czasie trwania gwarancji usterki będą naprawiane bezpłatnie przez autoryzowany serwis w terminie 
14 dni roboczych licząc od daty przyjęcia produktu do naprawy lub 21 dni roboczych, gdy zaistnieje 
konieczność sprowadzenia części z zagranicy. Po wykryciu usterki użytkownik zobowiązany jest do 
niezwłocznego dostarczenia produktu do punktu serwisowego celem dokonania naprawy, przy czym 
uszkodzonego produktu nie wolno użytkować pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych. NEW 
STAR nie gwarantuje, że produkt spełni wymagania klienta oraz że jego działanie będzie 
nieprzerwanie bezawaryjne. Gwarant nie będzie odpowiadał za jakiekolwiek uszkodzenia obudowy 
takie jak zarysowania i pęknięcia, wgniecenia, odbarwienia elementów obudowy i elementów 
wykonanych z tworzywa sztucznego ,uszkodzeń tego produktu spowodowanych przez jego 
nadmierne lub niewłaściwe użytkowanie, przez naturalne zużycie lub zdarzenia losowe. W gwarancji 
dla odbiornika NEW STAR nie uwzględniono sprzętu do niego podłączonego. Serwis ma prawo 
zażądać okazania dokumentu zakupu urządzenia w celu weryfikacji danych wpisanych w karcie 
gwarancyjnej. Jakiekolwiek zmiany, zatarcia, zamazania, braki lub niezgodności danych w karcie 
gwarancyjnej i dokumencie zakupu lub na produkcie powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych. W 
razie utraty karty gwarancyjnej następuje utrata uprawnień gwarancyjnych, a duplikaty karty 
gwarancyjnej nie będą wydawane. Uszkodzenie lub zerwanie plomby gwarancyjnej skutkuje utratą 
gwarancji (w tym przypadku Użytkownik ponosi koszty naprawy odtwarzacza). Gwarant odpowiada za 
wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze, natomiast nie są objęte gwarancją 
uszkodzenia powstałe po jego wydaniu, a w szczególności spowodowane: niewłaściwym 
przechowywaniem, transportem, przeładunkiem, niedbałością klienta, nadużywaniem produktu lub 
stosowania go niezgodnie z instrukcją obsługi, albo przepisami bezpieczeństwa, samowolnymi 
próbami naprawy, modyfikacji lub jakiejkolwiek ingerencji w produkt przez nieupoważnione osoby, 
zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, nieprawidłowym napięciem 
zasilającym lub inną klęską żywiołową czy nieprzewidywalnym wypadkiem oraz na wskutek 
uszkodzenia niezawinionego przez gwaranta, w tym uszkodzenia chemicznego i mechanicznego. 
Gwarancja nie obejmuje także testów kontrolnych wykonanych na życzenie klienta oraz czynności, do 
wykonania, których zgodnie z instrukcją obsługi zobowiązany jest użytkownik, uszkodzenia 
wyposażenia dodatkowego, podstawek, kabli połączeniowych itp... Gwarancja nie wyłącza, nie 
ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 
Gwarancja traci także ważność w przypadku przeniesienia prawa własności na mocy jakiejkolwiek 
umowy lub czynów karalnych. Wszystkie wadliwe części, które wymieniono podczas naprawy stają się 
własnością punktu serwisowego. Za normy jakości pracy produktu przyjmuje się normy producenta. 
Decyzja punktu serwisowego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzja ostateczną. 
Niniejszą gwarancję stosuje się po przedstawieniu przez użytkownika w punkcie serwisowym 
poprawnie wypełnionej, ważnej karty gwarancyjnej, wadliwego produktu, dokładnego opisu 
występującej usterki, dokumentu zakupu na żądanie serwisu. Reklamowany produkt musi być 
dostarczony do punktu serwisowego w oryginalnym fabrycznym opakowaniu (zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem mechanicznym). Naprawiony produkt będzie odesłany do klienta na koszt serwisu. W 
przypadku stwierdzenia przez punkt serwisowy, że usunięcie wady nie jest możliwe, klient otrzyma 
produkt o parametrach technicznych zbliżonych lub lepszych od produktu reklamowanego. W 
sprawach nie uregulowanych niniejszymi zasadami gwarancyjnymi mają zastosowanie postanowienia 
Kodeksu Cywilnego. 
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REJESTRACJA NAPRAW 
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KARTA GWARANCYJNA 
NEW STAR DVBT205 HD 

 
 

 
 
Numer seryjny urządzenia:  

Data zakupu towaru przez użytkownika: 

Sprzedawca: 

 


