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Spis treści

Witaj w gronie użytkowników  
Telewizji Cyfrowej DIALOGmedia!

Dziękujemy za dokonanie doskonałego wyboru i zaufanie naszemu wieloletniemu doświadczeniu  
w dziedzinie nowości świata telekomunikacyjnego i medialnego. 

Oddajemy do Twojej dyspozycji niezwykle innowacyjny produkt, który wprowadzi do Twojego 
domu zupełnie nowy wymiar telewizji. Życzymy wspaniałej zabawy i wielu niezapomnianych chwil  
z Telewizją Cyfrową DIALOGmedia.

Uwaga:  
Warunkiem dokonania samodzielnej instalacji jest posiadanie gniazdka telefonicznego DIALOGu. 

Bezpieczeństwo

Zasilacz modemu DSL oraz dekoder STB zostały wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi 
normami bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, że urządzenia te zasilane są napięciem z sieci 
energetycznej ok. 230 V (50 Hz). Nigdy nie należy próbować rozmontowywać lub naprawiać dostar-
czonych urządzeń samodzielnie, ponieważ może to poskutkować bardzo poważnym porażeniem 
prądem, w skrajnych przypadkach śmiertelnym. W przypadku kontaktu któregoś z urządzeń  
z wodą lub dostaniu się do środka urządzenia (np. przez otwory wentylacyjne) jakiegoś przed-
miotu z zewnątrz należy bezzwłocznie zadbać o bezpieczne odłączenie od urządzenia zasilania  
i skontaktować się z TeleCentrum 801 700 702. 

Czynności związane z podłączaniem sprzętu należy wykonywać po bezwzględnie wcześniejszym 
odłączeniu wszystkich łączonych urządzeń z sieci energetycznej 230 V, wyłącznie za pomocą dostar-
czonych kabli i dokładnie sprawdzać poprawne umieszczenie wtyczek w odpowiednich gniazdach.

Ze względu na konieczność odpowiedniej wentylacji nie należy stawiać na dekoderze STB oraz  
modemie DSL żadnych przedmiotów.
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W skład pakietu instalacyjnego wchodzą:

DIALOGmedia Telewizja – D
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DIALOGmedia Internet – M

(D5) kabel EURO SCART  
do podłączenia telewizora  
z dekoderem STB

(D8) przejściówka 
RJ45 (żeński/żeński)

(D6) kabel ethernetowy 
długości 5 m

(D4) kabel ethernetowy  
do podłączenia 
modemu DSL  
z dekoderem STB 

(D7) kabel 
ethernetowy 
długości 10 m

(D2) pilot do dekodera STB  
(z bateriami)

(D3) zasilacz  
do dekodera STB

(D1) dekoder STB

DIALOGmedia TVoja Bezprzewodowa – P

(P2) 2x kabel ethernetowy długości 1,5 m(P1) 2x moduł bezprzewodowy PLC

(M5) kabel telefoniczny  
do podłączenia modemu DSL  
z rozdzielaczem sygnału (M4)

(M6) mikrofiltr(M4) rozdzielacz 
sygnału (splitter)

(M2) zasilacz do modemu DSL (M3) kabel ethernetowy 
do podłączania modemu 
DSL z komputerem

(M1) modem xDSL 
(wieloportowy)
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Elementy składowe poszczególnych zestawówParametry funkcjonalne urządzeń

Moduł bezprzewodowy PLC

Dekoder STB

Modem Uwaga:  
Rzeczywisty wygląd  urządzenia 
może różnić się  od fotografii.  
Port wejściowy linii  xDSL może  
być oznaczony jedną  z nazw:  
DSL, LAN, WAN.  
Numeracja portów ethernetowych 
 może być oznaczana samodzielną 
 cyfrą (np. 1, 2) bądź poprzedzoną 
 przedrostkiem LAN (np. LAN1,  
LAN2).  W przypadku modemów 
6-portowych porty 5 i 6 są  
nieaktywne.

DSL/LAN/WAN

PRZYCISK RESET

1       2      3      4 ON/OFF

GNIAZDO POWER

ETHERNET/LAN

HDMI

VCR/SCART

TV/SCART

WYJŚCIE S/PDIF

WYJŚCIE AUDIO WYJŚCIE TOSLINK

WYJŚCIE 
COMPONENT  

VIDEO

LAN

Telewizja DIALOGmedia  
przewodowa

Telewizja DIALOGmedia  
bezprzewodowa

Telewizja DIALOGmedia  
przewodowa  
+ drugi dekoder STB przewodowy

Telewizja DIALOGmedia  
przewodowa  
+ drugi dekoder STB bezprzewodowy

Telewizja DIALOGmedia  
bezprzewodowa  
+ drugi dekoder STB bezprzewodowy

Drugi dekoder  
STB przewodowy

Drugi dekoder  
STB bezprzewodowy

 D                          A                          P

D – DIALOGmedia Telewizja
A – DIALOGmedia Internet
P – DIALOGmedia TVoja Bezprzewodowa

Dwa znaczki ✓oznaczają 2 pudełka w zestawie.

✓

✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓✓

✓



Telewizja DIALOGmedia przewodowa
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Krok 3. Połącz dekoder STB z modemem DSL
 Używając kabla ethernetowego (D4)*, połącz wyjście dekodera STB,  
 oznaczone symbolem ETHERNET/LAN, z wyjściem znajdującym się  
 w modemie DSL oznaczonym jako 2/LAN2**.

 * zamiennie możesz użyć kabla D6 lub D7 

Krok 4. Połącz modem DSL z komputerem 
  Używając kabla ethernetowego (M3), połącz wyjście modemu DSL  oznaczone  
 symbolem 1/LAN1 z gniazdem ethernetowym znajdującym  się w komputerze.

Uwaga:
** Jeśli kabel ethernetowy jest niewystarczającej długości, możesz połączyć 2 kable, 
 stosując przejściówkę RJ45 (D8).

M1

D1

D4
*

M3

M1
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Telewizja DIALOGmedia przewodowa

W celu uruchomienia usługi telewizyjnej DIALOGmedia  dokonaj następujących połączeń:

Krok 1. Połącz dekoder STB z telewizorem 
 Używając kabla EURO SCART (D5), połącz wyjście dekodera STB (D1)  oznaczone  
 symbolem TV/SCART z gniazdem znajdującym się  w odbiorniku telewizyjnym  
 oznaczonym najczęściej symbolem AV, EXT. Alternatywnie połączenie może  
 być wykonane za pomocą kabla HDMI (niedołączony do zestawu).

Krok 2. Połącz modem DSL z siecią DIALOG
 Używając kabla telefonicznego (M5), połącz wyjście modemu DSL  
 oznaczone symbolem DSL/LINE/WAN z dowolnym z dwóch gniazd   
 znajdujących się na rozdzielaczu sygnału (M4). Następnie rozdzielacz   
 sygnału (M4) podłącz do gniazdka telefonicznego DIALOGu.

D1 D5

M4

M1

M5

M6

M5

D1 D5

M4

M1

M5

M6

M5

M1

D1

D4
*

M3

M1



12 13

Telewizja DIALOGmedia bezprzewodowa
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Krok 3. Połącz modem DSL z dekoderem STB 
 Za pomocą kabla ethernetowego (P2) połącz gniazdo w modemie  DSL (M1) oznaczone  
 jako 2/LAN2 z gniazdem ethernetowym jednego z  modułów bezprzewodowych PLC (P1).  
 Następnie połącz kablem ethernetowym (P2) wyjście ETHERNET/LAN dekodera STB (D1)   
 z gniazdem ethernetowym w drugim module bezprzewodowym PLC (P1).   
 Oba moduły bezprzewodowe podłącz do sieci elektrycznej*. 

Krok 4. Połącz modem DSL z komputerem 
 Używając kabla ethernetowego (M3), połącz wyjście modemu DSL  oznaczone symbolem  
 1/LAN1 z gniazdem ethernetowym znajdującym  się w komputerze.

Uwaga: 
* Dwa sparowane urządzenia PLC muszą działać na tym samym obwodzie elektrycznym  (fazie).  
   Nie stosować przedłużaczy z filtrami. 

Telewizja DIALOGmedia bezprzewodowa

W celu uruchomienia usługi telewizyjnej DIALOGmedia bezprzewodowej dokonaj następujących 
połączeń:   
 
Krok 1. Połącz dekoder STB z telewizorem  
 Używając kabla EURO SCART (D5), połącz wyjście dekodera STB (D1)  oznaczone symbolem  
 TV/SCART z gniazdem znajdującym się  w odbiorniku telewizyjnym oznaczonym najczęściej  
 symbolem AV, EXT. Alternatywnie połączenie może być wykonane za pomocą kabla HDMI  
 (niedołączony do zestawu).

Krok 2. Połącz modem DSL z siecią DIALOG  
 Używając kabla telefonicznego (M5), połącz wyjście modemu DSL  oznaczone symbolem  
 DSL/LINE/WAN z dowolnym z dwóch gniazd  znajdujących się na rozdzielaczu sygnału (M4).  
 Następnie rozdzielacz  sygnału (M4) podłącz do gniazdka telefonicznego DIALOGu.

M3

M1

D1

M1

P1

P1

P2

P2

D1 D5

M4

M1

M5

M6

M5

D1 D5

M4

M1

M5

M6

M5

M3

M1

D1

M1

P1

P1

P2

P2
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Telewizja DIALOGmedia przewodowa 
+ drugi dekoder STB przewodowy
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Telewizja DIALOGmedia przewodowa 
+ drugi dekoder STB przewodowy

W celu uruchomienia usługi telewizyjnej DIALOGmedia przewodowej dokonaj następujących 
połączeń:

Krok 1. Połącz dekoder STB z telewizorem 
 Używając kabla EURO SCART (D5), połącz wyjście dekodera STB (D1)  oznaczone  
 symbolem TV/SCART z gniazdem znajdującym się  w odbiorniku telewizyjnym  
 oznaczonym najczęściej symbolem AV, EXT. Alternatywnie połączenie może  
 być wykonane za pomocą kabla HDMI (niedołączony do zestawu).

Krok 2. Połącz modem DSL z siecią DIALOG
 Używając kabla telefonicznego (M5), połącz wyjście modemu DSL  oznaczone symbolem  
 DSL/LINE/WAN z dowolnym z dwóch gniazd  znajdujących się na rozdzielaczu sygnału (M4).  
 Następnie rozdzielacz  sygnału (M4) podłącz do gniazdka telefonicznego DIALOGu.

Krok 3. Połącz dekoder STB z modemem DSL 
 Używając kabla ethernetowego (D4)*, połącz wyjścia  dekoderów STB (D1),  
 oznaczone symbolami ETHERNET/LAN, z wyjściami  2/LAN2 i 3/LAN3  
 znajdującymi się w modemie DSL (M1)**.

 * zamiennie możesz użyć kabla D6 lub D7 

Krok 4. Połącz modem DSL z komputerem
  Używając kabla ethernetowego (M3), połącz wyjście modemu DSL  oznaczone  
 symbolem 1/LAN1 z gniazdem ethernetowym znajdującym  się w komputerze.

Uwaga: 
** Jeśli kabel ethernetowy jest niewystarczającej długości, możesz połączyć 2 kable,  
     stosując przejściówkę RJ45 (D8).

 

*

*

M3

M1

D1

D1

M1

D4

D4

D1 D5

M4

M1

M5

M6

M5

D1 D5

M4

M1

M5

M6

M5

 

*

*

M3

M1

D1

D1

M1

D4

D4
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Telewizja DIALOGmedia przewodowa 
+ drugi dekoder STB bezprzewodowy
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Telewizja DIALOGmedia przewodowa 
+ drugi dekoder STB bezprzewodowy

W celu uruchomienia usługi telewizyjnej DIALOGmedia  przewodowej i bezprzewodowej  
dokonaj  następujących połączeń:  

Krok 1. Połącz dekoder STB z telewizorem  
 Używając kabla EURO SCART (D5), połącz wyjście dekodera STB (D1)  oznaczone symbolem  
 TV/SCART z gniazdem znajdującym się  w odbiorniku telewizyjnym oznaczonym najczęściej  
 symbolem AV, EXT. Alternatywnie połączenie może być wykonane za pomocą kabla HDMI  
 (niedołączony do zestawu).

Krok 2. Połącz modem DSL z siecią DIALOG
 Używając kabla telefonicznego (M5), połącz wyjście modemu DSL  oznaczone symbolem  
 DSL/LINE/WAN z dowolnym z dwóch gniazd  znajdujących się na rozdzielaczu sygnału (M4).  
 Następnie rozdzielacz  sygnału (M4) podłącz do gniazdka telefonicznego DIALOGu.

 

Krok 3. Połącz dekoder STB z modemem DSL 
 Używając kabla ethernetowego (D4)*, połącz wyjście dekodera  STB (D1)  
 oznaczone symbolem ETHERNET/LAN z wyjściem znajdującym się  w modemie DSL  
 (M1) oznaczonym jako 2/LAN2. Za pomocą kabla  ethernetowego (P2) połącz gniazdo  
 w modemie DSL (M1) oznaczone jako  3/LAN3 z gniazdem ethernetowym jednego  
 z modułów bezprzewodowych  PLC (P1). Następnie połącz kablem ethernetowym (P2)  
 wyjście LAN dekodera  STB (D1) z gniazdem ethernetowym w drugim module  
 bezprzewodowym  PLC (P1).  Oba moduły bezprzewodowe podłącz do sieci elektrycznej**.

 * zamiennie możesz użyć kabla D6 lub D7 

Krok 4. Połącz modem DSL z komputerem 
 Używając kabla ethernetowego (M3), połącz wyjście modemu DSL  oznaczone  
 symbolem 1/LAN1 z gniazdem ethernetowym znajdującym  się w komputerze.

Uwaga:
** Dwa sparowane urządzenia PLC muszą działać na tym samym obwodzie elektrycznym  (fazie).  
 Nie stosować przedłużaczy z filtrami.

M3

M1

D1

M1

*D4

P2

P1

P1

P2

D1

D1
D5

M4

M1

M5

M6

M5

D1
D5

M4

M1

M5

M6

M5
M3

M1

D1

M1

*D4

P2

P1

P1

P2

D1
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Telewizja DIALOGmedia bezprzewodowa 
+ drugi dekoder STB bezprzewodowy
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Telewizja DIALOGmedia bezprzewodowa 
+ drugi dekoder STB bezprzewodowy

W celu uruchomienia usługi telewizyjnej DIALOGmedia  bezprzewodowej dokonaj następujących 
połączeń:  

Krok 1. Połącz dekoder STB z telewizorem
 Używając kabla EURO SCART (D5), połącz wyjście dekodera STB (D1)  oznaczone  
 symbolem TV/SCART z gniazdem znajdującym się  w odbiorniku telewizyjnym  
 oznaczonym najczęściej symbolem AV, EXT. Alternatywnie połączenie może  
 być wykonane za pomocą kabla HDMI (niedołączony do zestawu).

Krok 2. Połącz modem DSL z siecią DIALOG
 Używając kabla telefonicznego (M5), połącz wyjście modemu DSL  oznaczone symbolem  
 DSL/LINE/WAN z dowolnym z dwóch gniazd  znajdujących się na rozdzielaczu sygnału (M4).  
 Następnie rozdzielacz  sygnału (M4) podłącz do gniazdka telefonicznego DIALOGu.

Krok 3. Połącz modem DSL z dekoderem STB 
 Za pomocą kabla ethernetowego (P2) połącz gniazdo w modemie DSL (M1)  oznaczone  
 jako 2/LAN2 lub 3/LAN3 z gniazdem ethernetowym jednego  z modułów bezprzewodo- 
 wych PLC (P1). Następnie połącz kablem ethernetowym  (P2) wyjście ETHERNET/LAN  
 dekodera STB (D1) z gniazdem ethernetowym  w drugim module bezprzewodowym PLC  
 (P1). Oba moduły bezprzewodowe  podłącz do sieci elektrycznej*. Drugą parę modułów  
 bezprzewodowych PLC (P1) podłącz analogicznie do drugiego dekodera STB (D1).

Krok 4. Połącz modem DSL z komputerem 
 Używając kabla ethernetowego (M3), połącz wyjście modemu DSL  oznaczone  
 symbolem 1/LAN1 z gniazdem ethernetowym znajdującym  się w komputerze.

Uwaga:
* Dwa sparowane urządzenia PLC muszą działać na tym samym obwodzie elektrycznym  (fazie).  
   Nie stosować przedłużaczy z filtrami.  Moduły PLC są sparowane i spakowane w jednym pudełku.  
   Nie należy zamieniać  modułów PLC między pudełkami. 

:  

M3

M1

P1

P1

P1

D1

D1

M1

P2

P2

P2

D1 D5

M4

M1

M5

M6

M5

D1 D5

M4

M1

M5

M6

M5

:  

M3

M1

P1

P1

P1

D1

D1

M1

P2

P2

P2
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Drugi dekoder STB przewodowy
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Drugi dekoder STB przewodowy

W celu uruchomienia usługi telewizyjnej DIALOGmedia  przewodowej dokonaj następujących 
połączeń:  

Krok 1. Połącz dekoder STB z telewizorem  
 Używając kabla EURO SCART (D5), połącz wyjście dekodera STB (D1)  oznaczone  
 symbolem TV/SCART z gniazdem znajdującym się  w odbiorniku telewizyjnym  
 oznaczonym najczęściej symbolem AV, EXT. Alternatywnie połączenie może  
 być wykonane za pomocą kabla HDMI (niedołączony do zestawu).

Krok 2. Połącz dekoder STB z modemem DSL  
 Używając kabla ethernetowego (D4)*, połącz wyjście  dekodera STB (D1),  
 oznaczone symbolem ETHERNET/LAN, z wyjściem  znajdującym się  
 w modemie DSL (M1) oznaczonym jako 3/LAN3**.   

 

 * zamiennie możesz użyć kabla D6 lub D7  

Uwaga: 
** Jeśli kabel ethernetowy jest niewystarczającej długości, możesz połączyć 2 kable,  
 stosując przejściówkę RJ45 (D8).

M1

D1

*D4

D1 D5
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Drugi dekoder STB bezprzewodowy



34 35

Drugi dekoder STB bezprzewodowy

W celu uruchomienia usługi telewizyjnej DIALOGmedia  przewodowej dokonaj następujących 
połączeń:  

Krok 1. Połącz dekoder STB z telewizorem  
 Używając kabla EURO SCART (D5), połącz wyjście dekodera STB (D1)  oznaczone  
 symbolem TV/SCART z gniazdem znajdującym się  w odbiorniku telewizyjnym  
 oznaczonym najczęściej symbolem AV, EXT. Alternatywnie połączenie może  
 być wykonane za pomocą kabla HDMI (niedołączony do zestawu).

Krok 2. Połącz modem DSL z dekoderem STB   
 Za pomocą kabla ethernetowego (P2) połącz gniazdo w modemie DSL  (M1) oznaczone  
 jako 3/LAN3 z gniazdem ethernetowym jednego  z modułów bezprzewodowych PLC (P1).  
 Następnie połącz kablem  ethernetowym (P2) wyjście ETHERNET/LAN dekodera STB (D1)   
 z gniazdem ethernetowym w drugim module bezprzewodowym PLC  (P1). Oba moduły  
 bezprzewodowe podłącz do sieci elektrycznej*.  

Uwaga:
* Dwa sparowane urządzenia PLC muszą działać na tym samym obwodzie elektrycznym  (fazie).  
   Nie stosować przedłużaczy z filtrami.

P2

P1

P1
D1

M1

P2

D1 D5
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Pierwsze uruchomienie

Po wykonaniu połączeń wskazanych w części instalacyjnej niniejszej instrukcji  
możesz  przystąpić do uruchomienia zestawu.  

1. Podłącz zasilanie do odbiornika telewizyjnego, dekodera STB oraz modemu DSL.

2. Włącz odbiornik telewizyjny. W większości odbiorników telewizyjnych  natychmiast   
 automatycznie pojawi się na ekranie obraz z dekodera STB telewizji  DIALOGmedia.

3. Dekoder STB rozpocznie automatyczny proces rejestrowania się w sieci.  Nie wymaga  
 on żadnego zaangażowania ze strony abonenta. Operacja trwa  ok. 5 min i jej stopień  
 zaawansowania jest prezentowany przez pasek (kropki)  postępu widoczny na ekranie.

4. Po dokonaniu przez dekoder STB automatycznej rejestracji na ekranie  telewizora pojawi się  
 plansza autoryzacji.

5. W celu autoryzacji abonenta wprowadź login i PIN, używając klawiszy  numerycznych pilota  
 do dekodera STB. Login i PIN uzyskasz, dzwoniąc do  TeleCentrum Telefonii DIALOG pod numer  
 801 700 702 lub 71 792 11 11. 
 
 Podanie prawidłowego loginu i PIN-u oraz zaakceptowanie przyciskiem OK  spowoduje  
 uruchomienie telewizji cyfrowej DIALOGmedia, jednocześnie na ekranie telewizora pojawi się 
 menu  DIALOGmedia, a w tle kanał o numerze 0 – wewnętrzny kanał informacyjny. Aby przejść  
 do oglądania  telewizji, należy wcisnąć klawisz DTV lub EXIT na pilocie do dekodera STB.

6. W przypadku każdorazowego odłączenia dekodera STB od zasilania  (lub chwilowego zaniku  
 prądu) po ponownym podłączeniu do sieci  elektrycznej konieczny będzie automatyczny  
 proces rejestrowania w systemie. Nie wymaga on żadnego zaangażowania ze strony abonenta  
  i nie ma potrzeby ponownej autoryznacji loginem i PIN-em. Operacja  trwa ok. 5 min i jej  
 stopień zaawansowania jest prezentowany przez pasek  (kropki) postępu widoczny na ekranie  
 (patrz punkt 3). Po zakończeniu operacji  na ekranie telewizora pojawi się menu DIALOGmedia,  
 a w tle kanał o numerze  0 – wewnętrzny kanał informacyjny. Aby przejść do oglądania telewizji,  
 należy  wcisnąć klawisz DTV lub EXIT na pilocie do dekodera STB.   



Infolinia: 801 700 700
dialog.pl


