Zapoznaj się z budową dekodera,
co ułatwi ci prawidłową instalację i użytkowanie.

Urządzenie Netia Player zapewnia dostęp
do największego na rynku zestawu usług multimedialnych:

Opis urządzenia Netia Player

Witamy w fascynującym świecie
multimediów Netii

• pakiety telewizji cyfrowej Netii
• możliwość odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T

Netia Player – panel przedni

• nagrywanie programów na dysku USB*
• wypożyczalnia wideo (biblioteka VoD)
• serwisy internetowe na ekranie telewizora

Dioda
sygnalizuje stan pracy
urządzenia

Gniazdo USB
do podłączenia dysku USB
zawierającego filmy,
zdjęcia i muzykę

• bezprzewodowe podłączenie do Internetu poprzez Netia Spot
lub inny router Wi-Fi
• odtwarzanie ﬁlmów, zdjęć i muzyki z dysku USB oraz z sieci domowej i komputerów domowych
• program telewizyjny
• komfortowa i prosta obsługa
* Funkcjonalność dostępna od 01.2012 r.

Przycisk RESET
5-krotne wciśnięcie
powoduje przywrócenie
fabrycznej konﬁguracji
Netia Playera

Odbiornik IRDA
odbierający sygnał z pilota
zdalnego sterowania

Zawartość pakietu instalacyjnego
Netia Player – panel tylny
W opakowaniu znajdują się:

Gniazdo antenowe IN
do podłączenia anteny,
odbierającej sygnał
naziemnej telewizji cyfrowej

Gniazdo HDMI
do podłączenia
bezpośrednio do
telewizora typu (LCD/LED
lub plazmowego)
lub przez kino domowe
Gniazdo ETHERNET
Gniazdo USB

Kabel miniDIN-SCART

Kabel Ethernetowy

Kabel antenowy

Zasilacz

Pilot

Netia Player

Kabel HDMI

Gniazdo zasilania DC
Gniazdo S/PDIF
do podłączenia odtwarzacza
dźwięku cyfrowego
(kino domowe, wieża stereo)

Instrukcja podłączenia

Gniazdo antenowe OUT
do przeniesienia sygnału
cyfrowej telewizji naziemnej
do odbiornika telewizyjnego,
wypsażonego w dekoder DVB-T

Gniazdo miniDIN
do podłączenia
telewizora starszego typu
(kineskopowego)

oznacza wyciszenie głosu
lub

txt

Wyciszenie
w zależności od rodzaju
pilota, przycisk z symbolem

Kasowanie tekstu

Instrukcja podłączenia

Netia Player

Klawisze numeryczne
od 0 do 9
wprowadzanie numerów
programów oraz tekstu
i cyfr w wyszukiwarkach

Moje menu
Netia Playera
Powrót
cofnięcie do
poprzedniego ekranu

Opcje dodatkowe
Pełen ekran
pomniejszenie lub
powiększenie obrazu

Główne przyciski
sterowania – nawigacja,
przełączanie kanałów
i obsługa menu

Zmiana kanału
w górę (+), w dół (-)

Głośność
głośniej (+), ciszej (-)

Klawisze odtwarzania
przewijanie do tyłu,
play/pause, przewijanie
do przodu

* Dostępne od 01.2012 r.

Nagrywanie programów
telewizyjnych*
(aktywne po podłączeniu
dysku USB)

Włączanie/wyłączanie
Netia Playera

Opis funkcji pilota

Schemat podłączenia Netia Playera
Jeśli w przesyłce od Netii otrzymałeś w pakiecie również router
Netia Spot lub router VDSL to przed rozpoczęciem instalacji
Netia Playera podłącz najpierw router i sprawdź poprawność
działania Internetu.
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analogowej lub
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Gniazdo antenowe

Netia Spot lub inny router internetowy
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• router Technicolor połącz z Netia Playerem
za pomocą kabla Ethernetowego
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Kabel antenowy
Wepnij do Netia Playera kabel antenowy

• skonﬁguruj połączenie bezprzewodowe
Wi-Fi (przez router Netia Spot)

3
Zasilacz 12 V=1,5 A
Sieć elektryczna ~230 V

4b
Wejście analogowe
AV typu SCART
(TV jakości SD)

6
Podłącz kabel miniDIN-SCART

1. Otwórz pokrywę znajdującą
się z tyłu obudowy pilota.
2. Przytrzymując baterie,
wyciągnij folię.

LUB

3. Zamknij pokrywę i uruchom
pilota przyciskiem

Wejście cyfrowe
AV typu HDMI
(TV w jakości HD)
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Przygotowanie pilota

4a

Konfiguruj ustawienia Netia Playera
na ekranie telewizora.
W kolejnych krokach określ:
1. Język
2. Format obrazu
3. Kod PIN
4. Sposób podłączenia do internetu
5. Przeprowadź strojenie sygnału naziemnej
telewizji cyfrowej (opcjonalnie)

Podłącz kabel HDMI

Telewizor/Monitor
Ustaw w telewizorze źródło sygnału HDMI lub SCART.
(za pomocą przycisku SOURCE / INPUT
na pilocie telewizora)

Netia Player to multimedialne serce Twojego domu
Pełne wykorzystanie możliwości dekodera Netia Player
uzyskasz przez podłączenie urządzenia do routera Netia Spot
oraz do sprzętu audio-video.

kino domowe, wieża stereo – dźwięk cyfrowy
poprzez złącze optyczne S/PDIF

Dysk zewnętrzny lub pendrive
podłączany przez jedno z gniazd USB
(z przodu lub z tyłu Netia Playera)

Opcje dodatkowe
kabel antenowy

sygnał telewizyjny (naziemnej telewizji cyfrowej)
do dodatkowych odbiorników z tunerem TV

Jeżeli nie masz anteny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej,
możesz ją zakupić w e-sklepie Netii. Oferujemy anteny zewnętrzne
i wewnętrzne.
Jeżeli kabel Ethernetowy jest za krótki lub sygnał Wi-Fi nie dochodzi
do dekodera, możesz zakupić w sklepie Netii zestaw PLC do przesyłania
sygnału przez sieć elektryczną.

