
Dziękujemy za zakup mobilnego dekodera M-T 5000! 
W tym Podręczniku użytkownika znajdują się instrukcje dotyczące 
obsługi i bezpieczeństwa użytkowania urządzenia. 
Przed uruchomieniem mobilnego dekodera należy dokładnie 
zapoznać się z treścią niniejszego podręcznika oraz przechowywać 
go w bezpiecznym miejscu, aby można było skorzystać z niego 
w przyszłości.

TV Mobilna 
M-T 5000  

Podręcznik użytkownika

ROA-0014OE
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Niekiedy bateria, nawet w nowo zakupionym produkcie,  
jest rozładowana. Bateria rozładowuje się również 
w produkcie nieużywanym przez pewien czas. Przed 
podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że poziom 
naładowania baterii jest wystarczający. Jeśli bateria jest 
całkowicie rozładowana, produkt nie włączy się, aplikacja 
na telefonie/tablecie nie połączy się z produktem i nie 
będzie możliwości oglądania kanałów TV.

❈  Aplikacja utworzona przez Valups Corporation 

❈ Symbole użyte w podręczniku mają następujące  
znaczenie: 

Przestroga
Nieprzestrzeganie instrukcji 
może doprowadzić do 
uszkodzenia produktu

Uwaga Użyteczne informacje, na które 
warto zwrócić uwagę
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Opis produktu
Mobilny dekoder M-T 5000 jest akcesorium przeznaczonym 
dla urządzeń iPhone 4/iPad oraz urządzeń z zainstalowanym 
systemem operacyjnym Android, które umożliwia:  

Oglądanie programów DVB-T
Mobilny dekoder M-T 5000 jest przenośnym odbiornikiem 
TV do odbioru płatnych kanałów telewizyjnych i radiowych 
w ramach usługi TV Mobilna oraz ogólnodostępnych 
kanałów naziemnej telewizji cyfrowej. Aby mieć możliwość 
ich odbierania, należy zainstalować na telefonie/tablecie 
aplikację „TV Mobilna M-T 5000”. 
Aplikacja jest dostępna do pobrania bezpłatnie na Apple 
App Store oraz Android Market.

Wyświetlanie informacji z przewodnika po programach 
(EPG)
Urządzenie umożliwia wyświetlanie listy dostępnych 
w danym momencie programów oraz dostarcza 
szczegółowych informacji na ich temat. 

 Aktualną listę dostępnych w ramach usługi  
TV Mobilna kanałów telewizyjnych i radiowych 
znajdziesz na stronie internetowej  
www.cyfrowypolsat.pl. 

 Niektóre kanały mogą nie odtwarzać się płynnie. 
Jest to zależne od danego smartfonu lub tabletu. 
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Specyfikacja techniczna 
Standard transmisji DVB-T 

Pasma VHF (175–230 MHz)  
UHF (470–860 MHz) 

Antena Antena prętowa, dł. całkowita 15 cm 

Moduł Wi-Fi 
Standardy       IEEE 802.11b/g

Antena             Antena wewnętrzna

Port Port USB typu mini B 
(do ładowania urządzenia)

Bateria Wymienna bateria litowo-jonowa 
1050 mAh  3,7 V

Napięcie wejściowe 5 V, prąd stały (doprowadzany 
za pomocą kabla do ładowania)

Zużycie mocy 
Praca                mniej niż 1,2 W

Wyłączone     mniej niż 10 mW 

Prąd ładowania/ 
Czas ładowania 5 V / 500 mA prąd stały; ok. 180 min

Temperatura pracy 
urządzenia 0–35°C

Wymiary
52 x 92 x 12 mm (szer./wys./gł.)  
(bez wystających części, gdy antena 
nie jest wysunięta)

Masa Ok. 70 g (bez elementów dodatkowych)

Wymagania systemowe
Apple
iOS 5.0 lub nowszy

• iPhone 4S, iPhone 4
• iPad 2, iPad

Telefony z systemem 
Android

Android OS 2.3 
lub nowszy

• Samsung Galaxy
• Samsung Galaxy S2
• Samsung Galaxy Nexus
• Samsung Galaxy Note
• Sony Xperia HD
• Sony Xperia Arc
• HTC Sensation
• HTC Sensation XL
• HTC EVO 4G+
• LG Swift 3D 



5

Tablety z systemem 
Android

Android OS 3.1 
lub nowszy

• Samsung Galaxy Tab 7
• Samsung Galaxy Tab 8.9
• Samsung Galaxy Tab 10.1
• Motorola Xoom MZ601
• Toshiba Thrive
• LG V900 Swift Tab
• Acer iConia A500
• Sony Tablet S 

 Aplikacja może być aktualizowana automatycznie 
w celu poprawy wydajności obsługiwanego modelu 
oraz uruchomienia nowych funkcji bez wyświetlania 
powiadomień. Aby dowiedzieć się więcej i zapoznać 
się z najnowszymi informacjami, odwiedź stronę 
www.cyfrowypolsat.pl.  

 Urządzenie może współpracować z innymi, 
niewymienionymi telefonami i tabletami, jednak 
producent gwarantuje poprawny odbiór kanałów 
TV Mobilna tylko na modelach wymienionych 
powyżej. 

 Producent urządzenia nie gwarantuje popraw-
ności wyświetlania ogólnodostępnych kanałów 
naziemnej telewizji cyfrowej na urządzeniach 
innych niż iPhone 4S, iPad 2, Samsung Galaxy 
Nexus. 

Zawartość opakowania 
Opakowanie z produktem zawiera niżej wymienione 
elementy. Należy otworzyć pudełko z produktem 
i sprawdzić, czy zawiera ono mobilny dekoder i wszystkie 
dołączone akcesoria. Zawartość opakowania: 

 • Mobilny dekoder M-T 5000  
 • Bateria  
 • Kabel do ładowania
 • Podręcznik użytkownika 
 • Gwarancja
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Krótki opis produktu
① Antena 
Antena służy do odbioru 
sygnału nadawczego. 
W miejscach, gdzie sygnał 
jest słaby, należy wysunąć 
ją na całą długość w celu 
uzyskania lepszej jakości 
obrazu i dźwięku.  

② Przycisk ZASILANIE 
Służy do włączania 
i wyłączania urządzenia. 
W celu odłączenia zasilania naciśnij i przytrzymaj przycisk 
dłużej niż 3 sekundy.  

③ Przycisk RESET 
Służy do przywracania ustawień fabrycznych urządzenia. 
Przycisk RESET jest ukryty w niewielkim otworze znajdu-
jącym się po prawej stronie obudowy mobilnego dekodera. 
Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, wsuń spinacz  
do papieru w otwór, a następnie naciśnij i przytrzymaj 
przez minimum 3 sekundy, aby przywrócić ustawienia 
fabryczne urządzenia.

④ Port USB typu mini B 
Port służy do ładowania baterii za pomocą kabla do łado-
wania i komputera PC lub adaptera USB. 

 Adapter USB nie jest dołączony do zestawu, można 
kupić go oddzielnie. Producent zaleca korzystanie 
z adapterów USB produkcji firmy Apple Inc. 
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⑤  Wskaźnik ZASILANIA i baterii 
Informuje o postępie procesu ładowania lub wskazuje stan 
naładowania baterii.

Wskaźnik LED Opis

WYŁ. Urządzenie jest wyłączone.

Czerwony/zielony 
(ciągłe)

Status ładowania baterii: 
 • czerwony: trwa ładowanie
 • zielony: ładowanie zakończone

Czerwony 
/pomarańczowy 
/zielony (miga co 3 
sekundy)

Status rozładowania baterii: 

 • czerwony: zostało mniej niż 30%
 • pomarańczowy: zostało 30~70%
 • zielony: zostało ponad 70%

⑥  Wskaźnik stanu
Informuje o bieżącym stanie urządzenia.

Wskaźnik LED Opis

WYŁ. Urządzenie jest wyłączone.

Zielony (miga 
szybko)

Trwa uruchamianie urządzenia.   
Po uruchomieniu wskaźnik świeci 
jednostajnie (trwa to około 
20 sekund). 

Zielony (ciągłe) Urządzenie działa w trybie normalnym.

Czerwony (ciągłe)

Urządzenie nie działa poprawnie. 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
ZASILANIE dłużej niż 6 sekund, aby 
ponownie uruchomić urządzenie.

⑦  Wskaźnik Wi-Fi
Wskazuje stan połączenia Wi-Fi i transferu danych. 

Wskaźnik LED Opis

WYŁ. Urządzenie jest wyłączone.

Zielony (ciągłe) Gotowość do transferu danych DVB-T.

Zielony (miga) Trwa przesyłanie danych DVB-T.
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Korzystanie z baterii 
W urządzeniu znajduje się wymien na bateria litowo-jonowa. 
W czasie pierwszego użycia po zakupie bateria może szybciej 
się rozładować. Przed użyciem należy ją w pełni naładować.

Instalacja baterii
①  W celu zdjęcia pokrywy 

baterii delikatnie 
naciśnij ją i przesuń 
w kierunku pokazanym 
przez strzałkę tak, 
jak przedstawiono 
na rysunku. 

②  Metalowe styki baterii 
i urządzenia powinny 
zostać dopasowane 
tak, jak pokazano na 
rysunku. Odpowiednio 
włóż baterię. 

③  Umieść pokrywę baterii w wyżłobieniu, a następnie 
naciśnij i przesuń tak, aby została właściwie zamocowana. 

 Pod baterią znajduje się nalepka zawierająca nastę-
pujące informacje: 
• numer seryjny urządzenia, 
• identyfikator SSID połączenia Wi-Fi,  
• identyfikator systemu kodowania „CAS”. 
Nalepka z identycznymi informacjami znajduje się 
na opakowaniu urządzenia.
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Ładowanie baterii
①  Umieść baterię w urządzeniu.

②  Podłącz dołączony kabel do ładowania z jednej strony 
do portu USB typu mini B urządzenia, a z drugiej do portu 
USB komputera PC.  
* W tym celu można również użyć adaptera USB. 

 

  
 Korzystanie z portu Korzystanie 
 USB komputera z adaptera USB 

③  Podczas ładowania urządzenia wskaźnik zasilania i baterii 
zmienia kolor na czerwony. Gdy bateria zostaje całkowicie 
naładowana, wskaźnik zmienia kolor na zielony. 

 Adapter USB nie jest dołączony do zestawu, można 
kupić go oddzielnie. Producent zaleca korzystanie 
z adapterów USB produkcji firmy Apple Inc. 

 Pełne ładowanie baterii (gdy jest nowa) zajmuje około 
180 minut w przypadku zasilania prądem stałym 
5 V/500 mA. Czas ładowania podany jest w przybliżeniu 
i jest zależny od stanu naładowania i środowiska 
eksploatacji. 

Krok 1. Instalacja aplikacji 
①  W  sklepie Apple App Store wyszukaj aplikację „TV Mobilna 

M-T 5000” i zainstaluj ją na urządzeniu iPhone/iPad. 
W przypadku telefonów/tabletów z systemem opera-
cyjnym Android skorzystaj z serwisu Android Market, 
aplikacja nazywa się również „TV Mobilna M-T 5000”. 

②  Po zakończeniu instalacji na ekranie 
telefonu pojawi się ikona skrótu do aplikacji 
przedstawiona na ilustracji obok. 
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Krok 2. Podłączanie urządzenia
iPhone/iPad 
Poniższa instrukcja jest podana na przykładzie telefonu 
iPhone. W przypadku urządzeń iPad przebiega podobnie. 

①  Odszukaj parametr „SSID” na nalepce na opakowaniu lub 
pod baterią mobilnego dekodera M-T 5000. Na poniższym 
przykładzie jest to „TV Mobilna 12345”. 

②  Naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć urządzenie.  
Poczekaj, aż wskaźnik stanu zaświeci się na zielono. 

③  Przejdź do menu urządzenia iPhone i wybierz 
[Ustawienia] > [Wi-Fi]. 

④  Z listy sieci Wi-Fi wybierz urządzenie z identyfikatorem 
SSID odczytanym z naklejki w kroku 1. 

⑤  Urządzenie i telefon są gotowe na uruchomienie aplikacji 
– opisane w następnych krokach. 
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Telefon/tablet z systemem Android
Każde urządzenie z systemem operacyjnym Android ma 
inną konfigurację. Instrukcje podane w podręczniku dotyczą 
modelu Samsung Galaxy Tab, który jest jednym z obsługi-
wanych tabletów z systemem Android. 

①  Odszukaj parametr „SSID” na nalepce na opakowaniu lub 
pod baterią mobilnego dekodera M-T 5000. Na poniższym 
przykładzie jest to „TV Mobilna 12345”.  

②  Naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć urządzenie.  
Poczekaj, aż wskaźnik stanu zaświeci się na zielono. 

③  Jeśli połączenie Wi-Fi w telefonie/tablecie jest wyłączone, 
wyświetli się poniższy komunikat. Naciśnij przycisk [OK], 
aby automatycznie włączyć połączenie Wi-Fi. 

④  Z listy połączeń Wi-Fi wybierz identyfikator SSID urządzenia 
M-T 5000, zgodnie z informacją odczytaną w kroku 1. 
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⑤  Urządzenie i telefon/tablet są gotowe na uruchomienie 
aplikacji – opisane w następnych krokach.

Krok 3. Uruchamianie aplikacji 
① Naciśnij ikonę aplikacji „TV Mobilna M-T 5000”.

②  Jeśli aplikacja jest uruchamiana po raz pierwszy od 
momentu instalacji, należy ustalić hasło dla urządzenia, 
zgodnie z instrukcjami na ekranie. Bez jego wybrania nie 
będzie możliwe wykonanie dalszych czynności.  
*  Hasło służy do powiązania urządzenia z aplikacją.  

Jeśli nie pamiętasz hasła, przejdź do rozdziału 
„Rozwiązywanie problemów”.

③  Wybierz kraj zamieszkania. Po wybraniu kraju można 
nacisnąć przycisk [Wyszukaj], aby aplikacja znalazła 
wszystkie kanały dostępne w kraju i bieżącej lokalizacji. 
 *  Przy następnym uruchomieniu aplikacji etapy ② i ③ 

zostaną pominięte.

④  Poczekaj na zakończenie wyszukiwania kanałów.  
Następnie naciśnij przycisk [Gotowe] lub [OK].  
*  Przeszukiwanie częstotliwości nadawania i dostępnych 

kanałów może potrwać kilka minut.

⑤  Po zakończeniu operacji na ekranie zostanie wyświetlona 
lista dostępnych kanałów z informacjami na ich temat. 
*  Jeśli program nie jest wyświetlony poprawnie lub nie ma 

go wcale, przejdź do menu [Ustawienia] > [Kanały] 
i spróbuj ponownie wyszukać kanały.

 
Podczas zamykania aplikacji może pojawić się 
komunikat o nieudanym połączeniu z Internetem, 
gdyż telefon ciągle nawiązuje połączenie 
z urządzeniem za pośrednictwem sieci Wi-Fi. 

 W zależności od wydajności telefonu lub środowiska, 
w którym działa połączenie Wi-Fi, może wystąpić 
problem z niestabilnym odbiorem sygnału TV.  
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Krok 4. Oglądanie programów TV
①  Połącz telefon z urządzeniem za pośrednictwem sieci 

Wi-Fi i wybierz ikonę aplikacji „TV Mobilna M-T 5000”.

②  Aplikacja uruchomi się i zostanie wyświetlony ostatnio 
oglądany program.

③  Wybierz odpowiedni kanał z listy.

④  Naciśnij przycisk , aby wyświetlić program TV z opisami.

⑤  Naciśnięcie ekranu programu spowoduje wyświetlenie 
go w trybie pełnoekranowym. Naciśnij ekran raz, aby 
powrócić do widoku listy kanałów.

⑥  Obrócenie telefonu lub tabletu powoduje obrócenie 
ekranu odtwarzacza i odpowiednie dostosowanie 
współczynnika proporcji.

⑦  Do regulacji głośności w czasie oglądania programów TV 
służą przyciski głośności telefonu.

⑧  Przyciski  lub  służą do przejścia do ekranu zmiany 
ustawień.

⑨  Aby edytować listę kanałów, naciśnij przycisk  lub .

 
Jeśli mobilny dekoder M-T 5000 jest włączony, ale 
nie jest używany do oglądania programów TV przez 
pewien czas, zostanie automatycznie wyłączony, 
aby ograniczyć zużycie baterii. Czas, po którym 
następuje automatyczne wyłączenie, można zmienić 
w menu [Ustawienia] > [Automatyczne wyłączanie]. 
Wybranie pozycji „Nigdy” spowoduje, że zasilanie nie 
będzie automatycznie odłączane. W tym przypadku 
należy pamiętać, że może to prowadzić do szybkiego 
wyczerpania baterii. 
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Krok 5. Korzystanie z usług płatnych
Aktywacji kodowanych kanałów telewizyjnych i radiowych 
w ramach usługi TV Mobilna dokonuje się automatycznie po 
kilkunastu minutach od zakupu usługi. 

W celu dostępu do kanałów TV Mobilna, należy włączyć 
urządzenie, połączyć z telefonem/tabletem, wyszukać 
kanały zgodnie z niniejszą instrukcją i włączyć wybrany 
kanał. 

W przypadku kontaktu z punktem sprzedaży, lub telefonicz-
nym Biurem Obsługi Klienta w sprawie aktywacji usługi TV 
Mobilna, do poprawnego przeprowadzenia tego procesu 
jest niezbędne podanie identyfikatora systemu kodowania 
urządzenia „CAS” podanego na nalepce pod baterią i na 
opakowaniu. 

Rozwiązywanie problemów
1)  Po włączeniu aplikacji pojawia się komunikat  

„Nie można odnaleźć urządzenia”.

① Sprawdź, czy urządzenie jest włączone. 

②  Sprawdź, czy opcja [Wi-Fi] w menu [Ustawienia] jest 
włączona. 

③  Sprawdź, czy z listy Wi-Fi wybrany został prawidłowy 
identyfikator SSID urządzenia M-T 5000. 

④  Jeśli problem powtarza się nawet po sprawdzeniu 
zasilania i identyfikatora SSID, naciśnij przycisk ZASILANIE 
i przytrzymaj go dłużej niż 6 sekund, aby ponownie 
uruchomić urządzenie (ustawienia nie zostaną zmienione).

2) Chcę przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.

① Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.

②  Wsuń spinacz do papieru do otworu fabrycznego, naciśnij 
i przytrzymaj dłużej niż 3 sekundy.  
*  Czynność tę można wykonać wtedy, gdy wskaźnik 

stanu świeci światłem ciągłym (nie miga). 

③  Wskaźnik stanu powinien zacząć migać na zielono. 
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④  Spowoduje to ponowne uruchomienie urządzenia 
i przywrócenie ustawień fabrycznych. 

⑤  Przywrócenie ustawień fabrycznych jest równoznaczne 
z zastąpieniem wszystkich ustawień użytkownika usta-
wieniami domyślnymi.

3) Brak dostępnych kanałów. 

Lista obsługiwanych kanałów różni się w zależności od kraju, 
bieżącej lokalizacji i dostawcy usługi.  
W aplikacji z menu [Ustawienia] > [Kanały] wybierz kraj 
i spróbuj ponownie wyszukać kanały. 

4) Zmiana hasła.

Po ustawieniu hasła dla urządzenia jego zmiana jest możliwa 
dopiero po przywróceniu ustawień fabrycznych. 
Jeśli nie pamiętasz hasła lub chcesz je zmienić, przejdź do 
sekcji „2) Chcę przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia” 
tego podręcznika. 
Po przywróceniu ustawień fabrycznych hasło dla urządzenia 
można zmienić podczas wstępnego ustalania hasła.

5)  Nagłe przerwanie odbioru sygnału dźwiękowego 
i wideo w czasie oglądania programów TV.

①  Aby uzyskać prawidłową jakość odbioru sygnału TV, 
wysuń antenę na całą długość. 

②  W miejscach o słabym odbiorze, takich jak wnętrza bu-
dynków, miejsca znajdujące się pod ziemią, stacje metra 
czy tunele, czułość odbioru może być mniejsza. Przejdź 
w inne miejsce i spróbuj ponownie. 

③  Po umieszczeniu urządzenia w pobliżu sprzętu (kom-
puter PC, monitor LCD itd.), który emituje znaczną ilość 
fal elektromagnetycznych, czułość odbioru może się 
zmniejszyć. Zaleca się, aby urządzenie znajdowało się 
w odległości przynajmniej 30 cm od tego typu sprzętu.

④  W aplikacji z menu [Ustawienia] wybierz kraj i spróbuj 
ponownie wyszukać kanały. 
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Instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa 
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa mają na celu zapew-
nienie użytkownikom bezpieczeństwa – pozwoli to uniknąć 
obrażeń ciała powstałych w wyniku wypadku lub uszkodze-
nia produktu. Przed uruchomieniem mobilnego dekodera 
należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji oraz 
przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, aby można było 
z niej skorzystać w przyszłości. 

Ostrzeżenie: Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała, które 
mogą mieć skutek śmiertelny. 

Produkt i kabel do ładowania należy trzymać z dala od 
źródeł ciepła. 
-  Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować 

wybuch, odkształcenie lub uszkodzenie produktu.

Nie używać w warunkach wysokiej temperatury lub wilgot-
ności. 
-  Wysoka wilgotność lub kontakt z płynami może niekorzyst-

nie wpłynąć na elementy produktu, w tym na jego obwody.
-  Produkt jest wyposażony w zintegrowaną baterię litowo- 

-jonową. Korzystanie z urządzenia w warunkach wysokiej 
temperatury/wilgotności może spowodować wybuch 
baterii lub uszkodzenie produktu. 

-  Ładowanie baterii w warunkach wysokiej temperatury 
zostanie przerwane przez układ zabezpieczający w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa.  

-  Jeśli produkt zostanie zalany wodą lub płynem, etykieta 
zmienia kolor. Etykieta znajduje się we wnętrzu produktu. 
Gwarancja nie obejmuje tego typu uszkodzenia. 

Punkty styku (metalowe złącza) elementów należy trzymać 
z dala od obiektów przewodzących. NIE WOLNO ingerować 
w konstrukcję urządzenia za pomocą zaostrzonych przed-
miotów. Grozi to zwarciem, które może doprowadzić do 
wybuchu. 
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Do ładowania baterii należy używać jedynie dołączonego 
kabla do ładowania i ładowarek zatwierdzonych przez firmę 
Apple Inc. Akcesoriów tych NIE WOLNO używać do celów 
innych niż zgodne z przeznaczeniem.
-  Może to doprowadzić do skrócenia żywotności produktu, 

wybuchu lub uszkodzenia urządzenia. Gwarancja nie 
obejmuje wyżej opisanego przypadku. 

Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
niemowląt, dzieci i zwierząt domowych.
-  Wkładanie urządzenia do ust lub korzystanie z uszkodzo-

nego produktu może mieć negatywny wpływ na organizmy 
żywe, jak na przykład spowodowanie porażenia prądem 
lub wystawienie na działanie fal elektromagnetycznych.

-  Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym 
dla dzieci, gdyż mogą one włożyć do ust obudowę 
urządzenia (łącznie z anteną) lub inną jego część. Grozi to 
uduszeniem dziecka. 

Nie wolno samodzielnie demontować produktu lub ingero-
wać w jego konstrukcję. 
- Grozi to porażeniem prądem lub pożarem. 

Nie wolno korzystać z urządzenia w miejscach, gdzie jest to 
zabronione, takich jak szpitale czy samoloty. 
-  Niezastosowanie się może mieć wpływ na pracę urządzeń 

elektrycznych znajdujących się w szpitalu lub samolocie.

Nie wolno korzystać z urządzenia, będąc w ruchu lub kierując 
pojazdem. 
-  Niezastosowanie się może skutkować odwróceniem uwagi 

i doprowadzić do wypadku.
-  Przebywając w pojeździe, nie należy umieszczać produktu 

w pobliżu poduszek powietrznych. Otwarcie poduszki po-
wietrznej może spowodować poważne uszkodzenia ciała. 

Nie wolno korzystać z produktu i należy odłączyć kabel za-
silający od sieci elektrycznej w przypadku złej pogody – gdy 
słychać grzmoty, występują błyskawice lub silne burze. 
-  Uderzenie pioruna może spowodować poważne uszko-

dzenia lub pożar. 
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W przypadku ładowania baterii należy mocno docisnąć 
wtyczkę do gniazda. Podczas odłączania kabla do ładowania 
od urządzenia należy przytrzymać oba elementy. 
- Zwarty przewód może spowodować wybuch lub pożar.
-  Kabla do ładowania nie wolno modyfikować ani używać, 

gdy jest poluzowany. Korzystanie z uszkodzonego kabla 
może spowodować pożar lub porażenie prądem. 

-  Na urządzeniu i kablu do ładowania nie wolno umieszczać 
ciężkich przedmiotów ani przyciskać ich innymi urządze-
niami. Niezastosowanie się może spowodować pożar lub 
porażenie prądem.

-  Nie wolno podłączać do sieci elektrycznej mokrego kabla 
zasilającego ani dotykać produktu lub kabla do ładowania 
mokrymi rękami.

-  Jeśli produkt nie będzie używany, należy odłączyć i schować 
kabel do ładowania. 

Nie wolno korzystać z urządzenia w miejscu zagrożonym 
wybuchem. 
-  Niezastosowanie się może mieć wpływ na pracę urządzeń 

wysokiej częstotliwości znajdujących się w pobliżu. 
Zalecane jest wyłączenie urządzenia w czasie uzupełniania 
zapasu paliwa w pojeździe. 

Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać substancji 
chemicznych (alkoholu, benzenu, rozcieńczalników itd.) 
ani detergentów. Niezastosowanie się grozi pożarem.
- Produkt należy delikatnie wycierać miękką ściereczką. 

Przestroga: Nieprzestrzeganie instrukcji może spowo-
dować niewielkie obrażenia lub uszkodzenie produktu.

Nie należy poddawać anteny działaniu siły. 
-  Złamanie anteny może spowodować utratę sygnału TV. 

Gwarancja nie obejmuje celowego złamania anteny. 
-  Nie należy stosować siły, posługując się anteną. Niezastoso-

wanie się może doprowadzić do złamania lub poluzowania 
anteny, a w konsekwencji do jej uszkodzenia.

-  Nie należy dotykać anteny rękami ani innymi częściami 
ciała. Długotrwałe użytkowanie produktu może prowadzić 
do wydzielania nadmiernego ciepła, co prowadzi do 
zmniejszenia wydajności. 
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Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy 
naładować baterię do pełna i przechowywać urządzenie 
w bezpiecznym miejscu w temperaturze pokojowej.
-  W przypadku korzystania z produktu po dłuższej przerwie 

należy naładować baterię przed włączeniem urządzenia. 
Ładowanie może nie dojść do skutku w zbyt wysokiej lub 
niskiej temperaturze. Należy zwrócić uwagę, że z upływem 
czasu w pełni naładowana bateria może rozładowywać się 
szybciej z powodu mniejszego napięcia. 

Należy chronić produkt przed pyłem i trzymać z dala od 
źródeł ciepła. 
-  Podczas czyszczenia produktu należy odłączyć kabel do 

ładowania i oczyścić styki z kurzu lub pyłu.
-  Należy chronić produkt przed zanieczyszczeniami, takimi 

jak piasek, kurz, popiół papierosowy itp. 

Nie upuszczać produktu. Chronić przed uderzeniami. 
-  Niezastosowanie się może spowodować uszkodzenie 

produktu, a w szczególności obwodów wewnętrznych. 

W zależności od uwarunkowań organizmu może wystąpić 
reakcja alergiczna. 
-  Malowanie obudowy produktu może spowodować nie-

korzystną zmianę wyglądu lub nieprawidłowe działanie 
urządzenia. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna na ścierającą się 
warstwę zewnętrzną, należy odłączyć produkt (jeśli jest 
podłączony do telefonu) i natychmiast skonsultować się 
z lekarzem. 

Należy uważać, aby w miejscach publicznych nie stwarzać 
niedogodności dla innych osób. 
-  Produkt może wpływać tylko na nieliczne urządzenia 

elektryczne/elektroniczne znajdujące się w pobliżu. Nie 
wolno podłączać urządzenia do innego sprzętu w sposób, 
którego nie opisano w Podręczniku użytkownika. 
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Utylizacja
Baterię mobilnego dekodera M-T 5000 można zastąpić jedynie 
modelami przeznaczonymi dla tego urządzenia.

Przestroga: 
Wymiana baterii na niewłaściwy typ może grozić wybuchem. 
Baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami podanymi 
na opakowaniu. Nie wolno wywoływać zwarć, demontować 
baterii lub poddawać ich działaniu ognia lub wody. Baterie 
należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu
Gdy skończy się żywotność produktu, należy poddać go 
utylizacji zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami 
dotyczącymi ochrony środowiska.

Unia Europejska – informacje dotyczące utylizacji
Symbol ten oznacza, że zgodnie z lokalnymi 
przepisami produkt należy utylizować oddzielnie, 
inaczej niż zwykłe domowe odpady. Gdy skończy 
się żywotność produktu, należy udać się z nim 
do punktu skupu zgodnego z wytycznymi władz 

lokalnych. Niektóre z takich punktów przyjmują produkty 
nieodpłatnie. Oddzielne składowanie i recykling niniejszego 
produktu w momencie utylizacji pomoże chronić naturalne 
zasoby i zapewni przetworzenie odpadów w sposób nieza-
grażający środowisku i zdrowiu ludzi. 
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Notatki: 
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