
INSTRUKCJA OBSŁUGI 
User Manual



 

UWAGA: ABY  ZMINIMALIZOWAĆ  RYZYKO  PORAŻENIA  PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM,  NIE  USUWAĆ  POKRYWY.  WEWNĄTRZ
URZĄDZENIA NIE  MA CZĘŚCI,  KTÓRE MOGĄ BYĆ NAPRAWIANE
PRZEZ  UŻYTKOWNIKA.  POZOSTAWIĆ  CZYNNOŚCI  SERWISOWE
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISOWEMU.

Symbol  błyskawicy  ze  strzałką  wewnątrz  trójkąta  równobocznego  ma
ostrzegać  użytkownika,  że  wewnątrz  obudowy  urządzenia  znajdują  się
nieizolowane przewodniki napięcia o niebezpiecznej wysokości, które mogą
spowodować poważne ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma informować użytkownika
o  ważnych  informacjach  odnośnie  używania  i  konserwacji  (serwisowania)
urządzenia, zawartych w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

OSTRZEŻENIE:  ABY  ZMINIMALIZOWAĆ  RYZYKO  POŻARU  LUB  PORAŻENIA  PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM,  NIE  WYSTAWIAĆ  TEGO  URZĄDZENIA  NA  DZIAŁANIE  DESZCZU  ANI
WILGOCI.

OSTRZEŻENIE: Nie instalować tego urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni, 
takich jak półki lub regały.

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.

UWAGA:  Urządzenie  nie  może  być  wystawiane  na  działanie  wody  (kapiącej  lub
rozpryskiwanej)  oraz  nie  wolno  na  nim  ustawiać  żadnych  obiektów  wypełnionych
płynami np. wazonów.

Zalecane jest, aby większość urządzeń była podłączona do osobnego obwodu; To jest 
do pojedynczego gniazdka, które jest przeznaczone tylko dla danego urządzenia i nie ma
dodatkowych wyjść lub odgałęzień. Sprawdzić stronę z danymi technicznymi znajdującą
się  w  tej  instrukcji  obsługi.  Nie  przeciążać  gniazdek.  Przeciążone,  poluzowane  lub
uszkodzone gniazdka, przedłużacze, przepalone kable, uszkodzone lub pęknięte izolacje
przewodu są niebezpieczne. Każdy z tych stanów może spowodować porażenie prądem
lub pożar.  Od czasu do czasu należy sprawdzać kabel  urządzenia i  jeżeli  wykazuje  on
oznaki  uszkodzenia  lub  zniszczenia  odłączyć  go  i  przerwać  używanie  urządzenia,
następnie wymienić kabel  na dokładnie taki  sam w autoryzowanym serwisie.  Chronić
kabel przed fizycznym i mechanicznym uszkodzeniem, takim jak skręcenie, zapętlenie,
ściśnięcie, zgniecenie w drzwiach lub nadepnięcie. Zwrócić szczególną uwagę na wtyczki,
gniazdka oraz miejsce, gdzie kabel wychodzi z urządzenia. Aby odłączyć zasilanie, należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Podczas instalacji urządzenia należy zapewnić swobodny
dostęp do wtyczki zasilania.

Utylizacja starych urządzeń
1. Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony 

symbol kołowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że 
produkt jest objęty dyrektywą 2002/96/EC.

2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny 
być utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z 
wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc 
składowania wskazanych przez rząd lub miejscowe 
władze.

3. Właściwy sposób utylizacji starego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnie 
negatywnemu wpływowi na zdrowie i środowisko.

4.  Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy 
skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się 
utylizacją odpadów lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

To urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z dyrektywą 
EEC 2004/108/EC oraz dyrektywą niskich napięć 2006/95/EC.
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Wstęp

Drogi Użytkowniku!

Gratulujemy,  właśnie  stałeś  się  posiadaczem  multimedialnego  centrum
rozrywki jakim jest KORBOX Magic, który odkryje przed Tobą nowy rodzaj
cyfrowej rozrywki. Zanim jednak zaczniesz cieszyć się jego wyjątkowymi
możliwościami, zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji  która ułatwi Ci
instalację oraz bezpieczne użytkowanie urządzenia.

Prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed 
uruchomieniem urządzenia i stosować się do jej zaleceń.



Akcesoria 
Do prawidłowego funkcjonowania urządzenia zaleca się używanie akcesoriów 
rekomendowanych. Używanie niezgodnych akcesoriów może być niebezpieczne dla 
użytkownika lub samego urządzenia. Ponadto może spowodować utratę gwarancji na 
urządzenie. Jeśli mimo ścisłego stosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi 
dekoder nie funkcjonuje prawidłowo, należy skontaktować się z autoryzowanym 
punktem serwisowym.

Zestaw zawiera:
1. Urządzenie KORBOX
2. Kabel zasilający
3. Pilot RC-Twig
4. Kabel HDMI

Przedni panel

1. Dioda on/off
Gdy dioda świeci się na czerwono urządzenie jest wyłączone, w przypadku niebieskiego 
światła oznacza to że KORBOX jest włączony
2. Czujnik promieni podczerwieni IR-Reciver 
Aby prawidłowo sterować zdalnie urządzenie KORBOX należy w tym kierunku skierować 
pilota.

Panel tylni

3. Wejście AV/OUT
Tutaj można podłączyć kabel prowadzący audio-video aby uzyskać połączenie z 
telewizorem.
4. Wejście LAN
Do prawidłowego działania telewizji KORBOX powinien być podłączony do Internetu za 



pomocą kwadratowej złączki Ethernet
5. Wejście HDMI
Aby uzyskać najlepszą jakość telewizji należy podłączyć kabel HDMI do telewizora.
6. Kabel prądu zmiennego
Należy podłączyć kabel zasilający do źródła zasilania.

Panel boczny

7. Wejście Micro SD
Złącze do którego można podłączyć kartę Micro SD.
8. Port USB
Wejście na pamięć USB Flash.

Pilot zdalnego sterowania
Standardowo do zestawu dołączony jest pilot RC-Twig.

1. ON/OFF KORBOX 
2. Przycisk programowalny – ON/OFF TV
3. Przyciski numeryczne
4. Cofa ostatnio wykonaną akcję.
5. Usuwa zaznaczony element



6. Głośność
7. Zmienianie kanałów - szybkie
8. Menu główne
9. Wyłączenie dźwięku
10. Podręczna lista kanałów
11. Cofnij/wyjdź
12. Dodaj do ulubionych
13. Informacja o programie (w trybie telewizji)
14. Klawisze nawigacyjne / pion: zmiana kanału; poziom: przeskok o 10 pozycji na 

liście kanałów (w trybie telewizji)
15. Przycisk potwierdzający
16. Zmiana ścieżki dźwiękowej programu lub włączenia napisów (jeśli dostępne)
17. Nagrywanie (PVR)
18. Program tv
19. Korfejs
20. Klawisze funkcyjne dla aplikacji PVR/Timeshifting/Multimediów
21. Pomoc
22. Klawisze programowalne
23. Chowanie kursora myszki

Aby zaprogramować przyciski na pilocie RC-TWIG należy:
1. Wcisnąć i trzymać przycisk OK oraz przycisk „0” do momentu gdy zacznie świecić się na
czerwono power tv.
2. Wybrać przycisk do zaprogramowania (Power TV, VOL UP, VOL DOWN, AV)
3. Wcisnąć na drugim pilocie z odległości 1-3cm przycisk, który ma odpowiadać 
przyciskowi na RC-TWIG. Jeśli Power TV mrugnie dwa razy oznacza to, że programowanie 
przebiegło pomyślnie.
4. Potwierdzić wybór przyciskiem „OK”.

Wskazówka: Urządzeniem można sterować za pomocą smartfonów z Androidem. 
Wystarczy ściągnąć aplikację KORPILOT ze sklepu Google Play. 

Przygotowanie do pracy dekodera KORBOX

UWAGA: Po rozpakowaniu urządzenia, poczekaj aż urządzenie nagrzeje się do 

temperatury pokojowej.

Urządzenie  powinno  zostać  ulokowane  na  płaskiej  powierzchni.  Nie  należy  ustawiać
urządzenia  na  miękkiej  powierzchni,  łóżku,  dywanie,  itd.,  ponieważ  takiego  typu
powierzchnie będą zakrywać otwory wentylacyjne, co może doprowadzić do przegrzania
urządzenia oraz unieważnienia gwarancji.

Nie należy zostawiać urządzenia w pobliżu otwartego ognia bądź innych źródeł ciepła.
W celu  zapewnienia  należytej  wentylacji  nie  ustawiaj  innych  przedmiotów w  pobliżu
dekodera – zachowaj odległość min. 10cm. Zapewnij urządzeniu stabilne podłoże i wolną
przestrzeń  przed  dekoderem  aby  nie  przesłaniać  odbiornika  podczerwieni  do  pilota
zdalnego sterowania.

Podłączenie HDMI
W  przypadku  telewizora  lub  monitora  ze  złączem  HDMI  jest  możliwość  podłączenia
dekodera za pomocą kabla HDMI dołączonego do zestawu.

Należy  podłączyć  gniazdo  HDMI  OUT  dekodera  z  gniazdem  HDMI  IN  telewizora  lub
monitora.  Następnie  należy  ustawić  źródło  dla  telewizora  na  HDMI  (patrz:  instrukcja
obsługi telewizora).

Uwaga:  w przypadku telewizora ze złączem DVI jest  możliwość podłączenia dekodera
przy pomocy adaptera HDMI-DVI (nie jest dołączony do zestawu). Należy jednak wtedy
podłączyć osobno wyjście AV OUT z gniazdem AV IN w telewizorze bądź monitorze. 



Podłączenie LAN
Do prawidłowego działania telewizji AVIOS na dekoderze KORBOX Magic należy 
podłączyć urządzenie do Internetu. Podłączenie urządzenia do sieci LAN odbywa się za 
pomocą wtyku RJ-45. Tylko prawidłowo zarobiony i nieuszkodzony wtyk RJ-45 zapewnia 
poprawny odbiór sygnału. Wtyk RJ-45 posiada zabezpieczenie przed przypadkowym 
wysunięciem, więc nie ciągnij za przewód w celu wypięcia z dekodera. W celu wypięcia 
przewodu z dekodera należy ścisnąć w palcach wtyk RJ-45 z góry i od dołu, co 
doprowadzi do zwolnienia zaczepu. Następnie wysuń wtyk z gniazdka. 

Podłączenie do zasilania
Aby uruchomić dekoder należy podłączyć go do źródła zasilania za pomocą zasilacza 
dołączonego do zestawu. Należy pamiętać aby używać tylko zasilaczy pochodzących z 
autoryzowanych punktów serwisowych KORBOX; korzystanie z zamienników może 
spowodować utratę gwarancji na urządzenie. 

Konserwacja urządzenia
Urządzenie należy chronić przed zalaniem płynem oraz wilgocią. Każda sytuacja związana
z zalaniem może być niebezpieczna dla użytkownika bądź zaszkodzić pracy urządzenia.
Nie należy używać tego urządzenia również w miejscach, gdzie może dojść do kontaktu z
parą.

Urządzenia  nie  należy  samodzielnie  otwierać.  Wszelkie  próby  otwarcia
urządzenia  mogą  być  niebezpieczne  dla  życia  użytkownika    oraz    dla
poprawnego    funkcjonowania    urządzenia.    Samodzielne    otwarcie
urządzania   unieważnia gwarancję.

Jeśli  urządzenie  jest  podpięte  do  gniazdka  elektrycznego  za  pomocą  przewodu
zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne;

Urządzenie czyść   jedynie suchą ścierką, nie używaj detergentów mogących przedostać
się do środka urządzenia przez otwory wentylacyjne,  dla bezpieczeństwa zalecane jest
odłączenie urządzenia od zasilania;

Chroń  kable  przed  uszkodzeniami:   przetarciem,  naderwaniem,  zgnieceniem,
przerwaniem, nie używaj ich w razie podejrzenia uszkodzenia;

Wyłączaj  urządzenie  z  prądu  w  czasie  burzy,  a  także   przy  dłuższym  okresie  nie
użytkowania;

Nie stawiaj urządzenia, pilota, ani baterii w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł
ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych;

Z urządzenia można korzystać tylko w pomieszczeniach. Chroń urządzenie przed wodą,
wilgocią i naczyniami wypełnionymi cieczami;

Nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym;
Nie dokonuj samodzielnych napraw urządzenia;
Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych;
Nie nakrywać urządzenia;
Nie wolno czyścić urządzenia oraz akcesoriów używając środków chemicznych;
Nie umieszczaj  urządzenia  w  ciasnej  przestrzeni.  W  celu  zapewnienia  odpowiedniej
wentylacji  należy  zachować  odstęp  o  szerokości  co  najmniej  10  cm  z  każdej  strony
urządzenia.  Upewnij  się  że  zasłony  i  inne  przedmioty  nie  zakrywają  otworów
wentylacyjnych urządzenia;

Prawa autorskie i znaki towarowe
KORBOX - wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi jest chroniona przepisami prawa
autorskiego.

Żadnej części niniejszej Instrukcji nie wolno kopiować, rozprowadzać, rozpowszechniać,
przechowywać  w  systemach  gromadzenia  danych  ani  tłumaczyć  na  żaden  język  w
jakiejkolwiek  formie  ani  przy  użyciu  jakichkolwiek  środków  elektronicznych,
mechanicznych,  magnetycznych,  manualnych  lub  innych,  ani  udostępniać  osobom
trzecim bez pisemnej zgody Korbank S.A.

Udostępnienie  niniejszej  Instrukcji  nie  oznacza  nabycia  przez  użytkownika  licencji  ani
innych praw do wykorzystania bez pisemnej zgody firmy Korbank S.A.

• KORBOX jest znakiem towarowym firmy Korbank S.A.
• AVIOS jest  cyfrową telewizją IP TV, której dostawcą jest Korbank Media Cyfrowe

Sp. z o.o.



Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.

Licencja oprogramowania

WAŻNE: Przy używaniu oprogramowania na swojej strukturze, zgadzasz się z wszystkimi
punktami  zgody  na  używanie  oprogramowania.  Jeśli  nie  wyrażasz  zgody  na  warunki
używania   oprogramowania,   natychmiast  zaprzestań  używania  i  zwróć  ją  w  pełnym
komplecie  swojemu  sprzedawcy.

GWARANCJA

Na  podstawie  karty  gwarancyjnej  zapewniamy  jakość  i  prawidłowe  funkcjonowanie
zakupionego  urządzenia,  jeśli  jest  on  używany  zgodnie  z  przeznaczeniem  i  instrukcją
obsługi w terminie 1 roku od dnia zakupu. 
Jeżeli w trakcie trwania tego okresu w urządzeniu pojawią się defekty w materiale lub w
pracy,  w serwisie bezpłatnie naprawimy KORBOX i zamienimy jego wadliwe części bądź
zamienimy niesprawne urządzenie na obowiązujących warunkach: 

• KORBANK S.A. mający swoją siedzibę przy ul. Nabycińskiej 19 we Wrocławiu zwany w
dalszej części Gwarantem zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonego sprzętu na
inny  wolny  od  wad,  pod  warunkiem,  że  gwarantuje  on  sprawność  i  funkcjonalność
sprzętu;

•  Gwarancja  obejmuje  usterki  spowodowane  wadliwymi  częściami,  materiałami  lub
defektami produkcyjnymi ujawnionymi w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży;

• Sprzęt uważany jest za wadliwy, jeśli nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi,
warunkach technicznych lub innych podobnych dokumentach dołączonych do sprzętu, a
przyczyna uszkodzenia wynika z wewnętrznych właściwości urządzenia; 

• Wady i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie wyłącznie
przez  serwis  Gwaranta,  mieszczący  się  w  terminie  [14  dni  roboczych]  od  daty
dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego;

•  Termin usunięcia  wady  lub  uszkodzenia  może ulec  wydłużeniu  [np.  w sytuacji  jeśli
będzie  konieczne  sprowadzenie  części  zamiennych  z  poza  terenu  Rzeczypospolitej
Polskiej;

• W celu wykonania uprawnień przewidzianych w warunkach gwarancji należy:
a) Niezwłocznie  i  skutecznie  powiadomić  Gwaranta  o  stwierdzonych  wadach

sprzętu oraz zaprzestać jakiegokolwiek dalszego jego użytkowania.
b) Dostarczyć  oznaczony  sprzęt  do  serwisu  Gwaranta  wraz  z  kartą  gwarancyjną

(jeśli została wydana) lub kopią faktury zakupu.
c) Karta gwarancyjna musi być poprawnie wypełniona, nieuszkodzona i wolna od

poprawek, i zmian.  Numer seryjny dostarczonego uszkodzonego sprzętu musi
odpowiadać numerowi seryjnemu podanemu w karcie gwarancyjnej.

d) Sprzęt  powinien  być  dostarczony  wraz  ze  szczegółowym  i  czytelnym  opisem
problemu  technicznego  zamieszczonym  na  formularzu  reklamacyjnym
Gwaranta,

a) Dostarczony sprzęt musi posiadać nienaruszone plomby z datą produkcji lub z
numerami seryjnymi Gwaranta oraz być opakowany w sposób zapewniający jego
nienaruszalność w czasie załadunku, transportu i rozładunku;

• Gwarancja ulega przedłużeniu o okres pozostawania naprawionego sprzętu w Serwisie
Gwaranta;

•  Gwarant  zastrzega  sobie  prawo odmowy świadczenia  usług  gwarancyjnych jeśli  ich
wykonanie groziłoby naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;

•  Uprawnienia  z  tytułu  gwarancji  nie  obejmują  prawa  uprawnionego  z  gwarancji  do
domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami sprzętu; 

• Dopuszcza się  zmiany w Ogólnych Warunkach Gwarancji   o  ile  Kupujący i  Gwarant
ustalą inne warunki  w osobnej  umowie,  której  postanowienia zastępują odpowiednie
przepisy Ogólnych Warunków Gwarancji;

Nieprzestrzeganie powyższych uwag lub warunków gwarancji unieważnia gwarancję.



Parametry techniczne
Dane ogólne
Proporcja ekranu - 4:3, 16:9
Wyciszenie audio
Zgodność z MPEG-2/DV
Software Update via Internet
Model: Magic

Zasilanie
INPUT:    100-230 V ~, 50-60 Hz, 0,45A MAX
OUTPUT:    5 V, 2A

Warunki zewnętrzne
Temperatura składowania:
    pomiędzy -40 a +50 stopni Celsjusza (bez kondensacji)
Temperatura robocza:
    pomiędzy +0 a +40 stopni Celsjusza (bez kondensacji)

Złącza
Interfejs USB: 2.0
Ilość USB: 2
Diody: czerwony–połączenie

niebieski–aktywne [czynne]
Wyjście analogowe audio: tak
Wyjście cyfrowe audio:  nie

KARTA GWARANCYJNA
KARTA GWARANCYJNA NR ..........................

Nazwa urządzenia/typ
.......................................................................................................................
Nr seryjny 
.......................................................................................................................
Data sprzedaży
.......................................................................................................................
Nr dowodu zakup
.......................................................................................................................

Data: .....................

pieczęć i podpis sprzedawcy

Akceptuję warunki niniejszej
gwarancji  

podpis kupującego

Data
zgłoszenia

Opis usterki Materiały 
i czynności naprawcze

Data
wykonania
naprawy 

Podpis i pieczęć


