
PC Client 



Korzystając z 
Wideoteki  możesz 
oglądać filmy w 
najlepszej jakości HD  

Korzystając z  Polbox  
możesz oglądać 
programy TV 
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TOP BAR składa się z dwóch części: Online TV oraz Wideoteka 

LISTA KANAŁÓW – można wybrać kanał poprzez dwukrotnie kliknięcie 

PROGRAM WYBRANEGO KANAŁU, który zawiera w sobie archiwum  

FOOTER BAR: ustawienia, informacja pomocnicza, wyloguj się 

PLAYER PolBox.TV, opis oraz zarządzanie programem telewizyjnym  

WYSZUKIWANIA: wyszukuj potrzebujący program wybranego kanału 6 
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Ukryć jakiś z rozdziałów: Lista kanałów, 
EPG oraz Player można kliknieńciem na 
znak przesunięcia pomiędzy 
rozdziałami w środku. Oraz można 
ręcznie zmienić szerokość, przycisnów 
granicę rozdziału w innym miejscu. 

PC Client 



Na liście kanałow porzez podwójne kliknięcie możesz wybrać kanał który chcesz 
oglądać w trybie online 

 LISTA KANAŁÓW 

Sortuj kanały tematycznie  

Lista kanałów 



Obok listy kanałow znajduje się Elektroniczny Program Telewizyjny 
razem z archiwum wybranego kanału 

Wybierz dzień tygodnia w 
którym chesz zobaczyć  
program 

W prawym górnym rogu 
zobaczysz dzień w jakim 
oglądasz program wybranego 
kanału 

Archiwum 



Przycisk «PLAY» oznacza że transmisja jest właczona, naciśnij jeszcze raz żeby 
zatrzymać, wtedy się pojawi przycisk «PAUSA»             Naciśnij, żeby odnowić. 

Nacisnij na «REC» żeby nagrać wybrany program.  

Po kliknięciu na przycisk «STOP» transmisja się wylączy.   

Player 

Naciśnij na «LIVE» żeby oglądać transmisję która jest nadawana w danym 
momencie    



Player 

Kliknij na opcję, żeby rozwinąć listę  oraz poprzez dwukrotnie kliknięcie 
wybierz wartość przesunięcia.  

Opcja «Przesuniecie 
transmisji» pozwala 
przejść na zaznaczoną 
iłość minut do przodu 
albo do tyłu przy 
oglądaniu programu z 
Archiwum. 



Player 

Opcja «Programator nagrywania» pozwala zaprogramować 
PolBox.TV Online Player na nagrywanie wybranych kanałów 
w zaznaczony czas i dzień. 

«Lista odtwarzania» pokazuje kolejność poprzednio 
dodanych do listy programów. Dodać program do listy można 
wcisnów « + » obok programu w EPG. 



Opcja «WYBIERZ 
ROZDZIELCZOŚĆ 
EKRANU» pozwala 
zmieniać  proporcje 
rozmiaru online player. 

Std oznacza, że 
rozdzielczość jest 
ustawiona na Standard. 

Kliknij na opcję, żeby rozwinąć listę  oraz poprzez dwukrotnie kliknięcie 
wybierz tryb rozdzielczośći.  

Player 



Przesuwajać prostokątem w lewo lub w prawo 
zmniejszysz lub zwiększysz głosność. 

Przycisk «ODTWÓRZ W TRYBIE PEŁNOEKRANOWYM» 
umożliwia oglądać TV na powierzchni całego ekranu. 

Naciśnij żeby włączyć PolBox.TV Online Player w trybie 
minimalnego interfejsu.  

Player 



FOOTER BAR  zawiera w sobie 
przyciski różnego rodzaju 
ustawienia i informacji                 
pomocniczej: 
-Ustawienia 
-O nas 
-Pomoc 
-Wyloguj się 

Klinknij na Koło zębate a odtworzą się «USTAWIENIA» (Settings) 

Kliknij dla dodatkowej informacji o programie PolBox.TV 

Kliknij dla informacji pomocniczej PolBox.TV 

Kliknij żeby wylogować się 

Player 
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RODZAJE FILMÓW- wybierz rodzaj filmów poprzez dwukrotnie kliknięcie. 

LISTA FILMÓW- wyświetla się  według wybranego przez Ciebie rodzaju. 

SZUKAJ- wpisz nazwę filmu którego szukasz i nacisnij na lupę. 
 

PLAYER- który zawiera w sobie dodatkowe możliwośći. 

FOOTER BAR- zawiera w sobie przyciski różnego rodzaju ustawień i informacji                 
pomocniczej 
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Naciśnij na «NOWOŚCI» żeby 
zobaczyć listę ostatnio dodanych 
filmów. 

Najlepsze filmy są w zakładce 
«NAJLEPSZE». 

Naciśnij na «ULUBIONE» a 
zobaczysz listę filmów, które 
dodałeś do ulubionych. 

Wideoteka 



Po kliknięciu na którykolwiek film z listy filmów odtworzy się okno w 
którym się znajduje krótki opis filmu oraz różne opcje. 

Naciśnij na «SERDÓSZKO» a 
wybrany film pojawi się w liśćie 
«ULUBIONE»(MY FAVORITES) 

Naciśnij żeby oglądać film w najwyższej jakości  1080 HD 

Oglądać film w najniższej jakości 

DVD jakość obrazu 

Wideoteka 



Po  kliknięciu  na Koło zębate, które się znajduję w prawym 
dolnym rogu odtworzą się «USTAWIENIA» (Settings). 

PC Client Ustawienia 
 



Opcja «Wpisz numer 
abonamentu i hasło»   

 Za pośrednictwem opcji  
USTAWIENIA (KOŁO ZĘBATE) ⇒WPISZ 
ABONAMENT I HASŁO ⇒ ZAPISZ 
Możesz wpisać numer abonamentu i hasło 
które otrzymałeś na poczcie mailowej 

PC Client Ustawienia 
 



(KOŁO ZĘBATE) ⇒ 
⇒ BITRATE⇒  
⇒ WYBIERZ ROZDZAJ BITRATE⇒ 
⇒ ZAPISZ. 

Wyższy bitrade oznacza wyższą jakość 
obrazu. Wybierz niski bitrate jeśli 
posiadasz wolne połączenie internetowe. 

1)Najpierw kliknij  na aktualny 
rodzaj bitrate. Wybierz rodzaj  
bitrade poprzez kliknięcie. 

2) Po wybraniu bitrate, 
 kliknij na przycisk «ZAPISZ», żeby  
zaktualizować zmianę. 

PC Client Ustawienia 
 



Opcja «Buforowanie»   

Zwiększenie czasu buferowania pomaga 
poprawić jakośc wideo jeśli posiadasz 
wolne połączenie internetowe. 
Pamiętaj, zwiększęnia czasu buforowania 
prowadzi do opóźnienia w odtwarzaniu. 

 Za pośrednictwem opcji  
USTAWIENIA (KOŁO ZĘBATE) ⇒ 
BUFOROWANIE⇒ WYBIERZ WARTOŚĆ⇒  
⇒ ZAPISZ 
możesz zmienić czas buferowania. 

1) Najpierw kliknij na wartośc 
buforowania. Wybierz i kliknij dla 
podtwierdzenia. 

2)Kliknij na przycisk «ZAPISZ», żeby  
zaktualizować zmianę. 

PC Client Ustawienia 
 



Opcja «Przesunięcie czasu»   

Funkcja ta umożliwia dostosowanie 
oglądania telewizji do polskiej strefy 
czasowej. 

 Za pośrednictwem opcji  
USTAWIENIA (KOŁO ZĘBATE) ⇒ 
PRZESUNIĘCIE CZASU⇒WYBIERZ ILOŚĆ 
GODZIN ⇒ ZAPISZ 
możesz opóżnić emisję kanału o konkretną 
ilość godzin dla synchronizacji z  
polską strefą czasową 

1) Najpierw kliknij na cyferkę. Wybierz 
ilość godzin i kliknij dla podtwierdzenia. 

 Kliknij na przycisk «ZAPISZ», żeby  
zaktualizować zmianę. 

PC Client Ustawienia 
 



Opcja «Zmień serwer»   

 Ustaw serwer nadawczy, aby wybrać 
najlepsze połączenie z jednym z 
dostępnych serwerów. 

USTAWIENIA (KOŁO ZĘBATE) ⇒ 
⇒ WYBIERZ SERVER⇒ 
⇒ ZAPISZ 

1) Jeśli chcesz ręcznie ustawić serwer 
nadawczy, usuń zaznaczenie opcji 
Automatyczny. Kliknij  na aktualny 
serwer.Wybierz server nadawczy 
poprzez kliknięcie. 

Standartowo, serwer jest wyznaczony 
automatycznie przez systemę  

2) Kliknij na przycisk «ZAPISZ», żeby  
zaktualizować zmianę. 
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Opcja «Zmień język»   

Za pośrednictwem opcji USTAWIENIA 
(KOŁO ZĘBATE) ⇒ CHANGE LANGUAGE 
⇒POLSKI ⇒ APPLY możesz zmienić język 
wyświetlania online player PolBox.TV  

1) Naciśnij na język, który jest aktualny. 
Dalej kliknij na preferowany przez siebie 
język  

2) Kliknij na przycisk «ZAPISZ», żeby  
zaktualizować zmianę. 

PC Client Ustawienia 
 



Opcja «Załaduj ponownie logo »   

Za pośrednictwem opcji USTAWIENIA 
(KOŁO ZĘBATE) ⇒ ZAŁADUJ PONOWNIE 
LOGO⇒ZAPISZ  możesz  załadować logo 
ponownie 

Za pośrednictwem opcji USTAWIENIA 
(KOŁO ZĘBATE) ⇒ ZAŁADUJ PONOWNIE 
LOGO⇒ZAPISZ  możesz  załadować logo 
ponownie. 

PC Client Ustawienia 
 



Opcja «Zmień rozmiar czcionki»   

Za pośrednictwem opcji USTAWIENIA 
(KOŁO ZĘBATE) ZMIEŃ ROZMIAR 
CZCIONKI  możesz zwiększyć lub 
zmniejszyć rozmiar czcionki opisu 
programów 

Poprzez kliiknięcie na strzałkę do góry, 
zwiększysz czcionkę. Poprzez kliiknięcie 
na strzałkę na dół zmniejszysz czcionkę. 
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Ustawienia kontroli rodzicielskiej 

W ustawieniach kontroli rodziecielskiej 
możesz zablokować lub odblokować 
wybrane kanały lub kategorie 

Najpierw kliknij na Ustawienia kontroli rodzicielskiej, wpisz swoje hasło, 
potem naciśnij na Wpisz stronę 
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Opcja «Zablokuj kanał»   

Za pośrednictwem opcji : USTAWIENIA 
(KOŁO ZĘBATE) ⇒USTAWIENIA KONTROLI 
RODZICIELSKIEJ ⇒WYBIERZ KANAŁY DO 
UKRYCIA ⇒ NACIŚNIJ NA WYBRANY 
KANAŁ⇒ ZAPISZ I WYJDŹ możesz ukryć 
którekolwiek kanały z listy kanałów 

1)Kliknij jeden raz na kanał który chcesz 
ukryć.Ukryty kanał będzie oznaczony w 
kolorze niebieskim.Klinkij na kanal jeszcze raz 
jeśli chcesz kanał ujawnić 

2) Kliknij na przycisk «ZAPISZ I 
WYJDŹ», żeby  
zaktualizować zmianę. 
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Opcja «Zablokuj kanał»   

Za pośrednictwem opcji : USTAWIENIA 
(KOŁO ZĘBATE) ⇒USTAWIENIA KONTROLI 
RODZICIELSKIEJ ⇒ USTAWIENIA 
WIDEOTEKI ⇒ NACIŚNIJ NA WYBRANY 
KANAŁ⇒ ZAPISZ I WYJDŹ możesz ukryć 
którekolwiek kanały z listy kanałów 

1)W ustawieniach wideoteki możesz ukryć 
lub ujawnić różne kategorie filmów 

2) Kliknij na przycisk «ZAPISZ I 
WYJDŹ», żeby  
zaktualizować zmianę. 
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Opcja «Zmień kod kontroli 
rodzicielskiej»   

Za pośrednictwem opcji : USTAWIENIA (KOŁO 
ZĘBATE) ⇒USTAWIENIA KONTROLI 
RODZICIELSKIEJ ⇒KOD BLOKADY 
RODZICIELSKIEJ ⇒ 
⇒WPISZ AKTUALNY KOD⇒ 
⇒ WPISZ DWA RAZY NOWY  KOD⇒ZMIEŃ ⇒ 
ZAPISZ I WYJDŹ możesz zmienić aktualny kod 
dostępu na dowolny. 

Wpisz aktualny kod dostępu, poniżej wpisz 
nowy kod, poniżej potwierdź nowy kod dla 
podtwierdzenia.  
Kliknij Zmień dla aktualizajci zmian. 

2) Kliknij na przycisk «ZAPISZ I 
WYJDŹ», żeby  
zaktualizować zmianę. 
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Opcja «Zmień kod kontroli 
rodzicielskiej»   

Za pośrednictwem opcji : USTAWIENIA 
(KOŁO ZĘBATE) ⇒USTAWIENIA KONTROLI 
RODZICIELSKIEJ ⇒KANAŁY DLA 
DOROSŁYCH⇒ZEZWOL NA KANAŁY DLA 
DOROSŁYCH⇒WPISZ HASŁO ⇒ ZAPISZ I 
WYJDŹ możesz ujawnić kanały dla dorosłych 
na liście kanałów 

1)Zaznacz ptaszkiem na kanały dla dorosłych 
oraz wpisz hasło  

2) Kliknij na przycisk «ZAPISZ I 
WYJDŹ», żeby  
zaktualizować zmianę. 

PC Client Ustawienia 
 


