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Cyfrowe ODBIORNIKI kablowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
                                       Interfejs RS 232 
 

 
Przyciski na panelu czołowym oraz czytnik kart 

Wy�wietlacz LCD 

Wybieranie 
programów góra/dół 
 

On/Standby 
(wł�czony/czuwanie) 
 

Czytnik kart typu CONAX 
smart card. Ostro�nie wło�y� 
kart� (pozłacanym chipem do 
dołu, zgodnie z kierunkiem 
wkładania) do czytnika kart a� 
do oporu. 
 

Wej�cie kablowe 
 Wyj�cie kablowe 

 

Gniazdo SCART VCR 
(magnetowidu) 

Gniazdo SCART TV 

Gniazdo zasilania 
 

Cyfrowe wyj�cie audio 
(elektryczne) 

Analogowe wyj�cia audio 
 

Pilot zdalnego sterowania 
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Podstawowe informacje - Uruchomienie 
 
Gratulujemy zakupu odbiornika firmy Force/Technisat. Ta skrócona instrukcja ma na celu ułatwienie 
uruchomienia urz�dzenia. Aby móc w pełni wykorzysta� posiadany odbiornik nale�y odwoła� si� do 
szczegółowej instrukcji znajduj�cej si� na stronie www.technisat-force.tv. W otrzymanym opakowaniu, 
oprócz odbiornika znajduje si� pilot zdalnego sterowania, dwie baterie typu AAA, przewód SCART i 
przewód zasilaj�cy. 
 
Miejsce podł�czenia odbiornika: Odbiornik nale�y umie�ci� w pobli�u odbiornika telewizyjnego. 
Urz�dzenie to mo�e pracowa� w pomieszczeniu, w którym temperatura nie przekracza 35°C. Nie 
zatyka� otworów wentylacyjnych, jak równie� niczego nie kła�� na pokrywie odbiornika. 
 
Ostrze�enie: Nie zdejmowa� pokrywy. Wewn�trz urz�dzenia nie ma elementów, które u�ytkownik 
mógłby regulowa�. Zdj�cie pokrywy oznacza uniewa�nienie gwarancji. 
 

 
Podł�czanie odbiornika 

 
Podł�czy� anten� z sygnałem do gniazda oznaczonego 
ANT IN obok gniazda zasilania. Podł�czy� przewód 
SCART z gniazda TV SCART do telewizora.  
 
Odbiornik mo�na równie� podł�czy� do magnetowidu 
lub odtwarzacza DVD korzystaj�c ze zł�cza VIDEO 
SCART. Sprz�t klasy Hi-Fi mo�na podł�czy� do wyj�� 
audio zgodnie ze schematem przedstawionym na 
rysunku 1. 
 
W przypadku posiadania karty dekodera, nale�y j� 
wsun�� do szczeliny znajduj�cej si� po lewej stronie 
odbiornika, pozłacanymi stykami do dołu. Teraz nale�y 
podł�czy� zasilanie. 

 
Na wy�wietlaczu pojawi si� ‘-  -’, ‘ –- ‘ lub ‘——’ przez 10-15 sekund, a� do uruchomienia odbiornika. 
Na ekranie telewizora powinien pojawi� si� ekran asystenta instalacji. Je�eli ekran ten nie pojawi si�, 
nale�y wybra� wła�ciwe wej�cie A/V w odbiorniku telewizyjnym. 
 
Podstawowe informacje dotycz�ce odbiornika 
 
Wło�y� dwie baterie do pilota zdalnego sterowania otwieraj�c go przez przesuni�cie tylnej pokrywki. 
Umo�liwi to poruszanie si� po menu asystenta instalacji odbiornika za pomoc� przycisków góra/dół/w 
lewo/w prawo oraz przycisku OK umieszczonych na pilocie zdalnego sterowania. 
 
Podczas korzystania z pilota zdalnego sterowania, punkt dziesi�tny znajduj�cy si� po prawej stronie 
wy�wietlacza miga. 
 
Je�eli nie miga, nale�y sprawdzi�, czy baterie zostały prawidłowo wło�one do pilota zdalnego 
sterowania. Bez pilota zdalnego sterowania, za pomoc� przycisków umieszczonych na panelu 
czołowym mo�liwa jest zmiana kanału w gór� i w dół oraz wł�czenie i przeł�czenie odbiornika na tryb 
czuwania.  
 
W celu uzyskania dokładniejszych informacji nale�y odwoła� si� do „Podr�cznika u�ytkownika”. 
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Asystent instalacji 
 
Po wł�czeniu odbiornika po raz pierwszy, asystent instalacji poprowadzi u�ytkownika krok po kroku i 
pomo�e przy ustawianiu podstawowych parametrów odbiornika. Ustawienie dowolnego parametru 
wybranego podczas instalacji mo�na zmieni� pó�niej z poziomu poszczególnych menu. 
 
Pierwszy ekran umo�liwia wybranie wersji j�zykowej dla wy�wietlanych menu. 
Wersja ta jest obowi�zuj�ca równie� dla audio i podtytułów. Wybra� wersj� j�zykow� naciskaj�c na 
przycisk strzałki a� zostanie pod�wietlona wybrana pozycja i nacisn�� OK. 
 
Nast�pny ekran umo�liwia wybranie nazwy kraju, która umo�liwi odbiornikowi skonfigurowanie 
parametrów wyszukiwania sieci kablowej. 
 
Trzeci ekran umo�liwi wybranie proporcji ekranu posiadanego odbiornika telewizyjnego. 
 
Czwarty ekran umo�liwia wybranie metody wyszukiwania.  

 
 
Teraz nale�y post�powa� zgodnie z instrukcjami 
wy�wietlonymi na ekranie a� do wyszukania 
wszystkich kanałów. Wyszukiwanie kanałów mo�e 
trwa� od kilku sekund do kilku minut w zale�no�ci od 
sieci. Informacje o znalezionych kanałach b�d� 
wy�wietlane na bie��co podczas wyszukiwania 
kanałów. 
 
Po zako�czeniu operacji wyszukiwania, na ekranie 
zostanie wy�wietlona lista kanałów, przy czym 
pierwszy kanał na li�cie widoczny b�dzie w tle. Je�eli 
w tle nie wida� �adnego obrazu, mo�e to by� 
podyktowane tym, �e posiadana karta dekodera nie 

umo�liwia ogl�dania tego kanału lub karta dekodera nie została wło�ona do odbiornika.  
 
Wybra� kanał z listy za pomoc� przycisków góra/dół/w lewo/w prawo, a nast�pnie nacisn�� przycisk 
OK. 
 
Wybieranie kanału 
 
Aby wy�wietli� list� kanałów podczas ogl�dania telewizji nale�y nacisn�� na OK na pilocie zdalnego 
sterowania. Do pod�wietlenia kanałów na danej stronie nale�y u�y� przycisków góra/dół. Przyciski w 
lewo/w prawo umo�liwiaj� zmian� strony. Aby wybra� pod�wietlony kanał, nale�y nacisn�� na OK. 
 
Zmiana kanału jest równie� mo�liwa bez wy�wietlania listy kanałów, przez bezpo�rednie 
wprowadzenie numeru kanału lub przewin�� kanały w gór� lub w dół za pomoc� przycisku PROG. 
 
RADA: Przed u�yciem przycisków góra/dół nale�y spróbowa� nacisn�� jeden raz lub dwa razy 
przycisk INFO. 
 
Listy kanałów i lista ulubionych stacji 
 
Dla kanałów telewizyjnych i radiowych dost�pne s� oddzielne listy, które umo�liwiaj� utworzenie list 
ulubionych stacji. Zalecamy utworzenia własnych list ulubionych stacji TV zawieraj�cych najcz��ciej 
ogl�dane kanały. Umo�liwia to szybsz� zmian� kanałów. Mo�liwa jest równie� zmiana kolejno�ci 
kanałów w listach ulubionych stacji przez przesuni�cie kanału do góry lub do dołu. 
 
Ponadto program telewizyjny z telegazety b�dzie uaktualniany i b�dzie zawierał pełny program 
telewizyjny maksymalnie na siedem dni naprzód dla kanałów wyst�puj�cych w li�cie ulubionych stacji 
TV. 
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W celu utworzenia własnej listy ulubionych stacji: 
 
1. Nacisn�� na OK w celu wy�wietlenia głównej listy kanałów. 
 
2. Za pomoc� przycisków strzałek wybra� ��dany kanał i doda� go do listy ulubionych stacji 
naciskaj�c na �ółty przycisk na pilocie zdalnego sterowania. Pojawi si� niewielka ikona sygnalizuj�ca 
dodanie kanału do listy ulubionych stacji. 
 
3. Powtórzy� krok 2 dla ka�dego kanału, który u�ytkownik chce doda�. 
 
Teraz nale�y wywoła� list� ulubionych stacji przez naci�ni�cie zielonego przycisku i wybra� kanał 
spo�ród ulubionych stacji, tak jak w przypadku normalnego kanału. 
 
Elektroniczny przewodnik po programach 
 
Nacisn�� przycisk EPG na pilocie zdalnego sterowania w celu wy�wietlenia programu telewizyjnego z 
telegazety. 
 
Nale�y zauwa�y�, �e istnieje powi�zanie aktywnej listy kanałów („All channels” (wszystkie kanały) lub 
„Favourites” (ulubione kanały)) z kanałami, które wyst�puj� w programie telewizyjnym w telegazecie. 
 
 
Naciskaj�c na czerwony, �ółty i niebieski przycisk 
na pilocie zdalnego sterowania oraz na przyciski 
strzałek mo�liwe jest: 
 
1. Wł�czenie ograniczenia czasowego dla 
ogl�danego programu 
 
2. Przeł�czanie pomi�dzy trybem rozszerzonym i 
spłaszczonym. 
 
3. Sortowanie. 
 
4. Szybkie przegl�danie programu telewizyjnego z 
telegazety. 
Program telewizyjny uaktualniany jest co wieczór (je�eli urz�dzenie zostanie pozostawione w trybie 
standby (czuwania)). Mo�liwe jest zatem zauwa�enie, �e pierwszego dnia po wł�czeniu programu z 
telegazety zawiera on niewiele pozycji. Podobnie mo�liwe jest stwierdzenie, �e dla niektórych kanałów 
dost�pny jest program na wiele dni naprzód podczas, gdy dla innych kanałów dost�pny jest wył�cznie 
bie��cy program lub program na dzisiejszy wieczór. Wynika to z faktu, �e niektóre kanały przesyłaj� 
do sieci wi�cej informacji w postaci elektronicznej na temat swojego programu telewizyjnego. 
 
RADA: 
Wybra� program, który ma by� nadany troch� pó�niej i nacisn�� zielony przycisk – u�ytkownik 
zostanie powiadomiony o rozpocz�ciu programu. 
 
RADA: 
U�ytkownik mo�e stwierdzi�, �e program telewizyjny z telegazety zawiera zbyt du�o lub zbyt mało 
informacji lub, �e informacja o programach nie jest dost�pna.  
W przypadku utworzenia własnej listy ulubionych stacji TV i u�ywania jej jako głównej listy, program 
telewizyjny z telegazety zostanie dostosowany do potrzeb u�ytkownika. 
 
 
 
 
 



6 
 

Obsługa odbiornika 
 
Naciskaj�c poszczególne przyciski na pilocie zdalnego sterowania mo�liwe jest: 
 
• Dokonanie zmiany gło�no�ci audio.  
 
 
 

• Wł�czenie lub wył�czenia wyciszenia audio za pomoc� przycisku  
 
• Wy�wietlenie informacji dotycz�cych ogl�danego programu (nacisn�� jeden raz lub dwa razy 
przycisk INFO). W celu opuszczenia tego trybu konieczne jest naci�ni�cie przycisku exit. 
 
• Dokonanie zmiany wersji j�zykowej podtytułów lub audio dla ogl�danego programu, nacisn�� na 
przycisk LANG. 
 
• Skorzystanie z najszybszego na rynku dekodera teletekstu przez naci�ni�cie przycisku TEXT. 
 
Ponadto, przycisk MENU umo�liwia zmian� ustawienia takich parametrów jak:  
 
• Preferowana wersja j�zykowa dla wy�wietlanego 
menu, programu telewizyjnego z telegazety, audio i 
podtytułów. 
 
• Tryb obsługi przez odbiornik programów 
panoramicznych (16:9) na normalnych odbiornikach 
telewizyjnych (4:3) i normalnych programów (4:3) na 
telewizorach o ekranach panoramicznych (16:9). 
 
• Wy�wietlanie informacji dotycz�cych abonamentów. 
 
• Mo�liwo�� wł�czenia ochrony rodzicielskiej dla 
wybranych kanałów (uwaga – fabrycznie kod PIN 
ustawiony jest na „1234”). 
 
• Przywrócenie ustawie� fabrycznych. 
 
 
Wa�ne warunki 
U�ytkownik zakupił licencj� na oprogramowanie. U�ytkownik nie nabył praw autorskich do 
oprogramowania, jedynie licencj� u�ytkownika umo�liwiaj�c� korzystanie z oprogramowania danego 
sprz�tu. Z tego powodu, w �adnym przypadku u�ytkownik nie jest upowa�niony do kopiowania 
oprogramowania, niezale�nie od powodu. Firma TechniSat Force Digital zastrzega sobie prawo do 
regularnej zmiany oprogramowania i doł�czania dodatkowych funkcji lub usług, uzupełniaj�cych 
funkcje, które u�ytkownik pierwotnie zakupił – mo�e si� to odbywa� w ramach abonamentu lub 
dowolnej innej formy płatno�ci. 
 
W przypadku odmowy zaakceptowania tych warunków, nie nale�y podł�cza� tego sprz�tu do 
zasilania. Podł�czenie tego sprz�tu do zasilania uznawane jest jako potwierdzenie zaakceptowania 
powy�szych warunków. Nale�y zauwa�y�, �e pierwsze uruchomienie tego sprz�tu zostaje 
automatycznie przez niego zapami�tane. Zmiany w oprogramowaniu i w interfejsie u�ytkownika mog� 
zosta� wprowadzone bez powiadomienia. 
 
Prawidłowe działanie sprz�tu jest gwarantowane WYŁ�CZNIE w przypadku stosowania oryginalnych 
akcesoriów firmy TechniSat Force lub akcesoriów zatwierdzonych przez firm� TechniSatForce. W celu 
uzyskania aktualnych informacji dotycz�cych akcesoriów nale�y zapozna� si� z nasz� stron� 
internetow�: www.technisat-force.tv. 
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INFORMACJE DOTYCZCE POZBYWANIA SI I POWTÓRNEGO PRZEROBU 
TEGO PRODUKTU 
 

Naley zauway, e na odbiorniku firmy Force umieszczony jest ten symbol: 
Oznacza to, e nie naley wyrzuca tego produktu do mieci wraz z domowymi odpadami, 
poniewa istnieje kilka rozwiza umoliwiajcych pozbycie si zuytego sprztu 
elektrycznego i elektronicznego  
W Unii Europejskiej: 
Według przepisów ujtych w Dyrektywie WEEE kade Pastwo członkowskie musi zapewni 

właciwe warunki zbiórki, odzyskiwania, transportu i powtórnego przerobu zuytego 
sprztu elektrycznego i elektronicznego. Gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej 
mog oddawa zuyty sprzt do wskazanych punktów zbiórki za darmo. W niektórych 
krajach członkowskich, w przypadku nabycia danego sprztu w sprzeday detalicznej lub 
hurtowej, moliwe jest oddanie zuytego sprztu w tych placówkach bez ponoszenia 
opłat pod warunkiem nabycia podobnego nowego sprztu. Prosimy skontaktowa si ze 

sprzedawc, dystrybutorem lub lokalnymi władzami w celu uzyskania dokładniejszych 
informacji dotyczcych obchodzenia si z tego typu zuytym sprztem elektrycznym i 
elektronicznym. 
W przypadku innych krajów nie nalecych do UE 
Skontaktowa si z lokalnymi władzami w celu ustalenia właciwej metody pozbycia si 
zuytego sprztu. 
Informacje dotyczce pozbywania si sprztu przez firmy: 
W przypadku uytkowników firmowych, prosimy o skontaktowanie si z dystrybutorem 
produktów firmy Force lub przedstawicielem firmy Force w celu omówienia właciwego 
obchodzenia si i odzyskiwania zuytego sprztu. Zbiórka i powtórny przerób takiego sprztu 
moe by płatny.  
 
 
 
 
 
 
DYSTRYBUTOR: 
Satlan SP. z o.o. 
Ul. Ostrowskiego 30 
53-238 Wrocław 
 
zamowienia@satlan.pl  

 




