
Force – TeVeMaster C1

 UWAGA!!! Przeczytaj zanim podłączysz dekoder!
1. Dekoder należy wyjąc z opakowania, jeżeli jest w nim karta (wystaje z przodu obudowy) 

przejdź do kroku 3.
2. Włóż kartę – strzałką do przodu chipem do dołu (karta wystawać może około 1cm – na 

zielonym pasku widoczny napis biuro@ec)
3. Kabel antenowy  z gniazdka w ścianie należy wpiąć do dekodera w gniazdo IN CABLE.
4. Biały kabel otrzymany przy wydawaniu dekodera należy podłączyć do dekodera do gniazda 

OUT a do telewizora do gniazda antenowego.
5. Telewizor z dekoderem łączymy dodatkowo kablem SCART (EURO) (szerokie gniazdo 

opisane TV)
6. Podłączamy dekoder do prądu (kabel zasilający wpinamy do gniazda AC230V ~50Hz
7. Po włączeniu na dekoderze powinno wyświetlać się 1 co oznacza 1 program. Dekoder jest 

podłączony i możemy oglądać wykupione programy.
STROJENIE DEKODERA

(w przypadku kiedy po podłączeniu wyświetla się niebieska plansza z wyborem języka)

8. Wybieramy język Menu na pilocie wybieramy strzałkę w dół aż do podświetlenia 
interesującego nas języka i zatwierdzamy przyciskiem OK.

9. Następnie w Menu Wybierz Kraj zatwierdzamy OK
10. Format TV – wybieramy interesujące nas ustawienia i zatwierdzamy OK
11. W następnym kroku wybieramy Wyszukiwanie szybkie i zatwierdzamy OK
12. Czekamy do zakończenia strojenia (około 3 minut)
13. Po wstrojeniu wciskamy Niebieski przycisk i po chwili będzie prośba o zatwierdzenie 

przyciskiem OK.
14. Następnie wciskamy przycisk Menu wybieramy ustawienia wciskamy OK, Wybieramy 

Wyszukiwanie kanałów i wciskamy OK. Wybieramy Ustawienia dynamicznego 
wyszukiwania i zatwierdzamy OK. Zmieniamy opcję na wyłącz i zatwierdzamy OK.

15. Dekoder jest przygotowany do odbioru programów.
W przypadku konieczności przywrócenia ustawień fabrycznych należy wcisnąć 
MENU wybrać Ustawienia i następnie USTAWIENIA FABRYCZNE – wybrać 

OK i po chwili zacząć od kroku 8.

Zaleca się raz w miesiącu lub przy zaniknięciu jakiegoś programu wykonać 
aktualizację programów zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Wciskamy MENU wybieramy Ustawienia następnie Wyszukiwanie kanałów i Wyszukiwanie standardowe. Powinno 
wyświetlić się okno wyszukiwania programów. Jeżeli wyświetli się tabelka wybieramy zrezygnuj i przechodzimy do 
Wyszukiwanie zaawansowane, następnie wyszukiwanie po sieci i tam nie zmieniając parametrów zatwierdzamy OK.
Po aktualizacji wciskamy niebieski przycisk na pilocie. W przypadku znalezienia nowych programów lub modyfikacji 
pojawią się plansze informacyjne na których należy zatwierdzić zmiany niebieskim przyciskiem.
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