
Homecast HC5101 CICO i HC5100CO

UWAGA!!!

Przeczytaj zanim podłączysz dekoder!

1. Dekoder należy wyjąc z opakowania, jeżeli jest w nim karta (schowana pod klapką z prawej 
strony od frontu dekodera) przejdź do kroku 3.

2. Otwórz klapkę, włóż kartę – strzałką do przodu chipem do dołu
3. Kabel antenowy  z gniazdka w ścianie należy wpiąć do dekodera w gniazdo SIGNAL IN.
4. Biały kabel otrzymany przy wydawaniu dekodera należy podłączyć do dekodera do gniazda 

LOOP OUT a do telewizora do gniazda antenowego.
5. Telewizor z dekoderem łączymy dodatkowo kablem HDMI do gniazda HDMI  lub 

przewodem RGB (Y-zielony,Pb-niebieski,Pr-czerwony)+kablem chinch (L-biały, R-
czerwony) – dźwięk. ( kabel Euro i zwykły CHINCH nie obsługują standardu HD) . 

6. Podłączamy dekoder do prądu 
7. Na widocznej planszy „Pierwsza Instalacja” wciskamy przycisk 
8. Wciskamy przycisk Menu i przechodzimy do zakładki Zaawansowane wciskając 3x ►
9.  Wybieramy pozycję Przywróć Ustawienia Fabryczne i zatwierdzamy przyciskiem OK
10. Wpisujemy kod PIN domyślnie 0000 wybieramy TAK wciskając ◄ i OK
11. Na widocznej planszy „Pierwsza Instalacja” wciskamy OK
12. Wciskamy przycisk ▼ i następnie OK
13. Na planszy „Ręczne Przeszukiwanie” wpisujemy częstotliwość z klawiatury numerycznej 

pilota 306000
14. Wciskamy 3x▼ w pozycji Modulacja zmieniamy parametr QAM na 256 wciskając 2x►
15. Następnie przechodzimy do pozycji Poszukiwanie Sieci 2x▼ i zmieniamy na Odblokuj ► 

Wciskamy OK – rozpocznie się strojenie.
16. Czekamy do zakończenia strojenia (około 2 minut). Po zakończeniu strojenia wciskamy 

OK.
17. Dekoder wraca do planszy „Ręczne Przeszukiwanie” wychodzimy wciskając 2x 
18. Można już oglądać programy

W przypadku konieczności przywrócenia ustawień fabrycznych 
należy   zacząć od punktu 8.  
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