
FERGUSON AC-6200CR

UWAGA!!!
Przeczytaj zanim podłączysz dekoder!
1. Dekoder należy wyjąc z opakowania, jeżeli jest w nim karta (schowana pod klapką z lewej 

strony od frontu dekodera) przejdź do kroku 3.
2. Otwórz klapkę, włóż kartę – strzałką do przodu chipem do góry 
3. Kabel antenowy  z gniazdka w ścianie należy wpiąć do dekodera w gniazdo CABLE 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 SCART (EURO) do gniazda TV  lub 

przewodem CHINCH (gniazdka video - żólte, audio L - białe  i audio P - czerwone) .
6. Podłączamy dekoder do prądu 
7. Na widocznej planszy przesuwamy się do pozycji Uruchom Przeszuk. wciskając na pilocie 

przycisk strzałki v  i następnie OK.
8. Czekamy do zakończenia strojenia (około 3 minut)
9. Po wstrojeniu zatwierdzamy przyciskiem OK, można już oglądać programy

W przypadku konieczności przywrócenia ustawień fabrycznych 
należy:

Wciskamy przycisk MENU na pilocie, strzałką w prawo > przechodzimy do czwartego 
obrazka (koszyk z zakupami) i strzałką w dół v wybieramy Ustawienia fabryczne, z
atwierdzamy przyciskiem OK
Pojawi się OSTRZEŻENIE wciskamy strzałkę w prawo i wciskamy OK
Następnie pojawi się pole do wpisania kodu wpisujemy 4x „zero” (0000) i wciskamy OK
Pojawi się komunikat „Czy jesteś pewien” wciskamy OK
LCN włączone wciskamy OK 
Wykonujemy strojenie zaczynając od 7 punktu.

W niektórych typach odbiorników TV po przywróceniu ustawień fabrycznych obraz może 
być czarno-biały, lub zamazany(zamglony) – w celu poprawienia obrazu należy:

1. Wcisnąć przycisk MENU strzałką > przechodzimy do rysunku klucza i  v wybieramy 
Ustawienia Wyjścia zatwierdzając OK. 

2. W pozycji Wyjście Video zmieniamy strzałką w prawo CVBS na RGB
3. Wciskamy 2 x przycisk Exit.
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