
POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH 

ECHOSTAR DSB 7100, HDS - 400E, DSB 7200, DVR 7400 

1. W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy:  

 Wejść do MENU wybierając na pilocie przycisk MENU 

 Wybrać numer 2 z klawiatury numerycznej pilota KONFIGURACJA  

 Wybrać numer 2 z klawiatury numerycznej pilota USTAWIENIA FABRYCZNE - ukaże się opcja 

USTAWIENIA FABRYCZNE z podświetlonym napisem NIE  

 Naciskając raz strzałkę w lewo należy zmienić napis NIE na TAK  

 Naciskając raz strzałkę w dół należy podświetlić napis POTWIERDŹ i zatwierdzić go 

przyciskiem OK 

 

2. Po pojawieniu się komunikat USTAWIENIA FABRYCZNE W TOKU, dekoder samoczynnie wyłączy się 

i po chwili sam się uruchomi. Na planszy w menu należy wybrać KONTYNUUJ i zatwierdzić 

przyciskiem OK. Powtarzamy tę czynność dwa razy (KONTYNUUJ i OK --> KONTYNUUJ i OK) 

 

3. Następnie należy ustawić odpowiednie parametry: 

 

ECHOSTAR DSB 7100, 7200, HDS-400E           ECHOSTAR DVR 7400 

 

LNB     1    Konfiguracja  DUAL 

Przełącznik   brak    Liczba Satelit  1 

LNB 1 - Uniwersalny LNBF  HOTBIRD   Przełącznik  BRAK 

 

Parametry ustawia się, poruszając strzałkami "w górę"/"w dół" zatwierdzając przyciskiem OK 

 

4. Następnie należy podświetlić  strzałką "w dół" okienko z napisem SPRAWDŹ SYGNAŁ  

i nacisnąć OK. Ukaże się następne okno MENU z parametrami satelity, jeżeli parametry są inne niż 

podane poniżej, należy je ustawić według wskazanego wzoru: 

  

SAT  TP  Tryb szuk. 

HOTBIRD 12188/V Cyfrowy Polsat 

 

Jeżeli pomiędzy pozycją, TP i TRYB SZUKANIA zapali się dioda zielona, należy wybrać opcję SZUKANIE 

KANAŁÓW i nacisnąć przycisk OK 

Jeżeli pomiędzy pozycją TP i TRYB SZUKANIA zapali się dioda czerwona, należy sprawdzić 

poprawność wpisanych parametrów w instalacji programów, gdy są wpisane prawidłowe, należy 

zweryfikować ustawienie anteny wraz z instalacją antenową. Dwa niebieskie paski (w przypadku 

ECHOSTARA DVR 7400 pojawią się cztery paski po dwa na każde wejście antenowe) wskazują MOC 

SYGNAŁU oraz JAKOŚĆ SYGNAŁU. Ich wartość powinna być stała i wynosić minimum 65%. Po 

uzyskaniu takiej wartości i zapaleniu się zielonej diody należy wybrać opcję SZUKANIE KANAŁÓW  

i nacisnąć przycisk OK 

 

5. Po zakończeniu wyszukiwania pojawi się informacja NACIŚNIJ OK, ABY KONTYNUOWAĆ, należy 

wybrać przycisk OK, w celu zapisania programów. Następnie dekoder ustawi się w pozycji 

USTAWIENIA UŻYTKOWE - LOKALNY.  Należy wybrać opcję KONTYNUUJ i nacisnąć na pilocie przycisk 

OK. Dekoder przejdzie w tryb odbioru kanałów TV  



INSTALACJA KANAŁÓW 

ECHOSTAR DSB 7100, HDS - 400E, DSB 7200, DVR 7400 

1. W celu zainstalowania kanałów należy:  

 Wejść do MENU wybierając przycisk MENU 

 Wybrać numer 2 z klawiatury numerycznej pilota KONFIGURACJA  

 Wybrać numer 1 z klawiatury numerycznej pilota INSTALACJA PROGRAMÓW  

 

2. Następnie należy podświetlić strzałką "w dół" na dole ekranu okienko z napisem SPRAWDŹ 

SYGNAŁ i nacisnąć przycisk OK. Ukaże się następne okno MENU z parametrami satelity, jeżeli 

parametry są inne niż podane poniżej, należy je ustawić według wzoru: 

  

SAT  TP  Tryb szuk. 

HOTBIRD 12188/V Cyfrowy Polsat 

 

Jeżeli pomiędzy pozycją, TP i TRYB SZUKANIA zapali się zielona dioda, należy wybrać opcję SZUKANIE 

KANAŁÓW i nacisnąć przycisk OK. 

Jeżeli pomiędzy pozycją TP i TRYB SZUKANIA zapali się czerwona dioda, należy sprawdzić 

poprawność wpisanych parametrów w instalacji programów, gdy są wpisane prawidłowe, należy 

zweryfikować ustawienie anteny wraz z instalacją antenową. Dwa niebieskie paski (w przypadku 

ECHOSTARA DVR 7400 pojawią się cztery paski po dwa na każde wejście antenowe) wskazują MOC 

SYGNAŁU oraz JAKOŚĆ SYGNAŁU, ich wartość powinna być stała i wynosić minimum 65%.  

Po uzyskaniu takiej wartości i zapaleniu się zielonej diody należy wybrać opcję SZUKANIE KANAŁÓW  

i naciśnij przycisk OK. 

 

3. Po zakończeniu wyszukiwania pojawi się informacja NACIŚNIJ OK, aby kontynuować, należy wybrać 

wtedy przycisk OK, w celu zapisania programów, a następnie wyjść z MENU za pomocą przycisku EXIT. 


