
POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH 

SAGEMCOM ESI 88 
 

        W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy: 

 

1. Wejść do MENU dekodera wybierając na pilocie przycisk M 

2. Następnie na pilocie od dekodera należy nacisnąć raz strzałkę „w dół” wybierając opcję 

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA 

3. Zatwierdzić wybór USTAWIEŃ UŻYTKOWNIKA wybierając przycisk OK lub raz strzałkę „w 

prawo” 

4. Z dostępnej listy należy wybrać opcję POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNCH i nacisnąć 

przycisk OK, a następnie wpisać kod PIN (kod fabryczny„0000”) 

5. Dekoder wyłączy się i następnie samoczynnie uruchomi 

6. Po uruchomieniu pojawi się plansza PIERWSZA INSTALACJA CYFROWEGO POLSATU, 

parametry poniżej powinny się prezentować następująco: 

 

Ustawienia akcesoriów 

 

Częstotliwość:    12188 

Polaryzacja:   Pionowa 

HOT BIRD 6/8/9 port DiSEqC: A 

 

Jakość sygnału 

 

Siła sygnału 1:   **********  XX % 

Jakość sygnału 1: Wysoka jakość sygnału   

 

7. W celu rozpoczęcia procedury wyszukiwania kanałów należy podświetlić opcję ROZPOCZNIJ 

WYSZUKIWANIE KANAŁÓW i nacisnąć przycisk OK 

8. Po zakończeniu procedury wyszukiwania kanałów pojawi się plansza informacyjna dotycząca 

ilości wyszukanych kanałów 

9. W celu zakończenia procedury przywracania ustawień fabrycznych należy podświetlić 

przycisk ZAPISZ ZMIANY i wybrać przycisk OK  



INSTALACJA KANAŁÓW 

SAGEMCOM ESI 88 
 

W celu zainstalowania kanałów należy: 

 

1. Wejść do MENU dekodera naciskając przycisk M 

2. Nacisnąć dwa razy strzałkę „w dół” wybierając opcję WYSZUKIWANIE KANAŁÓW 

3. Zatwierdzić wybór WYSZUKIWANIA KANAŁÓW naciskając przycisk OK lub raz strzałkę „w 

prawo” 

4. Z dostępnej listy należy wybrać opcję KANAŁY CYFROWEGO POLSATU i nacisnąć przycisk OK 

5. Po zatwierdzeniu powinny pojawić się następujące parametry: 

 

Częstotliwość transpondera 

   12188 

Port DiSEqC 

 HOTBIRD port: A 

Siła sygnały 1 

**********  XX % 

Jakość sygnału 1 

 Wysoka jakość sygnału 

 

6. W celu rozpoczęcia procedury wyszukiwania kanałów należy podświetlić przycisk 

ROZPOCZNIJ WYSZUKIWANIE KANAŁÓW i wybrać OK 

7. Po zakończeniu procedury wyszukiwania kanałów pojawi się plansza informacyjna dotycząca 

ilości wyszukanych kanałów 

8. W celu zakończenia procedury instalacji należy podświetlić opcję ZAPISZ ZMIANY i wybrać 

przycisk OK 

9. Następnie za pomocą przycisku EXIT wychodzimy z MENU 


