INSTRUKCJA PRZESTROJENIA DEKODERÓW

1. Dekoder typu HDX2 Skymaster/Opticum/Globo
Wciskamy przycisk Menu na pilocie, następnie za pomocą przycisków prawo - lewo pilota (szare
zaokrąglone) wybieramy opcję Ustawienia systemu i wciskamy przycisk OK na pilocie.
Następnie za pomocą przycisków góra-dół (szare zaokrąglone) wybieramy Ustawienia
fabryczne i wciskamy OK na pilocie. Na ekranie pojawi się czerwone tło z zapytaniem czy
kontynuować. Zaznaczamy słowo „Tak” i wciskamy OK na pilocie. Na chwilę zrobi się czarny
ekran a następnie na ekranie pojawi się informacja „Twoja lista kanałów jest pusta, czy
przeprowadzić domyślne skanowanie”. Wciskamy przycisk OK na pilocie. Dekoder zacznie
skanowanie programów. Po zakończeniu skanowania wyskoczy napis „Zakończono wyszukiwanie
programów”. Wciskamy OK na pilocie i dekoder ustawi się w tryb oglądania na pierwszy
program TVP 1.
2. Dekoder typu nx4C
Wciskamy przycisk Menu na pilocie , następnie za pomocą przycisków prawo-lewo wybieramy
opcję Zaawansowane. Jeśli podświetlona jest funkcja Ustawienia fabryczne to wciskamy
przycisk OK na pilocie. Pojawi się napis „Proszę wpisać hasło”. Wpisujemy „1234” ( jeżeli nie
zostało wcześniej zmienione). Wyskoczy informacja z zapytaniem czy kontynuować. Zaznaczamy
słowo „Tak” i wciskamy OK na pilocie. Po kilku sekundach wyskoczy pojawi się okno
Skanowanie automatyczne. Dekoder zacznie skanowanie programów. Po zakończeniu
skanowania wyskoczy napis „Czy chcesz zapisać zmiany?„ Wciskamy OK na pilocie i dekoder
ustawi się w tryb oglądania na pierwszy program TVP 1.
3. Dekoder typu TechniSat DIGIT HD4 CX
Wciskamy przycisk Menu na pilocie, wybieramy opcję Ustawienia, potwierdzamy przyciskiem
OK na pilocie. Wybieramy Ustawienia Fabryczne ,ponownie potwierdzamy przyciskiem OK i
wybieramy Usunięcie wszystkich programów, wybór zatwierdzamy przyciskiem OK na
pilocie. Na ekranie pojawi się zapytanie „Czy na pewno usunąć wszystkie programy”.
Potwierdzamy wybierając Tak. Po usunięciu wszystkich programów wracamy do głównego
menu wciskając przycisk EXIT dwa razy i wybieramy Wyszukiwanie programów ,
zatwierdzamy OK a następnie wybieramy Wyszukiwanie automatyczne i ponownie
zatwierdzamy OK.Wybieramy opje szukania Przeszukiwanie sieci i wciskamy zielony przycisk
na pilocie.Dekoder wyszuka wszystkie programy.Po wyszukaniu zaznaczamy Sortowanie
automatyczne i wciskamy OK. Po wykonaniu przez dekoder sortowania wciskamy przycisk
EXIT tyle razy aż wyjdziemy z menu.
4. Moduł dekodujący Conax
Abonenci posiadający moduł Conax do zdekodowania płatnych cyfrowych programów
z TVK Eltronik wyszukują programy według instrukcji swojego odbiornika telewizyjnego
w trybie automatycznym lub ręcznym wykorzystując poniższe parametry.

Parametry sygnału cyfrowego:

Częstotliwość początkowa: 194 MHz
Częstotliwość końcowa:
786 MHz
Modulacja:
265-QAM
Symbol rate:
6900
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