Naladenie digitálneho prijímača COSHIP C DVBC 5350 SA
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Vymazanie do továrenského nastavenia:
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo "MENU"
Šípkou dole prejdite na "Systémové nastavenia" - ponuka bude žlto podsvietená
Potvrďte tlačidlom "OK"
Šípkou dole prejdite na "Továrenské nastavenie"
Potvrďte stlačením "OK" (v strede medzi šípkami) - objaví sa tabuľka "Vstupné systémové heslo"
Vložte heslo "000000"- budú sa zobrazovať hviezdičky
Objaví sa upozornenie - potvrďte tlačidlom "OK"
Prijímač sa vráti do menu "Systémové nastavenie"
Stlačením tlačidla "EXIT" prejdite do základného menu
Nové naladenie prijímača:
Šípkou dole prejdite na "Inštalácia programov" - ponuka bude žlto podsvietená
Potvrďte stlačením "OK" (v strede medzi šípkami) - objaví sa tabuľka "Vstupné systémové heslo"
Vložte heslo "000000" - budú sa zobrazovať hviezdičky
Šípkou dole prejdite na "Manuálne ladenie" - ponuka bude žlto podsvietená
Stlačte OK.
Zadajte parametre antény podľa tabuľky:
typ antény
KERO (vrták)
SITO (aj mesto)
frekvencia
286000
1.balík programov
294000
2.balík programov
302000
3.balík programov
310000
4.balík programov
318000
5.balík programov
Pozor! Pre iný typ antény sú iné frekvencie.

frekvencia
290000
298000
306000
314000
322000

Symb.rých
6900
6900
6900
6900
6900

Pre užívateľov v mestskej káblovke platí nastavenie pre SITO
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Potvrďte zatlačením "OK"
Ďalším stlačením "OK" začne vyhľadávanie
Stlačením tlačidla "EXIT" ukončite "menu"
Takto naladíte jeden balík programov. Pre naladenie ďalších balíkov programov
stlačte Menu a pokračujte podľa bodov 1 - 10

Presunutie, vymazanie programov:
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo "MENU"
Šípkou dole prejdite na "Inštalácia programov" - ponuka bude žlto podsvietená
Potvrďte stlačením "OK"
Vložte heslo "000000"
Šípkou dole sa dostaňte na žlto podsvietený nápis "Editor programov"
Potvrďte zatlačením "OK"
Ďalším stlačením "OK" potvrďte výber menu "Usporiadanie TV programu"
Ešte jedným stlačením "OK" potvrďte "Usporiadanie TV programu"
V otvorenej tabuľke si môžete TV programy presunúť, vymazať, príp. zamknúť
Postupujte podľa ponuky v spodnej časti.
Presunutie programov:
1. Šípkami sa nastavte na požadovaný program, ktorý chcete presunúť
2. Zatlačte červené tlačidlo na DO (AUDIO R/L) - za názvom objaví sa symbol presunu (dve šípky)
3. Šípkami sa nastavte na požadovanú novú pozíciu
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QAM
mód
QAM64
QAM64
QAM64
QAM64
QAM64

4. Potvrďte červeným tlačidlom (AUDIO R/L)
5. Opakujte pre ďalšie programy
6. Po ukončení všetkých zmien stlačte tlačidlo "MENU"

C.

Ďaľšie nastavenia prijímača:
Nastavenie času:
Stlačte - MENU - Šípkou dole na Systemové nastavenie - OK Nastavenie opcií - OK - Nastavenie času - OK.
Šípkou doprava - otvoriť ponuku
Šípkami hore - dole nastaviť časové pásmo "GMT+1:00" (letný čas - "GMT+2:00) - OK
EXIT - OK (uložiť)
Nastavenie AV výstupu
OK - Nastavenie videa - OK - šípkou dole na Mód obrazovky - nastav 16:9 alebo 4:3 podľa typu TV
Šípkou dole na Mód zhody - nastav "AUTO" alebo podľa potreby
EXIT - OK (uložiť)
Ladenie UHF (len v prípade použitia RF výstupu)
TV norma nastaviť na PAL_BG
Program 21 zmeniť podľa potreby
EXIT - OK (uložiť)
Nastavenie hlasitosti
Šípkami doprava - doľava nastavujeme hlasitosť. Pozor! Nastavenie pre každý program osobitne.
Nastavenie jazyka
Nastavte sa na program - stačte zelené tlač. (AUDIO) - "Audio jazyk" - šípka doprava
- vybrať pož. jazyk - OK - MENU.
Nastavenie titulkov
Žlté tlač. (SUB.T) - nastaviť Czech (druhý zhora) - OK

