Naladenie digitálneho prijímača SMART MX-81
A. Vymazanie prijímača do továrenského nastavenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo "MENU" - zobrazí sa Hlavní nabídka
Šípkou dole prejdite na " Instalace" (2.položka zhora - bude vyznačená červenou farbou)
Potvrďte stlačením tlačidla OK (v strede medzi šípkami)
Šípkou dole prejdite na "Počáteční nastavení" a potvrďte stlačením "OK"
Objaví sa otázka "Uložit?" - Potvrďťe "Ano" stlačením OK.
Po niekoľkých sekundách je Set-top-box vymazaný a prejde do menu, ktoré je v nemčine.

B. Nové naladenie prijímača:
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Šípkou dole prejdite na výber jazyka "čeština" a stlačte OK.
Vyberte země Nemecko - stlačte OK
Vyberte síť 6.900 - QAM64 (prvá položka) - stlačte OK
Prijímač začne vyhľadávať, ale nečakajte pokiaľ skončí (automatické vyhľadávanie by bolo aj tak neúspešné),
stlačte EXIT na jeho prerušenie. Vypíše hlášku o ukladaní zmien a ostane čierna obrazovka
Stlačte MENU, vyberte "Instalace", potvrďte OK
Ďalším stlačením OK potvrdíte "vyhledání vysílače"
V nasledujúcich možnostiach vyberáte:
Mód vyhledávaní - Ručne
Kódovaný - Ano (zmeníte šípkou doprava alebo doľava)
Modulace - QAM64
Sym. Rychlost - 6900 - zmeníte šípkou doprava (nepotvrdiť OK, iba šípkou dole)
(alebo OK - potom zadat na číselnej klávesnici 06900 -potvrdiť OK, potom šíka dole)
Kanál - podľa tabuľky dole
Zmena nastavenia kanálu:
1. Na položke "Kanál" stlačte OK - otvorí sa nové okno so zoznamom kanálov
2. Šípkou dole (šípka doprava - stránkovanie) nájdite kanál S19 (289,5MHz)
3. stlačte OK, šípkou doprava (doľava) upravte frekvenciu na 290,0MHz (alebo 286,0MHz pre KERO (vrták)
Pri správnom nastavení zmenia ukazovatele v spodnej časti obrazovky farbu na žltú, hodnota "Level" by mala byť
nad 50%, "C/N" nad 30dB. Tiež ukazovateľ "Lock" vpravo hore zmení farbu na zelenú
a hodnota "BER" by mala byť "0"

15. Šípkou dole prejdite na "Spustit vyhledávaní" a potvrďťe OK. Počkajte niekoľko sekúnd,
pokiaľ sa "Status : Vyhledávaní " zmení na "Status : Ukončeno "
16. Stlačte EXIT a otázku "Uložit?" potvrďte Ano stlačením OK.
17. Šípkou hore prejdite znovu na položku kanál, vyberte ďalší kanál a postupujte podľa bodov 14. - 17.
18. Vyhľadávanie ukončíte stlačením EXIT - viackrát, až do úplného opustenia menu.

1.balík programov
2.balík programov
3.balík programov
4.balík programov
5.balík programov

typ antény
KERO (vrták)
SITO (aj mesto)
Kanál
frekvencia
frekvencia
286000
290000
S19
294000
298000
S20
302000
306000
S21
310000
314000
S22
318000
322000
S23
Pozor! Pre iný typ antény sú iné frekvencie.

Symb.rých Modulácia
6900
QAM64
6900
QAM64
6900
QAM64
6900
QAM64
6900
QAM64

Pre užívateľov v mestskej káblovke platí nastavenie pre SITO

C. Ďaľšie nastavenia prijímača:

Usporiadanie, vymazanie programov:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Stlač tlačidlo "MENU"
Šípkou dole prejdite na "Seznam kanálu", stlačte OK.
Znovu stlačte OK - "Ruční třídení"
Šípkami hore, dole (doprava, doľava - po stránkach) nájdite TV program, ktorý chcete premiestniť alebo vymazať
Stlačením OK potvrdíte výber. Zmení farbu na žltú.(potom modrú) Môžete vybrať aj viac programov naraz.
(Ak sa pomýlite, opätovným stlačením OK program
odznačíte)
Ak chcete označený program (programy) vymazať, stlačte červené tlačítko ( to vedľa zeleného)
Ak chcete označený program (programy) premiestniť, posuňte kurzor šípkami na Vami zvolenú pozíciu
a stlačte žlté tlačítko.
Po ukončení usporiadania stlačte EXIT, otázku "Uložit?" potvrďte Ano stlačením OK.
Stlačte EXIT - 2x pre opustenie menu
Tento postup môžete použiť aj pre usporiadanie (vymazanie) rádií. Najprv prejdite do módu "RADIO"
stlačením tlačidla RADIO (vľavo dole na DO), potom postupujte podľa bodov 1 - 9.

Nastavenie zvukového doprovodu:
1. Prepnite na program, na ktorom chcete zmeniť zvuk.
Stlačte tlačidlo F1 na DO (dole v
2. strede)
3. Šípkou dole prejdite na "TV zvukový kanál"
4. Šípkou doprava (doľava) zmeňte na požadovaný zvuk (CZ)
5. Ak je zvuk správny, stačte EXIT a uložte stlačením OK
6. Prepnite na ďalší program, na ktorom chcete zmeniť zvuk a opakujte postup 2 - 5

Nastavenie času, ďalšie nastavenia:
1. Stlačte - MENU - Potvrďte: Nastavení - Nastavení přístroje - Místní čas
2. Šípkami doprava, doľava nastavte čas + 1,00 Hod. (letný čas +2,00 Hod.) - potrebné pre správne
zobrazovanie EPG (vysielaného programu)
3. Nastavte formát signálu 16:9 alebo 4:3 podľa typu TV prijímača
4. Nastavte ďalšie nastavenia podľa potreby

5. Stačte EXIT - viackrát pre opustenie menu.
Poznámka:
Set-top-box Smart MX-81 je najjednoduchšie naladiť cez počítač v kancelárii SKR na mestskom úrade.

