Naladenie digitálneho prijímača SYNAPS C HD 3000 CI CX PVR
A. Vymazanie prijímača do továrenského nastavenia:
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo "MENU"
2. Šípkou dole prejdite na " Systém"
3. Šípkou doprava a dole prejdite na "Predvolené nastavenia" a potvrďte stlačením "OK" (v strede medzi šípkami)
4. Šípkou dole vyberte "Vymazať všetky kanály" Potvrďte stlačením OK.
5. Objaví sa upozornenie. Šípkou doľava prejdite na "Áno" (vysvieti sa na červeno) a potvrďte - tlačidlom OK
B. Nové naladenie prijímača:
1. Šípkou doľava sa vráťte do základného menu a šípkou hore prejdite na "Inštalácia"
2. Stlačte OK a potvrďte "Inštalácia kábla" ďalším stlačením OK.
3. Šípkou dole prejdite na "Frekvencia" a zadajte 290,0
4. Šípkou dole prejdite na "Symbolová rýchlosť" a zadajte 6900
5. Šípkou dole - 2x cez položku "Modulácia" (zostáva QAM64) prejdite na "LCN" a šípkou doprava nastavte "ZAP"
6. Pri správne nastavených hodnatách budú merače úrovne a kvality žlté a zelené s hodnotou aspoň 50%
7. Stlačte červené tlačítko (vedľa zeleného), začne proces vyhľadávania (niekoľko sekúnd)
8. Ukončite stlačením EXIT.
9. Týmto je ladenie ukončené.
10 Pokiaľ máte v rodinnom dome vlastnú anténu typu KERO (vrták) a nenaladilo Vám všetky programy postupujte
podľa nasledujúceho postupu:

B. Nové naladenie prijímača:
1. Šípkou doľava sa vráťte do základného menu a šípkou hore prejdite na "Inštalácia"
2. Stlačte OK a potvrďte "Inštalácia kábla" ďalším stlačením OK.
3. Šípkou dole prejdite na "Frekvencia" a zadajte 286,0
4. Šípkou dole prejdite na "Symbolová rýchlosť" a zadajte 6900
5. Šípkou dole - 2x cez položku "Modulácia" (zostáva QAM64) prejdite na "LCN" a šípkou doprava nastavte "ZAP"
6. Pri správne nastavených hodnatách budú merače úrovne a kvality žlté a zelené s hodnotou aspoň 50%
7. Stlačte červené tlačítko (vedľa zeleného), začne proces vyhľadávania (niekoľko sekúnd)
8. Šípkou dole (alebo 4x hore) prejdite na položku "TP - index"
9. Šípkou doprava zmeňte na 2/89 (podľa tabuľky)
10. Nastavte všetky parametre podľa tabuľky.
11. Pri správne nastavených hodnatách budú merače úrovne a kvality žlté a zelené s hodnotou aspoň 50%
12. Stlačte červené tlačítko (vedľa zeleného), začne proces vyhľadávania (niekoľko sekúnd)
13. Opakujte body 8 - 12
14. Ukončite stlačením EXIT.
15. Týmto je ladenie ukončené.

1.balík programov
2.balík programov
3.balík programov
4.balík programov
5.balík programov
6.balík programov
7.balík programov
8.balík programov

typ antény
KERO (vrták)
TP - index
frekvencia
Symb.rých
286000
1/89
6900
294000
2/89
6900
302000
3/89
6900
310000
4/89
6900
318000
5/89
6900
326000
6/89
6900
334000
7/89
6900
342000
8/89
6900
Pozor! Pre iný typ antény sú iné frekvencie.

Modulácia
QAM64
QAM64
QAM64
QAM64
QAM64
QAM64
QAM64
QAM64

C. Ďaľšie nastavenia prijímača:
Usporiadanie programov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stlač tlačidlo "MENU"
Prejdite na "Služba" - "Zoradenie programov" - OK
Nájdite program, ktorý chcete zmeniť - označte ho stlačením OK (môžete označiť aj viac naraz)
Šípkou doprava prejdite do ponuky úprav (pohyb, uzamknutie, vymazanie, premenovanie, preskočenie)
Sú to grafiké znaky, popis každého je vpravo dole.
Vyberte napr. vrchnu položku - pohyb, stlačte OK
Šípkami hore a dole vyberte novú pozíciu pre zvolený program. Stlačte OK.
Opakujte pre všetky programy, ktoré chcete presunúť.
Po ukončení úprav stlačte EXIT a potvrdte OK.

Nastavenie času:
1.
2.
3.
4.
5.

Stlačte - MENU - Šípkou doprava na Nastavenie času - OK
Nastaviť miestny čas - šípkou doprava nastaviť "+1:00" - EXIT
Nastaviť letný čas - podľa potreby
Rok, mesiac, dátum, hodina - nie je potrebné nastavovať - prijímač si tieto údaje nastaví z vysielania
EXIT - EXIT

Systémové nastavenia:
1.
2.
3.
4.

MENU - Užívateľská inštalácia - Systémové nastavenie
Audio jazyk - zmeniť na Slovensky
Formát zobrazovania - zmeňte na 4:3 alebo 16:9 podľa typu Vášho TV prijímača
EXIT - EXIT

