PRELAĎOVANIE DIGITÁLNEHO KÁBLOVÉHO PRIJÍMAČA
TELETRONIK C101 SD
1. Výber jazyka.
Po úspešnom zapojení
a zapnutí
Set-top-boxu
(ďalej len STB) si vyberiete
šípkami hore/dolu jazyk
STB a stlačením tlačidla
OK potvrdíte výber.

2. Inštalácia.
Stlačením tlačidla MENU
na diaľkovom ovládaní
zobrazíte menu prijímača.
Šípkami
hore/dolu
si
vyberte
položku
„Inštalácia“
a stlačením
tlačidla
OK
potvrdíte
výber.

3. Prístupové heslo.
Po
potvrdení
položky
„Inštalácia“ tlačidlom OK,
vložte heslo: 0000

4. Automatické
vyhľadávanie.
Po úspešnom potvrdení
hesla
si
v položke
„ Inštalácia“
zvolíte
položku
„ Automatické
vyhľadávanie“ a stlačením
tlačidla OK, potvrdíte
výber.

5. Vyhľadávanie.
V položke „ Automatické
vyhľadávanie“ stačí stlačiť
tlačidlo OK, čím potvrdíte
spustenie ladenia. Predtým
si môžete skontrolovať :

Prenosovú rýchlosť, ktorá
by mala byť : 6875,

Modulácia, ktorá by mala
byť nastavená:
QAM 64,
QAM 128
QAM 256.
.

Po
ukončení
ladenia,
budete vyzvaný na uloženie
nájdených
programov,
zmien. Výber uloženia si
vyberiete
šípkami
vľavo/vpravo
a výber
potvrdíte tlačidlom OK.

Počas ladenia žiadame
nestláčať žiadne tlačidlá.

6. Doporučené
nastavenia
Formát obrazovky : na
diaľkovom ovládaní si
stlačíte tlačidlo „ Menu“
šípkami
hore/dolu
si
zvolíte
položku
„ Nastavenie STB“ výber
potvrdíte tlačidlom OK.
V menu „ Nastavenie STB“
si
zvolíte
„ Výstupné
nastavenia“

Režim modulátora: na
diaľkovom ovládaní si
stlačíte tlačidlo „ Menu“
šípkami
hore/dolu
si
zvolíte
položku
„ Nastavenie STB“ výber
potvrdíte tlačidlom OK.
V menu „ Nastavenie STB“
si zvolíte „ Nastavenie
modulátora“.
Režim
modulátora si zmeníte
šípkami vľavo/vpravo na
pozíciu „ vypnuté“ voľbu
potvrdítetlačidlom
OK.
Zmenu samozrejme uložíte.

Nastavenie AC 3 : na
diaľkovom ovládaní si
stlačíte tlačidlo „ Menu“
šípkami
hore/dolu
si
zvolíte
položku
„ Nastavenie STB“ výber
potvrdíte tlačidlom OK.
V menu „ Nastavenie STB“
si
zvolíte
položku
„ Nastavenie
jazyka“
šípkami
hore/dolu
sa
presuniete na položku AC3
a pomocou
šípiek
vľavo/vpravo
zvolíte
Zapnúť.

7. Výrobné nastavenie
Pokiaľ by sa niekedy stalo,
že si vymažete niektoré
programy prípadne úplne
pozmeníte nastavenia, vždy
sa
môžete
vrátiť
k
„ Výrobným nastaveniam“
Treba postupovať podľa
bodu č. 1, 2, následne
zvoliť položku „ Výrobné
nastavenie“
V menu
„ Výrobné
nastavenie“
stačí len stlačiť tlačidlo OK
a potvrdiť
návrat
k výrobným nastaveniam.
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SIGNAL IN:
LOOP OUT:
S/PDIF:
VCR SCART:
TV SCART:
RS 232C:
TV OUT:
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AERIAL IN:
VIDEO/AUDIO:
AC 90/240V:
POWER:

POWER:
MUTE:
0 – 9:
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slúži na pripojenie k rozvodu káblovej TV
slučka pre pripojenie TV prijímača (analógový vstup)
optický výstup pre pripojenie zosilňovača pre priestorový zvuk
pripojenie VCR(videorekordér), káblom SCART
pripojenie TV, káblom SCART
dátový RS-232 port
výstup RF modulátora STB pre pripojenie TV pomocou koaxiálneho
kábla. Je možné využiť na pripojenie ďalšieho TV
pripojenie externej antény
pripojenie TV káblom CINCH (žltý VIDEO, červený/biely AUDIO)
prívodný kábel pre elektrické napájanie
zapnutie STB (hlavný vypínač)

zapnutie STB z pohotovostného stavu
vypnutie resp. zapnutie zvuku
numerická klávesnica pre priame zadávanie
čísla predvoľby
♫:
prepnutie medzi TV a Rozhlasovými predvoľbami
SUB:
zapnutie resp. vypnutie tituliek, ak sú vysielané
MENU:
zobrazenie Menu STB
EPG:
zobrazenie EPG informácií, ak sú vysielané
i:
zobrazenie informácií o programe
EXIT:
opustenie aktuálneho menu a návrat o úroveň
vyššie
KURZOR. TL.: hore/dole prepínanie predvolieb, vpravo/vľavo
zvýšenie/zníženie hlasitosti
OK:
potvrdenie aktuálneho výberu v menu, pri sledovaní
programu zobrazí list uložených programov
VOL:
zvýšenie/zníženie hlasitosti
CH & PAGE: prepnutie aktuálnej predvoľby hore/dole, pri
aktivovanom liste pohyb v zozname o celú stránku
FAV:
zoznam obľúbených programov
RCL:
prepnutie medzi naposledy sledovanými predvoľbami
TEXT:
zobrazenie teletextových informácií, ak sú vysielané
LANG:
možnosť prepnutia vysielaných jazykových mutácii
AUD:
prepínanie audio režimu Ľavý, Pravý, Ľavý+Pravý
Stereo
SLEEP:
nastavenie časovača pre automatické vypnutie

