Gyorstelepítési útmutató Teletronik C101
vevőkészülékhez
1. A vevőkészülék csatlakoztatása a TV készülékhez RCA audio-video
kábellel vagy SCART csatlakozóval
•

Csatlakoztassa a kábeltévé kábelt a SIGNAL IN csatlakozóba (a képen
az 1-essel jelölt csatlakozó).

•

Csatlakoztassa a TV készülék antenna bemenetét a vevő LOOP OUT
kimenetére RF kábellel (a képen az 2-essel jelölt csatlakozó).

•

Csatlakoztassa a TV készülék AV bementét a vevőkészülék AV
kimenetére RCA kábellel, vagy a TV készülék SCART bemenetét a
vevőkészülék TV SCART kimenetére SCART kábellel (a képen a
3-assal jelölt csatlakozók).
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2. A vevőkészülék csatlakoztatása a TV készülékhez RF kábellel
•

Csatlakoztassa a kábeltévé kábelt a SIGNAL IN csatlakozóba (a képen az
1-essel jelölt csatlakozó).

•

Csatlakoztassa a vevőkészülék LOOP OUT (a képen a 2-es csatlakozó)
kimenetét a vevőkészülék AERIAL IN csatlakozójába (a képen a 4-es
csatlakozó).

•

Csatlakoztassa a vevőkészülék TV OUT kimentét (a képen a 3-as
csatlakozó) a tévékészülék antennabemenetére RF kábellel.
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Figyelem! Ha a vevőkészüléket RF kábelelen keresztül csatlakoztatja
tévékészülékéhez, akkor a tévékészüléken be kell állítania a vevőkészülék
kimeneti frekvenciáját, hogy a digitális műsorok a tévékészülékén
megjelenjenek.
A vevőkészülék behangolásának a lépései a következők:
1. Húzza ki a SIGNAL IN csatlakozóból a kábelt.
2. Kapcsolja be a készüléket a hátoldali Power kapcsolóval és nyomja meg a
távirányítón a bekapcsolás gombot.
3. Nyomja meg a vevőkészüléken a MENU gombot. Ekkor a vevőkészülék
kijelzőjén 4 db vízszintes vonal jelenik meg.
4. A tévékészüléket hangolja a C38-ra (607 MHz). Ekkor megjelenik a
vevőkészülék menüje a képernyőn.
5. Válassza ki a menüben a Dekóder beállítása opciót, majd azon belül az
RF-beállítás opciót. Nyomja meg hétszer egymás után a jobbra gombot
a távirányítón. A menü ekkor eltűnik a képernyőről.
6. A tévékészülékét hangolja a C45-re (663 MHz), ekkor a vevőkészülék
menüje ismét megjelenik a képernyőn. Tárolja el a programot egy üres
programhelyre.
7. Dugja vissza a kábelt a SIGNAL IN csatlakozóba.
8. Lépjen ki a menüből az EXIT gomb lenyomásával.
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ÚTMUTATÓ
a Teletronik C101 digitális dekóder programozásához
1. Kapcsolja be a televízió készülékét és a digitális vevőt.
2. Csatlakoztassa a digitális vevőt a tévékészülékhez.
3. Nyissa le a digitális vevő jobb oldalán található kis ajtót, és a kártya chipjét
lefelé fordítva helyezze be a kártyát a kártyafogadó nyílásba.
4. Válassza ki a kívánt nyelvet a képernyőn megjelenő listából.
5. Nyomja meg a digitális vevő távirányítóján a MENU gombot, majd nyomja
meg az OK gombot.
6. Adja meg a jelszót, ami az Ön esetében 0000, és nyomja meg az OK
gombot.
7. A) Automatikus keresés: nyomja meg az 1-es gombot, majd nyomja meg az
OK gombot és várja meg, amíg az új csatornalista letöltődik.
B) Kézi keresés (gyakorlott felhasználók részére): nyomja meg a 2-es
gombot, majd állítsa át a képernyőn megjelenő jellemzőket az alábbi
értékekre:
Frekvencia KHz-ben

296500

Szimbólumsebesség:

6875

Moduláció:

QAM256

Hákózatkeresés:

engedélyezés

Keresés típusa:

minden csatorna

Code rate:

1/2

Nyomja meg az OK gombot és várja meg, amíg az új csatornalista letöltődik.
8. A Kívánja rögzíteni a változást? Kérdésre válassza az Igen opciót és
nyomja meg az OK gombot.
9. Nyomja meg az EXIT gombot háromszor.
Megjegyzés: Az aktiválás időpontjáig „A jelenlegi adás kódolt” felirat
olvasható a képernyőn. Abban az esetben, ha Ön rosszul helyezte a
kártyát az olvasóba, akkor „Az ismeretlen smartcard” feliratot látja.
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