CAUTARE CANALE SYNAPS CSD 300

RESETAREA STB_ULUI
Se apasat tasta MENU
stanga/dreapta

Cu tastele sus/jos

de pe telecomanda pentru a intra in meniul STB-ului. Cu tastele

se alege meniul UTILE(TOOLS)

se alege sub-meniul SETARE DE FABRICA(FACTORY SETTING)

Dupa alegerea sub-meniului SETARE DE FABRICA (FACTORY SETTING) se apasa
tasta OK
, va aparea o fereastra INTRODUCETI PAROLA (IMPUT PASSWORD), se
introduce cu tastele numerice 0000

Dupa introducerea parolei se va deschide o fereastra SETARE DE FABRICA, unde se va alege
cu tastele stanga/dreapta

optiunea DA( YES), dupa care se apasa tasta OK

Dupa apasarea tastei OK va aparea o fereastra MEMORARE, ROG ASTEPTATI (SAVING
DATA, PLEASE WAIT....)

Dupa memorare apasati tasta EXIT

de pe telecomanda.

CAUTAREA CANALELOR
Se intra in meniul principal apasand tasat MENIU
ajutorul tastelor stanga/dreapta

de pe telecomanda, se acceseaza cu

meniul INSTALARE(INSTALLATION). Cu tastele sus/jos

se selecteaza sub-meniul QUICK SEARCH

Se apasa tasta OK

pentru intrarea in meniul QUICK SEARCH.

In submeniul QUICK SEARCH se vor seta:

Frecventa(Frequency) – 706.00 cu ajutorul tastelor numerice de pe telecomanda;
Symbol Rate – 6875 cu ajutorul tastelor numerice de pe telecomanda;
Mod scanare(Scan Mode) – 64 QAM cu ajutorul tastelor stanga/dreapta;
Network Search – PORNIT cu ajutorul tastelor stanga/dreapta.

Dupa efectuarea setarilor de mai sus se va apasa tasta ROSIE
telecomanda pentru inceperea cautarii, ca in figura de mai jos

Dupa terminarea cautarii se va apasa tasta EXIT
Pentru alergerea canalului dorit se apasa tasta OK
Pentru alegerea canalului se folosesc tastele sus/jos
canalul dorit din lista, se apasa tasta OK
apasa tasta EXIT

.

(TP SCAN) de pe

de pe telecomanda pentru a iesi din meniu.
, pentru a aparea pe ecran lista de canalele.
de pe telecomanda. Se marcheaza

, apoi pentru iesirea din meniul LISTA PROGRAME se

SETAREA OREI
Se intra in meniul principal apasand tasta MENU

de pe telecomanda, iar cu tastele

stanga/dreapta

se alege sub-meniul SETARE SISTEM (SYSTEM SETUP),dupa care cu tastele

sus/jos
jos

se alege SETARE ORA LOCALA (LOCAL TIME SETTING) ca in figura de mai

Dupa alegerea optiunii SETARE ORA LOCALA (LOCAL TIME SETTING) se apasa tasta OK
pentru a intra in fereastra de configurare a orei

In fereastra SETARE ORA LOCALA (LOCAL TIME SETTING)se aleg urmatoarele optiuni:


UTILIZARE GMT(GMT USAGE) - se alege optiunea PORNIT (ON)cu ajutorul tastelor



stanga/dreapta
DECALAJ GMT(GMT OFFSET) - se alege optiunea UTC + 02.00 cu ajutorul tastelor
stanga/dreapta



VARA (SUMMER)- se alege optiunea OPRIT ( OFF) cu ajutorul tastelor stanga/dreapta



AFISARE ORA – se alege optiunea PORNIT ( ON) cu ajutorul tastelor stanga/dreapta

Dupa efectuarea tuturor operatiunilor de mai sus se apasa tasta EXIT

de pe telecomanda.

