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KÉZI KERESÉS
Csatornakeresésnél
lehetıség
van
egy
bizonyos
frekvencia
végigkeresésére. Ennek elvégzéséhez a következı adatok megadása
szükséges:
Csatorna frekvencia
Ebben a sorban adja meg azt a frekvenciaértéket, amin a kívánt csatornák
sugároznak.
> Használja a Fel/Le gombokat a Csatorna frekvencia sor
kiválasztásához.
> A számbillentyőkkel adja meg a kívánt frekvenciát.
Szimbólum sebesség
Ebben a sorban adja meg azt a szimbólumsebesség értéket, amin a
programokat sugározzák.
> Használja a Fel/Le gombokat a Szimbólum sebesség sor
kiválasztásához.
> A számbillentyőkkel adja meg a kívánt szimbólum sebességet. A Váci
Kábelhálózaton egységesen 6875 kBd
Moduláció
Ebben a sorban adhatja meg a használni kívánt moduláció típust.
> Használja a Fel/Le gombokat a Moduláció sor kiválasztásához.
> Nyomja meg szükség szerint egymás után többször az OK gombot a
modulációs típus kiválasztásához. A Váci Kábelhálózaton egységesen
QAM64.
> Nyomja meg a piros többfunkciós gombot a keresés indításához.
További üzenetek jelzik a keresési folyamat elırehaladását.
> A keresés megszakításához nyomja meg a piros többfunkciós gombot
újból.

Keresés után
Keresés közben a képernyın követhetı a transzponderek keresése. A
keresés végén megjelenik a megtalált transzponderek száma, csatornák
száma és az új csatornák száma a képernyın. Ezen felül a program egy
kérdést tesz fel, hogy hozzáadja-e a talált csatornákat a TV, vagy Rádió
listához. Ha Ön úgy dönt, hogy a csatornákat automatikusan elfogadja, még
lehetısége van ezeket hozzáadni a Kedvencek listájához elrendezve, vagy
nem elrendezve.
Elrendezve
A talált csatornák rendezve, az elıre programozott lista szerint kerülnek be
a kedvencek listájába.
Nincs elrendezve
Az újonnan talált csatornákat a Kedvencek listájához rendezetlenül
legutolsóként adja hozzá. (Ajánlott beállítási mód.)
Nem
Az újonnan talált csatornákat nem adja hozzá a kedvencekhez, hanem
azok a Teljes listában maradnak.
> Használja a Balra/Jobbra gombokat annak megfelelıen, hogy a
programok rendezetten vagy rendezetlen sorrendben kerüljenek be.
> Nyomja meg az OK gombot.
Olvassa el a képernyın megjelenı üzeneteket.
> Attól függetlenül, hogy most automatikusan hozzáadta-e az újonnan
talált programokat a Kedvencek listájához, ezt a mőveletet késıbb kézi
beállítással megteheti.
> Nyomja meg a Menü gombot a beállítás képernyı kikapcsolásához.

