Шановний телеглядачу!
Нижче наведена інструкція з налаштування прийому каналів «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс
Плюс», «Квартал ТВ» з новими параметрами мовлення на на супутнику Аstra 4A для тюнера
GI HD Micro Plus.
Інструкція також застосовна для тюнерів марки «Amiko»: Mini HD SE, HD 8260+, Impulse SAT,
Impulse SAT WiFi.

Порядок налаштування для каналів «1+1», «Уніан», «Бігуді»,
«Плюс Плюс», «Квартал ТВ»
1. Для налаштування нових параметрів прийому каналів «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс
Плюс», «Квартал ТВ» натисніть клавішу «Menu» на пульті дистанційного керування.

2. В підменю кнопками «Ліворуч/Праворуч» виберіть меню «Інсталяція» та натисніть «ОК».

3. У наступному підменю виберіть пункт «Супутникове налаштування» і натисніть «ОК».

4. В пункті меню «Супутник» натисніть «ОК» та, кнопками «Вгору/Вниз», виберіть супутник
«Astra 4А-KU 4.9E» та натисніть «ОК».

5. В пункті меню «Номер ТР» натисніть «ОК» та, кнопками пульта «Вгору/Вниз», виберіть
транспондер «11766 Н 27500» (він може бути розташованим не по порядку) і натисніть
«ОК».

Жовта та зелена горизонтальні смужки позначають рівень та якість сигналу.
Примітка: інші значення налаштувань повинні бути такі: Тип LNB: Універсальний, DISEqC:
залишити без змін, Позиціонер: залишити без змін, 0/12 вольт: вимкнуто, Поляризація:
горизонтальна, живлення LNB: увімк. Якщо прийом з супутника нормальний, нічого змінювати не
потрібно.

6. Для сканування каналів транспондера натисніть зелену кнопку пульта, потім натисніть
«ОК».

7. Після того, як закінчиться сканування, натисніть кнопку «Exit»

8. Після проведення пошуку, перевірте наявність каналів «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс
Плюс», «Квартал ТВ» з новими параметрами прийому в загальному переліку каналів за
допомогою натискання кнопки «ОК». Вони повинні з’явитись у кінці списку.

9. У загальному списку каналів у вас тепер буде по два канали «1+1», «Уніан», «Бігуді»,
«Плюс Плюс»: існуючі (ті, які вже були в списку до сканування) та «нові» (з новими
параметрами прийому). Переглядати можна будь-який з двох версій.
У найближчий час мовлення телеканалів з попередніми параметрами буде припинено і для
перегляду будуть доступні тільки телеканали з новими параметрами.
Після цього ви можете видалити зі списку телеканали з попередніми параметрами прийому.

Якщо у Вас виникли проблеми із налаштуванням телеканалу 1+1
(телеканал не з’явився після сканування частоти 11766, або відображається як радіоканал)
Виконайте наступне:
Найімовірніше, канал "1+1" з'явився у списку радіоканалів.
Видаліть його, будь-ласка (порядок дій - згідно інструкції з видалення телеканалів, тільки треба
обрати радіоканали), та перескануйте транспондер ще раз.
Після цього телеканал "1+1" повинен з'явитись у кінці списку телеканалів
або,
замість частоти 11766, введіть частоту 11765 та проскануйте канали ще раз.
У кінці списку каналів з'являться "1+1", "ТЕТ", "2+2", "Уніан", "Бігуді", "ПлюсПлюс", "Music Box" та
ін. Після цього видаліть зі списку раніше додані телеканали і залиште щойно проскановані.

Видалення телеканалів зі списку
1. Щоб видалити телеканали зі списку, натисніть кнопку «Menu», виберіть пункт «Канал» та
натисніть «ОК».

2. Виберіть пункт «Редагування каналів» та натисніть «ОК»

3. Кнопками «Вгору/Вниз» виберіть бажаний канал та натисніть кнопку «Праворуч»

4. Кнопками пульта «Вгору/Вниз» оберіть дію «Видалити» та натисніть «ОК»

5. Як бачимо, в списку пропав канал «1+1 International».

Щоб видалити інші канали зі списку, повторіть дії, починаючи з п.3.

6. Для закінчення видалення каналів, натисніть на пульті кнопку «Exit» та підтвердіть зміни
натисканням кнопки «Так» кнопкою пульта «ОК».

Переміщення телеканалів

1. Щоб перемістити ваші улюблені телеканали на бажані позиції у списку, натисніть кнопку
«Menu», виберіть пункт «Канал» та натисніть «ОК».

2. Виберіть пункт «Редагування каналів» та натисніть «ОК»

3. Кнопками пульта «Вгору/Вниз» виберіть бажаний канал та натисніть кнопку «Праворуч»

4. Кнопками пульта «Вгору/Вниз» оберіть дію «Перемістити» та натисніть «ОК»

5. Перемістіть обраний канал на потрібну позицію кнопками «Вгору/Вниз» та натисніть «ОК».

Як бачимо, тепер канал на іншій позиції. Для продовження переміщення каналів, повторіть
процедуру, починаючи з п.3.

6. Для закінчення переміщення каналів, натисніть на пульті кнопку «Exit» та підтвердіть зміни
натисканням кнопки «Так» кнопкою пульта «ОК».

Для продовження перегляду програм натискайте кнопку «Exit» до виходу з меню.

