Шановний телеглядачу!
Нижче наведена інструкція з налаштування прийому каналів «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс
Плюс», «Квартал ТВ» з новими параметрами мовлення на тюнері супутнику Astra 4A для тюнера
Orton 4100c.
Інструкція також застосовна для більшості старих тюнерів марок «Orton», «Globo», «Star
track», «Opticum», «OpenFox», «Tiger», «WinQuest», «Bigsat», «Chess», «COSMOSAT»,
«Digital», «YU-MA-TU», «Truman», «Frontier», «Eurosky», «Eurosat», «Neosat», «Joker».

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 головному меню кнопкою пульта «Вниз» спочатку виберіть меню «Інсталяція» та
натисніть «ОК».

3. У пункті меню «Супутник» натисніть «ОК» та, за допомогою кнопок «Вгору/Вниз», виберіть
«ASTRA_4A 4.8» і натисніть «ОК».

4. Кнопкою пульта «Вниз» перейдіть до пункту меню «Номер ТР», натисніть «ОК», кнопками
«Вгору/Вниз», виберіть транспондер «11766 Н 27500» та натисніть «ОК».

Синя та зелена горизонтальні смужки позначають рівень та якість сигналу.
Примітка: інші параметри прийому повинні бути такі: DISEqC: залишити без змін; Позиціонер:
залишити без змін; 0/12В: Вимк. Якщо прийом з супутника нормальний, нічого змінювати не
потрібно.

5. Далі перейдіть до меню «Редагування ТР» за допомогою жовтої кнопки пульта.

6. Якщо є індикація рівня та якості сигналу, то нічого змінювати не потрібно. Якщо ні –
налаштуйте параметри згідно тих, що на екрані. Для сканування каналів натисніть червону
кнопку пульта.

7. У меню пошуку натисніть на пульті «ОК».

8. Після проведення пошуку натискайте кнопку пульта «Exit» до виходу з меню. 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 будуть знаходитись у самому 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 мовлення.

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 пульта «Menu», кнопками
«Вгору/Вниз» виберіть пункт «Канал» та натисніть «ОК»

2.

Натисніть «ОК» на пункті меню «Телеканали».

3. Для редагування списку каналів натисніть жовту кнопку пульта та введіть пароль (зазвичай
він 0000).

4.

Кнопками пульта «Вгору/Вниз» виберіть канал для видалення та натисніть червону кнопку.

5. Наберіть таким способом усі канали, які хочете видалити зі списку, та натисніть «Exit».

Підтвердіть свій вибір, натиснувши «Так» за допомогою кнопки «ОК».
Для продовження перегляду телеканалів натискайте кнопку «Exit» до виходу з меню.

Переміщення телеканалів
1. Щоб перемістити ваші улюблені телеканали на бажані позиції у списку, натисніть кнопку
«Menu», кнопками «Вгору/Вниз» виберіть пункт «Канал» та натисніть «ОК»

2. Для редагування списку каналів натисніть жовту кнопку пульта та введіть пароль (зазвичай
він 0000).

3. Виберіть канал для переміщення та натисніть білу кнопку ПДК

4. Кнопками пульта «Вгору/Вниз» виберіть бажану позицію каналу та натисніть «ОК».

5. Перемістіть таким способом усі канали які хочете перемістити та натисніть «Exit».

Підтвердіть свій вибір, натиснувши «Так» за допомогою кнопки пульта «ОК».
Для продовження перегляду телеканалів натискайте кнопку «Exit» до виходу з меню.

