Шановний телеглядачу!
Нижче приведена інструкція з налаштування прийому каналів «1+1», «Уніан», «Бігуді»,
«Плюс Плюс», «Квартал ТВ» з новими параметрами мовлення на супутнику Аstra 4a для тюнера
OPENBOX S3 mini HD.
Інструкція також застосовна для тюнерів марки OPENBOX: S1, S2 Mini HD/HD+, S3 CI HD.

Порядок налаштування 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 (далі
пульт)

2. В підменю кнопками «Вгору/Вниз» виберіть меню «Установка»

3. В наступному підменю виберіть пункт «Пошук каналів»

4. В підменю «Супутники» кнопками «Вгору/Вниз» виберіть супутник «ASTRA 4А»

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.
Жовті та зелена горизонтальні смужки вказують на наявність та якість сигналу.

5. Для подальшого вибору транспондера, натисніть кнопку «Транспондер», яка позначена
відповідним кольором (жовтим)

6. В переліку транспондерів виберіть параметр частоти 11766 та натисніть жовту кнопку
пульта для входу в меню сканування каналів.

7. В меню сканування натисніть кнопку пульта «ОK» для початку пошуку каналів

8. Після сканування, канали «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс Плюс», «Квартал ТВ» з’являться
в переліку знайдених каналів. Для виходу з меню пошуку натисніть кнопку «Exit».

9. Після проведення пошуку, перевірте наявність наших каналів з «новими» параметрами в
загальному переліку каналів за допомогою кнопки «ОК».

10. 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» (із «новими»
параметрами прийому). Вони повинні з’явитись у кінці списку.
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.

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 «Редактор каналів» і натисніть «ОК».

2. Натисніть «ОК» на пункті «Редагування каналів».

3. Кнопками «Вгору/Вниз» виберіть бажаний канал та натисніть «ОК». Наберіть таким
способом всі канали, які хочете видалити.

4. Для видалення обраних каналів натисніть нижню червону кнопку пульта та підтвердіть дію
натисканням кнопки «ОК».

Зі списку зникли канали, які ми «стерли».
Для продовження перегляду програм натискайте кнопку «Exit» до виходу з меню.

Переміщення телеканалів
1. Щоб перемістити ваші улюблені телеканали на перші позиції у списку, натисніть кнопку
пульт «Menu», виберіть пункт «Редактор каналів» кнопками «Вгору/вниз» і натисніть «ОК».

2. Кнопками «Вгору/Вниз» виберіть бажаний канал та натисніть «ОК». Наберіть таким
способом всі канали, які хочете перемістити.

3. Кнопками пульт «Вгору/Вниз» виберіть бажану позицію каналів та натисніть синю кнопку
пульта.

Для продовження перегляду програм натискайте кнопку «Exit» до виходу з меню.
4. Ви можете переконатись у положенні каналів, натиснувши кнопку «ОК» під час перегляду
програм.

