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Kanavan haku eli satelliittivastaanottimen ”virittäminen”.

Tämä ohje sopii NOKIAN Media Master 110 malliin.

Aloita viritys 

Paina 				NAVI näppäintä näyttöön tulee 
”Naviristikko”, vaakasuunnassa tv ja radio-ohjelmien listaukset ja asetukset valikko sekä pystysuunnassa valittavat ohjelmat jne. 
Siirry vaakasuorilla kaarinuolinäppäimillä 	Asetukset ja siellä pystysuunnassa Haku (peilin kuva ja Haku / Asetukset sanat ) kohtaan
Hyväksy valinta 				OK näppäimen painalluksella.
Tulet KANVANHAKUUN 
Valitse satelliitti , jos käytössä on yhden satelliitin peli ei nimeä voi muuttaa. muuten valitse 		 		Thor / Intelsat
VALITSE 				Manuaalinen kanavanhaku
Paina				OK

Täytettyäsi nyt näkyvässä taulukossa jokainen tarvittava tieto ”parametri” aloittaa vastaanotin kanavan haun.
Se rivi joka on aktiivinen eli jota voidaan muuttaa on vihreä.
Riviltä toiselle siirrytään ylös/alas kaarinuolilla, ja valittavissa oleva tarjonta vaihdetaan vaakasuuntaisilla kaarinuolilla.
Numeroarvot kuten, taajuus ja symbo rate arvot, näppäillään kauko-ohjaimella, mikäli näppäily ei onnistu voidaan se aloittaa uudestaan jatkamalla näppäilyä. Vasemmalla kaarinuolella voi viimeisen näppäilyn poistaa. Muissa valitaan oikea arvo vasen. / oikea kaarinuolilla.

Ylhäältä alaspäin ovat seuraavat tarvittavat parametrit. 
Trasponderintaajuus 	näppäile  		12.521 	Siirry
(pistettä ei tarvitse painaa)
Polarisaatio 		valitse		Pysty 	Siirry
(Vertical)
Symbolinopeus		näppäile 		17.500 	Siirry
Verkkohaku		valitse 		Ei 
Kun kaikki arvot on näppäilty pitäisi kuvaruudun alareunassa olevissa ”lämpömittarissa” olla Signaalin voimakkuus palkki (AGC) mielellään noin puolessa välissä .
Kun verkkoetsintä on Ei haetaan ainoastaan halutulta taajuudelta ja näin ei haeta turhia kanavia kuormittamaan vastaanottimen muistia ja sekoittamaan käyttöä.
Paina 					OK

Haku tapahtuu. ja haun tuloksena löytyy tv-kanavat:
TV Finland, DR1 Syd, DR2 Syd; 
ja radiokanat DR P1 Syd, DR P2 Syd, DR P3 Syd, DR P4 KBH Syd, DR Klassik Syd, YLE SAT1 , YLE SAT2 ja Skan Sat. radio.

Yleensä uudet kanavat tallentuvat kanavaluettelossa aakkosjärjestykseen.
Löydetyn uuden ohjelman taajuuden voi tarkistaa seuraavasti.

Paina				NAVI näppäintä näyttöön tulee Kanavaluettelo ”ristikko”			
Siirry kanavatiedot kohtaan painamalla OK näppäintä. 

Näyttöön tulee valitun kanavan kaikki tiedot, satelliittia taajuuksia polarisaatiota jne. myöten. Halutun ohjelman taajuuden yms. voi tarkistaa kun ensin on kyseisellä kanavalla ja tämän jälkeen siirtyy kanavatiedot kohtaan. Näin löytää oikea uuden TV Finland kanavan ja näin sen kanavanumeron saa merkittyä muistiin.

Tästä pääsee pois painamalla BACK näppäintä kaksi, kertaa.

Muistin tyhjennys kanavakohtaisesti tapahtuu seuraavasti.

Siirry 				Asetukset / Muok. listoja
Paina				OK
Tulet					MUOKKAA LISTOJA järjestelyyn
Siirry  				Kanavien poistoon 
Paina 				OK
Tulet kanavaluetteloon ja nyt siirtymällä oikeaan poistettavaan muistipaikkaan voit poistaa ohjelman painamalla INFO NÄPPINTÄ.
Painamalla 				OK valitut ohjelmat poistetaan.
Poistu BACK näppäintä painamalla.

Poista kuten edellä, myös vanhat ja turhat Ylen radio-ohjelmat ( YLESAT1 / YLESAT2) samojen ohjeitten mukaan. Ensin on vain siirryttävä radio-ohjelmien luetteloon 
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