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Kanavan haku eli satelliittivastaanottimen ”virittäminen”.

Tämä ohje sopii NOKIAN Media Master 9800, 9802, 9902 malleihin.

Aloita viritys 

1.	Paina 				MENU tulet > PÄÄVALKKO 
2.	Siirry kaarinuolinäppäimillä 		Järjestelmäasetukset kohtaan 
3.	Hyväksy valinta 				OK näppäimen painalluksella.
4.	näppäile avauskoodi (1 2 3 4)		Viimeisen numeron painamisen jälkeen vastaanotin siirtyy…		JÄRJESTELMÄN ASETUKSIIN / 
5.	Kanavanhaku 				Paina OK > tulet 
6.	KANAVANHAKU 			
7.	Siirry 				MANUAALINEN ETSINTÄ

Täytettyäsi nyt näkyvässä taulukossa jokainen tarvittava tieto ”parametri” aloittaa vastaanotin kanavan haun.
Se rivi joka on aktiivinen eli jota voidaan muuttaa on kelta-oranssilla merkitty. 
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. 
8.	Satelliitti 		valitse		THOR	Siirry
9.	Lähetintaajuus 		näppäile  		12.521 	Siirry
(pistettä ei tarvitse painaa)
10.	Polarisaatio 		valitse		Pysty 	Siirry
(Vertical)
11.	Symbol rate  		näppäile 		17.500 	Siirry
12.	FEC 			valitse 		3/4 	Siirry
13.	Verkkoetsintä		valitse 		Ei 
Kun kaikki arvot on näppäilty pitäisi kuvaruudun yläreunassa olevissa ”lämpömittareissa” olla Signaalin voimakkuus palkki (AGC) mielellään noin puolessa välissä ja Signaalin laatu (SNR) vihreällä. Kun verkkoetsintä on Ei haetaan ainoastaan halutulta taajuudelta ja näin ei haeta turhia kanavia kuormittamaan vastaanottimen muistia ja sekoittamaan käyttöä.
14.	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 kanavaluettelon loppuun, kun vastaanotto uudella taajuudella ( muistipaikalla ) on testattu ja muistipaikka kirjattu muistiin kannattaa poistaa vanha muistipaikka jottei se aiheuttaisi sekaannusta. 
Kunkin ohjelman taajuuden ja muutkin tiedot voi tarkistaa näissä vastaanottimissa 

15.	Paina   				OK	Näyttöön tulee
16.	Kanavaluettelo 				Paina  i  näppäintä 

Näyttöön tulee valitun kanavan kaikki tiedot, satelliittia taajuuksia polarisaatiota  jne. myöten. Liikuttaessa ylös / alas kaarinuolilla vaihtuu taulukon tiedot kunkin ohjelman kohdalla, näin on helppo löytää oikea uusi TV Finland kanava ja näin sen kanavanumeron saa merkittyä muistiin.

17.	Tästä pääsee pois painamalla BACK näppäintä kaksi, kertaa.

Muistin tyhjennys kanavakohtaisesti tapahtuu seuraavasti.

18.	Paina 				MENU
19.	Siirry nuolinäppäimillä 			Kanavien hallinta
20.	 Siirry nuolinäppäimillä			Kanavien poisto
21.	Painaessa OK näppäintä tulee kanavan nimen perään roskalaatikon kuva ja X
22.	Painamalla OK 				peruuntuu poisto.
23.	Poistuessasi BACK näppäimen painalluksilla kysyy vastaanotin 
24.	TALLENNA MUUTOKSET  		Haluatko tallentaa tekemäsi muutokset 
25.	Painamalla OK 			poistetaan merkityt poistettavat kanavat 

Poista kuten edellä, myös vanhat ja turhat Ylen radio-ohjelmat ( YLESAT1 / YLESAT2) samojen ohjeitten mukaan. Ensin on vain siirryttävä radio-ohjelmien luetteloon painamalla Exit / TV / nuottinäppäintä (on muuten yksi ja sama näppäin),


Terveisin  Martti Kemppi 


Puhelin neuvontaa numerossa 0600.040506
puhelun hinta 1.95€/min + ppm

