Instalace (aktualizace) satelitních předvoleb pomocí USB pro
SAT TV FINLUX

Instalace satelitních předvoleb pomocí USB výrazně zjednoduší práci při uvedení televizoru do provozu. Při
běžné instalaci trvá vyhledávání programů satelitního vysílání řádově desítky minut, včetně vymazávání stanic,
které jsou pro uživatele v ČR/SR nepoužitelné. Instalace z USB tento proces zkrátí na pár minut.
Pro instalaci potřebujete :




USB Flash paměť naformátovanou na FAT32.
Datový soubor ve formátu SDX
Soubor rozbalte a zkopírujte na USB Flash.

Soubor pro Skylink obsahuje aktuální naladění programů Skylink a volných programů z družic Astra 3 (23.5°) a
Astra 1 (19.2°).
Soubor pro Freesat obsahuje aktuální naladění programů Freesat z družice Thor 0.8°W.
Postup instalace (aktualizace) do TV :
1.

Při první instalaci SAT TV FINLUX navolte Typ digitálního vyhledávání – Satellite - Typ
antény (zvolte kterýkoli z režimů, přímý, jednokabelový nebo DiSEqC) a zmačkněte
tlačítko OK dálkového ovladače.

2.

Zasuňte USB Flash (s datovym souborem) do USB vstupu TV a počkejte 10s.
a) Naskočí Prohlížeč médií, v tom případě zmačkněte MENU.
Nebo místo prohlížeče medií se zobrazí
b) Info „Chcete procházet USB zařízení?“ v tom případě zvolte položku NE.

3.

Navolte Menu – Nastavení – Nastavení satelitu – SatcoDX – Stáhnout SatcoDX
a zmačkněte OK.

4.

Z nabídky na obrazovce se nastavte na soubor „ASTRA 3 + ASTRA 1“ (nebo Freesat) a zmáčkněte OK.

5.

Satelitní programy jsou nainstalovány (aktualizovány).

Pořadí programů Skylink odpovídá tabulce Skylink FastScan a můžete jej upravit dle postupu v návodu k obsluze.
Pořadí programů Fresat odpovídá tabulce Fresatu a můžete jej upravit dle postupu v návodu k obsluze.
Datové soubory aktualizujeme vždy, když dojde ke změnám ve vysílání. Při zařazení nových programů nemusíte
tedy provádět vyhledávání a přelaďování stačí nahlédnout na www.altronik.cz stáhnout si datový soubor ze
stránky kterékoliv televize se satelitním tunerem nebo v sekci downloadu a programy aktualizovat.

