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VIASAT JAGAB TEIE RÕÕMU VASTUVÕTJA THOMSON DSI 4200 SOETAMISE PUHUL
Selleks, et võimalikult kiiresti Viasati telekanaleid vaatama hakata, tuleb vastuvõtja kõigepealt õigesti seadistada. Käesolevas juhendis kirjeldame seadistamist samm sammu haaval. Kõigepealt tuleb vastuvõtja joonistele vastavalt ühendada teleri, paraboolantenni ja vajadusel ka videomakiga.

1. SAMM. VASTUVÕTJA ÜHENDAMINE
Vastuvõtja ühendamine paraboolantenni ja
teleriga

Vastuvõtja ühendamine paraboolantenni,
teleri ja videomakiga

Estnxxxx

Järgmiseks tehke kindlaks, kas teie paraboolantennil on üks või enam vastuvõtupead ehk LNBd. See on vastuvõtja seadistamisel oluline.
Ühe vastuvõtupeaga (LNB) paraboolantenn.
Minge juhendi 27. leheküljele

1. 1. Ühendage paraboolantenni kaabel vastuvõtja pesaga, millel on märgistus LNB
13V/18/V DC.
2. Ühendage komplekti kuuluv SCART-juhe vastuvõtja TV-pesa ja teleri SCART-pesaga.
3. Ühendage komplekti kuuluv telefonijuhe
vastuvõtja MODEM-pesa ja lähima telefonipesaga.
4. Ühendage komplekti kuuluv voolujuhe, millel
on märgistus 12 DC IN, vastuvõtja ja lähima
seinakontaktiga.

26.

2. SAMM. SELGITAGE VÄLJA, KAS TEIL ON
ÜKS VÕI MITU LNB-D.

1. 1. Ühendage paraboolantenni juhe vastuvõtja
pesaga, millel on märgistus LNB 12V/18V
DC
2. Ühendage komplekti kuuluv SCART-juhe vastuvõtja TV-pesa ja teleri SCART-pesaga.
3. Ühendage SCART-juhe vastuvõtja VCR-pesa
ja videomaki SCART-pesaga. (See SCARTjuhe ei kuulu komplekti.)
4. Ühendage komplekti kuuluv telefonijuhe
vastuvõtja MODEM-pesa ja lähima telefonipesaga.
5. Ühendage komplekti kuuluv voolujuhe märgistusega 12 DC IN vastuvõtja ja lähima seinakontaktiga.

Joonis 1. Ühe vastuvõtupeaga (LNB)
paraboolantenn

Joonis 2. Kahe vastuvõtupeaga (LNB)
paraboolantenn.

Mitme vastuvõtupeaga (LNB) paraboolantenn.
Minge juhendi 28. leheküljele.

1. Lülitage teler sisse ja valige AV-kanal. Kui
järgisite leheküljel 2 toodud juhiseid, peaks
teleekraanil olema järgmine pilt. Vastuvõtja
esipaneelil peaks põlema roheline tuli. Kui
põleb hoopis punane tuli, tuleb vastuvõtja
esmalt sisse lülitada. Selleks võite vajutada
esipaneelil nuppu ON või siis puldi ülemist
parempoolset nuppu. Ärge unustage pulti
patareisid panna.
2. Ekraanile ilmub järgmine pilt. Valige puldi noolenuppude abil menüü keel ning vajutage siis
puldil nuppu OK.

4. Järgmiseks valige, millises riigis vastuvõtja
seadistatakse. See mõjutab muuhulgas keele, kellaaja- ja informatsiooniseadeid. Valige
puldi noolenuppude abil kas Estonia/Latvia/
Lithuania/Russia. Vajutage nuppu OK.

6. Järgmiseks ilmub ekraanile ”Antenna
adjustment”. See näitab, kui tugev on satelliidilt SIRIUS vastuvõtjasse jõudev signaal.
Rohelises kastis, mis osutab voolupingele,
peaks olema rohkem kui 30%, ning punases
kastis, mis osutab signaali kvaliteedile, peaks
olema 100%. Kui ekraanil pole ühtegi väärtust, tuleb paraboolantenn ümber suunata.
Kui see on tehtud, vajutage nuppu OK.
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3. SAMM. ÜHE VASTUVÕTUPEAGA
ANTENNI (LNB) SEADISTAMINE

3. Algab seadistamisprotsess. Vajutage nuppu
OK.
5. Ekraanile ilmub ”Antenna setting”, kus tuleb
määratleda vastuvõtja konfiguratsiooniseaded.
Algselt on vastuvõtjal Viasati tehaseseaded
(nagu pildil näha). Vajutage nuppu OK.

7. Järgmisel pildil näete, kuidas otsida satelliidi
27.

SIRIUS poolt pakutavaid kanaleid. Viasati
kanalitele kehtivad pildilolevad seaded
(Viasati tehaseseaded). Vajutage nuppu OK.
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10. Kanalid salvestatakse vastuvõtjasse. Seejärel
ilmub ekraanile järgmine kiri.
8. Vastuvõtja otsib kanaleid automaatselt.
Leitavate kanalite arv võib piirkonniti erinev
olla.

12. Kui olete Viasati esindusse helistanud ja
seadme registreerinud, jätke vastuvõtja tööle,
ekraanil ülaltoodud kiri. 5 minuti pärast peaks
pilt ekraanile ilmuma.
TV3 Danmark
TV3 +
DR1
DR2

3. SAMM. KAHE VÕI ENAMA LNB SEADISTAMINE (MITME VASTUVÕTUPEAGA
ANTENN EHK DISEQC).

11. Vastuvõtja seadistamine on lõppenud. Kui
saate posti teel kätte SIM-kaardi, sisestage
see vastuvõtjasse nii, et kuldne kiip oleks allja seespool.
9. Kui kanalite otsing on lõppenud, vajutage
nuppu OK.

28.

Kui kasutate rohkem kui üht LNB-d, on teil vaja
DiSEqC-lülitit. Viimase ülesanne on öelda vastuvõtjale, millist LNB-d info hankimiseks kasutada.
See omakorda sõltub sellest, millist kanalit te
vaadata tahate.
1. Lülitage teler sisse ja valige AV-kanal. Kui järgisite 2. leheküljel toodud juhiseid, on ekraanil
järgmine pilt. Vastuvõtja esipaneelil peaks
põlema roheline tuli. Kui põleb punane tuli,

tuleb seade kõigepealt sisse lülitada. Selleks
vajutage esipaneelil vastavat nuppu või siis
puldi paremas ülanurgas paiknevat nuppu.
Ärge unustage pulti patareisid panna.

LNB toide peaks olema ”Automatic”.
Näide: LNB nr. 1, Thor
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2. Ekraanile ilmub järgmine pilt. Valige puldi
noolenuppude abil menüü keel ning vajutage
siis puldil nuppu OK.

4. Järgmiseks valige, millises riigis vastuvõtja
seadistatakse. See mõjutab muuhulgas keele, kellaaja- ja informatsioonisätteid. Valige
puldi noolenuppude abil kas Estonia/Latvia/
Lithuania/Russia. Vajutage nuppu OK.

3. Seadistamine algab. Vajutage nuppu OK.

5. ”Antenna settings” kaudu määratletakse
vastuvõtja konfiguratsioon. Kuna teil on rohkem kui üks LNB, valige ühe LNB asemel
DiSEqC. Ekraanile ilmub lisarida, millel on kiri
LNB Index.
LNB Indeks võimaldab reastada LNB-d nii, et
kõiki saab eraldi seadistada. Soovitatav oleks
LNB-d seadistada järgmises järjestuses:
LNB Index 1 =

Thor 1° W

LNB tüüp
-universaalne

LNB Index 2 =

Sirius 5° E

LNB tüüp
-universaalne

LNB Index 3 =

Hotbird 13° E

LNB tüüp
-universaalne

LNB Index 4 =

Astra 19,2° E

LNB tüüp
-universaalne

6. ”Antenna system adjustment” näitab, kui
tugev on igalt satelliidilt tulev signaal. Iga
LNB eraldi kontrollimiseks ja häälestamiseks
vaadake üle LNB-d 1, 2, 3 ja 4. Rohelises
kastis, mis tähistab voolupinget, peaks olema
üle 30%. Punane kast näitab signaali kvaliteeti ning peaks olema 100%. Kui väärtusi ei
ole ära toodud, tuleb paraboolantenni asendit
kohendada seni, kuni saavutatakse ülaltoodud
väärtused.

29.

8. Vastuvõtja asub automaatselt kanaleid otsima.
Leitud kanalite arv võib piirkonniti erinev olla.

Näide: LNB nr. 2, Sirius
Estxxx

7. Channel installation – aeg on asuda kanaleid otsima. Viasati kanalitele kehtivad allpooltoodud sätted (Viasati tehasesätted).
Kanaliotsingu alustamiseks valige satelliidi Sirius seadistamistüübiks ”Network” ja
vajutage seejärel nuppu OK. Need kanalid
asetatakse kohtadele 1-500.

9. Kui kanaliotsing on lõppenud, vajutage nuppu
OK.

Kui LNB-d 1, 2, 3 jne. on seadistatud, vajutage
nuppu OK.

10. Kanalid salvestatakse vastuvõtjasse. Kui
see on tehtud, ilmub ekraanile järgmine kiri.
Vajutage nuppu OK.

30.

Kui soovite Viasati põhipaketti kuuluvaid programme vaadata enne, kui olete kiipkaardi
posti teel kätte saanud, järgige allolevaid juhiseid.
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13. Kui teil on 4 LNB-d, on kanalite loendis
umbes 3000 kanalit. Et nii suure loendiga
toime tulla, on soovitav luua lemmikuteloend
(vaadake kasutusjuhendit lk. 27). Kui kanaliotsing on lõppenud, vajutage nuppu OK.
15. Kui olete seadme telefonitsi registreerinud,
jätke seade tööle, ekraanil järgmine kiri. 5
minuti pärast peaks pilt ekraanile ilmuma.
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11. Et otsida teiste satelliitide kanaleid, peate
naasma peamenüüsse ja valima Settings,
Channel Settings, Channel Setting. Valige
seadistamistüübiks ”search” ja satelliidinimeks ”all”. Vajutage nuppu OK.

TV3 Danmark
TV3 +
DR1
DR2

12. Vastuvõtja otsib eraldi kõiki LNB Index 14 vastavaid satelliite ja nummerdab leitud
kanalid alates 500st.

14. Vastuvõtja seadistamine on lõppenud. Kui
saate postiga kätte SIM-kaardi, sisestage see
vastuvõtjasse nii, et kuldne kiip oleks all- ja
seespool.

31.

Laipni lūgti Viasat un apsveicam ar Thomson DSI 4200 iegādi!
Lai jūs varētu ērti un ātri piekļūt Viasat TV kanāliem, uztvērējs jāuzstāda pareizi. Šai pamācībā mēs saprotami un pakāpeniski izskaidrosim, kā tas darāms. Vispirms
jums jāpievieno uztvērējs savam televizoram, satelīta šķīvim un, ja vajadzīgs, arī video magnetofonam tā, kā redzams attēlā.

1. POSMS. UZTVĒRĒJA PIEVIENOŠANA.
Kā pieslēgt uztvērēju satelīta šķīvim un televizoram.

Uztvērēja pieslēgšana satelīta šķīvim, televizoram un videomagnetofonam.

2. POSMS. NOSKAIDROJIET, VAI JUMS
IR VIENS VAI VAIRĀKI MIKROVIĻŅU
UZTVĒRĒJI.
Tad pārbaudiet, vai jūsu satelīta šķīvim ir viena,
divas vai vairākas mikroviļņu antenas. Tas ietekmēs
uztvērēja iestatījumus pēc uzstādīšanas.
Satelīta šķīvis ar vienu mikroviļņu antenu (LNB).
Atšķiriet pamācības 33. lpp.
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1. Satelīta šķīvja kabeli iespraudiet kontaktligzdā
LNB 12V/18V DC
1. Iespraudiet satelīta šķīvja kabeli kontaktligzdā
LNB 13V/18/V DC.
2. Iespraudiet Scart savienotāju uztvērēja
kontaktligzdā ar uzrakstu TV un attiecīgajā televizora kontaktligzdā.
3. Iespraudiet klāt pievienoto telefona kabeli
uztvērēja kontaktligdā ar uzrakstu MODEM un
tuvākajā telefona kontaktligzdā.
4. Pieslēdziet uztvērēja barošanas vadu 12 DC IN
tuvākajai elektrības kontaktligzdai.

32.

2. Iespraudiet Scart savienotāju uztvērēja
kontaktligzdā ar uzrakstu TV un attiecīgajā televizora kontaktligzdā.
3. Iespraudiet Scart savienotāju uztvērēja
kontaktligzdā ar uzrakstu VCR un attiecīgajā
videomagnetofona kontaktligzdā (šis Scart
savienotājkabelis komplektā neietilpst).
4. Iespraudiet klāt pievienoto telefona kabeli
uztvērēja kontaktligdā ar uzrakstu MODEM un
tuvākajā telefona kontaktligzdā.
5. Pieslēdziet uztvērēja barošanas vadu 12 DC IN
tuvākajai elektrības kontaktligzdai

1. attēls. Satelīta šķīvis
ar vienu mikroviļņu
antenu (LNB).

2. attēls. Satelīta šķīvis
ar divām mikroviļņu
antenām (LNB)

Satelīta šķīvis ar vairākām mikroviļņu
antenām(LNB). Atšķiriet pamācības 34. lpp.

3. POSMS. VIENAS MIKROVIĻŅU ANTENAS (LNB) UZSTĀDĪŠANA.

2. Parādās sekojošs attēls. Izmantojot pults pogas
ar bultiņām, izvēlieties vēlamo izvēlņu valodu
un nospiediet pogu OK.

4. Uz ekrāna nomainoties attēlam, jānorāda valsts,
kurā uztvērējs tiek uzstādīts. Tas ietekmēs
ekrāna valodu, pulksteņa laiku un papildu
informāciju. Izmantojot pults pogas ar bultiņām,
izvēlieties ”Latvia”. Nospiediet OK.

6. Pēc tam ekrānā parādīsies attēls “Antenas
regulēšana”. Tas norāda, cik spēcīgs ir signāls
no SIRIUS satelīta. Zaļajai līnijai, kas norāda
voltāžu, jāpārsniedz 30 % atzīme, un sarkanajai, kas norāda signāla kvalitāti, jābūt 100 %.
Ja procenti vispār neuzrādās, satelīta šķīvis
jāpārregulē, līdz rādītāji sasniegs vajadzīgo
līmeni. Kad tas ir paveikts, nospiediet OK..
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1. Ieslēdziet televizoru un izvēlieties (AV) kanālu.
Ja esat sekojuši norādījumiem 2. lpp., ekrānā
jāparādās sekojošam attēlam. Ir jādeg zaļajai
gaismiņa uztvērēja priekšējā panelī. Ja deg
sarkanā gaismiņa, jums jāieslēdz uztvērējs, vai
nu nospiežot pogu ON uz priekšējā paneļa vai
arī ON pogu tālvadības pults labajā augšējā
stūrī. Pirms tam neaizmirstiet pultī ievietot baterijas.

3. Sākas uzstādīšanas process. Nospiediet OK.

5. Parādīsies attēls ar antenas iestatījumu izvēlni
un iekārtas konfigurāciju. Kā redzams attēlā,
konfigurācijas datus jau ir ieprogrammējis
ražotājs. Nospiediet OK.

7. Nākošajā attēlā parādīta SIRIUS satelīta pieejamo kanālu meklēšana. Uz Viasat kanāliem
33.

attiecas iestatījumi, kas redzami attēlā un ko
ieprogrammējuši ražotāji.

8. Uztvērējs automātiski meklē kanālus. Atrasto
kanālu skaits var mazliet atšķirties.

10. Atrastie kanāli saglabāsies uztvērēja atmiņā,
un, kad process būs pabeigts, ekrānā parādīsies
sekojošs attēls.

13. 12. Kad būsiet pa tālruni reģistrējušies Viasat,
atstājiet uztvērēju ieslēgtu tā, lai ekrānā būtu
lasāma augstāk redzamā informācija. Piecu
minūšu laikā jāparādās attēlam.
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3. POSMS. DIVU VAI VAIRĀKU
MIKROVIĻŅU ANTENU (LNB)
UZSTĀDĪŠANA.
Lai izmantotu vairāk par vienu mikroviļņu antenu,
vajadzīgs slēdzis ar nosaukumu DiSEqC. Tā nolūks
ir sniegt informāciju uztvērējam par to, kuru antenu
izmantot – atkarībā no jūsu izvēlētā kanāla.

9. Kad kanālu meklēšana beigusies, nospiediet
OK.

34.

11. Uztvērēja uzstādīšana ir pabeigta. Kad pa pastu
būsiet saņēmuši kanālu SIM karti, ievietojiet to
uztvērējā ar zeltaino mikroshēmu uz leju.

1. Ieslēdziet televizoru un izvēlieties (AV) kanālu.
Ja esat sekojuši norādījumiem 2. lpp., ekrānā
jāparādās sekojošam attēlam. Ir jādeg zaļajai
gaismiņa uztvērēja priekšējā panelī. Ja deg
sarkanā gaismiņa, jums jāieslēdz uztvērējs, vai
nu nospiežot pogu ON uz priekšējā paneļa vai
arī ON pogu tālvadības pults labajā augšējā stūrī.
Pirms tam neaizmirstiet pultī ievietot baterijas.

3. Sākas uzstādīšanas process. Nospiediet OK.

5. Antenas iestatījumu izvēlne ietekmē iekārtas
konfigurāciju. Izvēlieties šķirkli ”DiSEqC”,
nevis “1 LNB”, jo jums ir vairāk par vienu
mikroviļņu antenu. Ekrānā parādīsies vēl viena
tabula ar LNB indeksiem.
LNB indekss domāts mikroviļņu antenu
numurēšanai, lai katru varētu uzstādīt atsevišķi.
Ieteicams antenas uzstādīt sekojošā secībā.

6. “Antenu sistēmas regulēšana” norāda, cik
spēcīgs ir signāls no katra satelīta. Te varat
noregulēt katru antenu (LNB 1-4) atsevišķi.
Zaļajai līnijai, kas norāda voltāžu, jāpārsniedz
30 % atzīme, un sarkanajai, kas norāda signāla
kvalitāti, jābūt 100 %. Ja procenti vispār
neuzrādās, satelīta šķīvis jāpārregulē, līdz
rādītāji sasniedz vajadzīgo līmeni.
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2. Parādās sekojošs attēls. Izmantojot pults pogas
ar bultiņām, izvēlieties vēlamo izvēlņu valodu
un nospiediet pogu OK

LNB Index 1 = Thor 1° W LNB veids - universāls
LNB Index 21 = Thor 1° W LNB veids - universāls
LNB Index 3 = Hotbird 13° E LNB veids - universāls
LNB Index 4 = Astra 19,2° E LNB veids - universāls

LNB padevei jābūt ieslēgtai ”Automatic”
(automātiskajā) režīmā.
Piemērs LNB 1, Thor:
4. Uz ekrāna nomainoties attēlam, jānorāda valsts,
kurā uztvērējs tiek uzstādīts. Tas ietekmēs
ekrāna valodu, pulksteņa laiku un papildu
informāciju. Izmantojot pults pogas ar bultiņām,
izvēlieties ”Latvia”. Nospiediet OK.
35.

Piemērs LNB nr 2, Sirius

7. Viasat kanālu meklēšanu sāciet, izvēloties
uzstādīšanas veidu “Network” SIRIUS satelītā
un nospiežot OK. Atrastie kanāli tiks iestādīti
pozīcijās no 1-500.

10. Atrastie kanāli saglabāsies uztvērēja atmiņā,
un, kad process būs pabeigts, ekrānā parādīsies
sekojošs attēls. Nospiediet OK.

Kad esat uzstādījuši 1., 2., 3. utt. antenu, nospiediet
OK.
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8. Uztvērējs automātiski meklē kanālus. Atrasto
kanālu skaits var mazliet atšķirties.

Kanālu uzstādīšana. Nu ir jāatrod kanāli. Uz Viasat
kanāliem attiecas iestatījumi, kas redzami attēlā
zemāk un ko ieprogrammējuši ražotāji.
9. Kad kanālu meklēšana ir pabeigta, nospiediet
OK.
36.

11. Lai meklētu kanālus no citiem satelītiem,
jums vēlreiz jāatver galvenā izvēlne, sadaļa
“Settings” (iestatījumi) un kanālu iestatījumi.
Izvēlnē ”Uzstādījuma veids” izvēlieties ailīti
”meklēt”, un izvēlnē ”Satelīta nosaukums”
izvēlieties ”visus”. Nospiediet OK.

minūšu laikā jāparādās attēlam.
TV3 Danmark
TV3 +
DR1
DR2

13. Ja jums ir četras mikroviļņu antenas, jūsu
kanālu sarakstā būs aptuveni 3000 kanālu. Lai
ērtāk orientētos tik plašā klāstā, mēs iesakām
izveidot savu mīļāko kanālu sarakstu (sk.
lietošanas pamācības 27. lpp.) Kad kanālu
meklēšana ir pabeigta, nospiediet OK.

14. Uztvērēja uzstādīšana ir pabeigta. Kad pa pastu
būsiet saņēmuši kanālu SIM karti, ievietojiet to
uztvērējā ar zeltaino mikroshēmu uz leju..
Ja vēlaties piekļūt daļai no Viasat pamatpaketes
pirms SIM kartes saņemšanas pa pastu, tad
sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem.
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12. Uztvērējs meklēs kanālus katrā no satelītiem,
kas norādīti LNB indeksos 1-4, un pārējos
atrastos kanālus saglabās pēc 500. kārtas
numura.

15. Kad būsiet pa tālruni reģistrējušies Viasat,
atstājiet uztvērēju ieslēgtu tā, lai ekrānā būtu
lasāma augstāk redzamā informācija. Piecu
37.

SVEIKINAME TAPUS VIASAT ABONENTU IR ĮSIGIJUS NAUJĄJĮ SKAITMENINĮ IMTUVĄ THOMSON DSI 4200.
Kad kuo grei�iau pasiektum�te Viasat kanalus, reikia tinkamai instaliuoti imtuv�. Šiame vadove aiškiai aprašysime, kaip tai padaryti žingsnis po žingsnio.
Pirmiausia imtuv� reikia prijungti prie televizoriaus, palydovin�s antenos ir, jei reikia, vaizdo grotuvo, kaip aprašyta žemiau.

1 ŽINGSNIS. PRIJUNGTI IMTUVĄ.
Prijungti skaitmeninį imtuvą prie palydovinės
antenos ir televizoriaus

Prijungti skaitmeninį imtuvą prie palydovinės
antenos, televizoriaus ir vaizdo grotuvo

2 ŽINGSNIS. IŠSIAIŠKINKITE, KIEK
TURITE LNB
Kitas žingsnis – išsiaškinti, ar jūsų palydovinė
antena turi vieną, du ar daugiau mikrobangų
konverterių (LNB). Nuo to priklausys, kaip reikės
instaliuoti skaitmeninį imtuvą.
Palydovinė antena su vienu mikrobangų konverteriu (LNB). Žr. šio vadovo 39 psl.

1. Palydovinės antenos laidą įjunkite į imtuvo
lizdą, pažymėtą LNB 13V/18V DC

Lietuviu

1. Palydovinės antenos kabelį įjunkite į lizdą,
pažymėtą LNB 13V/18V DC
2. Tuomet SCART kabelį įjunkite į skaitmeninio
imtuvo SCART lizdą, pažymėtą TV, bei SCART
lizdą televizoriuje.
3. Įjunkite telefono kabelį į skaitmeninio imtuvo
lizdą, pažymėtą MODEM, bei į artimiausią telefono lizdą sienoje.
4. Tinklo adapterį įjunkite į skaitmeninio imtuvo
lizdą, pažymėtą 12V DC IN, ir į artimiausią
lizdą sienoje.
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2. Tuomet SCART kabelį įjunkite į skaitmeninio
imtuvo SCART lizdą, pažymėtą TV, bei SCART
lizdą televizoriuje.
3. Įjunkite SCART kabelį į skaitmeninio imtuvo
SCART lizdą, pažymėtą VCR, bei į vaizdo
grotuvo SCART lizdą (SCART kabelis nepridedamas).
4. Įjunkite telefono kabelį į skaitmeninio imtuvo
lizdą, pažymėtą MODEM, bei į artimiausią telefono lizdą sienoje.
5. Tinklo adapterį įjunkite į skaitmeninio imtuvo
lizdą, pažymėtą 12V DC IN, ir į artimiausią
lizdą sienoje.

Pav. 1. Palydovinė
antena su vienu
mikrobangų konverteriu (LNB)

Pav. 2. Palydovinė
antena su dviem
mikrobangų konverteriais (LNB)

Palydovinė antena su keliais mikrobangų konverteriais (LNB). Žr. Šio vadovo 40 psl.

3 ŽINGSNIS. INSTALIAVIMAS, KAI
MIKROBANGŲ KONVERTERIS (LNB)
VIENAS
1. Įjunkite televizorių ir pasirinkite kanalą (AV).
Jei laikėtės 2 psl. aprašytų nurodymų, jūsų televizorius turėtų rodyti tokį vaizdą. Ant imtuvo
priešakinio panelio turi įsižiebti žalia lemputė.
Jei žybsi raudona lemputė, reikia nustatyti
imtuvą mygtuku, esančiu ant imtuvo priešakio,
arba nuotolinio valdymo pulto pačiame viršuje,
dešinėje esančiu mygtuku.
DĖMESIO! Nepamirškite baterijų!

4. Kitame ekrane reikia pasirinkti, kurioje
valstybėje instaliuojamas skaitmeninis imtuvas. Nuo to priklausys tokie parametrai kaip
kalba, laikas ir imtuvu gaunama informacija.
Nuotolinio valdymo pulto mygtukais pasirinkite
Lietuva ir paspauskite OK.

6. Atsiranda vaizdas ”Nustatyti palydovinę
anteną”, - jame matyti, kokios kokybės
signalą gaunate iš palydovo SIRIUS. Žalioji
juosta – signalo stiprumas – turi viršyti 30 %,
o raudonoji – signalo kokybė – turi būti 100%.
Jei nematyti jokio signalo, reikia nustatyti
palydovinę anteną taip, kad būtų pasiekti minėti
dydžiai. Kai tai padaryta, spauskite OK.

Lietuviu

2. Atsiranda toks vaizdas. Nuotolinio valdymo
pulto rodyklėmis pažymėtais mygtukais pasirinkite meniu kalbą ir paspauskite OK.

3. Instaliavimas prasideda. Paspauskite OK.
5. Kai pasirodo užrašas ”Instaliuoti palydovinę
anteną”, reikia nustatyti, kaip konfigūruoti
imtuvą. Imtuvas iš anksto nustatytas Viasat
parametrams (tai matyti ekrane). Paspauskite
OK.

7. Kitas vaizdas - ”Kanalų nustatymas” – rodo,
kaip ieškoti palydovo SIRIUS kanalų. Viasat
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kanalų aktualieji nustatymai matyti ekrane (nustatyti iš anksto). Spauskite OK.

8. Kanalų imtuvas ieško automatiškai. Rastųjų
kanalų skaičius gali įvairuoti.

12. Jei norite laikinai matyti kai kurias pagrindinio
Viasat paketo programas iki gausite kortelę,
vadovaukitės informacija ekrane.

10. Kanalus imtuvas išsaugo. Pasibaigus šiam procesui, apačioje atsiranda pranešimas. Spauskite
OK.
13. Užsiregistravę telefonu, palikite ekrane
atsiradusį užrašą. Maždaug per penkias minutes
atsiras vaizdas.

Lietuviu

3 ŽINGSNIS. INSTALIAVIMAS, KAI
MIKROBANGŲ KONVERTERIŲ (LNB)
DU ARBA DAUGIAU (DAUGIAU
MIKROBANGŲ KONVERTERIŲ = DISEQC).

9. Kai kanalų paieška baigta, spauskite OK.
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11. Jūsų skaitmeninis imtuvas instaliuotas. Paštu
gavę Viasat atkodavimo kortelę, ją į imtuvo
kortelės skaitytuvą dėkite lustu į apačią ir į
vidų.

Kai naudojami keli LNB, jie perjungiami jungikliu, vadinamu DiSEqC. Jis skirtas įjungti tą LNB
konverterį, iš kurio imtuvas ims informaciją, priklausomai nuo to, kurį kanalą žiūrite.
1. Įjunkite televizorių ir pasirinkite kanalą (AV).
Jei laikėtės 2 psl. aprašytų nurodymų, jūsų televizorius turėtų rodyti tokį vaizdą. Ant imtuvo
priešakinio panelio turi įsižiebti žalia lemputė.
Jei žybsi raudona lemputė, reikia nustatyti

DĖMESIO! Nepamirškite baterijų!
2. Atsiranda toks vaizdas. Nuotolinio valdymo
pulto rodyklėmis pažymėtais mygtukais pasirinkite meniu kalbą ir paspauskite OK.

3. Instaliavimas prasideda. Spauskite OK.

4. På det næste skærmbillede skal du vælge
Kitame ekrane reikia pasirinkti, kurioje
valstybėje instaliuojamas skaitmeninis imtuvas. Nuo to priklausys tokie parametrai kaip
kalba, laikas ir imtuvu gaunama informacija.
Nuotolinio valdymo pulto mygtukais pasirinkite
Lietuva ir paspauskite OK.

5. ”Palydovinės antenos instaliavimas” nurodo,
kaip konfigūruoti imtuvą. Čia vietoj ”Vieno
LNB” pasirinkite DiSEqC, kadangi turite kelis
LNB. Atsiranda užrašas LNB Index.
LNB Index – tai jūsų LNB išvardijimas, ir juos
galima perjunginėti. Patartina LNB nustatyti
tokia tvarka:

LNB Nr. 1 pavyzdys, Thor:

6. ”Palydovinės antenos reguliavimas” rodo, kokio
stiprumo signalas ateina iš atitinkamo palydovo.
Taip pat čia matyti LNB Indeksas, ir čia galima
perjunginėti nuo 1 iki 4 numerio bei kontroliuoti ir nustatyti kiekvieną LNB atskirai. Žalioji
juosta – signalo stiprumas – turi viršyti 30 %,
o raudonoji – signalo kokybė – turi būti 100%.
Jei nematyti jokio signalo, reikia nustatyti
palydovinę anteną taip, kad būtų pasiekti minėti
dydžiai.

Lietuviu

imtuvą mygtuku, esančiu ant imtuvo priešakio,
arba nuotolinio valdymo pulto pačiame viršuje,
dešinėje esančiu mygtuku.

LNB Index 1 = Thor 1° W LNB tipas -universalus
LNB Index 2 = Sirius 5° E LNB tipas -universalus
LNB Index 3 = Hotbird 13° E LNB tipas -universalus
LNB Index 4 = Astra 19,2° E LNB tipas -universalus

LNB Fremføring bør sættes til "Auto".
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8. Imtuvas kanalų ieško automatiškai. Aptiktų
kanalų skaičius gali įvairuoti.

LNB Nr. 2 pavyzdys, Sirius

7. Det er nu tid til at lave en kanalsøgning. For at
Perėję per visus turimus LNB, - 1, 2, 3 ir t.t.,
spauskite OK. ”Kanalų nustatymas”. Dabar
galima ieškoti kanalų. Viasat kanalams aktualūs
nustatymai parodyti ekrane (nustatyti iš anksto).

9. Kai kanalų paieška baigta, spauskite OK.

Pradėkite ieškoti Viasat kanalų, pasirinkę
instaliavimo tipą ”Tinklas” palydove Sirius ir
paspauskite OK. Šie kanalai išsaugomi kanalų
pozicijose nuo 1 iki 500.
Lietuviu

10. Kanalus imtuvas išsaugo. Kai tai padaryta,
atsiranda žemiau parodytas vaizdas. Spauskite
OK.
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Viasat pagrindiniu paketu iki gaudami kortelę,
vadovaukitės nurodymais ekrane.

13. Jei turite 4 LNB, kanalų sąrašas susidarys iš
maždaug 3000 kanalų. Kad būtų lengviau,
siūlome susidaryti mėgstamų kanalų sąrašą,
žr. Naudojimo instrukcijos 27 psl. Kai kanalų
paieška baigta, spauskite OK.

12. Imtuvas ieško per visus palydovus iš LNB
indekso 1-4 ir išsaugo likusius kanalus pozicijose nuo 500-osios ir aukščiau.

14. Skaitmeninio imtuvo instaliavimas baigtas.
Paštu gavę Viasat at kortelę, į imtuvo kortelės
skaitytuvą kiškite ją metalo mikroschema į
apačią ir į priekį. Jei norite laikinai naudotis

15. Užsiregsitravę telefonu, palikite aukščiau
nurodytą ekraną. Vaizdas atsiras maždaug po 5
minučių.

Lietuviu

11. Ieškant kanalų iš kitų palydovų reikia išsikviesti
pagrindinį meniu ir pasirinkti NustatymaiKanalų nustatymas-Kanalų diegimas.
Instaliavimo tipą pasirinkti ”ieškoti”, o palydovo pavadinimą ”Visi”. Spauskite OK.
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VIASAT ГОВОРИТ ВАМ «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ» И ПОЗДРАВЛЯЕТ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ РЕСИВЕРА
THOMSON DSI 4200.
Чтобы получить быстрый доступ к телеканалам, ресивер должен быть правильно установлен. Эта инструкция поможет вам сделать это шаг
за шагом. В первую очередь, нужно подсоединить ваш ресивер к телевизору, параболической антенне и, возможно, к видеомагнитофону,
как указано ниже.

Шаг 1. Подсоединение ресивера.
Как соединить ваш ресивер с
параболической антенной и телевизором

Подсоединение ресивера к антенне,
телевизору и видеомагнитофону.

Шаг 2. Определение наличия у вас
одной или больше LNB
Следующим шагом нужно определить,
имеются ли на вашей «тарелке» одна, две
или более микроволновых антенн (LNB). Это
влияет на параметры, которые вы будете
выставлять при установке ресивера.
«Тарелка» с одной микроволновой антенной
(LNB). См. страницу 45 этой инструкции

1. Присоедините кабель от параболической
антенны к разъему LNB 13V/18V DC.
2. Соедините предоставленным кабелем
SCART разъем на ресивере, отмеченный
«TV», с соответствующим разъемом в
телевизоре.
Pуccкий

3. Соедините предоставленным телефонным
кабелем разъем на вашем ресивере,
отмеченный
«MODEM», с ближайшим разъемом
телефонной линии.
4. Присоедините электрический кабель
вашего ресивера, отмеченный 12V DC IN, к
ближайшей электрической розетке.
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1. Присоедините кабель от параболической
антенны к разъему LNB 13V/18V DC.
2. Соедините предоставленным кабелем
SCART разъем на ресивере, отмеченный
«TV», с соответствующим разъемом в
телевизоре.
3. Соедините кабелем SCART разъем на
ресивере, отмеченный «VCR», с разъемом
SCART на вашем видеомагнитофоне
(кабель SCART не прилагается).
4. Соедините предоставленным телефонным
кабелем разъем на вашем ресивере,
отмеченный «MODEM», с ближайшим
разъемом телефонной линии.
5. Присоедините электрический кабель
вашего ресивера, отмеченный 12V DC IN,
кближайшей электрической розетке.

Иллюстрация
1. «Тарелка» с
микроволновой
антенной (LNB)

Иллюстрация 2.
«Тарелка» с двумя
микроволновыми
антеннами (LNB)

«Тарелка» с несколькими микроволновыми
антеннами (LNB). См. страницу 46 этой
инструкции.

Шаг 3. Установка ОДНОЙ
микроволновой антенны (LNB).

установлены заводские параметры Viasat (как
показано на картинке). Нажмите OK.

1. Включите телевизор и выберите
канал (AV). Если вы верно выполнили
инструкции на странице 2, ваш телевизор
должен показывать следующую картинку.
Зеленая лампочка на передней панели
ресивера должна гореть. Если горит
красная лампочка, значит, нужно включить
ресивер, нажав либо кнопку ON на
передней панели ресивера, либо правую
верхнюю кнопку на пульте дистанционного
управления. Не забудьте вставить в пульт
батарейки.

Следующим будет экран «Настройка антенны».
Здесь определяется, насколько хорош ваш
сигнал со спутника SIRIUS. Зеленая полоска
указывает, что электрическое напряжение
должно превышать 30%, красная полоска – что
качество сигнала должно быть 100%. Если
никакие параметры не указаны, то «тарелку»
нужно перенаправить, чтобы получить
упомянутые параметры. Когда это сделано,
нажмите ОК.

Pуccкий

2. Появится следующая картинка.
Используя кнопки со стрелками на пульте
дистанционного управления, выберите
желаемый язык меню и нажмите на пульте
кнопку ОК.

На следующем экране выберите, в какой
стране происходит установка ресивера.
Это влияет на язык, время и некоторую
информацию, высвечиваемую ресивером.
Выберите Эстония/Латвия/Литва/Россия,
используя кнопки со стрелками на пульте
дистанционного управления. Нажмите ОК.

3. Начнется основной процесс установки.
Нажмите ОК.

Теперь на экране появится картинка
«Параметры антенны», где будут определяться
настройки ресивера. На ресивере
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Следующая картинка показывает, как искать
каналы, транслирующиеся со спутника
SIRIUS. Чтобы получить каналы Viasat,
установите параметры, как на картинке внизу
(заводские параметры Viasat). Нажмите ОК.

Теперь каналы будут сохранены в ресивере,
и когда этот процесс завершится, на экране
появится следующее изображение. Нажмите
ОК.

Когда вы зарегистрируетесь у Viasat
по телефону, пусть ресивер остается
включенным с указанной выше картинкой. В
течение 5 минут вы получите изображение.
TV3 Danmark
TV3 +
DR1
DR2

Ресивер автоматически ищет каналы. Число
найденных каналов может различаться.

Шаг 3. Установка двух и более
микроволновых антенн LNB
(Несколько микроволновых антенн
= DiSEqC).
Pуccкий
Когда поиск каналов завершен, нажмите ОК.
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Установка вашего ресивера завершена. Когда
вы получите по почте свою SIMкарту каналов, вставьте ее в ресивер
– золотым чипом вниз и от себя.

Если вы используете более одной LNB,
вам нужен переходник DiSEqC. Его цель
– сообщать ресиверу, с какой LNB он должен
получать информацию в зависимости от того,
что за канал вы смотрите.
Включите телевизор и выберите канал (AV).
Если вы верно выполнили инструкции на
странице 2, ваш телевизор должен показывать
следующую картинку. Зеленая лампочка на

передней панели ресивера должна гореть.
Если горит красная лампочка, значит, нужно
включить ресивер, нажав либо кнопку ON
на передней панели ресивера, либо правую
верхнюю кнопку на пульте дистанционного
управления. Не забудьте вставить в пульт
батарейки.

микроволновой антенны (LNB). После этого
вы увидите еще одну строчку со словами
LNB Index. LNB Index помогает выставить
количество ваших микроволновых антенн
(LNB), чтобы каждую можно было установить
отдельно. Рекомендуется устанавливать ваши
LNB в таком порядке:

Появится следующая картинка.
Используя кнопки со стрелками на пульте
дистанционного управления, выберите
желаемый язык меню и нажмите на пульте
кнопку ОК.
На следующем экране выберите, в какой
стране происходит установка ресивера. Это
влияет на язык, время и информационные
параметры вашего ресивера. Выберите
Эстония/Латвия/Литва/Россия,
используя кнопки со стрелками на пульте
дистанционного управления. Нажмите ОК.

LNB Index 1 =

Thor 1° W

LNB тип –
универсальный

LNB Index 2 =

Sirius 5° E

LNB тип –
универсальный

LNB Index 3 =

Hotbird 13° E LNB тип –
универсальный

LNB Index 4 =

Astra 19,2° E

LNB тип –
универсальный

Питание LNB должно стоять на
«Автоматически».
Пример для LNB 1, Thor:

Pуccкий

Теперь начинается установка. Нажмите ОК.

«Параметры антенны» определяют настройки
ресивера. Выберите DiSEqC вместо «Одна
LNB», поскольку у вас больше одной

«Настройка антенной системы» показывает,
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насколько хорош ваш сигнал с каждого из
спутников. Здесь можно пройти по LNB от
первой до четвертой, чтобы проверить и
настроить каждую отдельно. Зеленая полоска
указывает, что электрическое напряжение
должно превышать 30%, красная полоска
– что качество сигнала должно быть 100%.
Если никакие параметры не указаны, то
спутниковую «тарелку» нужно перенаправить,
чтобы получить упомянутые параметры. Когда
это сделано, нажмите ОК.

Теперь вы установили LNB 1, 2, 3 и т.д.
Нажмите ОК.

«Настройка каналов» - пришло время для
поиска каналов. Параметры, подходящие для
каналов Viasat, указаны на картинке внизу
(заводские параметры Viasat). Начинайте
поиск каналов Viasat, выбрав тип установки
«Сеть» для спутника Sirius, нажмите ОК. Эти
каналы будут расположены на позициях 1500.

Ресивер автоматически ищет каналы. Число
найденных каналов может
различаться.

Когда поиск каналов завершен, нажмите ОК.

Пример для LNB nr 2, Sirius

Pуccкий
Теперь каналы будут сохранены в ресивере,
и когда этот процесс завершится, на экране
появится следующее изображение. Нажмите
ОК.
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Когда вы получите по почте свою SIM- карту
каналов, вставьте ее в ресивер – золотым
чипом вниз и от себя. Если вы хотите
получить временный доступ к некоторым
частям основного пакета Viasat прежде, чем
получите SIM-карту, следуйте инструкциям на
экране внизу.

Чтобы искать каналы с других спутников,
нужно снова войти в основное меню и
выбрать «Параметры – Параметры каналов –
Параметр каналов». Выберите тип установки
«Поиск» и имя спутника «Все». Нажмите ОК.

Если у вас 4 микроволновые антенны
(LNB), в вашем списке будет порядка 3000
каналов. Чтобы справиться с таким большим
количеством, мы рекомендуем создать
список предпочитаемых каналов (см.
страницу 27 «Инструкции владельца»). Когда
поиск каналов завершен, нажмите ОК.

Pуccкий

Когда вы зарегистрируетесь у Viasat
по телефону, пусть ресивер остается
включенным с указанной выше картинкой. В
течение 5 минут вы получите изображение.

Теперь ресивер будет искать все спутники,
указанные в качестве LNB Index от 1 до 4,
и установит все найденные таким образом
каналы на позиции после 500.

Установка вашего ресивера завершена.
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