Налаштування каналу «UA: KULTURA»
Шановний телеглядачу!
Нижче наведена інструкція з налаштування прийому каналу «UA: KULTURA » з
параметрами мовлення на супутнику AMOS 4W для тюнера Orton 4100c.
Інструкція також застосовна для більшості старих тюнерів марок «Orton», «Globo»,
«Star track», «Opticum», «OpenFox», «Tiger», «WinQuest», «Bigsat», «Chess»,
«COSMOSAT», «Digital», «YU-MA-TU», «Truman», «Frontier», «Eurosky»,
«Eurosat», «Neosat», «Joker».
1. Для налаштування параметрів прийому каналу «UA: KULTURA » натисніть клавішу
«Menu» на пульті дистанційного керування.

2. В головному меню кнопкою пульта «Вниз» спочатку виберіть меню «Інсталяція» та
натисніть «ОК».

3. Натисніть жовту кнопку пульта.

4. У пункті меню «Супутник», кнопками «Ліворуч/Праворуч» знайдіть супутник
«AMOS_4W» та натисніть зелену кнопку пульта.

5. Кнопкою «Вниз» перейдіть до пункту «Частота» та введіть цифрами «11140».

6. Кнопкою «Вниз» перейдіть до пункту «Частота символів» та введіть цифрами «30000»

7. Кнопкою «Вниз» перейдіть до пункту «Поляризація » а кнопками «Ліворуч/Праворуч»
встановити «Горизонтальна» та натисніть нижню червону кнопку пульта.
8. У меню пошуку натисніть на пульті «ОК».

9. Після проведення пошуку натискайте кнопку пульта «Exit» до виходу з меню. Перевірте
наявність каналу «UA: KULTURA » в загальному переліку каналів за допомогою
натискання кнопки «ОК» «Вверх/Вниз». Канал може знаходитись у самому кінці списку.

Налаштувавши канал «UA: KULTURA » на єкрані телеприймача ми побачимо чорний
экран, це означає що канал закодирован і треба ввести BISS ключ.
1. На пульті дистанційного керування цифровими клавішами набрати 9339 або 9766 ,
9776 , 9976 .
2.На экрані ми побачимо вікно эмулятора , за допомогою натискання кнопки «ОК»
«Вверх/Вниз» виберемо пункт KEY EDIT і натискаемо «ОК» .

3. Виберемо пункт BISS і натискаемо «ОК» .

4. Після входу в меню BISS ми будемо редагувати стрічку з KEY DATA 00 00 00 00 00 00
00 00 так званий пустий ключ .

5. Натискаємо красну кнопку на пульті дистанційного керування і цифровими клавішами
набираємо 10 06 10 11 07 12 або 10 06 10 26 11 07 12 2a. і натискаємо «ОК» . За
допомогою клавіш «C»- можемо редагувати ключ . «D»-добавити ключ .«E»- видалити
ключ.

6. За допомогою клавіши «EXIT» виходимо з меню BISS
На єкрані телеприймача ми побачимо картинку телеканалу «UA: KULTURA » .

