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Naladění programů na přijímači Topfield SBI-2050 

 

Postup pro: 

1.  naladění programů z nového transpondéru (frekvence) 

2.  úpravu pořadí programů 

3.  uložení uživatelských nastavení 

1. Naladění programů z nového transpondéru 

Z důvodu rozšiřování kapacity satelitního vysílání dochází k přidávání nových transpondérů nebo ke změnám 
jejich parametrů. Tyto parametry obvykle nejsou přednastaveny v seznamu frekvencí ve vašem přijímači, takže 
nové programy vysílané z této frekvence přijímač nenaladí automaticky.  

Seznam aktuálně nastavených frekvencí ve vašem přijímači, najdete v části  MenuMenuMenuMenu > InstalaceInstalaceInstalaceInstalace > SAT/TP EditaceSAT/TP EditaceSAT/TP EditaceSAT/TP Editace 
>    FrekvenceFrekvenceFrekvenceFrekvence > OKOKOKOK. 

Nastavení pro naladění programů na novém transpondéru můžete provést manuálně dle dále uvedeného 
postupu nebo pohodlně nahráním konfiguračního souboru do přijímače přes USB disk (více informací najdete 
na www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/televize/ke.stazeni). 

Pro manuální přidání transpondéru si nejprve zjistěte jeho parametry. Aktuální parametry všech programů  
T-Mobile Televize najdete na www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/televize/ke.stazeni pod odkazem „Programová 
mapa“.  

Příklad potřebných parametrů pro nový transpondér: 

Název satelitu: Astra 3Astra 3Astra 3Astra 3    (23,5°E)(23,5°E)(23,5°E)(23,5°E) 
Frekvence:  11112222    525525525525    MHzMHzMHzMHz 
Přenosová rychlost: 27500 KS/s27500 KS/s27500 KS/s27500 KS/s 
Polarizace:  VertikálníVertikálníVertikálníVertikální 
Modulace:  DVBDVBDVBDVB----SSSS 
FEC:  AutoAutoAutoAuto    nebo 3333////4444 

Zapněte váš přijímač a stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko MenuMenuMenuMenu....  Dále zvolte InstalaceInstalaceInstalaceInstalace > Vyhledávání Vyhledávání Vyhledávání Vyhledávání 
programůprogramůprogramůprogramů > Režim vyhledáváníRežim vyhledáváníRežim vyhledáváníRežim vyhledávání a směrovými šipkami ovladače nastavte hodnotu na ManuaManuaManuaManuallll. Stiskněte OKOKOKOK a 
číselnými tlačítky ovladače zadezadezadezadejte novou frekvencijte novou frekvencijte novou frekvencijte novou frekvenci    (např. 12525 MHz). Pomocí směrových tlačítek na ovladači 
pak zvolte další parametry - přenosová rychlost, polarizace, modulace příp. FEC dle zjištěných parametrů: 
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Parametry zkontrolujte a stiskněte MenuMenuMenuMenu pro uložení nastavení a přechod do předchozí nabídky. Zde zvolte 
položku Vyhledávání…Vyhledávání…Vyhledávání…Vyhledávání…. Pokud jste nastavili nový transpondér správně, přijímač naladí nové programy. 

  

 

Nově naladěné programy jsou nyní uloženy na konci seznamu vašich dříve naladěných programů. 

Pokud si přejete nově nalezené programy přesunout na jinou pozici, postupujte podle pokynů v další kapitole. 

 

 

Poznámka:Poznámka:Poznámka:Poznámka: Aktuální vysílací parametry programu můžete ověřit v menu třídění programů nebo při sledování 
daného programu (na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko „iiii“ – parametry jsou v horní části info panelu). 
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2.   Nastavení uživatelského pořadí programů 

Úpravu pořadí programů provedeme v MenuMenuMenuMenu > Editace programůEditace programůEditace programůEditace programů > Třídění Třídění Třídění Třídění programůprogramůprogramůprogramů.  
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Zvolte PřesunPřesunPřesunPřesun a stiskněte OKOKOKOK. Dostanete se do pravého okna se seznamem programů. Pomocí směrových 
kláves najeďte na vybraný programnajeďte na vybraný programnajeďte na vybraný programnajeďte na vybraný program z nově naladěných (na konci seznamu). 

    

 

Opět potvrďte OKOKOKOK a takto označený program směrovými klávesami na dálkovém ovladači    přesuňtepřesuňtepřesuňtepřesuňte na na na na 
požadovanou pozicipožadovanou pozicipožadovanou pozicipožadovanou pozici (na začátek seznamu, kde již máte daný program s původně vysílanou frekvencí). Následně 
potvrďte OKOKOKOK. 
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Pokud si přejete přesunout další programy z konce seznamu, výše popsaný postup opakujte. 

 

Pokud si přejete některý program ze seznamu odstranit, zvolte MenuMenuMenuMenu > EdiEdiEdiEditace programůtace programůtace programůtace programů > Třídění programůTřídění programůTřídění programůTřídění programů > 
VymazáníVymazáníVymazáníVymazání > OKOKOKOK. Dostanete se do pravého okna se seznamem seřazených programů. 
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Zvolte program, který chcete ze seznamu odstranit a potvrďte OKOKOKOK (název programu změní barvu na oranžovou). 
Stiskněte červené tlačítkočervené tlačítkočervené tlačítkočervené tlačítko, ujistěte se, že chcete označený program odstranit a potvrďte AnoAnoAnoAno. V případě potřeby 
postup opakujte. Tlačítkem EXITEXITEXITEXIT menu opustíte. 

    

 

3.   Uložení uživatelských nastavení 

Po provedení změn doporučujeme uložení uživatelských nastavení pro možnou pozdější obnovu.  

Pro zálohování uživatelských dat zvolte MenuMenuMenuMenu > Instalace Instalace Instalace Instalace  > Obnovení systémuObnovení systémuObnovení systémuObnovení systému > Uložit systémová data. Uložit systémová data. Uložit systémová data. Uložit systémová data. Budete 
požádáni o potvrzení. Pokud zvolíte Ano, uživatelská data budou uložena. Případná předchozí záloha bude 
přepsána.  

 


