RƏQƏMSAL QƏBULEDİCİLƏRDƏ
AVTOAXTARIŞ SISTEMİNİN SAZLANMASI ÜZRƏ

TƏLİMAT
Nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, 01 sentyabr 2015-ci il tarixindən CONNECT TV
abunəçiləri iki paketdə - “Standart” və əlavə olaraq təqdim olunacaq “Premium HD” paketdə
tam yüksək keyfiyyətli HD kanallar təqdim edir. Belə ki, əvvəlki kanal paketlərində olan bir
çox HD kanallar artıq “Standart” paketə daxil edilib və HD kanalların ümumi sayı daha da
artırılıb. Təqdim olunan “Premium HD” paketdə isə bütün kanallar HD keyfiyyətinə malikdir.
Standart paketdə abunəçilərə 100 kanal, “Premuim HD” paketdə isə əlavə tam HD formatında
15 kanal təqdim olunur.
Qeyd edək ki, yeni kanallar paketinə baxmaq üçün abunəçilər öz HD qəbuledicilərini
yenidən tənzimləməlidirlər.
Bunun üçün abunəçilər qəbuledici avadanlıqda 12120 MHz tezliyini şəbəkə üzərindən
axtarış etməlidirlər.
Nəzərinizə çatdıraq ki, CONNECT TV abunəçilər üçün 2 forma tünerlər mövcuddur :

1-Cİ FORMA- QIRMIZI RƏNGLI MENYU
2-Cİ FORMA- GÖY RƏNGLI MENYU
1-Cİ FORMA TÜNERLƏRIN KANAL SİYAHISI AŞAĞIDAKI ŞƏKİLDƏ BƏRPA
OLUNUR :
MENU->СИСТЕМ->ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ->ПАРОЛЬ>000000
MENU->ПОИСК ПРОГРАММ->РУЧНОЙ ПОИСК->12120MHz-СЕТЕВОЙ ПОИСК (
ВКЛ )-QIRMIZI DÜYMƏ

Ardıcıllıq şəkillərdə göstərilən kimi həyata keçirilir.
Addım 1:
Proqram menyusunun daxilində “Sistema” (Система) bölməsini seçir.

Addım 2:
Sistema bölməsində “Zavod işləmələrini bərpa etmək” hissəni seçir

Addım 3:
Açılan pəncərə 6 rəqəmli parolu (000000 ) yığır

Addım 4:
Abunəçi “Proqram” (Программа) hissəni seçir

Addım 5:
Əl ilə axtarış bölməsində “OK” əmrini verir

Addım 6:
Açılan pəncərədə “Tezlik siyahısında 12120, Şəbəkə axtarışı (Сетевой поиск) hissəsində isə «ВКЛ» əmrini
verir

Addım 7:
Kanalların axtarışı həyata keçirilir.

2-Cİ FORMA TÜNERLƏRIN KANAL SİYAHISI AŞAĞIDAKI ŞƏKİLDƏ BƏRPA
OLUNUR :
MENU-> НАСТРОЙКА->СИСТЕМ->СБРОС->ПАРОЛЬ ->371200
MENU->УСТАНОВКА-СПИСОК ЧАСТОТ->12120 MHz V 31250->NIT( ДА)-ПОИСК
Ardıcıllıq şəkillərdə göstərilən kimi həyata keçirilir.
Addım 1:
“İşləmələr” (Настройка) Menyusunda “Sistema” bölməsini seçir.

Addım 2:
Bölmədə “Sbros” hissəni seçir

Addım 3:
Açılan pəncərə 6 rəqəmli parolu (371200 ) yığır

Addım 4:
Zavod işləmələrini bərpa etmək hissəsində “OK” düyməsini sıxır

Addım 5:
Menyuda «Установка» bölməsində “Tezlik siyahısını” seçir

Addım 6:
Tezlik siyahısında 12120 MHZ tezliyini seçir

Addım 7:
Sağ tərəfdə bölmədə pəncərədə NİT hissədə “ДА” bölməsini seçir

Addım 8:
Kanalların axtarışı üçün “ПОИСК” bölməsinə daxil olunur

Addım 9:
Açılan pəncərədə Təsdiq üçün “Yadda saxlanılsın” bölməsi seçilir

Abunəçilər rəqəmsal qəbuledicilərdə kanalların siyahısının yenidən yığılması ilə bağlı
yaranan hər hansı suallarını 159 Məlumat Mərkəzinə ünvanlaya bilərlər.

