HD 7400 CI
Důležité-od sw 103.03 z

18-02-2009 nelze použít původní setting (uspořádání programů)
Použijte setting vložený v sw přijímače ( A1 + H ) nebo si vytvořte nový !
Před každou aktualizací sw proveďte zálohu settingu na USB flash, pak proveďte nastavení
od výrobce (kombinace Ano-Ano-Ano-Ne), nahrajte sw a pak obnovte uložený setting z
USB flash (přípona UDB)

Zálohování settingu na USB flash:MENU-Rozhraní-USB-tlač. Info a počkat 1-2min na hlášení File create
Obnovení settingu z USB flash:

complete
MENU-Module-USB-najet na UDB – OK – potvrdit Ano (Ja) – OK –
počkat na restart přijímače

V případě náhodného mazání settingu zkuste nahrát přes RS232 pomocí programu STB_Link_2.03
orig. sw do přijímače z 11-11-2008 a pak proveďte nastavení od výrobce. Potom nahrejte sw
18-02-2009,nastavení od výrobce a setting 2009_orig.SAT

Hesla:-MASTER = 7400
-pro funkce v MENU = 7400 nebo 0000 (7400 změňte v MENU -Rodičovský zámek na jiné)
-pro vyvolání Cas: MENU - Rozhraní - Síť červené tl. + 7771
( pro vyvoláni E*U: MENU – Rozhraní – Cas – OK a na prvním řádku ZAPNUTO )
-pro vyvolání SKRYTÝCH KANÁLŮ- vyvolejte pomocí OK seznam kanálu + červené
tlačítko RECORD + 7771
-pro skrytí SKRYTÝCH KANÁLŮ opakujte předchozí (RECORD + 7771)
(SKRYTÉ KANÁLY nastavíte v MENU-Kanál/PVR-Kontrolá kanálů- OK-Schovej kanál)

Ztmavení/zesvětlení displeje (jen v některých sw):
Ztmavení=MENU-Rozhraní-CAS-COM Port=,Xcrypt,HSIC,HSIC Gbox, HomeShare +Uložit
Zesvětlení=MENU-Rozhraní-CAS-COM Port=žádný + Uložit

Přepracováno MENU - STB Status - Tovární nastavení: (důležitá změna)
- zvolíte-li ANO v řádku 5 Chceš nastavit kanály od výrobce - vyvolá se setting z sw Astra1 a Hotbird
- zvolíte-li NE v řádku 5 Chceš nastavit kanály od výrobce - otevře se podmenu na řádku 1 až 4:
1: Systémová data:ANO=inicializace MENU od výrobce, NE=zůstane zachované Vaše nastavení
2:Satelitní data:

ANO=inicializace prázdné databáze

NE=otevře se 3 řádek TP data:

3: TP data:

ANO=inicializace TP od výrobce družice zůstanou zachovány, funguje pouze s
neupraveným settingem od výrobce (jinak se vyvolají chybné TP)
NE=otevře se řádek 4 Data kanálů

4: Data kanálů:

ANO=výmaz všech programů

NE= žádná změna

Doporučené nastavení před nahráním Vašeho settingu je 1=ANO 2=ANO 3=ANO 4=ANO 5=NE

