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1. Receptorul dumneavoastra satelit

1.1 Panoul din fata a receptorului
1.   Displayul VFD: va afisa numele programului can acesta este selectat in 
meniu sau ora exacta atunci can receptorul este pe OFF (stins)
2.   V.F.D.
3.   Canale: pentru a creste sau descreste numarul canalului
4.   Power: acest buton va permite sa da-ti drumul sau sa inchideti receptorul
1.2 Panoul din spate a receptorului
1.   Intrare IF (950-2150 MHz) si Loop
2.   L&R outputs: iesiri stanga , dreapta pentru a conecta rec. la un sistem audio
3.   Ieisre video: pentru a va conecta receptorul la TV sau la VCR
4.   SCART VCR: pentru a va conecta receptorul la VCR
5.   SCART TV: pentru a va conecta receptorul la TV
6.   Port serial: rezervat pentru aplicatii de service
7.   Power: pentru a muta receptorul pe ON(deschis) OFF(inchis)
1.3 Telecomanda
1.   Standby: apasati aici pentru a schimba pe standby sau pe on
2.   Cifre numerice: apasati un numar pentru a avea acces direct la un canal sau 
pentru a introduce cifre in meniurile folosite
3.   Ok/Menu: pentru accesare meniul principal sau selectare submeniu din 
Menu
4.   Volum/stanga, dreapta chei de navigare: ajuta la schimbarea nivelului de 
volum sau mutarea selectiei in meniuri
5.   CH+Page up: pentru a accesa lista de canale si a schimba pagina in lista de 
programe
6.   Fav: pentru afisarea listei de programe favorite
7.   P.Guide: pentru acesarea ghidului de programe
8.   Zoom: va permite focalizarea prin zoom pe o anumita portiune a imaginiii
9.   Radio: apasati pentru a avea acces la lista de programe radio
10. Vest(albastru): cand sunte-ti cuplati la o antena moorizata apasati-l pentru a 
muta antena spre vest
11. Stergerea/focus key: va permite sa adaugati un buchet sau un canal
12. LANG(verde)/LocSat: va permite sa alegeti o limba in cazul in care 
programul confera transmisie in mai multe limbi
13. ADD/EAST: permite adaugarea unui canal sau a unuiu buchet si mutarea 
antenei spre est atunci cand aceasta este motorizata
14. Mute: inchide sunetul
15. AUDIO: afiseaza egalizatorul audio
16. LIST: pentru acesarea listei principale de buchete si programe



17. INFO+: cand va aflati in ghidul de programe apasati aici pentru a vizualiza 
informatii aditionale despre programe
18. CH-/Pagina jos: pentru acesarea canalelor anterioare din lista sau pentru 
schimbarea datelor din meniuri
19. Navigare: va permite navigarea printr-un meniu sau lista si puteti accesa 
direct la lista de programe favorite
20. ESC/TXT: va permite iesirea dintr-o functie sau revenirea la meniul anterior
21. TV/SAT: folositi aceasta tasta pentru a trece de pe TV pe satelit sau invers
2.   Inainte de a va conecta receptorul verificati urmatoarele:
      - nu umblati in receptor atunci cand acesta este conectat la o sursa de 
alimentare.
      - nu puneti obiecte in jurul sau pe recptor pentru a mentine o ventilare 
corespunzatoare
      - asezativa receptorul pe o suprafata solida si stabila
      - verificati daca voltajul sursei corespunde cu voltajul receptorului
      - nu folositi alimentari multiple pentru receptor
      - niciodata nu va curatati receptorul cand e conectat la o sursa de energie, 
nu folositi carpe umede sau alte materiale pentru a va sterge receptorul
      - daca nu folositi receptorul pentru o perioada mai lunga de timp va 
recomandam decuplarea acestuia de la sursa
3.   De luat in calcul
      Pentru a beneficia in intregime de receptorul dumneavoastra este 
importatnta cuplarea acestuia in mod corespunzator
      La prima pornire receptorul dumneavoastra va porni in meniul principal
Inainte de a instala programe trebuie sa setati parametrii locali
4.   Parametrii locali
      - Apasati Menu/Ok pentru acesare meniul principal
      - Selectati meniul Options folosind tastele +/- si apasati Ok
      - Selectati Local Parametres folosind +/- si apasati Ok
      - Folositi tastele de navigare +/- pentru a selecta parametrii si CH+/CH- 
pentru a adauga valorile
      - mutati pe LATITUDE si introduceti valorile
      - mutati pe LONGITUDE si introduceti valorile. Pentru a le cunoaste 
consultati un atlas
      - mutati pe LOCAL DATE si introduceti fata folosind tastele numerice
      - mutati pe LOCAL TIME si introduceti ora exacta folosind tastele numerice
      - mutati pe MENIU LANGUAGE si alegeti limba de traducere a meniului
      - mutati pe AUDIO LANGUAGE si selectati limba de traducere (in cazul in 
care canalul transmite programul tradus in mai multe limbi)
      Apasati tasta OK pentru confirmare.
5.   Instalare
5.1 Instalare cu antena fixa



      - apasati MENU pe telecomanda
      - selectati INSTALATION si apasati OK pentru confirmare
      - selectati ANTENNAS AND SATTELITE PARAMETRES si apasati OK 
pentru confirmare mutati cursorul pe INSTALATION TYPE si selectati 
INDIVIDUALLY FIXED apasand CH+ si CH-
      - mutati pe NUMBER OF ANTENNAS si selectati numarul LNB-urilor sau 
antenelor in concordanta cu instalatia pe care o aveti
      In caz de receptii multiple LNB-ul dumneavoastra poate fii alimentat extern:
      - mutati pe LNB POWER SUPPLY si selectati YES
      - apasati OK pentru a confirma tipul instalatiei, numarul de LNB-uri.
      Un nou panou va aparea. In acest meniu trebuie sa selectati ce sateliti doriti 
sa receptionati.
      - selectati satelitul folosind tastele +/- si confirmati selectia folosind CH+ si 
CH- (Yes trebuie selectat pentru fiecare satelit in parte).
      Numarul satelitilor selectati nu poate depasii numar exact al LNB-urilor.
      O data ce ati selectat satelitii pe care doriti sa-i receptionati, apasati OK 
pentru confirmare
      O noua fereastra va aparea unde trebuie sa selectati tipul LNB-ului 
deasemenea si accesoriile folosite in instalatia externa.
      - selectati antena pe care doriti sa o setati si alegeti tipul LNB-ului folosit 
(UNIVERSAL 1, UNIVERSAL 2, C BAND, folosind CH+ si CH-. Apasati
OK. Apasati pentru a confirma.
      Acum veti accesa un nou meniu care va permite sa verificati nivelul de 
semnal primit de la fiecare antena si LNB, printr-un indicator de semnal.
      - Folositi +/- pentru a selecta antena careia doriti sa-i verificati nivelul de 
semnal si folositi CH+/CH- pentru a selecta satelitul corespunzator. Antena se 
va roti pentru a ochi fiecare satelit care a fost selectat ca activ. Dupa ce toti 
parametrii au fost introdusi, calitatea semnalului va fii aratata de un indicator de 
semnal. Apasati OK pentru confirmare.
      (1): O frecventa de referinta pentru fiecare satelit este cea din fabrica menita 
sa masoare nivelul de semnal, pentru a o modifica urmati urmatoarele:
      - apasati tasta LOCSAT
      - selectati FREQUENCY si introduceti frecventa corespunzatoare
      - selectati RATE si introduceti rata de simbol corespunzatoare
      - apasati OK pentru confirmarea noilor parametrii
      De acum puteti continua prin cautarea automata.
5.2 Instalare cu antena motorizata
      Receptorul dumneavoastra va permite sa controlati toate motoarele DiSEqC 
ca (ASTON TracSAT) deasemenea si actuatorul standard de 24-36 V sau 
motorul orizont la orizont folosind interfata SatSeeker de la Aston.
      Folosirea motorizarii DiSEqC
      Pentru o intelegere corespunzatoare a acestui tip de motorizare va rugam 



sa va referiti la manualul motorului TracSat DH 12 sau DH 23.
      Daca folositi Aston SatSeeker DS100 sau DS200 va rugam sa folositi 
manualul inainte de conectarea la receptor.
      Inainte de orice folosire a instalatiei motorizate, asigurativa ca motorul este 
setat corespunzator.
      Va recomandam ajutorul unui instalator autorizat, profesionist.
      Folosirea motorului DiSEqC
      - apasati MENU la telecomanda
      - selectati INSTALLATION si apasati OK pentru confirmare
      - selectati ANNTENAS AND SATELLITE PARAMETERS. Apasati OK pentru 
confirmare.
      - selectati INSTALATION TYPE, apasati CH+/CH- pentru a alege 
MOTORIZED, apasati OK pentru confirmare.
      - apasati CH+/CH- si alegeti tipul LNB-ului. Apasati OK pentru confirmare
      - folositi +/- pentru a selecta, accesa urmatoarele optiuni si modifica 
parametrii corespunzatori
      - POINTING
      - SATTELITES ACTIVATION
      - LIMITS CALCULATION
      - RESET AND CENTERING
      - SAVE AND QUIT
      Calcularea limitelor
      Este necesar si recomandat sa va setati limitele motorului pentru a evita 
deteriorarea lui si a antenei.
      Asigurativa ca nu exista obiecte care pot oprii miscarea antenei spre limitele 
sale Est/Vest (+60/-60)
      Va recomandam instalarea antenei cu ajutorul unui profesionist.
      - selectati LIMITS CALCULATION si apoi apasati OK pentru confirmare
      - selectati NO daca nu doriti sa activati limitele si apasati OK
      - apasati OK pentru a seta limita Est apoi apasati butonul rosu pana cand ati 
ajuns pe limita Est
      - apasati OK pentru confirmare
      - apasati OK pentru a seta limita Vest apoi apasati butonul albastru pana 
cand ati ajuns pe limita Vest
      - apasati OK pentru a confirma.
Apasati Esc pentru a reveni la meniul precedent si apoi salvati noii parametri.
      Reset si centrare
ATENTIE!
      Doar un specialist poate efectua acest lucru pentru a evita deteriorarea 
motorului.
      Functia de centrare va permite sa pozitionati motorul pe pozitia unui satelit 0 
sau sa reveniti la setarile de fabrica.



      - mutati pe RESET AND CENTERING folosind +/- si apasati OK
      - selectati CENTERING daca doriti sa pozitionati motorul pe pozitia 0 apoi 
apasati OK pentru confirmare
      - selectati AUTOMATIC RESET daca doriti sa setati motorul pe pozitia 0, si 
apasati OK pentru confirmare
      - selectati MANUAL RESET daca doriti sa setati motorul pe pozitia 0, si 
apasati OK pentru confirmare
      Ochirea
      Selectati POINTING si apasati OK.
      De acum functia LocSat este activa.
(1) Un nou meniu va aparea in care trebuie sa selectati satelitii doriti 
corespunzatori care vor fii referinta pentru ajustarea motorului.
Satellite
Position
Frequency
Rate
Polarisation
PID Video
PID Audio
Localisation
      Apasati CH+/CH- pentru a selecta satelitul dorit ca referinta
      - Puteti modifica parametrii de asociere, faceti referire la o revista actuala de 
specialitate.
      - Daca motorul dumneavoastra este un Aston DH12 sau Aston DH23 
selectati Automatic pentru localizare folosind CH+/CH- apoi apasati OK pentru 
confirmare. In aceasta optiune cautare locatiei satelitului este complet automata. 
In caz ca nu reusiti verificati din nou instructiunile din manual.
      - Daca motorul dumneavoastra nu este un Aston selectati Manual Mod si 
apasati OK pentru confirmare. In acest mod trebuie sa localizati manual 
satelitul. Motorul va incepe sa se miste intr-o directie. Asteptati pana acesta se 
opreste si utilizati EAST sau WEST pentru a gasii satelitul de referinta.
      - O data ce ati gasit satelitul dorit un semnal va aparea in indicatorul de nivel
(2) Apasati OK daca doriti sa alegeti un alt satelit si verificati noua pozitie de 
ochire.
(3) Sau apasati OK pentru a continua.
      Recalcularea pozitiilor satelitilor
Daca folositi receptorul pentru prima trebuie sa recalculati pozitiile satelitilor 
imediat dupa ajustarea pozitiei antenei. Va recalcula imediat pozitiile celorlalti 
sateliti in concordanta cu pozitiile celorlalti sateliti
      - Selectati RECALCULATE THE SATELLITE POSITIONS apoi apasati OK
B-Salvarea pozitiei satelitului
      Cand ochirea unui singur satelit trebuie modificata si salvata separat fara sa 



afecteze pozitiile celorlalti sateliti, aflate in memorie, mergeti pe SAVE CURENT 
SATELLITE POSITION si apasati OK
      C-Iesire fara a salva
      Mergeti pe pozitia QUIT WITHOUT SAVING si apasati OK
      - Mutati pe SATELITE ACTIVATION apoi apasati OK
Mutati pe lista de sateliti folosind +/- pentru a selecta satelitul dorit si apasati 
CH+/CH pentru a confirma alegerea facuta. Toti satelitii marcati cu YES vor fii 
folositi in timpul scanarii de canale.
     - Apasati OK pentru confirmarea satelitilor selectati
     - Mutati pe SAVE AND QUIT apoi apasati OK pentru a confirma setarile.
     5.3 Instalare in IF la IF (statie comunitara)
     - Apasati Menu
     - Selectati INSTALLATION si apasati OK
     - Selectati ANTENNAS AND SATELLITE PARAMETRES apoi apasati OK
     - Mutati pe INSTALATZION TYPE si apasati CH+/CH- <<SMATV IF-IF 
TYPE>>
     - Mutati pe LNB POWER SUPPLY si apasati CH+/CH- pentru a selecta 
YES/NO depinzand de instalatie

Apasati OK



Instalare automata a canalelor

 6.1 Actualizare simbol rate

− Apasati MENU la telecomanda

− Selectati INSTALLATION si 
apasati OK

− Selectati SYMBOL RATE UPDATE 
si apasati OK pentru confirmare

− Selectati satelitul corespunzator

− Apasati </> pentru a va muta pe 
SYMBOL RATE FOR SCANNING. 
Aveti de ales intre 1-8 rate symbol 
pe satelit. Fiecare SYMBOL RATE 
poate fii activat sau dezactivat. De 
fiecare data cand un SYMBOL 
RATE este activ pentru satelitul 
selectat, acesta va fi folosit in 
cautarea automata

− Apasati +/- pentru a reveni la lista 
de sateliti

− Repetati aceasta operatiune 
pentru fiecare satelit pe care doriti 
sa-l scanati

− Apasati OK pentru salvare si 
reveniti la meniul anterior



     6.2 Instalarea automata a canalelor
     - Apasati MENU la telecomanda
     - Selectati INSTALLATION si apasati OK pentru confirmare
     - Selectati AUTOMATIC SCANNING si apasati OK pentru confirmare
     - Apasati OK pentru a incepe scanarea buchetului de programe.
Puteti oricand intrerupe scanarea automata apasand ESC. Sau reveni la 
scanare apasand apoi OK sau ESC pentru oprire. Toate canalele deja gasite 
vor fii salvate.
     - Cand scanarea este completa apasati ESC pentru salvare si revenire la 
meniul anterior.
     6.3 Actualizarea canalelor
     - Apasati MENU la telecomanda
     - Selectati INSTALATION si apasati OK pentru confirmare
     - Selectati CHANNELS OR BOUQHET UPDATE si confirmati cu OK
     - Selectati IN THE TELEVISION LIST si apasati OK
     - Pentru a va muta intre ferestrele de canale si buchete folositi </>
     - Pentru a sterge un canal sau un buchet apasati DELETE pentru stergere. 
Repetati pentru fiecare buchet sau canal. Apasati ESC pentru salvare si 
revenire la meniul anterior
     - Pentru a adauga un buchet selectati fereastra de buchete folosind </> 
apasati ADD(tasta rosie) introduceti parametrii corespunzatori si apasati OK.
Noul buchet va fii adaugat in lista daca va fii gasit. Daca acesta exista vor fii 
adaugate doar canalele noi gasite
     - Pentru a adauga un nou canal selectati lista de canale, apasati ADD(tasta 
rosie) introduceti parametrii corespunzatori si apasati OK. Noul canal gasit va fii 
adaugat in lista.
     - Pentru a muta un canal sau buchet de canale, selectati un canal sau buchet 
si apasati OK.
     Canalul sau buchetul selectat va fii afisat in culoarea verde.
     Mutati cursorul +/- pe noua pozitie si apasati OK.
     Apasati ESC pentru a salva modificarile facute.
     - Pentru a redenumi un canal selectati lista de canale apoi selectati canalul, 
introduceti noul nume tastand direct din telecomanda noul nume, confirmati cu 
OK sau renuntati cu ESC.
     - Procedati la fel pentru listele RADIO si DATA
     7. Operarea receptorului zilnic
     - Apasati CH+/CH- pentru a schimba canalele in lista principala
     - Apasati +/- pentru a schimba canalele in ultima lista favorita folosita
     - Apasati </> pentru a creste sau descreste volumul
     - Apasati METE pentru a inchide sunetul
     - Apasati FREEZE pentru a ingheta imaginea, apasati-l din nou pentru a 
reveni



     7.1 Folosirea listei de canale
     - Apasati LIST pentru a vedeam lista principala de canale
     - Selectati un canal folosind +/- si apasati OK pentru a avea acces la canal
     - Folositi CH+ si CH- pentru a va muta pagina cu pagina (10 canale pe 
fiecare pagina)
     - Folositi </> pentru a schimba buchetele
     - Folositi I+ pentru a vedea parametrii canalelor. Apasati din nou pentru ai 
ascunde
     - Apasati ESC sau LIST pentru a ascunde lista de canale.
     7.2 Folosirea listei favorite
     - Apasati FAV pentru a vizualiza ultima lista favorita folosita de programe
     - Selectati un canal folosind +/- apoi apasati OK pentru a accesa lista favorita
     - Folositi CH+/CH- pentru a va muta cu pagina din 10 in 10 canale
     - Apasati I+ pentru a vedea parametrii canalelor
     - Apasati </> pentru a schimba lista favorita
     - Apasati ESC sau FAV pentru a face lista de programe fav sa dispara
     - Folositi </> pentru a selecta alta lista favorita
     7.3 Folosirea ghidului de programe
     In timp ce va uitati la TV apasati P.GUIDE
     - Un meniu va aparea care va va oferii urm. informatii
     Local time
     Name of the program
     Starting time
     Finishing time
     Program type
     - Apasati </> pentru a obtine informatii despre urm program al aceluiasi canal
     - apasati CH+/CH- pentru a obtine informatii despre alte canale
     - Apasati OK pe canalul respectiv
     - Cand “i” clipeste inseamna ca exista informatii in plus, apasati I pentru 
citirea lor.
     - Apasati I din nou pentru a iesii din fereastra.
     - Apasati P.GUIDE inca o data pentru a iesii din ghid
     7.4 Folosirea teletextului
     - Receptorul dumneavoastra suporta orice tip de teletext chiar daca nu are 
TV-ul
     7.4.1 Tv-ul dumneavoastra nu suporta Teletext
     - Apasati TXT la receptor
     - Apasati CH+/CH- pentru a implementa sau nu paginile de teletext
     - Introduceti o pagina din telecomanda pentru a avea acces direct la ea
     - Folositi tastele colorate pentru a avea avves direct la un subiect sau 
paragraf
     - Apasati TXT din nou pentru transparenta



     - Apasati TXT inco o mdata pentru o transparenta mai accentuata
     - Apasati TXT pentru a iesi din modul teletext


