
Rövid újrahangolási útmutató Synaps CHD3100M típusú vevőkészülékhez 

 

1. Kódolt csatornák újra/hangolása (kódkártyával rendelkezőknek): 

a. A művelethez nyomja meg a távirányítóján a MENU gombot, majd a középen, kör alakban elhelyezett 

gombokkal (jobbra, balra, fel- és lefele mutató nyilak) lépjen a Telepítés menüpontjának Kézi keresés almenüjére, 

ahogyan azt a mellékelt ábrán láthatja: 

 

b. Nyomja meg az OK gombot a menüpontba való belépéshez és a következő ábra szerint állítsa be a készüléket: 

 

c. A Keresés sorba állva nyomjon OK gombot a hangolás megkezdéséhez. A művelet elvégzése után nyomja meg 

az OK gombot. A távirányítója EXIT gombját nyomogatva visszalépegethet egészen a csatornák megjelenéséig. 

 

2. Kódolatlan csatornák hangolása (kódkártyával nem rendelkezőknek): 

a. A művelethez nyomja meg a távirányítóján a MENU gombot, majd a középen, kör alakban elhelyezett 

gombokkal (jobbra, balra, fel- és lefele mutató nyilak) lépjen a Telepítés menüpontjának Kézi keresés almenüjére, 

ahogyan azt a mellékelt ábrán láthatja: 



 

b. Nyomja meg az OK gombot a menüpontba való belépéshez és a következő ábra szerint állítsa be a készüléket: 

 

c. A Keresés sorba állva nyomjon OK gombot a hangolás megkezdéséhez. A művelet elvégzése után nyomja meg 

az OK gombot. A távirányítója EXIT gombját nyomogatva visszalépegethet egészen a csatornák megjelenéséig. 

 

3. Egyetlen frekvencia hangolása: 

a. A művelethez nyomja meg a távirányítóján a MENU gombot, majd a középen, kör alakban elhelyezett 

gombokkal (jobbra, balra, fel- és lefele mutató nyilak) lépjen a Telepítés menüpontjának Kézi keresés almenüjére, 

ahogyan azt a mellékelt ábrán láthatja: 



 

b. Nyomja meg az OK gombot a menüpontba való belépéshez és a következő ábra szerint állítsa be a készüléket (a 

Frekvencia helyre billentyűzze be a távirányító segítségével a kívánt frekvenciát, esetünkben a 706000 kHz-et): 

 

 

c. Mivel ez esetben csak egyetlen frekvenciát hangolunk, a NIT paramétert állítsuk OFF állásba. 

d. A Keresés sorba állva nyomjon OK gombot a hangolás megkezdéséhez. A művelet elvégzése után nyomja meg 

az OK gombot. A távirányítója EXIT gombját nyomogatva visszalépegethet egészen a csatornák megjelenéséig. 

 

Az Synaps CHD3100M típusú set-top-box kezeléséhez további segítséget talál a honlapunkon elérhető használati 

útmutatóban.  
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