
Ladění Set Top Boxu INTEK 
Na dálkovém ovladači zmáčkněte tlačítko MENU pak několikrát tlačítko šipky VPRAVO až budete v nabídce Nastavení. 
Dále tlačítko šipky DOLU až budete na nabídce Nastavení systému, dejte tlačítko OK pak zase tlačítko šipky DOLU na 
nabídku Obnovit výrobní nastavení, stiskněte OK. 
Zadejte pin 0 0 0 0 (čtyři nuly). Stiskněte tlačítko OK. 
Asi za 30 sekund se box restartuje, pro zahájení ladění zmáčkněte OK  na nabídce Jdi. 
Pak bude box asi 5 minut ladit programy, na konci se ukáže nabídka Uložit  na které dáte tlačítko OK, tím je vše naladěno. 
 

Ladění Set Top Boxu Kaon 
Na dálkovém ovladači zmáčkněte tlačítko MENU pak několikrát tlačítko šipky DOLU na nabídku Nastavení systému. 
Zmáčkněte OK, pak několikrát šipkou DOLU na Tovární nastavení.  
Zmáčkněte OK, pak znovu OK, chvíli počkejte. 
Šipkou DOLU najeďte na nabídku Česky, zmáčkněte OK, znovu OK. 
Šipkou DOLU na Automatické vyhledávání, zmáčkněte OK, začne probíhat ladění, vyčkejte několik minut. Po naladění 
zmáčkněte OK pak znovu OK a ještě jednou OK. 
 
Ladění Set Top Box HANDAN CV-5000 CINX iL  
Na dálkovém ovladači dejte tlačítko MENU, šipkou DOLU na Systémové informace, pak stlačte  OK, šipkou DOLU na Tovární 
nastavení , zmáčkněte OK, pak šipkou VPRAVO (změna na Ano) šipkou DOLU na Spustit  a dejte OK. V Nastavení Jazyk ů 
dejte MENU, na TV výstup také MENU, v Nastavení místního času také MENU, na stránce Manuální vyhledávání také 
MENU, vyberte Automatické vyhledávání a OK. Na Frekvence od zmáčkněte OK a šipkou DOLU vyberte 306 MHz, dejte OK, 
pak šipkou DOLU na Frekvence do , zmáčkněte OK, šipkou NAHORU vyberte 610 MHz, zmáčkněte OK. Dvakrát šipkou DOLU 
na Symbol rate 2 a zmáčkněte tlačítko 0 (nula), pak šipkou DOLU na Symbol rate 3 a zase dejte 0. Šipkou DOLU na 256 
QAM, pak šipku VPRAVO (Zapnout). Dejte DOLU na Spustit vyhledávání a zmáčkněte OK, teď bude chvíli probíhat ladění. Po 
naladění zmáčkněte OK a EXIT, tím je vše naladěno. 


