A Nat Geo WILD beállítása műholdas boxokon
Humax Box esetében:
1. lépés:
Menü gomb megnyomása után válasszuk ki az Üzembe helyezés menüpontot, (jelszó
alapbeállításban:0000) majd a 3.-dik ponton a Kézi keresésre nyomjunk egy OK gombot.
2. lépés:
lépjünk a 2. Transzponder elnevezésű menüpontra, majd nyomjuk meg az OK gombot.
3. lépés:
Ezután a legördülő listából válasszuk ki az adott frekvenciát, polarizációt,
szimbólumsebességet,
(SymbolRate) és FEC kódot tartalmazó sort: frekvencia: 12563, polarizáció (V) Szimbólumsebesség:
27500, FEC: 3 / 4, majd nyomjuk meg az OK gombot.
4. lépés:
Ugyanebben a menü részben lemenni a Keresés kis ablakra és indítsuk el a keresés funkciót az
OK gombbal.
5. lépés:
keresés végén Mentés az OK gombbal, és ezzel elmentjük a most beállítottakat.
6. lépés:
Exit
7. lépés:
OK
Ezt követően a csatorna a csatornalistában bármelyek csatornaszerkesztés menüpont alatt tudunk elvégezni.

Hyundai Box esetében:
1. lépés: Menü gomb lenyomása után válasszuk ki a Telepítés menüpontot, majd nyomjuk meg az OK
gombot.
2. lépés: Válasszuk ki ezen belül a TP szerkesztés / Keresés menüpontot, majd ismét nyomjuk meg az OK
gombot.
3. lépés: Ezen menüoldalon belül a TP frekvencia menüpontra lépve a jobbra/balra nyíllal kiválasztani:
Frekvenciát:
[10] 12563 GHz,
Polarizációt:
Függőleges-14V,
Szimbólumsebesség: 27,500 MSPS,
Keresés:
Szabad+Zavart,
Amint a fenti értékeket beállítottuk, nyomjuk meg az OK gombot, így a keresés elindul
4. lépés: Amint a keresés lefutott, annyiszor nyomjuk meg az Exit gombot, amíg a főképernyőre nem
jutunk, amelyen valószínűleg valamelyik csatorna jelenik meg. Amint ezzel megvagyunk, nyomjuk meg a
távirányítón a kék gombot, így a csatornalistába jutunk, melyben abc sorrendben lesznek felsorolva a
csatornák nevei. Itt válasszuk ki a Nat Geo WILD HU csatornát.
Ezt követően a csatorna a csatornalistában bármelyek pozícióra áthelyezhető. A számsorrendes listába a sárga
gomb segítségével tudunk belépni, majd a csatornát kiválasztva és a sárga gombot ismét megnyomva
kiválasztani és a nyilak segítségével tudjuk új pozícióba helyezni a csatornát a listán belül. A csatornát a megfelelő
helyre történő mozgatás után ismét a sárga gomb megnyomásával, tudjuk elhelyezni.

