Oppdatering Canal Digital kanalliste
OBS! Dette gjelder kun modellene SNC10 15, SNCB29 15, SNCB30 15
Modellbetegnelsen står øverst i høyre hjørne på merkelappen bak på apparatet.
Av og til endres kanallisten hos Canal Digital. Da må denne oppdateres manuelt. Som alt annet er
dette enkelt når en vet hvordan dette gjøres. Følg denne oppskriften punkt for punkt.
For å vite data som skal legges inn, gå til WEB-siden for satellitten:
http://www.telenorsat.com/broadcast/tv-radio-channel-listings/
Ha denne tilgjengelig enten på skjerm eller skriv den ut.
Skru på TV. Trykk meny, trykk piltast nedover og gå til Kanal. Trykk piltast høyre og deretter nedover
til land. Trykk OK, trykk piltast nedover til du kommer til Storbritannia, trykk OK. Dette gjør vi for å
få et ekstra valg når vi senere skal flytte på kanalene våre.

I vår TV har vi ikke lenger TV3. Denne skal vi nå ordne.
Finn TV3 i kanallisten vi lastet ned før vi begynte. Her er flere TV3 listet opp. Det er TV3 HD (N) vi
skal bruke.

Trykk meny, piltast ned til Kanal, piltast høyre og deretter piltast ned til Sattelite system.

Trykk OK. Da ser skjermbildet slik ut:

Trykk piltast høyre slik at kolonnen under Transponder er gul. Trykk piltast nedover til du finner
dataene fra satellittlisten vi lastet ned. I vårt tilfelle med TV3 HD (N) er dette 11229 H 25000. Dette
står ikke i listen. Da trykker vi grønn tast , og dette bildet kommer opp:

Med piltaster opp/ned velger vi hva som skal redigeres. I vårt tilfelle er dette Symbol. Sett denne til
25000 med talltaster på fjernkontroll. Trykk OK. Da ser skjermbildet slik ut:

Trykk deretter blå tast for å Scanne (søke) Da får en dette skjermbildet:

Trykk OK. Apparatet søker kanaler. Da kommer dette bildet:

Nå vil du få et vanlig TV-bilde på apparatet.
Trykk meny, piltast nedover til kanal, piltast høyre og OK på Kanal administrasjon. Bruk piltast for å
finne TV3 HD (N). Det kan lønne seg å bruke piltast oppover da nye kanaler stort sett legger seg i

slutten av kanalliste. Da får vi et slikt bilde:

Trykk blå tast «Bytte». Den blå markeringen på kanalen begynner å blinke. Trykk piltast ned og gå til
TV3 (N) (den som ikke virker) og trykk blå knapp en gang til. TV3 HD (N) har nå tatt plassen til den
gamle kanalen som ikke virket.
Er det flere kanaler som skal endres velger du bare satellittdataene fra listen vi lastet ned og gjør
prosedyren en gang til.

