
Abychom vám co nejvíce usnadnili řešení této situace, přinášíme vám tento
VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO NALADĚNÍ SATELITNÍCH PROGRAMŮ.

I když je díky velkému počtu různých satelitních přijímačů na trhu velmi obtížné vytvořit jednoduchý, univerzální a přesný 
návod, JAK NALADIT satelitní programy, pokusíme se v následujících řádcích vyhovět vám, kteří nás o takovýto návod 
žádáte.

Návod vám ukáže jak:
• doladit chybějící program z nabídky CS Link
• naladit všechny programy z nabídky CS Link

Ke správnému naladění satelitních programů budete potřebovat:
• správně nasměrovanou satelitní anténu
• správně propojené a zapnuté satelitní zařízení – satelitní přijímač a televizor
• tabulku pro naladění programů CS Link
Dekódovací kartu CS Link k naladění satelitních programů nepotřebujete.

Jak postupovat:
1) Nejdříve se přesvědčte, že dálkové ovládání vašeho satelitního přijímače je funkční – že reaguje na povely (např. stisknutím 
tlačítka předvolby č. 1).

2) Pokračujte stisknutím tlačítka pro vyvolání menu ladění – nejčastěji označeným „MENU“ nebo „SETUP“ (Některé přijímače mají 
toto menu chráněno před neodbornou manipulací bezpečnostním kódem PIN. Tento PIN kód je nejčastěji nastaven z výroby na 
hodnotu „0000“ (čtyři nuly) nebo „1234“.).

3) Pro další pohyb v menu přijímače používejte tlačítka směrových šipek a tlačítko „OK“.
 
4) Šipkami přejděte na položku menu pro vyhledávání programů, označovanou jako „VYHLEDÁVÁNÍ PROGRAMŮ“ nebo 
„KANÁLOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ“, „RUČNÍ LADĚNÍ“, „MANUAL SCAN“ případně „PROCHÁZENÍ TP“ a potvrďte tlačítkem „OK“.

5) Přijímač vám nabídne další úroveň MENU, kam budete zadávat technické parametry pro vyhledávání programů.

6) Jako první se většinou zobrazí položka s názvem „SATELIT“ nebo „DRUŽICE“. U této položky nastavte hodnotu „ASTRA 3A/1G(E)“, 
„ASTRA 3“, „ASTRA 23,5°E“ apod.
7) Následuje položka obvykle nazvaná „REŽIM VYHLEDÁVÁNÍ“ či „TYP LADĚNÍ“, u které zadejte volbu nazývanou obvykle 
„MANUAL“ nebo „MANUAL SCAN“ případně „TP“.

8) V manuálním vyhledávání pokračujte zadáváním dalších technických parametrů (Frekvence, Přenosová rychlost, Polarizace, 
FEC). Ty zadávejte čísly na vašem dálkovém ovladači podle Tabulky pro naladění programů CS Link, uvedené na www.cslink.cz.
• Pokud chcete jen doladit některý chybějící program nabídky CS Link, použijte z tabulky jen ty parametry, které odpovídají 
chybějícímu programu.
• Pokud chcete naladit všechny programy z nabídky CS Link, vyberte technické parametry odpovídající programu ČT1 a u položky 
menu „VYHLEDAT SÍŤ“ zvolte možnost „ANO“ nebo „ZAPNUTO“ (vyhledávání může trvat i několik minut).

9) Zadané parametry pak zkontrolujte vizuálně. Pokud jste zadali parametry správně, bude úroveň a kvalita signálu v hodnotách 
přes 60 % (viz příklad na obrázku).

10) Pomocí šipek pak přejděte na položku označovanou jako „VYHLEDÁVÁNÍ…“, „START VYHLEDÁVÁNÍ…“, „SCAN“ apod. a potvrďte 
tlačítkem „OK“. Pokud takovouto položku nenajdete, stačí použít pouze tlačítko „OK“, čímž zahájíte samotné vyhledávání 
programu.

11) Po ukončení vyhledávání uložte vyhledané programy tlačítkem „OK“ nebo „SAVE“.

12) Po uložení programů opusťte menu ladění. Provádí se to tlačítkem „EXIT“ nebo „RETURN“ nebo „BACK“ nebo „ZPĚT“ nebo 
zpětnou šipkou nebo několikerým stlačením tlačítka MENU.

13) Naladěné programy se v seznamu předvoleb uloží na volná místa, tedy většinou na konec seznamu. Nejrychlejší přístup k 
nově naladěným programům je tedy listovat seznamem předvoleb pozpátku – dálkovým ovladačem zvolte předvolbu číslo 1 a 
šipkou přepněte směrem dolů tak, abyste se jedním zmáčknutím dostali na konec seznamu.

14) Pro sledování naladěných programů z nabídky CS Link, je třeba vložit do satelitního přijímače dekódovací kartu CS Link.
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