
 
 

Technické požadavky pro instalaci přístrojů Digicorder S2, HD S2 

 
Popisovaný problém:    Po připojení satelitu k oběma LNB vstupům je vstup 2 nefunkční,  

                                      nefunkční funkce PIP. 

 

Řešení:                          Chyba obsluhy, či chybné zapojení přístroje k SAT rozvodu 

 

 Digicorder S2, HD S2 je nutno pro maximální využití připojit k dvěma nezávislým  

satelitním přívodům, jako samostatné přijímače. Každý tuner využívá vlastní 

dekódovací kartu ! Pouze jeden DVB-S2 tuner je součástí HW výbavy přístrojů HD S2. 

 

V případě použití pro ASTRA 19,2 a ASTRA 23,5 to znamená: 

  

 Twin LNB – pro ASTRA 19,2 

 Twin LNB – pro ASTRA  23,5 

 2x DiSEqC – pro sloučení obou LNB – vzniknou dva anténní svody ( A 19,2  + A  23,5) 

 2x CI modul s vloženou dekódovací kartou Gital nebo Skylink  

 

MOŽNÁ OMEZENÍ: 

- Bez dekódovacích karet je možné současně sledovat a nahrávat programy z  A 19,2  i 

A  23,5 , pouze však volné programy. 

- během nahrávání dekódovaného programu je možné sledovat pouze ostatní 

      volné programy – pouze jedna karta není sdílena pro oba tunery !!! 

- PIP je plně funkční pro programy, které nejsou hardwarově vzájemně     

            v konfliktu. 
 

 Varianta s jedním LNB přívodem – propojit přívod do vstupu LNB1 a prosmyčkovat 

  paralelně do LNB2. 

 

MOŽNÁ OMEZENÍ: 

- lze nahrávat a sledovat současně pouze programy, vysílané se stejnými parametry 

( např. pouze Vertikálně a pouze pásmo HI ) 

-   během nahrávání dekódovaného programu je možné sledovat pouze ostatní 

        volné programy – pouze jedna karta není sdílena pro oba tunery !!! 

-   PIP je plně funkční pro programy, které nejsou hardwarově vzájemně     

              v konfliktu. 
 

Shrnutí: 

 

- není vhodné používat zapojení typu  A 19,2 do vstupu LNB 1   a A  23,5 do vstupu LNB 2; 

  přijímač si sám volí, který tuner kdy použije pro zvolený kanál , a logicky mu pak může     

  chybět signál – funkce PIP je pak blokována. 

-Při použití jedné dekódovací  karty je možné sledovat (nebo nahrávat) pouze jeden 

  kódovaný program. 

-Při použití dvou CI modulů v přijímači pro příjem např. CS-linku a SKY-linku, 

 doporučujeme použití CW modulů Technisat , z důvodu zajištění kompatibility fw    

 modulů ! Použité moduly by měly mít zároveň stejnou verzi firmware. 

-Nedoporučujeme aktualizaci fw na novější, bez předchozí konzultace se servisním centrem ! 

 

Další informace a odpovědi na časté dotazy naleznete na www.omko.cz v sekci Podpora.  

http://www.omko.cz/

