
2. Főbb funkciók:
- DVB-S/S2 támogatás
- Ku sáv és a C-sáv LNB támogatása
- Pontos és kényelmes eszköz az antenna felszereléséhez 
- Működés 0 / 22kHz, DiSEqC 1.0
- Beépített hangjelzés
- Minőség és a jelerősség megjelenítése

1. Jelbemenet (LNB)
2. Kimeneti jel (vevő)
3. Tápegység (DC)
4. Iránytű
5. Menü: Kilépés (törlés))
6. LEFT: mozgatás / mozgasd balra
7. UP: mozgatás / mozdítsd felfelé
8. DOWN: mozgatás / mozgasd lefelé
9. RIGHT: mozgatás / jobbra mozdítsd
10. OK: erősítse meg
11. Hangjelzés

Digitális jelmérő - Kezelési utasítás

1. 
Biztonságos használat

- Kérjük, hogy az első használat előtt olvassa el a kezelési utasítást.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
-Ne helyezze el a készüléket hőforrások közelében, ne tegye ki közvetlen napfénynek, poros helynek, rezgésnek vagy ütésnek. 
- A készüléket szellőztetett, száraz helyen tárolja.
- Ha hiba lépne fel, lépjen kapcsolatba szállítójával.
-Az illetéktelen javítások helytelen használatából eredő károkra a jótállás nem vonatkozik.

A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a készüléket előzetes értesítés nélkül módosítsa a készülék javítása érdekében. 
Az eszköz működtetésének leírt módja megváltoztatható. Ha bármilyen kérdése van, forduljon a gyártóhoz.
Figyelmeztetés:
1. Ne használjon két különböző áramforrást egyszerre.
2. Amennyiben műholdvevőt használ, a 18V-os tápegység és a> 500mA kimenet jobb, különben a tápegységet használja.
3. Ha a kábelcsatlakozásban rövidzárlat van, megjelenik a  "FIGYELMEZTETÉS! LNB rövidzárlat! "  „WARNING! LNB Short circuit!”

3. Gombok és a panel leírása 

4. Főmenü
A kijelzőn megjelenik a LOGO a hálózati csatlakozás után, majd a főmenübe lép. Nyomja 

meg az "UP" vagy a "DOWN" gombot a kurzor mozgatásához a kívánt  funkciókhoz, 

majd ezután nyomja meg az "OK" gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

Main Menu

Signal...............................scanning
Satellite...........................manager
Transponder..................manager
Default............................settings
Angle...............................calculation 
Software.........................version

4.1 Jel szkennelése
Lehetővé teszi a gyors hozzáférést a paraméterek kiválasztásához és a 
műholdas jelek megjelenítéséhez.
A kiválasztott paramétert is közvetlenül módosíthatja.
Válasszon ki egy funkciót és nyomja meg az "OK" gombot a kiválasztott 
menübe való belépéshez:
1. Nyomja meg az "UP" vagy "DOWN" gombot a kurzor mozgatásához SAT (01), 
nyomja meg a "LEFT" vagy a "RIGHT" gombot egy másik műhold kiválasztásához. 
Hasonlóképpen mozgassa a kurzort "LO FREQ" értékre a másik helyi LNB frekvencia 
kiválasztásához. Beállíthatja a TP, a DiSEqC, a 22K, a hangjelzést stb.

2. Ha módosítani kívánja a paramétereket, mozgassa a kurzort "UP" vagy "DOWN" a
kiválasztott paraméterre, nyomja meg az OK gombot a kiválasztás megerősítéséhez, 
nyomja meg a LEFT vagy a RIGHT gombot a szerkeszteni kívánt szám kiválasztásához,
majd nyomja meg a gombot, UP vagy DOWN - a szám megváltoztatásához (0 - 9). Majd 
nyomja meg az EXIT gombot az aktuális beállítás megerősítéséhez és a kilépéshez.

Az "EXIT" gomb lenyomása után ha kilép a menüből, a következő jelenik meg a képernyőn
üzenet (I. ábra), ez a felület megjeleníti a jel állapotát.
Az "OK" gomb megnyomása után a következő üzenet jelenik meg a képernyőn (II. ábra)

3. Nyomja meg az EXIT gombot az aktuális menü elhagyásához.

Sat (01): Thaicom 5
LO Freq:  05150
TP(01): 03520(H) 28125
DiSEqC 1.0: OFF
22K: OFF Buzzer:  ON
S: 85%
Q: 75%

4. Főmenü

3. A gombok és a kezelő panel leírása 

4.1 Jel keresése

I. ábra

II. ábra

III. ábra

IV. ábra

4.2 Műholdas beállítások
A műholdas paraméterek kezelésére szolgáló funkció. Használhatja az interfészt
hozzáadás, szerkesztés vagy törlés (III. ábra).

Műhold hozzáadásához válassza a "SATELLITE BEÁLLÍTÁSA" lehetőséget, majd nyomja meg az "OK" 
gombot a következő lépéshez menü (IV. ábra). A gombok segítségével beállíthatja a műhold 
paramétereit.
Hasonló módon szerkesztheti vagy törölheti a műholdas paramétereket.

A csomag tartalma: 1x tápegység, 1x használati utasítás, 1x csatlakozókábel.



4.3A transzponder beállításai
A funkció - a transzponder paraméterek kezelésére szolgál. Használhatja az interfészt
adjon hozzá, módosítsa vagy törölje a transzpondert (V. kép). A név, a frekvencia, a szimbólum 
arány (SR) és polarizációkat.

Transzponder hozzáadásához válassza az "ADD TRANSPONDER" opciót, majd nyomja meg az OK 
gombot menü (VI. kép). Nyomja meg az "UP" vagy a "DOWN" gombot a műhold és a gomb 
kiválasztásához BALRA vagy JOBBRA a funkciók átváltásához. Válassza ki és erősítse meg a 
műholdat. Hasonló módon tudod szerkeszteni vagy törölni a transzponder paramétereit (VII.kép)

4.4Müveleti beállítások
A felhasználó visszaállíthatja a műhold beállításait ebben a menüben. Válassza a "DEFAULT 
SETTING" és nyomja meg az OK gombot. A "Biztosan folytatja?" üzenetet jeleníti meg, ehhez 
nyomja meg az OK gombot, amennyiben folytatja a munkát vagy mást szeretne végezni.

4.6 Információ a szoftverről
Az eszköz szoftveres verziójáról információt kaphat.

Frekvenciatartomány: 950MHz ~ 2150MHz
Bemeneti szint tartománya: -25dBm ~ 65dBm
Bemeneti impedancia: 75 ohm
Symbol Rate: 1 Msps ~ 45 Msps
Működési hőmérséklet -10 ° C ~ + 50 ° C
Támogatott demodulációk QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK
22KHz-es vezérlés
DiSEqC 1.0
Csatlakozók: F típus aljzat
LNB-hez: 13V, 18V,> 500mA
Tápellátás: AC110 ~ 220V, 50Hz / 60Hz
Tápegység 13V DC 1000mA

6. Kapcsolási rajzok

4.5 A szögek beállításainak kiszámítása
A funkció kiszámíthatja az antenna szögét, az azimut szöget és az LNB polarizációt, a műhold földrajzi 
hosszúságát, a távolságát a helyszíntől és a helyi szféra paramétereinek beállítását.
Ezek mind hasznosak a telepítés során.

1.
Mozgassa a kurzort az "ANGLE CALCULATION" szög számításhoz, nyomja meg az "OK" gombot a 
továbblépéshez (VIII. kép)

2. Nyomja meg az "UP" és "DOWN" gombokat a kurzor mozgatásához a paraméterekhez, majd nyomja 

meg az OK gombot a megerősítéshez. Nyomja meg balra a "LEFT" gombot, vagy jobbra "RIGHT" -t a 
számjegy pozíciójának kiválasztásához, majd a UP és a DOWN gombokkal állítsa be a számot. Nyomja 
meg az EXIT gombot az aktuális beállítás megerősítéséhez és bezárásához.

3. Az E, W, N és S betűk Eeast-East és West-West földrajzi hosszúságokat jelölik, Északi - féltekét és  a

Déli - féltekét.

4. A helyes paraméterek beírása után indítsa el a számítást (IX. Kép)

5. A beállításokból való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

V. ábra

VI. ábra

VII. ábra

VIII. ábra

IX. ábra

1. ábra 2. ábra




