
2. Główne funkcje:
- Obsługa DVB-S/S2
- Obsługa Ku band i C band LNB
- Dokładne i wygodne urządzenie do instalacji anteny
- Obsługa 0/22kHz, DiSEqC 1.0
- Wbudowany alarm dzwiękowy
- Wyświetlanie jakości i siły sygnału

1. Wejście sygnału (LNB)
2. Wyjście sygnału (odbiornik)
3. Zasilanie (DC)
4. Kompas
5. Menu: Wyjście (skasuj)
6. LEFT: przejdź/przesuń w lewo
7. UP: przejdź/przesuń w górę
8. DOWN: przejdź/przesuń w dół
9. RIGHT: przejdź/przesuń w prawo
10. OK: Potwierdź
11. Alarm dźwiękowy

Cyfrowy Miernik Sygnału - Instukcja Obsługi

1. Bezpieczne użytkowanie
- Uważnie przeczytaj instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- Nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła, nie wystawiaj na działanie promieni słonecznych, kurzu, wibracji lub wstrząsów. 
- Przechowuj urządzenie w wentylowanych pomieszczeniach.
- Skontaktuj się z dostawcą, jeśli wystąpi awaria.
- Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania bądź nieautoryzowanych napraw nie będą objęte gwarancją.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedniego informowania, w celu doskonalenia urządzenia. 
Opisana metoda obsługi urządzenia może się zmienić. W razie jakichkolwiek pytań, kontaktuj się z producentem. 
Ostrzeżenie: 
1. Nie używaj jednocześnie dwóch różnych źródeł zasilania.
2. Jeśli korzystasz z odbiornika satelitarnego, to zasilanie 18V i wydajność> 500mA jest lepsza, w przeciwnym razie użyj zasilacza. 
3. Jeśli wystąpi zwarcie przy podłączaniu kabla, na ekranie pojawi się ostrzeżenie  „WARNING! LNB Short circuit!”

3. Opis przycisków i panelu 

4. Menu główne
Ekran wyświetli LOGO po podłączeniu zasilania, później przejdzie do menu głównego.

Naciśnij przycisk  „UP” lub „DOWN” aby przesunąć kursor na wybraną funkcję, następnie 
wciśnij przycisk  „OK” aby potwierdzić wybór. 

Main Menu

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

4.1 Skanowanie sygnału
Umożliwia szybki dostęp wyboru parametrów i wyświetlenia sygnału satelity.
Można także bezpośrednio mody�kować wybrany parametr.

Wybierz funkcję i wciśnij przycisk „OK” aby wejść do menu wyboru:

1. Naciśnij przycisk  „UP” lub „DOWN” aby przesunąć kursor na SAT(01), Naciśnij przycisk 
„LEFT” lub „RIGHT” aby wybrać inną satelitę. Podobnie przesuwająć kursor na „LO FREQ”
może wybrać inną lokalną częstotliwość oscylatora LNB.
Możesz również skon�gurować TP, DiSEqC, 22K, Alarm dźwiękowy itp.

2. Jeśli chcesz zmody�kować parametry, przesuń kursor w górę „UP” lub w dół
„DOWN” do wybranego parametru, wciśnij przycisk „OK”  aby potwierdzić wybór, naciśnij
lewo „LEFT”  lub prawo „RIGHT”, aby wybrać cyfrę, którą chcesz edytować, 
następnie naciśnij przycisk, góra „UP” lub dół  „DOWN”,  aby zmienić numer (0 do 9).
Naciśnij przycisk WYJŚCIE, aby potwierdzić i wyjść z bieżącego ustawienia.

Po naciśnięciu przycisku „EXIT” opuścisz menu, na ekranie zostanie wyświetlony następujący 
komunikat (rys. I) ten interfejs wyświetli stany sygnału.
Po naciśnięciu przycisku „OK” na ekranie zostanie wyświetlony następujący komunikat (rys. II)

3.  Naciśnij EXIT, aby opuścić bieżące menu.

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. Menu główne

3. Opis przycisków i panelu 

4.1 Skanowanie sygnału 

rys. I

rys. II

rys. III

rys. IV

4.2 Ustawienia satelitów
Funkcja służąca do zarządzania parametrami satelitarnymi. Możesz użyć interfejsu
dodaj, edytuj lub usuń satelitę (rys. III). 

Aby dodać satelitę wybierz  opcję "ADD SATELLITE" i naciśnij przycisk „OK” , aby przejść do następnego 
menu (rysIV). Za pomocą przycisków można ustawić parametry satelitarne. 
W podobny sposób, możesz edytować lub usunąć parametry satelity.

To opakowanie zawiera: 1x Adapter Zasilający, 1x Instrukcję Obsługi, 1x Kabel połączeniowy.



4.3 Ustawienia transponderów
Funkcja - służy do zarządzania parametrami transpondera. Możesz użyć interfejsu
dodać, edytować lub usunąć transponder (pic V). De�niując nazwę, częstotliwość, Symbol Rate (SR)
i polaryzację. 

Aby dodać transponder wybierz "ADD TRANSPONDER" i wciśnij OK, aby wejść do następnego 
menu (pic VI). Naciśnij przycisk w górę „UP” lub w dół „DOWN”, aby wybrać satelitę, a przyciskiem 
LEWO lub PRAWO, aby przełączyć funkcję. Wybierz i potwierdź satelitę. W podobny sposób, można 
edytować lub usuwać parametry transpondera (pic. VII).

4.4 Ustawienia robocze
Użytkownik może zresetować ustawienia Satelity w tym menu. Wybierz „DEFAULT SETTING”
i naciśnij OK. Zostanie wyświetlony komunikat "Are you sure to continue?”, naciśnij przycisk OK, 
aby kontynuować lub każdy inny aby zakończyć.

4.6 Informacja o software
Znajdziesz tu informacje o wersji oprogramowania urządzenia.

Zakres częstotliwości: 950MHz ~ 2150MHz
Zakres poziomu wejściowego: -25dBm ~ 65dBm
Independencja wejściowa 75Ω
Symbol Rate: 1 Msps ~ 45 Msps
Temperatury pracy -10 ° C ~ + 50 ° C
Wspierane demodulacje QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK
Sterowanie 22KHz
DiSEqC 1.0
Złącza: F typ żeński
do LNB: 13V, 18V,> 500mA
Wejście zasilania: AC110 ~ 220V, 50Hz / 60Hz
Zasilanie 13V DC 1000mA

6. Diagramy podłączeń

4.5 Obliczanie ustawienia kąta
Funkcja może obliczyć kąt pochylenia anteny, kąt azymutu i polaryzacji LNB, względem 
długości geogra�cznej satelity, ustawienia parametru lokalizacji długodystansowej i półkuli lokalnej. 
Jest użyteczny przy instalacji.

1. Przesuń kursor na Kalkulację Kąta  „ANGLE CALCULATION”, wciśnij „OK”,  aby przejść dalej (pic. VIII).

2. Naciśnij przycisk w górę „UP” i w dół „DOWN”, aby przenieść kursor do parametru i naciśnij przycisk 
OK, aby potwierdzić. Naciśnij przycisk w lewo „LEFT” lub w prawo „RIGHT”, aby wybrać pozycję cyfry, 
następnie, przyciskami góra „UP” i dół „DOWN” , aby ustawić numer. Naciśnij przycisk EXIT, 
aby potwierdzić i zamknąć bieżące ustawienie.

3. Litery E, W,N i S oznaczają Eeast- Wschodnią, i West- Zachodnią długość geogra�czną, 
a North-Północną i South- Połódniową półkulę ziemską.

4. Po wprowadzeniu poprawnych parametrów rozpocznij obliczanie (pic. IX)

5. Naciśnij przycik EXIT aby wyjść z ustawień.

rys. V

rys. VI

rys. VII

rys. VIII

rys. IX

Diagram 1 Diagram 2


