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Wska nik sygna u satelitarnego
Digital Satellite Finder LCD

Instrukcja obs ugi

Ogólna charakterystyka.

Cyfrowy wska nik sygna u satelitarnego Digital Satellite Finder LCD y do ustawiania lub
korygowania po enia anten satelitarnych. Dzi ki mikroprocesorowemu sterowaniu wska nik Digital
Satellite Finder LCD umo liwia dok adne i precyzyjne wskazanie poziomu sygna u satelitarnego
ustawienia co czyni go urz dzeniem niezb dnym do precycyjnego ustawienia anten maj cych
wspó pracowa  z najnowszymi dekoderami Full HD DVB-S2.
Cech  charakterystyczn  miernika Digital Satellite Finder LCD jest w dok adny i czytelny wy wietlacz
LCD z funkcj  pod wietlenia umo liwiaj cy w korzystanie z urz dzenia w ka dych warunkach.

Opis urz dzenia:

1. Wej cie do pod czenia konwertera ( Satellite )
2. Wyj cie do pod czenia dekodera ( Receiver )
3. Kompas
4. Przycisk w /wy  sygna u akustycznego
5. Przycisk w /wy  pod wietlenia wy wietlacza LCD
6. Przycisk zwi kszania poziomu t umienia sygna u wej ciowego (trzyostopniowy)
7. Przycisk zmniejszania poziomu t umienia sygna u wej ciowego (trzystopniowy)
8. Graficzny wy wietlacz LCD
9. Pokr o regulacji poziomu sygna u
10.Informacja o w czonym (ON) lub wy czonym (OFF) sygnale akustycznym
11.Informacja o za czeniu (ATT) trójstopniowego t umika sygna u wej ciowego
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Pod czenie wska nika Digital Satellite Finder LCD:

1. W pierwszej kolejno ci nale y pod czy  konwerter z wyj ciem 1 oznaczonym ( Satellite)
2. Nast pnie pod czy  do wyj cia 2 (Receiver) kabel pod czony bezpo rednio do dekodera

satelitarnego.

Sposób pod czenia urz dzenia pokazany jest poni ej:

Ustawianie anteny SAT za pomoc  wska nika Digital Satellite Finder LCD:

1. Po w czeniu dekodera w tryb ogl dania programu, na wy wietlaczu graficznym pojawi si  skala
sygna u.
Ustawiamy anten  satelitarn  w odpowiednie po enie azymut/elewacja w (instrukcja na temat
ustawienia anteny azymut/elewacja powinna by  do czona do anteny satelitarnej).

2. Za pomoca pokr a regulacji poziomu sygna u 9 ustawiamy warto  0 %
3. Poprzez delikatne ruchy anten  – prawo/lewo/góra/dó  – staramy si   znale  pozycj , w której

wska nik pokazuje najwy sz  warto , a sygna  d kowy jest najg niejszy. Je eli skala na
wy wietlaczu wska nika Digital Satellite Finder LCD osi gnie  warto  maksymaln  tj.  99  %
nale y zwi kszy  warto  t umienia za pomoc  przycisku 6, tak, eby warto c poziomu sygna u
zmniejszy a si . T  czynno  powtarzamy do momentu, w którym delikatne ruchy anten  nie
powoduj  wzwostu sygna u do maksymalnej warto ci.
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UWAGA:
Watro  t umienia jest regulowana stopniowo (3 poziomy) i zwi ksza si  lub zmniejsza
skokowo. Ka de naci ni cie przycisku obni a lub podwy sza warto  t umienia. Je eli pomimo
ustawienia t umienia za pomoc  przycisku skala sygna u wskazuje 99% nale y trzykrotnie
nacisn  przycisk 7 (na wy wietlaczu zga nie „ATT”) a nast pnie obni  poziom sygna u
poprzez regulacj  za pomoc  pokr a 9
Je eli poziom sygna u wyj ciowego z konwertera przekracza 60 dB, miernik nale y pod czy  z
konwerterem za po rednictwem t umika 5dB

4. Po  ustawieniu anteny nale y wy czy  dekoder, od czy  miernik Digital Satellite Finder LCD
wraz z kablem od konwertera a nast pnie ponownie pod czy  dekoder bezpo rednio z
konwerterem.

UWAGA:

Je eli po w czeniu dekodera wyst puje problem z odbiorem, nale y w pierwszej kolejno i
sprawdzi  po czenia i sposób monta u z czy F.
Je eli problem wyst puje nadal, nale y zgodnie z instrukcj  obs ugi danego odbiornika
sprawdzi , parametry dotycz ce odbioru sygna u. W przypadku gdy si a sygna u wyst puje na
poziomie powy ej 25% natomiast jako  sygna u jest  bardzo  niska  lub  brak  jest  wskazania
dotycz cego  jako ci,  oznacza  to  mo e  ustawienie  anteny  na  nieprawid ow  pozycj  lub
awari  konwertera.

Specyfikacja techniczna:

Cz stotliwo  wej ciowa MHz 950 - 2150
Minimalny poziom sygna u wej ciowego dBm - 40
Maksymalny poziom sygna u wej ciowego dBm - 10
Impedancja wej ca  (Satellite) F- skie 75
Impedancja wyj cia (Receiver) F- skie 75
Napi cie zasilania V

DC
13 - 18

Zakres pracy ( poziom sygna u wyj ciowego konwertera ) dB 52 - 60
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KARTA GWARANCYJNA
Wska nik sygna u SAT LCD Digital Satellite Finder LCD

Data zakupu ………………………..

1. Udziela si  gwarancji na prawid owe dzia anie urz dzenia  na okres 12-miesi cy

2. Data, od której obowi zuje gwarancja, jest dat  wystawienia karty gwarancyjnej.

3. Wady ujawnione w okresie gwarancji b  bezp atnie usuwane w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia urz dzenia pod adres

firmy sprzedaj cej , a okres gwarancji ulega przed eniu o czas trwania naprawy.

3. Karta Gwarancyjna jest wa na, je eli posiada wpisana dat  zakupu oraz piecz  punktu sprzeda y.

4. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej nale y dostarczy  produkt na w asny koszt do punktu sprzeda y. Po wykonaniu naprawy

produkt zostanie wys any reklamuj cemu na koszt gwaranta.

5. Reklamuj cy powinien dostarczy  urz dzenie odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie transportu.

6. Reklamuj cy odpowiada  za zagini cie urz dzenia w czasie dostarczenia, gwarant zobowi zuje si  dostarczy  naprawione urz dzenie do

reklamuj cego i odpowiada za zagini cie urz dzenia  w czasie transportu.

 7. W okresie gwarancyjnym uszkodzony sprz t zostanie bezp atnie naprawiony, lub wymieniony przez gwaranta na taki sam, wolny od

wad.  W przypadku gdy naprawa, b  wymiana urz dzenia na nowe jest  niemo liwa, reklamuj cemu przys uguje prawo do zwrotu

zap aconej kwoty, lub wyboru innego sprz tu o podobnych walorach i specyfikacji. Ewentualna ró nica pieni na zostanie

uregulowana przez gwaranta, b  przez reklamuj cego, w zale no ci od kosztu wybranego przez reklamuj cego przedmiotu.

8. Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprz tu wynik e w trakcie poprawnej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i

nie stosuje si  do materia ów eksploatacyjnych lub innego wyposa enia dodatkowego.

9.Gwarancja nie obejmuje wad wynik ych na skutek:

    - Samowolnych, dokonywanych przez u ytkownika lub inne nieupowa nione osoby napraw, przeróbek lub zmian  konstrukcyjnych.

    - Uszkodze  mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego uszkodzenia sprz tu.

    - Przechowywania i konserwacji urz dzenia oraz innych uszkodze  powsta ych z winy u ytkownika.

    - Uszkodze  powsta ych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawid owej eksploatacji,  a tak e u ytkowania sprz tu niezgodnie z jego

przeznaczeniem.

Dokument nie wymaga podpisu kupuj cego. Wydawany jest do urz dze  sprzedawanych drog  internetow .

….......................................................        ...................……………………………………..

   Podpis kupuj cego Podpis i piecz tka sprzedawcy
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