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2      คัมภีร์ดาวเทยีม

1 2 34

แสดงปุ่มการใช้งานของหน้าเคร่ืองรีซิฟเวอร์

  1) ปุ่มสวิทซ์ เปิด/ ปิด เคร่ือง
  2) ปุ่มเล่ือนช่อง CH 
  3) ปุ่มเล่ือนช่อง CH 
  4) Sat Mail Address

แสดงจุดต่อสายสัญญาณหลังเคร่ือง

  1) จุดต่อสายนำสญัญาณ IF จาก LNB
  2) จุดต่อใช้โอนถ่ายข้อมูล
  3) จุดต่อสัญญาณเสยีง
  4) จุดต่อสัญญาณภาพ

1 2 43
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รายละเอียดของรีโมท

  1) ปุ่ม เปิด / ปิดเคร่ือง
  2) ปุ่ม ปิด / เปิดเสียง
  3) ปุ่ม OTA
  4) ปุ่มเช็คความแรงสญัญาณดาวเทยีม
  5) ปุ่มต้ังเวลาปิดเคร่ือง
  6) ปุ่มเลือกโหมดเสยีง
  7) ปุ่มเลือกรายการทวีี หรือ วิทยุผ่านดาวเทยีม
  8) ปุ่มลดเสียง หรือ เลือกดาวเทยีม
  9) ปุ่มเพ่ิมเสียง หรือ เลือกดาวเทยีม
  10) ปุ่มเล่ือนช่อง CH 
  11) ปุ่มเล่ือนช่อง CH 
  12) ปุ่มออกจากโปรแกรม
  13) ปุ่มเข้าเมนูเคร่ือง
  14) ปุ่มตกลงหรอืดูรายช่ือช่อง
  15) ปุ่มหมายเลข 0-9
  16) ปุ่มแสดงหมายเลข SAT-MAIL
  17) ปุ่มเปิดดูจดหมาย
  18) ปุ่มเลือกแก้ไขโปรแกรมชอ่งรายการ
  19) ปุ่มแก้ไข PID ช่องรายการ
  20) ปุ่มดูช่องรายการพรอ้มกัน 9 ช่อง
  21) ปุ่มหยุดภาพ
  22) ปุ่มเล่ือนช่องทีละแถว
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วิธีต่อเคร่ืองรับดาวเทียมเข้ากับทีว ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫
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การใช้งานเบ้ืองต้น

เปิด / ปิดเคร่ืองรับดาวเทียม
  1) กดปุ่ม         ท่ีรีโมทคอนโทรลเพือ่เปิดไฟ
เข้าเครื่องหลอด LED จะแสดงสถานะสีเขียว
  2) กดปุ่ม       ท่ีรีโมทคอนโทรลอกีคร้ังเพ่ือ
ปิดเครือ่งหลอด LED จะแสดงสถานะสแีดง

เลือกช่องรายการทำได้ดังนี้
 1) กดปุ่มลูกศร CH  หรือ  CH ท่ีรีโมท
คอนโทรล
 2) กดปุ่มลูกศร CH  หรือ  CH  ที่
ด้านหน้าปัทม์เครื่องรับดาวเทียม

ปรับความดังเสียงทำได้ดังนี้
  กดปุ่มลูกศร VOL   หรือ   VOL  ท่ี
รีโมทคอนโทรล

ปิดเสียงชั่วคราว
  กดปุ่ม         เพ่ือปิดเสียง และถ้ากดปุ่มน้ีอีก
คร้ัง เสียงจะกลบัมาเหมอืนเดมิ

ตรวจสอบ SAT-MAIL
มีด้วยกัน 2 วิธี
 1) กดปุม SAT-MAIL จะปรากฏหมายเลข
SAT- MAIL จากหน้าจอน้ีแสดงว่า SAT-MAIL
คือ 0000016700

2) ดูท่ีหน้าปัดเคร่ือง

การรับจดหมายผ่านดาวเทียม
  1) เม่ือปรากฏซองจดหมายทีช่่องรายการ

 2) กดปุ ่มจดหมายที ่ร ีโมทคอนโทรล จะ
ปรากฏกล่องจดหมาย

  3) กดปุ่ม OK เปิดจดหมาย
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  4) และกดปุม่ EXIT เพือ่ออกจากกลอ่งจด-
หมาย และจะปรากฏสถานะของจดหมาย
เป็น “เก่า” และกดปุ่ม EXIT อีกครั้งเพื่อออก
จากเมนู และปรากฏช่องรายการ

อัพเดทช่องรายการผ่านระบบดาวเทียม
  1) กดปุ่ม OTA ท่ีรีโมทคอนโทรล ค้างไว้ 10
วินาที หรือ ถอดปล๊ักไฟ เอ.ซี. แล้วเสียบใหม่

 2) ปรากฎสถานะกำลังบันทึกข้อมูล และ
หา้มปดิเครือ่ง

  3) จากนัน้เครือ่งจะรีสตาร์ท เร่ิมการทำงาน
ใหม่ของเครือ่ง

ตรวจสอบความแรงของสัญญาณดาวเทียม
  เปิดช่องรายการท่ีต้องการตรวจสอบความแรง
ของสัญญาณดาวเทียม ด้วยการกดปุ ่ม
INFO ที่รีโมทคอนโทรล ถ้าต้องการออกจาก
โปรแกรม ให้กดปุ่ม INFO ที่รีโมทคอนโทรล
อีกครั้ง

ความแรงสญัญาณ ไอเอ็ฟ จากหวั แอลเอน็บี
ที่ส่งผ่านไปกับสายนำสัญญาณ จนถึงเครื่อง
รับสัญญาณดาวเทียม อ่านค่าได้จาก
ข้อความที่เขียนว่า ความแรงของสัญญาณ
ส่วนความแรงของสัญญาณดาวเทียม อ่าน
ค่าได้จากข้อความที่เขียนว่า คุณภาพของ
สัญญาณ ค่าที ่อ ่านได้จะมีหน่วยเป็น
เปอร์เซ็น ช่องรายการแต่ละช่องจะมีความ
แรงไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสถานีส่งสัญญาณ
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  3) กดปุ่มลูกศร /  เลือกช่องรายการ
ที่ต้องการ
  4) กดปุ่ม OK

แก้ไขช่องรายการ
  1) กดปุ่ม TV/R ทีรีโมทคอนโทรล เลือกคำว่า
TV แก้ไขช่องรายการทีวีผ่านดาวเทียม
ถ้าเลือก R แก้ไขช่องรายการวิทยุผ่าน
ดาวเทียม
  2) กดปุ่ม EDIT ทีรีโมท
 3) ใส่รหัสผ่านกดปุม่ตัวเลข 0000

  4) กดปุม่สีเพือ่เลอืกคำสัง่ทีต่อ้งการแกไ้ข
สีแดง   เลอืกลอ็คชอ่งรายการ
สีเขียว  เลอืกใหข้า้มชอ่งรายการ
สีเหลือง เลือกย้ายช่องรายการ
สีน้ำเงิน  เลอืกแกช่ื้อช่องรายการ

  5) กดปุ่มลูกศร /  เลือกช่องรายการ
ที่จะแก้ไข
  6) กดปุม่ EXIT

การ Factory default
  1) กดปุ่ม      ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้
10 วินาที จนกระทัง่ปรากฏคำสัง่ข้ึนท่ีหน้าจอ

  2) กดปุ่มลูกศร  ให้เลือกมาท่ีคำส่ัง ใช่
  3) กดปุ่ม OK

เลือกดาวเทียม
  1) กดปุ่ม OK
  2) กดปุ่มลูกศร /  เลือกดาวเทียม
ตามต้องการ
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  7) กดปุ่ม EXIT เพ่ือออกจากโปรแกรม คำส่ัง
จะถามคณุว่าต้องการบันทึกหรือไม่ ตอบ ใช่

วิธีคำนวณมุมก้มเงย
  1) กดปุ่ม  MENU ท่ีรีโมทคอนโทรล
  2) ใส่รหัสผ่านกดปุ่มตัวเลข 0000
  3) กดปุ่มลูกศร /  เลือกมาที่คำสั่ง
เครื่องมือ
 4) กดปุ่มลูกศร ให้แถบสีส้มมาที่คำสั่ง
เครื่องมือ

  5) กดปุ่ม ลูกศร /   เลือกมาที่คำสั่ง
สูตรคำนวนมุมก้มเงย
  6) กดปุ่ม OK

 7) กดปุ่มลูกศร  เลือกมาที่คำสั ่ง ค่า
ลองติจูดท้องถิ่น
  8) กดปุ่มตัวเลข 0-9 ใส่ค่าลองติจูดท้องถิ่น
(พื้นที่ติดตั้งจานดูแผนที่ประกอบ)
  9) กดปุ่ม OK
 10) กดปุ่มลูกศร เลือกมาที่คำสั่ง ค่า
ละตจิดูทอ้งถิน่
 11) กดปุ่มตัวเลข 0-9 ใส่ค่าละติจูดท้องถิ่น
(พื้นที่ติดตั้งจานดูแผนที่ประกอบ)
  12) กดปุ่ม OK
  13) กดปุ่มลูกศร  เลือกมาที่คำสั่ง ค่า
ลองติจูดดาวเทียม
 14) กดปุ ่มตัวเลข 0-9 ใส่ค่าลองติจูด
ดาวเทียม ตำแหน่งดาวเทียมที่ต้องการรับ
  15) กดปุ่ม OK
  16) กดปุ่มลูกศร  มาท่ีคำส่ัง คำนวณ
  17) กดปุ่ม OK
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  18) เมื่อคำนวณเสร็จจะได้ค่ามุมส่าย และ
มุมก้มเงย ใช้สำหรับปรับหาตำแหน่ง
ดาวเทียม
  19) กดปุ่ม EXIT เพ่ือออกจากโปรแกรม

ตรวจสอบข้อมูล  (Software)
  1) กดปุ่ม  MENU ท่ีรีโมท
  2) ใส่รหัสผ่านกดปุม่ตัวเลข 0000
  3) กดปุ่มลูกศร  /   เลือกมาที่คำสั่ง
เครื่องมือ
  4) กดปุ่มลูกศร ให้แถบสีส้มมาที่คำสั่ง
เครื่องมือ

  5) กดปุ่มลูกศร /  เลือกมาที่คำสั่ง
ข้อมูล
   6) กดปุ่ม OK

  7)  กดปุ ่ม EXIT  ต่อไปๆ เพื ่อออกจาก
โปรแกรม

เลือกระบบภาพทีวี
  1) กดปุ่ม MENU ท่ีรีโมทคอนโทรล
  2) ใส่รหัสผ่านกดปุม่ตัวเลข 0000
  3) กดปุ่มลูกศร /  เลือกมาที่คำสั่ง
การติดตั้งระบบ
  4) กดปุ่มลูกศร  ให้แถบสีส้มมาที่คำสั่ง
การติดตั้งระบบ
  5) กดปุ่มลูกศร /  เลือกมาที่คำสั่ง
ระบบทีวี
  6) กดปุ่ม OK

  7) กดปุ่มลูกศร /  เลือกมาที่คำสั่ง
โหมด Display
  8) กดปุ่ม OK

 9)  กดปุ ่มลูกศร /  เลือกระบบ
สัญญาณภาพ PAL/ PAL-M/ PAL-N/NTSC
  10) กดปุ่ม OK
  11) กดปุ ่ม EXIT ต่อไปๆ เพื ่อออกจาก
โปรแกรม
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เลือกเมนูภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
  1) กดปุ่ม MENU ท่ีรีโมทคอนโทรล
  2) ใส่รหัสผ่านกดปุ่มตัวเลข 0000
  3) กดปุ่มลูกศร /  เลือกมาที่คำสั่ง
การติดตั้งระบบ
  4) กดปุ่มลูกศร   เพื่อให้แถบสีส้มมาที่
คำสัง่ การตดิต้ังระบบ
  5) กดปุ่ม ลูกศร /  เลือกมาที่คำสั่ง
ภาษา
  6) กดปุ่ม OK

  7) กดปุ่มลูกศร /  เลือกมาที่คำสั่ง
ภาษา
  8) กดปุ่ม OK

  9) กดปุม่ลูกศร /  เลือกเมนู ภาษา
ไทย หรือ เลือกเมนูภาษาอังกฤษ
  10) กดปุ่ม OK
  11) กดปุ ่ม EXIT ต่อไปๆ เพื ่อออกจาก
โปรแกรม

เปล่ียนแปลงรหสัผ่านใหม่
  1) กดปุ่ม MENU ท่ีรีโมทคอนโทรล
  2) ใส่รหัสผ่านกดปุม่ตัวเลข 0000
  3) กดปุ่มลูกศร /  เลือกมาที่คำสั่ง
การติดตั้งระบบ
  4) กดปุ่มลูกศร  เพื่อให้แถบสีส้มมาที่
คำสัง่ การตดิต้ังระบบ
  5) กดปุ่ม ลูกศร /  เลือกมาที่คำสั่ง
การตัง้รหสัผา่น
  6) กดปุ่ม OK

  7) กดปุ่มลูกศร /  เลือกมาที่คำสั่ง
รหัสผ่านใหม่
  8) กดปุ่ม ตัวเลข เพ่ือใส่รหัสผ่านใหม่
  9) กดปุ่ม ตัวเลข เพื่อยืนยันรหัสผ่านใหม่
อีกครั้ง
  10) กดปุ่ม OK

  11) กดปุ ่ม EXIT ต่อไปๆ เพื ่อออกจาก
โปรแกรม
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เลือกชนิดการติดตั้งจานดาวเทียม
  1) กดปุ่ม MENU ท่ีรีโมทคอนโทรล
  2) ใส่รหัสผ่านกดปุม่ตัวเลข 0000
  3) กดปุ่มลูกศร /  เลือกมาที่คำสั่ง
การติดตั้ง
  4) กดปุ่มลูกศร  เพื่อให้แถบสีส้มมาที่
คำสัง่ การติดตั้ง
  5) กดปุ่ม ลูกศร /  เลือกมาที่คำสั่ง
ชนิดจานดาวเทียม
  6) กดปุ่ม OK

  7) กดปุ่มลูกศร /  เลือกชนิด ติดต้ัง
จานฟิกซ์ หรือ ออฟช้ันติดต้ังจานมูฟ
  8) กดปุ่ม OK เลือกชนิดจาน

 9)  กดปุ ่ม EXIT  ต่อไปๆ เพื ่อออกจาก
โปรแกรม

เลือกรายชือดาวเทียมที่จะรับภาพ
  1) กดปุ่ม MENU ท่ีรีโมทคอนโทรล
  2) ใส่รหัสผ่านกดปุม่ตัวเลข 0000
  3) กดปุ่มลูกศร /  เลือกมาที่คำสั่ง
การติดตั้ง
  4) กดปุ่มลูกศร  เพื่อให้แถบสีส้มมาที่
คำสัง่ การติดตั้ง
  5) กดปุ่ม ลูกศร /  เลือกมาที่คำสั่ง
รายชื่อดาวเทียม
  6) กดปุ่ม OK

  7) กดปุ่มลูกศร /  เลือก ดาวเทียม
ที่ต้องการรับ
  8) กดปุ่ม OK เลือกดาวเทยีมท่ีต้องการรับ
  9) กดปุ่ม OK อีกคร้ังถ้าต้องการยกเลกิ

  10) กดปุ่ม EXIT
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  10) กดปุ่ม EXIT

  11) กดปุ ่ม EXIT ต่อไปๆ เพื ่อออกจาก
โปรแกรม

การตั้งค่าดาวเทียม
  1) กดปุ่ม MENU ท่ีรีโมทคอนโทรล
  2) ใส่รหัสผ่านกดปุ่มตัวเลข 0000
  3) กดปุ่มลูกศร /  เลือกมาที่คำสั่ง
การติดตั้ง
  4) กดปุ่มลูกศร  เพื่อให้แถบสีส้มมาที่
คำสัง่ การติดตั้ง
  5) กดปุ่ม ลูกศร /  เลือกมาที่คำสั่ง
การตั้งค่าดาวเทียม

  6) กดปุ่ม OK

  7) กดปุ ่มลูกศร / / /  OK
เพื่อใส่ค่าพารามิเตอร์
  8) กดปุ่ม EXIT

  9) กดปุ ่ม EXIT ต่อไปๆ เพื ่อออกจาก
โปรแกรม

ค้นหาช่องรายการดาวเทียมดวงเดียว
  1) กดปุ่ม MENU ท่ีรีโมทคอนโทรล
  2) ใส่รหัสผ่านกดปุม่ตัวเลข 0000
  3) กดปุ่มลูกศร /  เลือกมาที่คำสั่ง
การติดตั้ง
  4) กดปุ่มลูกศร  เพื่อให้แถบสีส้มมาที่
คำสัง่ การติดตั้ง
  5) กดปุ่ม ลูกศร /  เลือกมาที่คำสั่ง
ค้นหาดาวเทียมดวงเดียว
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  6) กดปุ่ม OK หรือ 

  7) กดปุ่มลูกศร /  เลือก ดาวเทียม
  8) กดปุ่มลูกศร  OK  เลือกดาวเทยีม
ที่ต้องการ ค้นหาช่องรายการ
  9) กดปุ่มลูกศร /  เลือก ค้นหา
  10) กดปุ่ม OK

  11) กดปุ ่ม EXIT ต่อไปๆ เพื ่อออกจาก
โปรแกรม

ค้นหารายการดาวเทียมหลายดวง
  1) กดปุ่ม MENU ท่ีรีโมท
  2) ใส่รหัสผ่านกดปุม่ตัวเลข 0000
  3) กดปุ่มลูกศร /  เลือกมาที่คำสั่ง
การติดตั้ง
  4) กดปุ่มลูกศร  เพื่อให้แถบสีส้มมาที่
คำสัง่ การติดตั้ง
  5) กดปุ่ม ลูกศร /  เลือกมาที่คำสั่ง
ค้นหาดาวเทียมหลายดวง

  6) กดปุ่ม OK หรือ 

  7) กดปุ่มลูกศร 5 6 เลือก ค้นหา
  8) กดปุ่ม OK หรือ 
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  9)  กดปุ ่ม EXIT ต่อไปๆ เพื ่อออกจาก
โปรแกรม

ทรานสปอนเดอร์
  1) กดปุ่ม  MENU ท่ีรีโมท
  2) ใส่รหัสผ่านกดปุ่มตัวเลข 0000
  3) กดปุ่มลูกศร /  เลือกมาที่คำสั่ง
การติดตั้ง
  4) กดปุ่มลูกศร  เพื่อให้แถบสีส้มมาที่
คำสัง่ การติดตั้ง
  5) กดปุ่มลูกศร /  เพื่อเลือก ทราน
สปอนเดอร์

  6) กดปุ่ม OK
ปุ่มสีแดง แก้ไข TP
ปุ่มสีเขียว เพ่ิม TP
ปุ่มสีเหลือง ลบ TP
ปุ่มสนีำ้เงิน ค้นหาชอ่งรายการ

  7) กดปุ่มลูกศร /  เลือกมาที่คำสั่ง
เลือกดาวเทียม
  8) กดปุ่ม ลูกศร /  เลือกมาที่คำสั่ง
ทรานสปอนเดอร์
  9) กดปุ่ม OK

  10) กดปุ่ม OK

  11) กดปุ ่ม EXIT ต่อไปๆ เพื ่อออกจาก
โปรแกรม

เลือกโปรแกรมเลน่เกมส์
  1) กดปุ่ม MENU ท่ีรีโมทคอนโทรล
  2) ใส่รหัสผ่าน กดปุ่มตัวเลข 0000
  3) กดปุ่มลูกศร /  เลือกคำส่ัง เกมส์
  4) กดปุ่มลูกศร  ให้แถบสีส้มมาที่คำสั่ง
เกมส์
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  5) กดปุ่มลูกศร /  เลือกเล่นเกมส์
  6) กดปุ่ม OK


