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การติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
การบำรุงรักษา และข้อแนะนำเพือ่ ความปลอดภัย
1. หลีกเลีย่ งการวางเครือ่ งรีซฟี เวอร์ ในทีอ่ ากาศร้อนหรือเย็นจัด
2. หลีกเลีย่ งการวางเครือ่ งรีซฟี เวอร์ ในทีม่ แี สงแดดส่องถึง
3. ห้ามวางของทีบ่ รรจุนำ้ บนเครือ่ งรีซฟี เวอร์
4. ถ้าเครือ่ งรีซฟี เวอร์เสีย ห้าม!ซ่อมเอง ให้ตดิ ต่อช่างผูช้ ำนาญ
5. ขณะทีฝ่ นฟ้าคะนองให้ถอดปลัก๊ และสายนำสัญญาณดาวเทียมออกจากเครือ่ งรีซฟี เวอร์
6. เมือ่ ไม่ได้ใช้รโี มทเป็นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรีอ่ อก

คำเตือน และข้อควรระวัง!
1. เพือ่ ป้องกันการเกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าดูดควรระวังอย่าให้เครือ่ งรีซฟี เวอร์โดนละอองน้ำหรือความเปียกชืน้
2. ในกรณีเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองหรือไฟฟ้า กรุณาถอดปลัก๊ และสายสัญญาณออกจากตัวเครือ่ ง ด้านหน้าเครือ่ งรีซฟี เวอร์
และจุดต่อสายนำสัญญาณ

สถานที่ติดตั้ง
โปรดติดตัง้ เครือ่ งรีซฟี เวอร์ของท่านไว้ในทีแ่ สงแดดไม่สง่ กระทบตัวเครือ่ งโดยตรง ระมัดระวังอย่าตัง้ เครือ่ งในทีม่ คี วามชืน้
ฝุน่ ละออง หรือความร้อน ควรตัง้ ในทีท่ ม่ี อี ากาศถ่ายเทสะดวกและไม่ควรปิดช่องระบายอากาศบริเวณฝาหลังและฝาข้าง
ของเครื่องรีซีฟเวอร์
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ตำแหน่งและหน้าที่ของการควบคุม
1

รายละเอียดของรีโมทคอนโทรล
1.
2.
3.
4.
5.

Power
0-9
MENU
9-PIC
อัพเดทช่อง
รายการ

ปุม่ ปิด/เปิดเครือ่ ง
ปุม่ ตัวเลข
ปุ่มตั้งค่าปฏิบัติการของเครื่อง
การแสดงช่องรายการจำนวน 9 ภาพ
ปุม่ เมนูสแกนช่องรายการอัตโนมัติ

6.
7. CH

ปุม่ ลัดโปรแกรม Favorite
/CH เลื่อนช่องหรือเมนูถัดไปหรือเลื่อนไป
ก่อนหน้านี้
8. VOL / VOL ปุม่ เร่ง/ลดเสียง หรือเลือ่ นแถบสี
*9. ตัง้ เวลาปิด
ตั้งเวลา
10. R/L
ปุม่ เลือกระบบเสียง Stereo
Mono Left/Right
* 11. จดหมาย
ปุ่มเปิดจดหมาย
12. II/
ปุ่มหยุดภาพ
13. TV/R
ปุ่มเลือกช่องรายการทีวีและ
รายการวิทยุ
* 14. SAT MAIL ปุม่ แสดงทีอ่ ยู่ SAT MAIL
15. Info
ปุ่มแสดงค่าต่างๆของช่องรายการที่
เลือกก่อนหน้านี้
* 16. OTA
Auto Update
17. OK
ปุ่มเลือกทำงานตามคำสั่งที่ปรากฏ
แถบสี หรือปุม่ ยืนยันคำสัง่
18. EDIT
ปุ่มแก้ไขโปรแกรมช่องรายการ
19. EXIT
ปุ่มออกจากเมนู
20. MUTE
ปุม่ เมือ่ ต้องการปิดเสียง
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*หมายเหตุ ฟังก์ชน่ั บนรีโมทบางปุม่ สามารถใช้ได้เฉพาะเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมบางรุ่นเท่านั้น
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ตำแหน่งและหน้าที่ของการควบคุม
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1. Display window : แสดง LED Display ตัวเลขช่องรายการและ ระดับของสัญญาณเมือ่ เข้าเมนู INFO
2. Volume down : ปุม่ ลดเสียง
3. Volume up : ปุม่ เพิม่ เสียง
4. CH up
: เลื่อนช่องขึ้นหรือเลื่อนแถบสีข้นึ
5. CH down
: เลือ่ นช่องลงหรือเลือ่ นแถบสีลง
6. OK
: ปุม่ เลือกทำงานตามคำสัง่ ทีป่ รากฏแถบสีหรือ ปุม่ ยืนยันคำสัง่
7. Menu
: ปุ่มตั้งค่าปฏิบัติการของเครื่อง
8. Power
: ปุม่ สวิทช์ เปิด/ปิด เครือ่ ง

จุดต่อสายนำสัญญาณ
4
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1. LNB IN : จุดต่อสายนำสัญญาณ IF จาก LNB
2. UP DATA : จุดต่อใช้โอนถ่ายข้อมูลระหว่างเครือ่ งกับคอมพิวเตอร์
3. VIDEO : จุดต่อสัญญาณภาพไปที่ TV ด้วยแจ็ค RCA
4. AUDIO : จุดต่อสัญญาณเสียงไปที่ TV ด้วยแจ็ค RCA
* รีซฟี เวอร์ S-3 ไม่มี RF Modulator
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การใช้งานเบือ้ งต้น
⌫
รีโมทคอนโทรลใช้พลังงานจากแบตเตอรีช่ นิด AAA จำนวน 2 ก้อน โดยพลิกด้านหลังของรีโมทคอนโทรล
แล้ ว เปิ ด ช่ อ งใส่ แ บตเตอรี ่ อ อก ใส่ แ บตเตอรี ่ ส องก้ อ นให้ ต รงกั บ สั ญ ลั ก ษ์ ข ั ้ ว ไฟที ่ ก ำหนดไว้ ( + และ - )
ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องใส่แบตเตอรี่แล้ว
1

2

3


1. ถ้าเครือ่ งอยูใ่ นสภาวะปิดชัว่ ขณะ (Stand by) ให้กดปุม่
ทีร่ โี มทคอนโทรลเพือ่ เปิดเครือ่ ง
2. เมือ่ กดปุม่
บนรีโมทคอนโทรลอีกครัง้ เครือ่ งจะกลับสูส่ ภาวะปิดชัว่ ขณะ
หมายเหต :ุ ถ้าหากกดปุม่ POWER ปิด/เปิดเครือ่ ง แต่ปรากฏว่าไม่ได้เสียบปลัก๊ ไฟ เมือ่ เสียบปลัก๊ แล้ว
จะทำให้เครื่องอยู่ในสภาวะปิดชั่วขณะหรือสภาวะเปิดก็ได้

สามารถเลือกหมายเลขโปรแกรมช่องโดยกดปุม่

หรือปุม่ ตัวเลข 0-9

⌫
โดยกดปุม่
เพือ่ ปรับความดังเสียง
⌫
  
กดปุม่
เสียงจะถูกปิดลง และจะปรากฏ
MUTE ซ้ำอีกครัง้

บนจอภาพและท่านสามารถยกเลิกการปิดเสียงชัว่ ขณะ โดยกดปุม่

คู่มือการใช้งานเครื่องรีซีฟเวอร์ S-STAR รุ่น S-3
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การเพิ่มช่องรายการ
ANTENNA SETUP
เปลีย่ นค่าช่อง
ค้นหาอัตโนมัติ
ยกเลิก

การติดตั้งรายการ

ช่องรายการทีวี
ช่องรายการวิทยุ
การติดตั้งรายการ
การจัดช่อง
ข้อมูลช่อง
ภาษา
การตั้งค่าระบบ
เกมส์
ยกเลิก

เมนูหลัก

แผนผังเมนูของเครื่องรีซีฟเวอร์

การติดตัง้ รายการ

   
1. กดปุม่ MENU ทีร่ โี มท แล้วใส่รหัส 1234
2. กดปุม่ เลือ่ นแถบสีไปทีค่ ำสัง่ การติดตัง้ รายการ

3. กดปุม่ OK

4. กดปุม่
เลือ่ นแถบสีไปทีค่ ำสัง่ เพิม่ ช่องรายการ
5. กดปุม่ OK
6. กดปุม่ มาที่บรรทัดสุดท้ายแล้วกดปุ่ม เลื่อนแถบสีไปที่
คำสัง่ Add TP

TP Freq
= _____
(กดปุม่ ตัวเลขใส่ความถีท่ ต่ี อ้ งการแล้วกดปุม่ )
Symbol Rate
= _____
(กดปุม่ ตัวเลขใส่คา่ ซิมโบลเรททีต่ อ้ งการแล้วกดปุม่ )
แนวการรับ
= H หรือ V
(เลือกค่าให้ถกู ต้องโดยกดปุม่
)

8. กดปุม่ เลือ่ นแถบสีลงมาทีต่ ำแหน่ง SAVE (ให้สงั เกต
คำว่า คุณภาพ ต้องปรากฏแถบ สีหรือระดับเปอร์เซ็นขึน้ )
9. กดปุม่ OK เพือ่ บันทึกข้อมูล
หมายเหตุ : กรณีที่ไม่ปรากฏแถบสี หรือมีค่าเป็น 00%
หมายถึง ทรานสปอนเดอร์ที่ป้อนใหม่นี้ไม่ส่งสัญญาณ
ทำให้สแกน ช่องรายการไม่ได้ (อาจจะป้อนค่า Transponder ไม่ถูกต้อง หรือทรานสปอนเดอร์ที่ป้อนไปนั้น
เลิกส่งสัญญาณ แล้ว)

7. กดปุม่ OK
คู่มือการใช้งานเครื่องรีซีฟเวอร์ S-STAR รุ่น S-3
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10. กดปุม่ ไปทีค่ ำสัง่ ค้นหา
11. กดปุม่
เพือ่ เลือกค้นหาแบบฟรี / ทัง้ หมด
12. กดปุม่ OK เพือ่ ค้นหา เสร็จแล้วกดปุม่ EXIT

⌫
 
วิธนี ส้ี ามารถค้นหาช่องรายการใหม่ๆ ได้เอง โดยไม่ตอ้ งทำ
ขัน้ ตอน "การเพิม่ ช่องรายการ"
1. กดปุม่ MENU ทีร่ โี มท ใส่รหัส 1234
2. กดปุม่
เลือ่ นแถบสีไปทีค่ ำสัง่ การติดตัง้ รายการ
3. กดปุม่ OK ปรากฏเมนู การติดตัง้ รายการ
4. กดปุม่
เลือกคำสัง่ ค้นหาอัตโนมัติ

6. เลือกดาวเทียมทีต่ อ้ งการค้นหา โดยกดปุม่
7. กดปุม่ เลือกวิธคี น้ หาและเลือก ฟรี หรือ แบบทัง้ หมด
โดยกดปุม่
8. กดปุม่ OK เริม่ ค้นหาอัตโนมัติ และมีแถบสีวง่ิ เต็ม 100%
จึงจบการทำงาน

หมายเหตุ : เข้าเมนูลดั โดยกดปุม่ อัพเดทช่องรายการค้างไว้ 10 วินาที
เครื่องจะทำการค้นหาช่องรายการอัตโนมัติ

⌫
⌫ ⌫
     
 
 
ใช้เมือ่ มีการเปลีย่ นค่าทรานสปอนเดอร์จากค่าเดิมของเครือ่ ง
มีวิธีดังนี้
1. เลือกช่องรายการทีต่ อ้ งการแก้ไข
2. กดปุม่ MENU ทีร่ โี มท ใส่รหัส 1234
3. กดปุม่
เลือ่ นแถบสีไปทีค่ ำสัง่ การติดตัง้ รายการ

5. กดปุม่ OK

4. กดปุม่ OK ปรากฏเมนู การติดตัง้ รายการ
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5. กดปุม่

เลือกคำสัง่ เปลีย่ นค่าช่อง

6. กดปุ่ม OK ปรากฏค่าพารามิเตอร์ของช่องรายการที่
เลือกไว้ พร้อมกับทำการแก้ไขค่าทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
7. กดปุ่ม
เพื่อเลือกคำสั่งที่ต้องการแก้ไข เมื่อ
แก้ไขค่าต่างๆเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุม่ OK

4. กดปุม่ OK ปรากฏเมนู เพิม่ ช่องรายการ
5. กดปุม่ OK แล้วกดปุม่ มาทีบ่ รรทัดสุดท้าย แล้วกดปุม่
ทีค่ ำสัง่ Delete TP
8. กดปุม่

เพือ่ ยืนยันคำสัง่ ตกลง/ยกเลิก

9. กดปุม่ OK

 
1. เลือกช่องรายการทีต่ อ้ งการลบ
2. กดปุม่ MENU ทีร่ โี มท ใส่รหัส 1234
3. กดปุม่
เลือ่ นแถบสีไปทีค่ ำสัง่ การติดตัง้ รายการ

6. กดปุม่ OK ปรากฏเมนู ยืนยันการลบ TP (เช่น ความถี,่
ซิมโบลเรท,ขัว้ คลืน่ , option ต่างๆ)
7. กดปุ่ม
เลื่อนมาที่คำสั่ง ตกลง แล้วกด OK
เพื่อยืนยัน
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การจัดช่อง

   
1. เลือกช่องรายการทีต่ อ้ งการเคลือ่ นย้าย (Move)
2. กดปุ ่ ม MENU ใส่ ร หั ส 1234 จะปรากฏหน้ า ต่ า ง
เมนูหลัก

6. กดปุม่

ไปตำแหน่งทีต่ อ้ งการ

7.กด OK เพือ่ ยืนยัน
หมายเหตุ : ถ้าต้องการยกเลิกการเลือกให้กดปุม่ EXIT
3. กดปุม่
4. กดปุม่

เลือ่ นคำสัง่ ไปที่ การจัดช่อง แล้วกดปุม่ OK
มาที่ยา้ ยรายการ แล้วกดปุม่ OK

8. กดปุม่ EXIT เพือ่ ออกจากเมนู

  
1. เลือกภาพช่องรายการที่ต้องการตั้งช่องรายการโปรด
(Favorite)
2. กดปุ ่ ม MENU ใส่ ร หั ส 1234 จะปรากฏหน้ า ต่ า ง
เมนูหลัก
3. กดปุ่ม
เลื่อนแถบมาที่คำสั่ง การจัดช่อง แล้ว
กดปุม่ OK

5. จะปรากฎชื่อช่องรายการ แล้วกดปุ่ม OK จะปรากฏ
สัญลักษณ์เลื่อนช่องรายการ
12

คูม่ อื การใช้งานเครือ่ งรีซฟี เวอร์ S-STAR รุน่ S-3

สเตอริโอ
ให้ทำการเลือกระบบเสียงให้ตรงกับภาพ จากนัน้ จึงกดปุม่
Exit เพือ่ บันทึกและปรากฏภาพเต็มหน้าจอทีวี

4. กดปุม่

เลือ่ นคำสัง่ ไปที่ จัดช่องFavor แล้วกดปุม่ OK

การตั้งค่าระบบ
5. กดปุม่ OK จะปรากฏเครือ่ งหมาย ♥
6. กดปุม่ EXIT เพือ่ บันทึกค่า

⌫⌫
1. กดปุม่ MENU ใส่รหัส 1234
2. กดปุม่
เลือกคำสัง่ การตัง้ ค่าระบบ
3. กดปุม่ OK จะปรากฏ การตัง้ ค่าระบบ
4. กดปุม่ OK จะปรากฏระบบทีวีเพือ่ แก้ไขระบบ PAL /
NTSC / AUTO กดปุม่
5. กดปุม่ EXIT

⌫  

ใช้เมนูนเ้ี มือ่ เกิดอาการเสียงไม่ตรงกับภาพ มีวธิ ดี งั นี้
1. กดปุม่ R/L ทีร่ โี มท ปรากฏหน้าต่าง ช่องเสียง
2. กดปุม่
เลือ่ นแถบสีลงมาทีต่ ำแหน่ง ช่อง
3. กดปุม่
เพือ่ เลือกค่า ดังนี้
แทรคข้างขวา
แทรคข้างซ้าย


1. กดปุม่ MENU ใส่รหัส 1234
2. กดปุม่
เลือกคำสัง่ การตัง้ ค่าระบบ
3. กดปุม่ OK จะปรากฏ การตัง้ ค่าระบบ
4. กดปุม่
เลือกคำสัง่ ตัง้ ค่าตามโรงงาน
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5. กดปุม่ OK จะปรากฏเมนูยนื ยันคำสัง่
เพือ่ เลือกคำสัง่ แล้วกด OK
6. กดปุม่


1. กดปุม่ MENU ใส่รหัส 1234
2. กดปุม่
เลือกคำสัง่ เกมส์
3. กดปุม่ OK จะปรากฏรายชือ่ เกมส์
4. กดปุม่
เพือ่ เลือกเกมส์ แล้วกด OK
5.กดปุม่ EXIT เมือ่ ต้องการเลิกเล่น


1. กดปุม่ MENU ใส่รหัส 1234
2. กดปุม่
เลือกคำสัง่ การตัง้ ค่าระบบ
3. กดปุม่ OK จะปรากฏ การตัง้ ค่าระบบ
4. กดปุม่
เลือกคำสัง่ เครือ่ งคิดเลข

5. กดปุม่ OK จะปรากฏหน้าต่าง เครือ่ งคิดเลข
6. กดปุม่
เพือ่ ใช้งาน
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1. เลือกช่องรายการทีต่ อ้ งการลบ
2. กดปุม่ MENU ใส่รหัส 1234
3. กดปุม่ มาที่การจัดช่อง กด OK
4. กดปุม่ OK ทีค่ ำสัง่ ลบรายการ

5. กดปุม่ OK จะปรากฏเมนู ตัง้ จาน ใส่คา่ ดังนี้
ลองติจดู = _ _ _ . _
(ใส่คา่ เส้นแวงของพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ แล้วกดปุม่ )
ละติจดู = _ _ _ . _
(ใส่คา่ เส้นรุง้ ของพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ แล้วกดปุม่ )
ลองติจดู ดาวเทียม = _ _ _ . _
(ใส่คา่ เส้นแวงตำแหน่งดาวเทียมทีต่ ดิ ตัง้ )
5. กดปุม่ OK จะปรากฎสัญลักษณ์กากบาท
6. กดปุม่ OK อีกครัง้ ช่องรายการจะหายไป

6. กดปุ่ม
เลือกคำสั่ง ตกลง แล้วกดปุ่ม OK จะ
ปรากฏ ผลลัพธ์
มุมกวาด = _ _ _ . _ (ค่าคำนวณมุมส่าย)
มุมก้มเงย = _ _ _ . _ (ค่าคำนวณมุมก้มเงย)

การตั้งจาน

1. กดปุม่ MENU ทีร่ โี มท ใส่รหัส 1234
2. กดปุม่
เลือกคำสัง่ การตัง้ ค่าระบบ
3. กดปุม่ OK ปรากฏเมนู การตัง้ ค่าระบบ
4. กดปุม่
เลือกคำสัง่ ตัง้ จาน
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การเพิ่มดาวเทียม
1. กดปุม่ MENU ทีร่ โี มท ใส่รหัส 1234
2. กดปุม่
เลือกคำสัง่ การติดตัง้ รายการ
3. กดปุม่ OK จะปรากฎเมนู การติดตัง้ รายการ
4. กดปุม่
เลือกคำสัง่ ANTENNA SETUP
5. กดปุม่ OK จะปรากฏ ANTENNA SETUP

เลือกตรง เพิ่มดาวเทียม เพื่อทำการเพิ่ม
6. กดปุ่ม
หรือแก้ไข มีการตัง้ ค่าดังนี้

Satellite

= Thaicom(หรือเปลี่ยนชื่อตามการ
ใช้งาน)
LNB Type =เลือกตามการใช้งาน
LNB Freq1 = 5150(สำหรับย่านความถี่ C-Band
หรือตามการใช้งาน)
LNB Power = 13/18(หรือเลือกตามการใช้งาน)
22 K
= ปิด(หรือเลือกเปิดตามการใช้งาน)
DisEqC =ปิด(หรือเลือกLNB1-4ตามใช้งาน)
Positioner =ปิด
7. เมือ่ แก้ไขตัง้ ค่าเสร็จแล้ว กดปุม่ MENU เพือ่ บันทึกข้อมูล
16
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GENERAL FEATURES
1. SMPS Power Supply (180-265VAC ,50/60Hz, 9W
Max
2. System Upgrading and Data Transfer Via RS-232
3. International advanced ALIM3328F
4. Muti-switch control: 22KHz, 0/12V, DiSEqC1.0,
DiSEqC 1.2
5. Manual PID Insertion and scan Function
6. Auto Channel Search&Save Funtion
7. MCPC/SCPC all Support (2-45 Mb/s)
8. Low Threshod Digital Tuner
9. PAL/NTSC/AUTO Selection
10. Channel List Edit-Function
11. SCPC/MCPC Compatible
12. Favorite channel setting
13. C/KU band compliant
14. Stereo/Mono 5.1 Channel output
15. Supporting the inside places Nine appearances
16. Friendly OSD
17. High performance
18. Heavy Duty
19. Reliable services support

TECHNICAL SEPCIFICATIONS
Tunner & Channel
Inout Connector:F-type, IEC 169-24, Female
Frequency Range: 950MHz to 2150MHz
Input Impedance: 75Ohm
Singal Level: -25 to -65dBm
LNB Power: 13V/18V
DiSEqC Control: Version 1.0/1.2compatible
Demodulatiom: QPSK
Input Symbol Rate: 2-45 Msps
MPEG Transport Stream A/V Decoding
Transport Stream: MPEG-2 ISO/IEC 13818
Profile Level: MPEG-2 MP@ ML
Audio Decoding : MPEG 1 audio layer I & II
Audio mode: Single channel/ Dual channel joint stereo/
Stereo
Sampling: 32, 44.1 and 48KHz
System Resource
Main Processor: Ali M3328F (32bit @ 216MHz)
Flash Memory: 512Kbyte
SDRAM: 2MByte
A/V & Data In/Out
VIDEO OUT: 1 x RCA Cinch
AUDIO OUT: 2 x RCA Cinch
RS232C: Transfer rate 115,200 bps
Power Supply
Input Voltage: AC180~265V; 50/60Hz
Type: SMPS
Power consumption:MAX 9W
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