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การติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

การบำรุงรักษา และข้อแนะนำเพือ่ความปลอดภยั
1. หลีกเลีย่งการวางเครือ่งรซีีฟเวอร ์ในทีอ่ากาศรอ้นหรอืเยน็จดั
2. หลกีเลีย่งการวางเครือ่งรซีีฟเวอร ์ในทีมี่แสงแดดสอ่งถงึ
3. หา้มวางของทีบ่รรจุนำ้บนเครือ่งรซีีฟเวอร์
4. ถ้าเครือ่งรซีีฟเวอรเ์สีย ห้าม!ซ่อมเอง ใหติ้ดตอ่ช่างผูช้ำนาญ
5. ขณะทีฝ่นฟา้คะนองใหถ้อดปลัก๊และสายนำสญัญาณดาวเทยีมออกจากเครือ่งรซีฟีเวอร์
6. เม่ือไม่ได้ใช้รีโมทเปน็เวลานาน ให้ถอดแบตเตอรีอ่อก

คำเตอืน และขอ้ควรระวงั!
1. เพือ่ป้องกนัการเกดิไฟไหม ้หรอืไฟฟา้ดดูควรระวงัอยา่ใหเ้ครือ่งรซีีฟเวอรโ์ดนละอองนำ้หรอืความเปยีกชืน้
2. ในกรณเีกดิพาย ุฝนฟา้คะนองหรอืไฟฟา้ กรุณาถอดปลัก๊ และสายสญัญาณออกจากตวัเครือ่ง ด้านหนา้เครือ่งรีซีฟเวอร์
และจุดต่อสายนำสัญญาณ

สถานที่ติดตั้ง
โปรดตดิตัง้เครือ่งรซีีฟเวอรข์องทา่นไวใ้นทีแ่สงแดดไมส่่งกระทบตวัเครือ่งโดยตรง ระมดัระวงัอยา่ตัง้เครือ่งในทีมี่ความชืน้
ฝุ่นละออง หรือความรอ้น ควรตัง้ในทีท่ี่มีอากาศถา่ยเทสะดวกและไมค่วรปดิช่องระบายอากาศบรเิวณฝาหลงัและฝาขา้ง
ของเครื่องรีซีฟเวอร์
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ตำแหน่งและหน้าที่ของการควบคุม

รายละเอียดของรีโมทคอนโทรล

1. Power ปุ่มปดิ/เปดิเครือ่ง
2. 0-9 ปุ่มตัวเลข
3. MENU ปุ่มตั้งค่าปฏิบัติการของเครื่อง
4. 9-PIC การแสดงชอ่งรายการจำนวน  9 ภาพ
5. อัพเดทชอ่ง         ปุ่มเมนสูแกนชอ่งรายการอตัโนมติั
      รายการ
6. ปุ่มลัดโปรแกรม Favorite
7. CH      /CH เลื่อนช่องหรือเมนูถัดไปหรือเลื่อนไป

ก่อนหน้านี้
8. VOL    / VOL ปุ่มเรง่/ลดเสยีง หรอืเลือ่นแถบสี
*9. ตัง้เวลาปดิ ตั้งเวลา
10. R/L ปุ่มเลือกระบบเสยีง Stereo

Mono Left/Right
* 11. จดหมาย ปุ่มเปิดจดหมาย
12. II/ ปุ่มหยุดภาพ
13. TV/R ปุ่มเลือกช่องรายการทีวีและ

รายการวิทยุ
* 14. SAT MAIL ปุ่มแสดงทีอ่ยู่ SAT MAIL
15. Info ปุ่มแสดงค่าต่างๆของช่องรายการที่

เลือกก่อนหน้านี้
* 16. OTA                 Auto Update
17. OK ปุ่มเลือกทำงานตามคำสั่งที่ปรากฏ

แถบส ีหรอืปุ่มยนืยนัคำสัง่
18. EDIT ปุ่มแก้ไขโปรแกรมช่องรายการ
19. EXIT ปุ่มออกจากเมนู
20. MUTE ปุ่มเมือ่ตอ้งการปดิเสยีง

*หมายเหตุ ฟงักช่ั์นบนรโีมทบางปุม่สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะ-
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมบางรุ่นเท่านั้น
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ตำแหน่งและหน้าที่ของการควบคุม


1. Display window : แสดง LED Display ตัวเลขชอ่งรายการและ ระดบัของสญัญาณเมือ่เขา้เมน ูINFO
2. Volume down : ปุ่มลดเสียง
3. Volume up : ปุ่มเพิม่เสียง
4. CH up : เลื่อนช่องขึ้นหรือเลื่อนแถบสีขึ้น
5. CH down : เลือ่นชอ่งลงหรอืเลือ่นแถบสลีง
6. OK : ปุ่มเลอืกทำงานตามคำสัง่ทีป่รากฏแถบสหีรอื ปุ่มยนืยนัคำสัง่
7. Menu : ปุ่มตั้งค่าปฏิบัติการของเครื่อง
8. Power : ปุ่มสวทิช ์เปิด/ปิด เครือ่ง

จดุต่อสายนำสญัญาณ


1. LNB IN   : จุดตอ่สายนำสญัญาณ IF จาก LNB
2. UP DATA : จุดต่อใช้โอนถ่ายข้อมูลระหว่างเคร่ืองกับคอมพิวเตอร์
3. VIDEO   : จุดตอ่สัญญาณภาพไปที ่TV ด้วยแจค็ RCA
4. AUDIO   : จุดตอ่สัญญาณเสยีงไปที ่TV ด้วยแจค็ RCA
* รีซีฟเวอร์ S-3 ไม่มี RF Modulator
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การใชง้านเบือ้งตน้

⌫⌫⌫⌫⌫
รีโมทคอนโทรลใชพ้ลังงานจากแบตเตอรีช่นิด AAA จำนวน 2 ก้อน โดยพลกิดา้นหลงัของรโีมทคอนโทรล
แล้วเปิดช่องใส่แบตเตอรี ่ออก ใส่แบตเตอรี ่สองก้อนให้ตรงกับสัญลักษ์ข ั ้วไฟที ่กำหนดไว้ ( + และ - )
ซึ่งได้ระบไุว้ในช่องใส่แบตเตอรี่แล้ว


1. ถ้าเครือ่งอยูใ่นสภาวะปดิช่ัวขณะ (Stand by) ให้กดปุม่                 ท่ีรีโมทคอนโทรลเพือ่เปิดเครือ่ง
2. เม่ือกดปุม่                  บนรีโมทคอนโทรลอกีครัง้ เครือ่งจะกลบัสู่สภาวะปดิชัว่ขณะ
หมายเหต :ุ ถ้าหากกดปุม่ POWER ปิด/เปิดเครือ่ง แตป่รากฏวา่ไมไ่ดเ้สียบปลัก๊ไฟ เมือ่เสยีบปลัก๊แลว้
จะทำให้เครื่องอยู่ในสภาวะปิดชั่วขณะหรือสภาวะเปิดก็ได้


สามารถเลอืกหมายเลขโปรแกรมชอ่งโดยกดปุม่               หรือปุ่มตัวเลข 0-9

⌫⌫⌫⌫⌫
โดยกดปุม่             เพือ่ปรับความดงัเสยีง

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 
กดปุม่    เสียงจะถกูปิดลง และจะปรากฏ        บนจอภาพและทา่นสามารถยกเลกิการปดิเสยีงชัว่ขณะ โดยกดปุม่
MUTE ซ้ำอกีครัง้

1 2 3
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1. กดปุม่ MENU  ท่ีรีโมท แล้วใส่รหัส 1234
2. กดปุม่ เลือ่นแถบสไีปทีค่ำสัง่ การติดต้ังรายการ

3. กดปุม่ OK

4. กดปุม่   เลือ่นแถบสไีปทีค่ำสัง่เพ่ิมช่องรายการ
5. กดปุม่ OK
6. กดปุม่ มาที่บรรทัดสุดท้ายแล้วกดปุ่ม เลื่อนแถบสีไปที่
คำสัง่ Add TP

7. กดปุม่ OK

การตดิต้ังรายการ

TP Freq = _ _ _ _ _
(กดปุม่ตวัเลขใสค่วามถีท่ี่ตอ้งการแลว้กดปุม่ )
Symbol Rate = _ _ _ _ _
 (กดปุ่มตัวเลขใส่ค่าซิมโบลเรทท่ีต้องการแล้วกดปุ่ม )
แนวการรับ = H หรือ V
(เลอืกคา่ใหถ้กูตอ้งโดยกดปุม่   )

8. กดปุม่ เล่ือนแถบสลีงมาทีต่ำแหนง่ SAVE (ให้สังเกต
คำวา่ คุณภาพ ตอ้งปรากฏแถบ สีหรอืระดบัเปอรเ์ซน็ขึน้)
9. กดปุม่ OK เพือ่บันทกึขอ้มูล

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่ปรากฏแถบสี หรือมีค่าเป็น 00%
หมายถึง ทรานสปอนเดอร์ที่ป้อนใหม่นี้ไม่ส่งสัญญาณ
ทำให้สแกน ช่องรายการไม่ได้ (อาจจะป้อนค่า Trans-
ponder ไม่ถูกต้อง หรือทรานสปอนเดอร์ที่ป้อนไปนั้น
เลิกส่งสัญญาณ แล้ว)
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6. เลือกดาวเทยีมทีต้่องการคน้หา โดยกดปุม่ 
7. กดปุ่ม เลือกวิธีค้นหาและเลือก ฟรี  หรือ แบบท้ังหมด
โดยกดปุม่ 
8. กดปุม่ OK เร่ิมค้นหาอตัโนมติั และมีแถบสว่ิีงเตม็ 100%
จึงจบการทำงาน

หมายเหตุ : เข้าเมนูลัดโดยกดปุม่อัพเดทช่องรายการคา้งไว้ 10 วินาที
เครื่องจะทำการค้นหาช่องรายการอัตโนมัติ

⌫⌫    ⌫⌫    ⌫⌫    ⌫⌫    ⌫⌫    
     
ใช้เม่ือมีการเปล่ียนค่าทรานสปอนเดอร์จากค่าเดิมของเคร่ือง
มีวิธีดังนี้
1. เลือกชอ่งรายการทีต้่องการแกไ้ข
2. กดปุม่ MENU ท่ีรีโมท ใส่รหัส 1234
3. กดปุม่ เลือ่นแถบสไีปทีค่ำสัง่ การติดต้ังรายการ

4. กดปุม่ OK ปรากฏเมน ูการติดต้ังรายการ

10. กดปุม่ ไปท่ีคำสัง่ค้นหา
11. กดปุม่ เพือ่เลือกคน้หาแบบฟร ี/ ท้ังหมด
12. กดปุม่ OK เพือ่ค้นหา เสร็จแล้วกดปุม่ EXIT

⌫
 
วิธีน้ีสามารถคน้หาชอ่งรายการใหม่ๆ  ได้เอง โดยไมต้่องทำ
ขัน้ตอน "การเพิม่ช่องรายการ"
1. กดปุม่ MENU  ท่ีรีโมท ใส่รหัส 1234
2. กดปุม่ เลือ่นแถบสไีปทีค่ำสัง่ การติดต้ังรายการ
3. กดปุม่ OK ปรากฏเมน ูการติดต้ังรายการ
4. กดปุม่ เลือกคำสัง่  ค้นหาอตัโนมติั

5. กดปุม่ OK
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5. กดปุม่ เลือกคำสัง่ เปล่ียนคา่ช่อง

6. กดปุ่ม OK ปรากฏค่าพารามิเตอร์ของช่องรายการที่
เลือกไว ้พร้อมกบัทำการแกไ้ขคา่ทีมี่การเปลีย่นแปลง
7. กดปุ่ม เพื่อเลือกคำสั่งที่ต้องการแก้ไข เมื่อ
แกไ้ขคา่ตา่งๆเรยีบรอ้ยแลว้  ใหก้ดปุม่ OK

8. กดปุม่ เพือ่ยืนยนัคำสัง่ตกลง/ยกเลิก

9. กดปุม่ OK

     
1. เลอืกชอ่งรายการทีต่อ้งการลบ
2. กดปุม่ MENU ท่ีรีโมท ใส่รหัส 1234
3. กดปุม่ เลือ่นแถบสไีปทีค่ำสัง่ การติดต้ังรายการ

4. กดปุม่ OK ปรากฏเมน ูเพ่ิมช่องรายการ
5. กดปุม่ OK แล้วกดปุม่ มาทีบ่รรทัดสุดทา้ย แล้วกดปุม่
ท่ีคำสัง่ Delete TP

6. กดปุม่ OK ปรากฏเมน ูยืนยันการลบ TP (เช่น ความถี,่
ซิมโบลเรท,ข้ัวคลืน่, option ต่างๆ)
7. กดปุ่ม เลื ่อนมาที่คำสั ่ง ตกลง แล้วกด OK
เพื่อยืนยัน
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6. กดปุม่ ไปตำแหนง่ทีต้่องการ

7.กด OK เพือ่ยนืยนั

หมายเหต ุ: ถา้ตอ้งการยกเลกิการเลอืกใหก้ดปุม่ EXIT

8. กดปุม่ EXIT เพือ่ออกจากเมนู

     
1. เลือกภาพช่องรายการที่ต้องการตั้งช่องรายการโปรด
(Favorite)
2. กดปุ ่ม MENU ใส่รหัส 1234 จะปรากฏหน้าต่าง
เมนหูลกั
3. กดปุ่ม เลื่อนแถบมาที่คำสั่ง การจัดช่อง แล้ว
กดปุม่ OK

การจดัช่อง

          
1. เลือกชอ่งรายการทีต้่องการเคลือ่นยา้ย (Move)
2. กดปุ ่ม MENU ใส่รหัส 1234 จะปรากฏหน้าต่าง
เมนหูลกั

3. กดปุ่ม เล่ือนคำส่ังไปท่ี การจัดช่อง แล้วกดปุ่ม OK
4. กดปุม่ มาท่ีย้ายรายการ แล้วกดปุม่ OK

5. จะปรากฎชื่อช่องรายการ แล้วกดปุ่ม OK จะปรากฏ
สัญลักษณ์เลื่อนช่องรายการ
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สเตอริโอ
ใหท้ำการเลอืกระบบเสยีงใหต้รงกบัภาพ จากนัน้จงึกดปุม่
Exit เพือ่บันทกึและปรากฏภาพเตม็หนา้จอทวีี

การตั้งค่าระบบ
⌫⌫
1. กดปุม่ MENU ใส่รหัส 1234
2. กดปุม่ เลือกคำสัง่การต้ังค่าระบบ
3. กดปุม่ OK จะปรากฏ การต้ังค่าระบบ
4. กดปุม่ OK จะปรากฏระบบทวีีเพือ่แกไ้ขระบบ PAL /
NTSC / AUTO กดปุม่ 
5. กดปุม่ EXIT


1. กดปุม่ MENU ใส่รหัส 1234
2. กดปุม่  เลือกคำสัง่ การต้ังค่าระบบ
3. กดปุม่ OK จะปรากฏ การต้ังค่าระบบ
4. กดปุม่  เลือกคำสัง่ ต้ังค่าตามโรงงาน

4. กดปุ่ม เล่ือนคำส่ังไปท่ี จัดช่องFavor แล้วกดปุ่ม OK

5. กดปุม่ OK จะปรากฏเครือ่งหมาย  ♥
6. กดปุม่ EXIT  เพือ่บันทกึคา่

⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  

ใช้เมนนูีเ้มือ่เกดิอาการเสยีงไมต่รงกบัภาพ มวิีธดัีงนี้

1. กดปุม่ R/L ท่ีรีโมท ปรากฏหนา้ตา่ง ช่องเสียง
2. กดปุม่ เล่ือนแถบสลีงมาทีต่ำแหนง่ ช่อง
3. กดปุม่ เพือ่เลอืกคา่ ดงันี้

แทรคข้างขวา
แทรคข้างซ้าย



14      คูมื่อการใชง้านเครือ่งรซีีฟเวอร ์S-STAR รุ่น S-3

5. กดปุม่ OK จะปรากฏเมนยูนืยนัคำสัง่
6. กดปุม่ เพือ่เลือกคำสัง่ แล้วกด OK


1. กดปุม่ MENU ใส่รหัส 1234
2. กดปุม่ เลือกคำสัง่ การต้ังค่าระบบ
3. กดปุม่ OK จะปรากฏ การต้ังค่าระบบ
4. กดปุม่ เลือกคำสัง่ เครือ่งคดิเลข

5. กดปุม่ OK จะปรากฏหนา้ตา่ง เครือ่งคดิเลข
6. กดปุม่  เพือ่ใช้งาน


1. กดปุม่ MENU ใส่รหัส 1234
2. กดปุม่ เลอืกคำสัง่ เกมส์
3. กดปุม่ OK จะปรากฏรายชือ่เกมส์
4. กดปุม่ เพือ่เลือกเกมส ์แล้วกด OK
5.กดปุม่ EXIT เมือ่ตอ้งการเลกิเลน่


1. เลือกชอ่งรายการทีต่อ้งการลบ
2. กดปุม่ MENU ใส่รหัส 1234
3. กดปุม่ มาท่ีการจดัช่อง กด OK
4. กดปุม่ OK ท่ีคำส่ัง ลบรายการ
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5. กดปุม่ OK จะปรากฎสญัลักษณก์ากบาท
6. กดปุม่ OK อีกครัง้ ช่องรายการจะหายไป

การตั้งจาน

1. กดปุม่ MENU ท่ีรีโมท ใส่รหัส 1234
2. กดปุ่ม เลือกคำสัง่ การต้ังค่าระบบ
3. กดปุม่ OK ปรากฏเมน ูการต้ังค่าระบบ
4. กดปุม่ เลอืกคำสัง่  ต้ังจาน

5. กดปุม่ OK จะปรากฏเมน ูต้ังจาน ใส่ค่าดงันี้
ลองตจูิด   = _ _ _ . _
(ใส่คา่เสน้แวงของพืน้ทีต่ดิตัง้ แลว้กดปุม่ )
ละตจูิด     = _ _ _ . _
(ใส่คา่เสน้รุง้ของพืน้ทีต่ดิตัง้ แลว้กดปุม่ )
ลองตจูิดดาวเทยีม = _ _ _ . _
(ใส่คา่เสน้แวงตำแหนง่ดาวเทยีมทีต่ดิตัง้)

6. กดปุ่ม เลือกคำสั่ง ตกลง แล้วกดปุ่ม OK จะ
ปรากฏ ผลลัพธ์

มุมกวาด     = _ _ _ . _ (ค่าคำนวณมมุส่าย)
มุมก้มเงย    = _ _ _ . _ (ค่าคำนวณมมุก้มเงย)
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การเพิ่มดาวเทียม
1. กดปุม่ MENU ท่ีรีโมท ใส่รหัส 1234
2. กดปุม่ เลือกคำสัง่ การติดต้ังรายการ
3. กดปุม่ OK จะปรากฎเมน ูการติดต้ังรายการ
4. กดปุม่ เลือกคำสัง่ ANTENNA SETUP
5. กดปุม่ OK จะปรากฏ ANTENNA SETUP

6. กดปุ่ม เลือกตรง เพิ่มดาวเทียม เพื่อทำการเพิ่ม
หรือแกไ้ข มีการตัง้คา่ดงันี้

       Satellite     = Thaicom(หรือเปลี่ยนชื่อตามการ
                                 ใช้งาน)
           LNB Type  =เลือกตามการใชง้าน
             LNB Freq1 = 5150(สำหรบัย่านความถี ่C-Band
                                  หรือตามการใชง้าน)
           LNB Power = 13/18(หรือเลือกตามการใชง้าน)
          22 K            = ปิด(หรือเลือกเปดิตามการใชง้าน)
          DisEqC        =ปิด(หรือเลือกLNB1-4ตามใชง้าน)
          Positioner   =ปิด

7. เม่ือแก้ไขต้ังค่าเสร็จแล้ว กดปุ่ม MENU เพ่ือบันทึกข้อมูล
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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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