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คู่มือการใช้งานเคร่ืองรับสัญญาณ
9
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แสดงปุม่การใชง้านของหนา้เครือ่งรซิีฟเวอร์

  1) ปุ่มสวทิซ ์เปิด/ ปิด เครือ่ง
  2) ปุ่มเลือ่นชอ่ง CH
  3) ปุ่มเลือ่นชอ่ง CH
  4) Sat Mail Address

แสดงจุดต่อสายสัญญาณหลังเคร่ือง

  1) จุดตอ่สายนำสญัญาณ IF จาก LNB
  2) จุดตอ่ใช้โอนถา่ยขอ้มูล
  3) จุดตอ่สัญญาณเสยีง
  4) จุดตอ่สัญญาณภาพ
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รายละเอียดของรีโมท

  1) ปุ่ม เปิด / ปิดเครือ่ง
  2) ปุ่ม ปิด / เปดิเสยีง
  3) ปุ่ม OTA
  4) ปุ่มเชค็ความแรงสญัญาณดาวเทยีม
  5) ปุ่มต้ังเวลาปดิเครือ่ง
  6) ปุ่มเลือกโหมดเสยีง
  7) ปุ่มเลือกรายการทวีี หรือ วิทยุผ่านดาวเทยีม
  8) ปุ่มลดเสยีง หรอื เลอืกดาวเทยีม
  9) ปุ่มเพิม่เสยีง หรอื เลอืกดาวเทยีม
  10) ปุ่มเลือ่นชอ่ง CH 
  11) ปุ่มเลือ่นชอ่ง CH 
  12) ปุ่มออกจากโปรแกรม
  13) ปุ่มเขา้เมนเูครือ่ง
  14) ปุ่มตกลงหรอืดรูายชือ่ช่อง
  15) ปุ่มหมายเลข 0-9
  16) ปุ่มแสดงหมายเลข SAT-MAIL
  17) ปุ่มเปิดดจูดหมาย
  18) ปุ่มเลือกแก้ไขโปรแกรมช่องรายการ
  19) ปุ่มแกไ้ข PID ช่องรายการ
  20) ปุ่มดชู่องรายการพรอ้มกนั 9 ช่อง
  21) ปุ่มหยดุภาพ
  22) ปุ่มเลือ่นชอ่งทลีะแถว
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   2) ดทูีห่นา้เครือ่ง

การรับจดหมายผ่านดาวเทียม
  1) เม่ือปรากฏซองจดหมายทีช่่องรายการ

 2) กดปุ่มจดหมายที่รีโมทคอนโทรล จะ
ปรากฏกล่องจดหมาย

การใช้งานเบ้ืองต้น
เปิด / ปิดเคร่ืองรับดาวเทียม
  1) กดปุม่         ทีรี่โมทคอนโทรลเพือ่เปดิ
ไฟเข้าเครื่องหลอด LED จะแสดงสถานะ
สีเขียว
  2) กดปุม่       ทีรี่โมทคอนโทรลอกีครัง้
เพือ่ปิดเครือ่งหลอด LED จะแสดงสถานะ
สีแดง

เลือกช่องรายการทำได้ดังน้ี
 1) กดปุม่ CH  หรอื  CH ทีรี่โมท
คอนโทรล
 2) กดปุม่ CH  หรือ CH  ที่ดา้น-
หน้าเคร่ืองรับดาวเทียม

ปรับความดังเสียงทำได้ดังน้ี
  กดปุม่ VOL  หรอื VOL  ท่ีรีโมท-
คอนโทรล

ปิดเสียงช่ัวคราว
  กดปุม่         เพือ่ปิดเสยีง และถา้กดปุม่น้ี
อีกคร้ัง เสียงจะกลับมาเหมือนเดิม

ตรวจสอบ SAT-MAIL
มีดว้ยกนั 2 วธิี
 1)  กดปุม SAT-MAIL จะปรากฏ
หมายเลข SAT- MAIL จากหนา้จอนีแ้สดง
วา่ SAT-MAIL คอื 000595406
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 2) ปรากฎสถานะกำลงับนัทกึขอ้มูล และ
ห้ามปิดเคร่ือง

  3) จากนั้นเครื ่องจะรีสตาร์ท เริ ่มการ
ทำงานใหมข่องเคร่ือง

  3) กดปุม่ OK เปิดจดหมาย

  4) และกดปุ่ม EXIT เพ่ือออกจากกล่องจด-
หมาย จะปรากฏสถานะของจดหมายเป็น
เก่า และกดปุม่ EXIT อีกครัง้เพือ่ออกจาก
เมนู และปรากฏช่องรายการ

อัพเดทช่องรายการผ่านระบบดาวเทียม
  1) กดปุ่ม OTA ท่ีรีโมทคอนโทรล ค้างไว้ 10
วินาที หรือ ถอดปลั๊กไฟ เอ.ซี. แล้วเสียบ
ใหม่
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ตรวจสอบความแรงของสัญญาณดาวเทียม
  เปิดช่องรายการที ่ต้องการตรวจสอบ
ความแรงของสญัญาณดาวเทยีม ด้วยการ
กดปุม่ INFO ทีรี่โมทคอนโทรล ถ้าตอ้งการ
ออกจากโปรแกรม ให้กดปุ่ม INFO ท่ีรีโมท-
คอนโทรล อีกคร้ัง

ความแรงสัญญาณ IF จากหัว LNB ที่ส่ง
ผ่านไปกับสายนำสัญญาณ จนถึงเคร่ืองรับ
สัญญาณดาวเทยีม อ่านค่าได้จากข้อความ
ท่ีเขียนว่า ความแรงของสัญญาณ
        ส่วนการรบัสัญญาณดาวเทยีมทีไ่ด้
ค ุณภาพมากหรือน้อย อ่านค่าได้จาก
ข้อความท่ีเขียนว่า คุณภาพของสัญญาณ

การ Factory default
  1) กดปุ่ม      ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้
10 วินาที จนกระทั่งปรากฏคำสั่งขึ ้นที ่
หน้าจอ

  2) กดปุม่  ใหเ้ลอืกมาทีค่ำสัง่ ใช่
  3) กดปุม่ OK

การเลือกดาวเทียมและช่องรายการ
  1) กดปุม่ OK
  2) กดปุม่  หรือ  เลอืกดาวเทยีม
ตามต้องการ

  3) กดปุ ่มลูกศร / เลือกช่อง
รายการทีต้่องการ และกดปุ่ม OK
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วิธีคำนวณมุมก้มเงย
  1) กดปุม่  MENU ท่ีรีโมทคอนโทรล
  2) กดปุม่ตัวเลข 0000
  3) กดปุ ่ม /  เลือกมาที ่หัวข้อ
เคร่ืองมือ
  4) กดปุม่ และ  ให้แถบสส้ีมมาที่
คำสัง่ สูตรคำนวนมมุก้มเงย

  5) กดปุม่ OK

 6) กดปุม่  เลอืกมาทีค่ำสัง่ ค่าลองติ-
จูดท้องถ่ิน
  7) กดปุ่มตัวเลข 0-9 ใส่ค่าลองติจูดท้องถ่ิน
(พ้ืนท่ีติดต้ังจานดแูผนทีป่ระกอบ)
  8) กดปุม่ OK

  9) กดปุม่ 6เลอืกมาทีค่ำสัง่ คา่ละติจดู-
ท้องถ่ิน
 10) กดปุ่มตัวเลข 0-9 ใส่ค่าละติจูดท้องถ่ิน
(พ้ืนท่ีติดต้ังจานดแูผนทีป่ระกอบ)
  11) กดปุม่ OK
  12) กดปุม่  เลอืกมาทีค่ำสัง่ คา่ลอง-
ติจูดดาวเทียม
 13) กดปุ่มตัวเลข 0-9 ใส่ค่าลองติจูด-
ดาวเทียม ตำแหน่งดาวเทียมท่ีต้องการรับ
  14) กดปุม่ OK
  15) กดปุม่ลูกศร มาทีค่ำสัง่ คำนวณ
  16) กดปุม่ OK

  17) เม่ือคำนวณเสร็จจะได้ค่ามุมส่าย และ
มุมก้มเงย ใช้สำหรับปรับหาตำแหน่ง
ดาวเทียม
  18) กดปุม่ EXIT เพ่ือออกจากโปรแกรม


