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รายละเอียดของรีโมทคอนโทรล
1) Power ปุ่มเปดิ/ปิดเครือ่ง
2) 0-9 ปุ่มตัวเลข
3) MENU ปุ่มต้ังค่าปฏิบัติการของเครือ่ง
4) 9-PIC การแสดงชอ่งรายการของเครือ่ง
5) AUTO SCAN ปุ่มเมนูสแกนช่องรายการ
6) ปุ่มเปล่ียนทลีะหนา้
7) CH /CH  เล่ือนช่องหรือเมนูถัดไป
     หรอืเลือ่นไปกอ่นหนา้นี้
8) VOL /VOL ปุ่มเร่ง/ลดเสียงหรือ
     เลือ่นแถบสี
9) R/L ปุ่มเลือกระบบเสยีง
10) II/ ปุ่มหยดุภาพ
11) TV/R ปุ่มเลือกช่องรายการทีวีและ
     รายการวทิยุ
12) info ปุ่มแสดงค่าต่างๆของช่องราย-
     การทีเ่ลอืกกอ่นหนา้นี้
13) RF-Mod ปุ่มเลือกช่องส่ง RF
14) OK ปุ ่มเลือกทำงานตามคำสั ่งที ่
     ปรากฏแถบสหีรอืปุ่มยนืยนัคำสัง่
15) CH EDIT ปุ ่มแก้ไขโปรแกรมช่อง
     รายการ
16) EXIT ปุ่มออกจากเมนู
17) MUTE เม่ือต้องการปิดเสียง

* หมายเหตุ ฟังก์ช ั ่นบนรีโมทบางปุ ่ม
สามารถใช้ได้เฉพาะเครื ่องรับสัญญาณ
ดาวเทียมบางรุ่นเท่าน้ัน
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การใช้งานเบ้ืองต้น
การปิดและเปิดเคร่ือง
1) ถ้าเครื ่องอยู ่ในสภาวะปิดชั ่วขณะ
(Stand By) ให้กดปุ่ม      ที่รีโมทคอน
โทรลเพ่ือเปิดเคร่ือง
2) เมื่อกดปุ่ม      บนรีโมทคอนโทรลอีก
คร้ัง เครือ่งจะกลบัสู่สภาวะปดิช่ัวขณะ

หมายเหตุ ถ้าหากกดปุ ่ม Power ปิด/
เปิดเครือ่ง แตป่รากฏวา่ไม่ได้เสียบปล๊ักไฟ
เมื่อเสียบปลั๊กแล้ว จะทำให้เครื่องอยู่ใน
สภาวะปิดช่ัวขณะหรือสภาวะเปิดก็ได้

การเลือกหมายเลขโปรแกรม
สามารถเลือกหมายเลขโปรแกรมช่องโดย
กดปุม่ / หรอื0 - 9

การปรับความดังเสียง
โดยกดปุ่ม / เพ่ือปรับความดังเสียง

การปิดเสียงช่ัวคราว
กดปุ ่ม      เสียงจะถูกปิดลง และจะ
ปรากฏบนจอภาพ ท่านสามารถยกเลิกการ
ปิดเสยีงชัว่ขณะ โดยกดปุม่        ซ้ำอกีครัง้

เพ่ิมช่องรายการ
1) กดปุม่ MENU ท่ีรีโมท แล้วใส่รหัส 1234
2) กดปุ่ม / เล่ือนแถบสไีปท่ีคำส่ัง
“การติดต้ังรายการ”

3) กดปุม่ OK

4) กดปุม่ OK
5) กดปุ ่ม / เล ื ่อนแถบสีมาที ่
“Satellite”
6) กดปุ่ม / เพ่ือเลือกช่ือดาวเทียม
ท่ีต้องการเพิม่ เช่น Thaicom 2/5 เป็นตน้
7) กดปุ่ม /  มาท่ีตำแหนง่ “การตัง้ค่า
ดาวเทียม”
8) กดปุ่ม  มาท่ีตำแหนง่ “Add TP”
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9) กดปุม่ OK

  TP Freq =_ _ _ _ _ (กดปุ่มตัวเลขใส่
ความถ่ีท่ีต้องการ แล้วกดปุ่ม )
  Symbol Rate = _ _ _ _ _ (กดปุม่ตวัเลข
ใส่ค่าซิมโบลเรทท่ีต้องการแล้วกดปุ่ม )
  แนวการรบั = H หรอื V (เลอืกคา่ใหถ้กู
ต้อง โดยกดปุม่ / )

10) กดปุ่ม เลื่อนแถบสีมาที่ตำแหน่ง
SAVE (ให้สังเกตคำว่า “คุณภาพ” ต้อง
ปรากฏแถบสีหรือระดับเปอร์เซ็นต์ข้ึน)
11) กดปุม่ OK เพือ่บันทกึขอ้มูล
12) กดปุม่ ไปท่ีคำสัง่ “ค้นหา”
13) กดปุ่ม / เพ่ือเลอกค้นหาแบบ ฟรี/
ทัง้หมด

14) กดปุม่ OK เพือ่คน้หา
15) กดปุม่ EXIT

หมายเหตุ กรณทีีไ่มาปรากฏแถบส ีหรอืมี
ค่าเป็น 00% หมายถึง ทรานสปอนเดอร์
ที่ป้อนใหม่นี้ไม่ส่งสัญญาณ ทำให้สแกน
ช่องรายการไม่ได้ (อาจจะป้อนค่า Tran-
sponder ไม่ถกูตอ้ง หรอืทรานสปอนเดอร์
ท่ีป้อนไปน้ัน เลิกส่งสัญญาณแลว้

วิธีค้นหาช่องรายการอัตโนมัติ
วิธีน้ีสามารถค้นหาช่องรายการใหม่ๆ ได้เอง
โดยไม่ต ้องทำขั ้นตอน “การเพิ ่มช่อง
รายการ”

1) กดปุม่ AUTO SCAN ท่ีรีโมทคา้งไว ้10
วินาที เครื่องจะเริ่มค้นหาอัตโนมัติ และมี
แถบสีว่ิงเตม็ 100% จึงจบการทำงาน
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การเคล่ือนย้ายช่องรายการ
1) เลือกช่องรายการท่ีต้องการเคล่ือนย้าย
2) กดปุ่ม CH.EDIT ใส่รหัส 1234 จะ
ปรากฏหน้าต่างเมน
3) กดปุ่ม / มาท่ี “ย้ายรายการ”

4) กดปุม่ OK
5) กดปุ่ม OK จะปรากฏสัญลักษณ์เลื่อน
ช่องรายการ

6) กดปุ่ม / / / ไปยังตำแหน่ง
ท่ีต้องการ
7) กดปุม่ OK เพือ่ยนืยนั
8) กดปุ่ม EXIT เพ่ืออกจากเมนู

หมายเหต ุถ้าต้องการยกเลิกการเลือก ให้
กดปุ่ม EXIT

การลบช่องรายการ
1) เลือกช่องรายการท่ีต้องการลบ
2) กดปุ่ม CH.EDIT (ปุ่มสีแดง) ใส่รหัส
1234 จะปรากฏหนา้ต่างเมนหูลัก

3) กดปุ่ม OK “ลบรายการ”
4) ปรากฏช่ือช่องรายการ
5) กดปุ ่ม OK จะปรากฏ สัญลักษณ์
กากบาท

6) กดปุ่ม OK อีกครั ้ง ช่องรายการจะ
หายไป
7) กดปุ่ม EXIT เพ่ืออกจากเมนู

หมายเหตุ ถ้าต้องการยกเลิกการเลือก ให้
กดปุ่ม EXIT
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การปรับระบบเสียง
ใช้เมนูน้ีเม่ือเกิดอาการเสียงไม่ตรงกับภาพ
1) กดปุ่ม R/L ที่รีโมท ปรากฏหน้าต่าง
“ช่องเสียง”
2) กดปุ่ม / ไปท่ี “ช่อง”
3) กดปุ่ม / เพ่ือเลือก “ระบบเสียง”

หมายเหตุ ให้ทำการเลือกระบบเสียงให้
ตรงกับภาพ จากนั ้นกดปุ ่ม EXIT เพื ่อ
บันทึก

การต้ังค่าระบบทีวี
1)กดปุม่ MENU ใส่รหัส 1234
2) กดปุ่ม / เลือก “การต้ังค่าระบบ”

3) กดปุม่ OK
4) กดปุ่ม / เลือกระบบทีวี

5) กดปุม่ OK
6) กดปุ่ม / เพ่ือเลือก”ระบบทีวี

7) กดปุม่ EXIT

หมายเหตุ ประเทศไทยใช้ระบบ PAL
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ระบบ RF-MOD
1) กดปุม่ RF-MOD
2) กดปุ่ม / เพ่ือเลือก ระบบทีวี

3) กดปุม่ / เลอืก ช่อง RF
4) กดปุ่ม / เพ่ือเลือกช่องท่ีต้องการ

5) กดปุม่ MENU เพือ่บันทกึและออกจาก
โปรแกรม

หมายเหต ุ1) PAL-B/G ส่งความถี ่UHF 21
- 69 , 2) PAL-B/G-EX ส่งความถี ่E2 - S41

การต้ังค่าระบบโรงงาน
1) กดปุม่        คา้งไว ้10 วนิาท ีรอจนกวา่
ปรากฏข้อความดังรูป

2) กดปุ่ม / เพือ่เลือกคำสัง่
3) กดปุม่ OK


