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Předmluva 
Před prvním použitím digitálního AB Metra si pečlivě přečtěte tuto příručku. 

Tento návod k obsluze vám pomůže při: 

• Obsluze, 

• skladovaného 

• Používání 

Technické specifikace a ovládací metody obsažené v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. V případě 

jakýchkoliv dotazů po dobu užívání, se obraťte na výrobce. 

 
Bezpečnostní upozornění: 

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny. 

Prosím, dodržujte všechna varování a pokyny na zařízení a v návodu k obsluze. 

-Bezpečnost osob 

Ujistěte se, že nikdo nemůže být zraněn padajícími nástroji nebo částmi instalované antény při práci ve výšce. Při práci na 

šikmé střeše použijte lano pro vaši bezpečnost. 

-Upozornění pro napájecí adaptér 

Přístroj by měl být provozován pouze s dodaným síťovým AC adaptérem. Neotvírejte přístroj ani dodávaný síťový adaptér. Je 

zde nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem! Nesprávné používání portů může vést ke zničení měřicího přístroje. 

- Opatrnost při práci s měřicím zařízením: 

• Vyhýbejte se nízkých teplot (pod 0 ° C) nebo vysoké vlhkosti. 

• TFT displej může být poškozen mechanickými vlivy. 

• Vyvarujte se nadměrnému vstupnímu napětí. Viz prosím technické údaje. 

- Nepracujte s přístrojem:  

• který má viditelné poškození, 

• Pokud jsou v přístroji uvolněné části, 

• Pokud byl přístroj delší dobu umístěn venku nebo ve vlhkých prostorách. 

-Napájení: 

Před uvedením do provozu, prosím zkontrolujte provozní napětí 90 ~ 240V AC 50 / 60Hz. 
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-Přetížení: 

Nepřetěžujte zásuvku, prodlužovací kabel nebo adaptér, nepoužívejte poškozený napájecí kabel, nedotýkejte se zařízení 

mokrou rukou, může to způsobit úraz elektrickým proudem. 

-Kapaliny: 

Nepřetěžujte zásuvku, prodlužovací kabel nebo adaptér, nepoužívejte poškozený napájecí kabel, nedotýkejte se zařízení 

mokrou rukou, může to způsobit úraz elektrickým proudem. 

-Chlazení: 

Udržujte otvory na horní straně odhalené pro umožnění dostatečného proudění vzduchu k jednotce. Nepokládejte přijímač na 

měkký nábytek nebo koberec. Nevystavujte přijímač přímému světlu nebo jej neumisťujte v blízkosti topení nebo ve vlhkém 

prostředí. Nepokládejte další elektronická zařízení na horní straně přijímače. 

-Čištění: 

Před čištěním odpojte přijímač ze zásuvky. Vyčistěte měkkým hadříkem nebo jemným roztokem mycího prostředku (bez 

rozpouštědel). 

-Odkrytování: 

Neodstraňujte kryt, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte kvalifikovaný servisní personál na opravu 

přijímače, nebo se obraťte na svého prodejce. 
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I. Reference 

1.1 Vlastnosti 

Externí zdroj napájení 

DVB-S2 tuner Vstup 1 (Muž) 

Pixely bodů: 320 * 240 * RGB 

2.4 palcový, plně barevný LCD 

Podpora 13V / 18V napájení 

Podpora LED podsvícení klávesnice 

Lithium baterie: 1800mAh 

Podpora přidávání, mazání a úpravy transpondérů / satelitů 

Doba výdrže Baterie: Kolem 2.6 Hodiny 

Podpora ALARMU 

12V-1.5A Adaptér 

Frekvenční rozsah: 950MHz ~ 2150MHz DVB-S / S2 QPSK, 8PSK, atd. 

Unicable1.0 / 2.0 / Digiturk MDU, DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS 

Podpora 100 satelitů, 4000 transpondérů 

Podporovaný fyzický kompas 
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II. Popis výrobku 

 

1. POWER tlačítko: Zapnutí / vypnutí 

1. ON / OFF: Zapnutí baterie, zapnutí / vypnutí 

2. DC IN: Vstup pro připojení síťového adaptéru. 

3. RS232: Připojení k PC pomocí RS232 kabelu. 

4. Kontrolka napájení: Indikuje stav napájení, Červená: Nabíjení, Zelená: Zařízení je v pracovním režimu. 

5. Kontrolka LOCK: Rozsvítí po uzamčení signálu. 

6. 13V / 18V Kontrolka: Indikují režimy 13V / 18V 

7. 22K Kontrolka: Indikuje 22K. 

8. LCD Obrazovka: Zobrazuje menu a programy 

9. LED Obrazovka: Zobrazuje intenzitu kvality 

10. : Kompas 
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11. STB: Připojení satelitního přijímače 

12. Šipky, OK / EXIT: Slouží pro pohyb v menu, potvrzení a opuštění nabídky. 

13. ALARM: Zapnutí / vypnutí 

14. SAT / TP / TOOL: Zapne / vypne lampu, přidání, mazání a editace funkcí. 

15. SPECT: Vstup do rozhraní spektra. 

16. METER: Zobrazí menu profesionálního měření 
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III. Připojení k ostatním zařízením 

Následující kapitola vám ukáže spojení mezi přístrojem, přes vstup ANT a jiných zařízení. Prosím přečtěte si následující 

řádky, pokud si nejste jisti správností propojení. 

Můžete připojit jeden přijímač přímo do ANT IN. 

IV. Podrobný návod k obsluze 

První instalace po zakoupení. 

4.1 Zapnutí 

  1. Připojte napájecí kabel přístroje do elektrické zásuvky. 

   2. Zapněte stisknutím tlačítka POWER na panelu. 

4.2 Satelit 

Hlavní Menu-> Satelit 

Stiskněte OK, zvolte satelit 

4.2.1 Satelit 

Hlavní Menu-> Sat_konfig -> Výběr SAT-> Sat konfig  

Stiskněte OK pro zadání parametrů nastavení antény. 

4.3 Signál 

Hlavní Menu-> Signál 

Stiskněte OK pro vstup do menu Signál, pomocí tlačítka OK můžete vybrat Satelit nebo TP. 

Stiskněte ALARM tlačítko pro zapnutí / vypnutí hlasové signalizace. 

Stiskněte SAT / TP / TOOL tlačítko pro zapnutí / vypnutí lampy. 

Stiskněte SPECT tlačítko pro vstup do rozhraní spektra. 

Stiskněte METER tlačítko pro zobrazení menu profesionálního měření. 

4.4 Konstelace 

Hlavní Menu-> Konstelace 

V tomto menu můžete Uzamknout signál pomocí aktuálního TP, zobrazit konstelaci a ostatní parametry. 

Stiskněte OK pro vstup do menu Signál, pomocí tlačítka OK můžete vybrat Satelit nebo TP. 

Stiskněte ALARM tlačítko pro zapnutí / vypnutí hlasové signalizace. 
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Stiskněte SAT / TP / TOOL tlačítko pro zapnutí / vypnutí lampy. 

Stiskněte SPECT tlačítko pro vstup do rozhraní spektra. 

Stiskněte METER tlačítko pro zobrazení menu profesionálního měření. 

4.5 Spektrum 

Hlavní Menu-> Spektrum  

Zvolte satelitní parametry a stiskněte tlačítko OK pro zobrazení Spektra. 

Stiskněte SAT / TP / TOOL tlačítko pro zapnutí / vypnutí lampy. 

4.6 Paket Ctrl 

Hlavní Menu-> Paket Ctrl 

Zvolte Paket Ctrl a stiskněte tlačítko OK, po zvolení satelitu se zobrazí informace o signálu ze všech TP pod satelitem. 

Stiskněte SAT / TP / TOOL tlačítko pro zapnutí / vypnutí lampy. 

4.7 Motor 

Hlavní Menu-> Motor 

Stiskněte OK tlačítko pro vstup do menu Motor, zvolte satelit a nějaký TP. Pomocí kurzorových tlačítek zvolte vámi 

požadovaný vstup módu motoru (DiSEqC 1.2 nebo USALS), stiskněte OK pro výběr DiSEqC 1.2 nebo USALS. Pomocí 

kurzorových tlačítek zvolte točení motoru na východ nebo západ.  

Stiskněte ALARM tlačítko pro zapnutí / vypnutí hlasové signalizace. 

Stiskněte SAT / TP / TOOL tlačítko pro zapnutí / vypnutí lampy. 

Stiskněte SPECT tlačítko pro vstup do rozhraní spektra. 

Stiskněte METER tlačítko pro zobrazení menu profesionálního měření. 

4.7.1 DiSEqC 1.2 

Hlavní Menu-> Motor-> DiSEqC 1.2 

Pohyb Auto [Z / V]: Stiskněte ◄ / ► tlačítko, parabola se bude natáčet na Západ / Východ dokud nenajde nejlepší signál. 

Pohyb západ-východ: Stiskněte ◄ / ► tlačítko, parabola se bude natáčet na Západ / Východ krok za krokem, dokud nenajde 

nejlepší zobrazovaný signál. 

Jemné ladění [1]: Zadejte hodnotu pomocí digitálního tlačítka pro nastavení kroku pohybu. 
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Pohyb krokování: Stiskněte ◄ / ► tlačítko, parabola se bude natáčet na Západ / Východ krok za krokem, dokud nenajde 

nejlepší signál podle Jemného ladění. 

Uložit pozici: Uložte aktuální vyhledávanou pozici. 

Jdi na pozici: Stiskněte OK tlačítko pro přesun paraboly na uloženou pozici. 

Jdi na Referenční: Stiskněte OK tlačítko pro přesun paraboly na 0 pozici. 

Nastavit Západní Limit: Můžete nastavit maximální západní limit motoru, aby nedošlo k poškození antény. 

Nastavit Východní Limit: Můžete nastavit maximální východní limit motoru, aby nedošlo k poškození antény. 

Vypnout Limit: Vypnutí Západního a Východního limitu. 
4.7.2 USALS 

Hlavní Menu-> Motor-> USALS 

Pomocí kurzorových tlačítek zvolte mód motoru USALS a potvrďte tlačítkem OK, nejdříve nastavte úhel satelitu a stiskněte 

OK tlačítko, můžete získat následující informace: Azimut, Elevace, Pol. 

4.8 Spravovat 

Hlavní Menu-> Spravovat 

Stiskněte OK tlačítko pro vstup do menu USALS, zvolte satelit a některý TP. Poté stiskněte SAT / TP TOOL tlačítko pro 

přidání, mazání, editaci satelitu nebo TP. 

4.9 Nastavení 

Hlavní Menu-> Nastavení 

Jas: Nastavení jasu obrazovky. 

LED Podsvícení: Vypněte nebo zapněte podsvícení. 

Bzučák: Vypněte nebo zapněte bzučák. 

Lampa: Vypněte nebo zapněte lampu. 

Zeměpisná délka: Nastavte zeměpisnou délku v USALS. 

Úhel délky: Nastavte úhel délky v USALS. 

Zeměpisná šířka: Nastavte zeměpisnou šířky v USALS. 

Úhel šířky: Nastavte úhel šířky v USALS. 

Výchozí nastavení z výroby: Obnovte výrobní nastavení. 
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4.10 Meter_Informace 

Hlavní Menu-> Meter_Info 

V tomto menu můžete získat informace o měřiči, jako je název produktu, verze softwaru, datum softwaru, sériové číslo. 

Stiskněte SAT / TP / TOOL tlačítko pro zapnutí / vypnutí lampy. 

 

Stiskněte METER tlačítko pro zobrazení menu profesionálního měření. 
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V. Další informace 

5.1 Technická specifikace 

Satelitní tuner & demodulátor 

Frekvenční rozsah 950MHz-2150MHz    

Vstupní konektor Samec     

Úroveň signálu -65dBm~-10dBm  

Napájení LNB 13/18V,max400mA  

Ovládání přepínačů LNB 22KHz  

DiSEqC DiSEqC 1.0 /1.1 / 1.2  

Symbolová rychlost 2Mbps~45Mbps  

Spektrální inverze Auto konverzia  

5.2 Slovník 

Anténa 

Zařízení, které přijímá nebo vyzařuje elektromagnetické vlny. 

 MHz 

Předpona mega znamená milion, Hertz znamená cyklů za sekundu. 

Transpondér 

Automatické zařízení, které přijímá, zesiluje a odešle signál na 

jiné frekvenci. 
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