
DIGITALNE SAT LEIDJA 

Kasutusjuhend 

 
Tutvustus: 

Digitaalne SAT leidja on mikroprotsessoriga kontrollitav, usaldusväärne ja täpne seade. Signaali tugevus kujutatakse 

graafiliselt LCD ekraanile skaala ja numbritena (0-99). Signaali tugevust saab esitada ka sumisti toonhelina (mida kõrgem 

toon seda parem signaal). Seade on väga tundlik ning suudab tuvastada ka väga nõrga signaali; tugevad signaalid (võimas 

satelliit, suur antenn) on võimalik paremaks lugemiks nõrgendada.  
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Kasutamine: 
1. Lülitage satelliidivastuvõtja sisse, digitaalne SAT leidja lülitub sisse automaatselt.  

2. Määrake antennile korrektsed suuna ja nurga seaded (lisainfo satelliidiantenni kasutusjuhendis ).                                              

3 . Reguleerige nuppu kuni kuni signaali tugevuseks kuvatakse 0% (kriitiline punkt). 

4. Maksimeerige signaal, liigutades aeglaselt antenni. Mida kõrgem väärtus kuvatakse, seda parem signaal. Kui digitaalne 

SAT leidja kuvab täisskaala, kasutage sissetuleva signaali madalamale tasemele viimiseks "-4 ATT" nuppu. Jätkake antenni 

liigutamist kuni saavutate kõrgeima võimaliku lugemi ja sumistiheli.  

5. Eemaldage jumperkaabel ning digitaalne SAT leidja ning taasühendage LNB/LNBF oma vastuvõtjaga.  

MÄRKUSED: 
* Pideva täisskaala lugemi vältimiseks ärge kasutage seadet otse satelliidiantenni ees.  

* Kasutades LNB mille suurendus on üle 60d8 ,  ühendage LNB/LNBF ja digitaalse SAT leidja vahele 5d8 atenuaator . 

Kui satelliidivastuvõtja puudub, võib digitaalse SAT leidja “Receiver” poole vooluallikana ühendada F-konnektoriga                  

13-1BV DC vooluallikaga.  

Tehnilised andmed: 
 

Sisendsagedus 
 

950-2150MHz Sisendimpedants 750hm . F-konnektor 
Töövahemik   
(LNB suurendus) 52   60dB 

Sisendtase min. -40dBm Väljundimpedants 750hm ,F-konnektor   

Sisendtase max. -10dBm Vooluallikas DC 13- 18V   

* Testtingimus : LNB suurendus = 55d8, kandur C/N = 15d8 . 

* Ühendage  5d8 atenuaator kui kasutate LNB suurendus = 60 - 65d8 . 

Märkus: tootjal on õigus juhendit muuta ilma sellest eelnevalt teavitamata.  
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Seadme tutvustus:
1. LNB ühendusport

2. Vastuvõtu ühendusport

3. Kompass

4. Sumisti kontrollnupp

5. LED taustvalgustusnupp

6. ATT suurendusnupp

Kui sissetulev signaal on liiga tugev (skaalal kuvatakse max.näit ning signaaliskaala näit on 99), on seda võimalik lihtsal

viisil vähendada, kasutades vähendusfunktsiooni, mis taandab sissetuleva signaali madalamale tasemele. Valikus on neli

vähendustaset.

7 . ATT vähendusnupp (vastupidine suurendusfunktsioonile)

8 . LCD graafiline ekraan

Valitud funktsiooni mõõteparameetrite kuvamine. Ekraanil on LED taustvalgustus mida saab sisse/välja lülitada.

9 . Reguleerimisnupp

Ühendamine:

1. Ühendage jumperkaabel LNB pordi ja digitaalse SAT leidja "Satellite " pordiga.

2. Ühendage kaabliga satelliidisignaali vastuvõtja ja digitaalse SAT leidja "Receiver " port.
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