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Predslov 
Pred prvým použitím digitálneho AB Metra si pozorne prečítajte túto príručku. 

Tento návod na obsluhu vám pomôže pri: 

• Obsluhe, 

• Skladovaní 

• Používaní 

 

Technické špecifikácie a ovládacie metódy obsiahnuté v tejto príručke podliehajú zmenám bez predchádzajúceho 

upozornenia. V prípade akýchkoľvek otázok po dobu užívania, sa obráťte na výrobcu. 

 

Bezpečnostné upozornenia: 

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny. 

Prosím, dodržujte všetky varovania a pokyny na zariadení a v návode na obsluhu. 

-Bezpečnosť osôb 

Uistite sa, že nikto nemôže byť zranený padajúcimi nástrojmi alebo časťami inštalovanej antény pri práci vo výške. Pri práci 

na šikmej streche použite lano pre vašu bezpečnosť. 

-Upozornenie pre napájací adaptér 

Prístroj by mal byť prevádzkovaný iba s dodaným sieťovým AC adaptérom. Neotvárajte prístroj ani dodávaný sieťový 

adaptér. Je tu nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom! Nesprávne používanie portov môže viesť k zničeniu 

meracieho prístroja. 

- Opatrnosť pri práci s meracím zariadením: 

• Vyhýbajte sa nízkych teplotách (pod 0 ° C) alebo vysokej vlhkosti. 

• TFT displej môže byť poškodený mechanickými vplyvmi. 

• Vyvarujte sa nadmernému vstupnému napätiu. Pozrite si prosím technické údaje. 

- Nepracujte s prístrojom:  

• A má viditeľné poškodenia, 

• Ak sú v prístroji uvoľnené časti, 

• Ak bol prístroj dlhší čas umiestnený vonku alebo vo vlhkých priestoroch. 

-Napájanie: 
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Pred uvedením do prevádzky, prosím skontrolujte prevádzkové napätie 90 ~ 240V AC 50 / 60Hz. 

-Preťaženie: 

Nepreťažujte zásuvku, predlžovací kábel alebo adaptér, nepoužívajte poškodený napájací kábel ,nedotýkajte sa zariadenia 

mokrou rukou, môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom. 

-Kvapaliny: 

Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode, nepokladajte na prístroj žiadne nádoby s kvapalinami. 

-Chladenie: 

Udržujte otvory na hornej strane odhalené pre umožnenie dostatočného prúdenia vzduchu k jednotke. Neklaďte prijímač na 

mäkký nábytok alebo koberec. Nevystavujte prijímač priamemu svetlu alebo ho neumiestňujte v blízkosti kúrenia alebo vo 

vlhkom prostredí. Neklaďte ďalšie elektronické zariadenia na hornej strane prijímača. 

-Čistenie: 

Pred čistením odpojte prijímač zo zásuvky. Vyčistite mäkkou handričkou alebo jemným roztokom umývacieho prostriedku 

(bez rozpúšťadiel). 

-Odkrytovanie: 

Neodstraňujte kryt, aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom. Kontaktujte kvalifikovaný servisný personál na opravu 

prijímača, alebo sa obráťte na svojho predajcu. 

 

 



3 
	

OBSAH 

I. REFERENCIE .................................................................................................. 4 

1.1 VLASTNOSTI .................................................................................................. 4 

II. POPIS VÝROBKU .......................................................................................... 5 

III. PRIPOJENIE K OSTATNÝM ZARIADENIAM ...................................... 6 

IV. PODROBNÝ NÁVOD NA OBSLUHU ........................................................ 7 

4.1 ZAPNUTIE ...................................................................................................... 7 
4.2 SATELIT ......................................................................................................... 7 

4.2.1 Satelit .................................................................................................... 7 
4.3 SIGNÁL .......................................................................................................... 7 
4.4 KONŠTELÁCA ................................................................................................ 8 
4.5 SPEKTRUM ..................................................................................................... 8 
4.6 PAKET CTRL .................................................................................................. 8 
4.7  MOTOR ....................................................................................................... 8 

4.7.1 DiSEqC 1.2 ............................................................................................ 9 
4.7.2 USALS ................................................................................................... 9 

4.8 SPRAVOVAŤ .................................................................................................. 9 
4.9 NASTAVENIE ................................................................................................. 9 
4.10 METER_INFORMÁCIE ................................................................................ 10 

V. ĎALŠIE INFORMÁCIE ............................................................................... 10 

5.1 TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA ........................................................................... 11 
5.2 SLOVNÍK ...................................................................................................... 11 

 



4 
	

I. Referencie 

1.1 Vlastnosti 

Externý zdroj napájania 

DVB-S2 tuner Vstup 1(Samec) 

Pixely: 320*240*RGB 

2.4 palcový, plne farebný LCD 

Podpora 13V/18V napájania 

Podpora LED podsvietenia klávesnice 

Lithium batéria: 1800mAh 

Podpora pridávania, mazania a úpravy  transpondérov/satelitov 

Doba výdrže batérie: Okolo 2.6 Hodiny 

Podpora ALARMU 

12V-1.5A Adaptér 

Frekvenčný rozsah: 950MHz~2150MHz DVB-S/S2 QPSK, 8PSK, atď 

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

Podpora 100 satelitov, 4000 transpondérov 

Podporovaný fyzický kompas 
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II. Popis výrobku 

 

1. POWER tlačidlo: Zapnutie/vypnutie 

1. ON/OFF: Zapnutie batérie , zapnutie / vypnutie 

2. DC IN: Vstup pre pripojenie sieťového adaptéra. 

3. RS232: Pripojenie k PC pomocou RS232 kábla. 

4. Kontrolka napájania: Indikuje stav napájania, Červená: Nabíjanie, Zelená: Zariadenie je v pracovnom režime. 

5. Kontrolka LOCK: Zasvieti po uzamknutí signálu. 

6. 13V/18V Kontrolka: Indikujú 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: Pripojenie satelitného prijímača 

12. Šípky, OK/EXIT: Slúži pre pohyb v menu, potvrdenie a opustenie ponuky. 

13. ALARM: Zapnutie/vypnutie 

14. SAT/TP/TOOL: Zapne/vypne lampu, pridanie, mazanie a editácia funkcií. 

15. SPECT: Vstup do rozhrania spektra. 

16. METER: Zobrazí menu profesionálneho merania 
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III. Pripojenie k ostatným zariadeniam 

Nasledujúca kapitola vám ukáže spojenie medzi prístrojom, cez vstup ANT a iných zariadení. Prosím prečítajte si nasledujúce 

riadky ak si nie ste istý správnosťou prepojenia. 

Môžete pripojiť jeden prijímač priamo do ANT IN. 

IV. Podrobný návod na obsluhu 

Prvá inštalácia po zakúpení. 

4.1 Zapnutie 

1. Pripojte napájací kábel prístroja do elektrickej zásuvky. 

  2. Zapnite stlačením tlačidla POWER na paneli. 

 

4.2 Satelit 

Hlavné Menu-> Satelit 

Stlačte OK , zvoľte satelit 

 

4.2.1 Satelit 

Hlavné Menu-> Sat_konfig -> Výber SAT-> Sat konfig  

Stlačte OK pre zadanie parametrov nastavenia antény.  

 

4.3 Signál 

Hlavné Menu-> Signál 

Stlačte OK pre vstup do menu Signálu, pomocou tlačidla OK môžete vybrať satelit alebo TP. 

Stlačte ALARM tlačidlo pre zapnutie/vypnutie hlasovej signalizácie. 

Stlačte SAT/TP/TOOL tlačidlo pre zapnutie/vypnutie lampy. 

Stlačte SPECT tlačidlo pre vstup do rozhrania spektra. 

Stlačte METER tlačidlo pre zobrazenie menu profesionálneho merania. 
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4.4 Konštelácia 

Hlavné Menu-> Konštelácia 

V tomto menu môžete Uzamknúť signál pomocou aktuálneho TP, zobraziť konšteláciu a ostatné parametre. 

Stlačte OK tlačidlo pre priblíženie Konštelácie. 

Stlačte ALARM tlačidlo pre zapnutie/vypnutie hlasovej signalizácie. 

Stlačte SAT/TP/TOOL tlačidlo pre zapnutie/vypnutie lampy. 

Stlačte SPECT tlačidlo pre vstup do rozhrania spektra. 

Stlačte METER tlačidlo pre zobrazenie menu profesionálneho merania. 

4.5 Spektrum 

Hlavné Menu-> Spektrum  

Zvoľte satelitné parametre a stlačte tlačidlo OK pre zobrazenie Spektra. 

Stlačte SAT/TP/TOOL tlačidlo pre zapnutie/vypnutie lampy. 

4.6 Paket Ctrl 

Hlavné Menu-> Paket Ctrl 

Zvoľte Paket Ctrl a stlačte tlačidlo OK, po zvolení satelitu sa zobrazia informácie o signále zo všetkých TP pod satelitom.  

Stlačte SAT/TP/TOOL tlačidlo pre zapnutie/vypnutie lampy. 

4.7  Motor 

Hlavné Menu-> Motor 

Stlačte OK tlačidlo pre vstup do menu Motor, zvoľte satelit a nejaký TP. Pomocou kurzorových tlačidiel zvoľte Vami 

požadovaný vstup módu motora (DiSEqC 1.2 alebo USALS), stlačte OK pre výber DiSEqC 1.2 alebo USALS. Pomocou 

kurzorových tlačidiel zvoľte točenie motora na východ alebo západ.  

Stlačte ALARM tlačidlo pre zapnutie/vypnutie hlasovej signalizácie. 

Stlačte SAT/TP/TOOL tlačidlo pre zapnutie/vypnutie lampy. 

Stlačte SPECT tlačidlo pre vstup do rozhrania spektra. 

Stlačte METER tlačidlo pre zobrazenie menu profesionálneho merania. 
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4.7.1 DiSEqC 1.2 

Hlavné Menu-> Motor-> DiSEqC 1.2 

Pohyb Auto[Z/V]: Stlačte ◄/► tlačidlo, parabola sa bude natáčať na Západ/Východ až kým nenájde najlepší signál. 

Pohyb západ-východ: Stlačte ◄/► tlačidlo, parabola sa bude natáčať na Západ/Východ krok za krokom, až kým nenájde 

najlepší zobrazovaný signál. 

Jemné ladenie[1]: Zadajte hodnotu pomocou digitálneho tlačidla pre nastavenie kroku pohybu. 

Pohyb krokovanie: Stlačte ◄/► tlačidlo, parabola sa bude natáčať na Západ/Východ krok za krokom, až kým nenájde 

najlepší signál podľa Jemného ladenia. 

Uložiť pozíciu: Uložte aktuálnu vyhľadávanú pozíciu. 

Choď na pozíciu: Stlačte OK tlačidlo pre presun paraboly na uloženú pozíciu. 

Choď na Referenčný: Stlačte OK tlačidlo pre presun paraboly na 0 pozíciu. 

Nastaviť Západný Limit: Môžete nastaviť maximálny západný limit motora, aby ste predišli poškodeniu antény. 

Nastaviť Východný Limit: Môžete nastaviť maximálny východný limit motora, aby ste predišli poškodeniu antény. 

Vypnúť Limit: Vypnutie Západného a Východného limitu. 

 
4.7.2 USALS 

Hlavné Menu-> Motor-> USALS 

Pomocou kurzorových tlačidiel zvoľte mód motora USALS a potvrďte tlačidlom OK, najskôr nastavte uhol satelitu, potom 

stlačte OK tlačidlo, môžete získať nasledujúce informácie: Azimut, Elevácia, Pol. 

4.8 Spravovať 

Hlavné Menu-> Spravovať 

Stlačte OK tlačidlo pre vstup do menu USALS, zvoľte satelit a niektorý TP. Potom stlačte SAT/TP TOOL tlačidlo pre 

pridanie, mazanie, editáciu satelitu alebo TP. 

4.9 Nastavenie 

Hlavné Menu-> Nastavenie 

Jas: Nastavenie jasu obrazovky. 

LED Podsvietenie: Vypnite alebo zapnite podsvietenie. 
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Bzučiak: Vypnite alebo zapnite bzučiak. 

Lampa: Vypnite alebo zapnite lampu. 

Zemepisná dĺžka: Nastavte zemepisnú dĺžku v USALS. 

Uhol zemepisnej dĺžky: Nastavte uhol dĺžky v USALS. 

Zemepisná šírka: Nastavte zemepisnú šírky v USALS. 

Uhol zemepisnej šírky: Nastavte uhol šírky v USALS. 

Predvolené nastavenie z výroby: Obnovte výrobné nastavenia. 

4.10 Meter_Informácie 

Hlavné Menu-> Meter_Info 

V tomto menu môžete získať informácie o merači, ako je názov produktu, verzia softvéru, dátum softvéru, sériové číslo. 

Stlačte SAT/TP/TOOL tlačidlo pre zapnutie/vypnutie lampy. 

Stlačte METER tlačidlo pre zobrazenie menu profesionálneho merania. 
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V. Ďalšie informácie 

5.1 Technická špecifikácia 

Satelitný Tuner & Demodulátor 

Frekvenčný rozsah 950MHz-2150MHz    

Vstupný konektor Samec     

Úroveň signálu -65dBm~-10dBm  

Napájanie LNB 13/18V,max400mA  

Ovládanie prepínačov LNB 22KHz  

DiSEqC DiSEqC 1.0 /1.1 / 1.2  

Symbolová rýchlosť 2Mbps~45Mbps  

Spektrálna inverzia Auto konverzia  

5.2 Slovník 

Anténa 

Zariadenie, ktoré prijíma alebo vyžaruje elektromagnetické vlny. 

 MHz 

Predpona mega znamená milión, Hertz znamená cyklov za sekundu. 

Transpondér 

Automatické zariadenie, ktoré prijíma, zosilňuje a odošle signál na 

inej frekvencii. 

 








	Prázdná stránka
	Prázdná stránka
	Prázdná stránka

