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Pokrętło regulacji czułości

Wskaźnik H/V 

Wskaźnik 22KHz 

Sat-Finder to praktyczne narzędzie do montażu i regulacji anten Sat. Może być używany 
jako urządzenie wyświetlające do wyrównania lustra anteny pozycji LNB i polaryzacji LNB.

Podłączenie i obsługa

• Podłącz kabel antenowy (wychodzący z LNB anteny satelitarnej) do złącza "TO LNB" w
programie SAT Finder.
• Podłącz kabel antenowy (od odbiornika / multiswitcha) do złącza "TO REC" w programie
SAT Finder.
• Sprawdź poprawność połączenia w programie SAT Finder i funkcjonowanie odbiornika lub
podłączonego multiswitcha.
• Po włączeniu odbiornika SAT zapali się oświetlenie skali wizjera SAT i wskaźnika.
Wskaźnik poziomu wartości skali pokazuje 0.
• Pionowa i pozioma orientacja anteny, a także pionowe i poziome położenie LNB są
określane przez maksymalne wskazanie Wykrywacza SAT.
• Optymalne warunki zostały osiągnięte, a zatem regulacja jest zakończona, gdy wskaźnik
wskazuje wartość maksymalną, a sygnał dźwiękowy osiągnął maksymalną wysokość.
• Jeśli ostateczne ugięcie zostanie osiągnięte przed optymalną regulacją, można użyć
pokrętła
Ustaw "-6 / +6" z przodu Wyszukiwacza SAT na mniejszą wartość, aż igła miernika poziomu
znajdzie się w środkowym zakresie. Tę procedurę można powtórzyć kilka razy.
Opcjonalnie (nie w wersji podstawowej): Dioda LED H / V wskazuje, która płaszczyzna
polaryzacji w wizjerze satelitarnym jest wybrana. Przełączając płaszczyznę, optymalny
odbiór można ustawić na obu płaszczyznach polaryzacji.
• Opcjonalnie (nie w wersji podstawowej): LED 22Khz wskazuje, czy odbiornik jest włączony
22Khz wysyła sygnał. Zazwyczaj ten sygnał służy do przełączania odpowiednich LNB z
dolnego do górnego pasma częstotliwości, poprzez wskazanie, że można ustawić
maksymalny poziom dla obu pasm częstotliwości.
• Odłącz Odbiornik SAT i podłącz kabel koncentryczny od LNB za pomocą kabla do
odbiornika satelitarnego / multiswitcha.

Instrukcja obsługi HD-SATFINDER 
Miernik sygnału satelitarnego
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Przeskok wyświetlacza do najwyższej wartości skali oznacza, że odbierany sygnał dla 

wizjera SAT jest zbyt duży. W takim przypadku czułość celownika SAT należy zmniejszyć, 

obracając pokrętło "-6 / +6" przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Jeśli nie jest to 

wystarczające do regulacji w średnim zakresie wyświetlania, ponieważ stosuje się 

wysokowydajny LNB (wzmocnienie> 60 dB) lub antena SAT jest większa niż 90 cm, należy 

zastosować kontroler tłumienia (idealny: kontrola poziomu 0 - 20 dB) LNB i SAT Finder są 

przełączane. Jeśli żaden odbiornik satelitarny nie jest dostępny do regulacji anteny, 

zewnętrzne źródło prądu stałego (np. 12-18 woltów zasilania prądem stałym) musi być 

użyte do zasilania odbiornika satelitarnego. Zasilanie jest podłączone do gniazda "TO REC" 

znajdującego się w zestawie SAT z wtyczką typu F.

Sat Finder ma OPCJONALNE 2 diody LED z przodu, które wskazują:

A)LED oznaczony sygnałem 22 Khz: 22 Khz jest wysyłany przez odbiornik. Ten sygnał 

służy do przełączania niektórych LNB na sygnał "high-band".

B)LED oznaczony H / V: odbiornik przełącza polaryzację LNB z poziomej na pionową z 

napięciem przełączania 13/18 V. 

Instrukcje dotyczące utylizacji

Urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi 

zgodnie z europejską dyrektywą WEEE. Ich elementy muszą być poddawane recyklingowi 

osobno lub usuwane osobno, ponieważ toksyczne i niebezpieczne składniki, jeśli nie zostaną 

odpowiednio zutylizowane, mogą powodować trwałe szkody dla środowiska. Jako konsumenci 

są zobowiązani na mocy ustawy o energii elektrycznej (ElektroG) do zwrotu sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego po zakończeniu ich okresu eksploatacji producentowi, punktowi 

sprzedaży lub publicznym punktom zbiórki utworzonym w tym celu bezpłatnie. Szczegóły na 

ten temat reguluje odpowiednie prawo stanowe. Symbol na produkcie, instrukcji obsługi i / lub 

opakowaniu oznacza te przepisy. Dzięki temu rodzajowi separacji, recyklingowi i utylizacji 

starego sprzętu w znacznym stopniu przyczyniasz się do ochrony naszego środowiska.

Deklaracja zgodności CE

Ten produkt nosi oznaczenie wymagane przez dyrektywę 2004/98 / WE i 2006/95 / WE: Za 

pomocą znaku CE producent oświadcza, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i 

wytycznymi rozporządzeń europejskich.

Można je zamówić online na stronie www.goobay.de. Wszystkie znaki towarowe i 

zarejestrowane znaki handlowe są własnością ich właścicieli.
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