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GENEL GÜVENLİK
Dikkat Edilecek Konular:
Kendinize ya da cihazınıza gelebilecek bir zararı önlemek için aşağıdaki talimatlara
kesinlikle uyunuz.
Cihazınızı temizlemeden önce elektrik ve şarj kablosunu çekiniz ve On/Off butonundan
kapatınız. Daha sonra kuru bez ile temizleyebilirsiniz.
Cihaza zarar verebileceği ve cihazın garantisini geçersiz kılabileceği için cihazın üretici
tarafından tavsiye edilmeyen aksesuar ya da ilave aparat kullanmayınız. Cihazınızı taşırken
çarpma ve düşmelerden koruyunuz, aksi halde cihaz zarar görebilir. Cihazınızı muhakkak
çantasının içinde taşıyınız ve takım çantası gibi kutularda ve zarar görebileceği ekipmanlar ile
birlikte taşımayınız.
Yağmurlu ve karlı havalarda sıvı temasından korumak için cihazınızı açık alanda
kullanmayınız. Sıvı teması cihazınıza zarar verebilir ve garanti kapsamı dışına çıkarabilir.
Cihazınızı tavsiye edilen şarj adaptörü ve araç içi çakmak şarj adaptörü ile şarj ediniz.
Kullanılması uygun olmayan şarj cihazları, cihazınızın içindeki pillere zarar vereceği gibi aşırı
ısınma patlama gibi sonuçlar doğurabilir, sizlere zarar verebilir bu durumlar kullanıcı
sorumluluğundadır. Şarj adaptörlerini kullanırken 12 volt 1.5A (orta +) beslemeli olmasına
dikkat ediniz. Cihazı açık bırakmayınız, açık bırakılan cihaz içindeki piller zamanla işlevini
yitirecektir. Çakmak şarjı, şarj adaptörü ve piller kullanıma göre ömürleri değişeceğinden
garanti kapsamı dışındadır. Cihazınızı LNB ye bağlarken kısa devre olma durumuna karşı
dikkat ediniz, aksi halde LNB ve cihazınız zarar görebilir. Cihaz F-Konnektör girişi RG-6
kabloya uygundur. RG11 gibi kalın kablolar kullanarak F-Konnektör girişine zarar vermeyiniz.
Servisle İlgili Konular:
Cihazınızı kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. Cihazınızın kapağını açtığınızda garanti
kapsamı dışında kalacaktır. Cihaz ile ilgili bütün hizmetler için satıcınıza ya da teknik servise
başvurunuz.
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ALPSAT AS06-STC & AHD COMBO SİNYAL ANALİZÖRÜ
ANA ÖZELLİKLER:























DVB S-S2 / T-T2 / C COMBO Sinyal Analizörü
Tek Rf girişli 42-2150mhz 75 ohm F Konnektör
AHD ve CVBS CCTV kameraları için video girişi
3.5” Lcd TFt Ekran Yüksek çözünürlük ve yüksek parlaklık
MPEG2-4 SD & HD video görüntüsü ile Program Listesi ve AV PID bilgileri tek ekranda.
Support AAC supplied, DOLBY
880MIPS Yüksek hızlı İşlemci - 8MB Hafıza
3000mAh 7.4V değiştirilebilir Li-Po batarya. Lnb takılı değilken 4 Saat çalışabilir.
Usb Hafıza kartı üzerinden Yazılım ve Frekans veritabanı güncelleme
Frekans veritabanı hazırlamak için Windows Pc yazılımı
Programlanabilir 30 Catv Plan , 30 Terresterial Plan , 150 Uydu Hafızası
5000 Frekans ve Kanal Hafızası
Arka ışıklı Numerik silikon tuş takımı
Otomatik kapanma özelliği sayesinde batarya koruma
Karanlık ortamlar için Led Fener ışığı
Son kullanıcı testi için Voltaj Test ekranı.
Batarya ile beraber 1.2 kg
Ölçüler 190mm X 110mm X 45mm
Çalışma Aralığı 0 °C to +50 °C
Bağıl Nem %90
Silikondan yapılmış koruma kılıfı ve Taşıma çantası ile beraber
12Volt 1.5A Şarj aleti ve Araç şarj kablosu

UYDU ÖZELLİKLERİ:
























DVB S-S2 SAT: 950 - 2150 Mhz frekans ölçüm aralığı
-80 to 0 dBm güç ölçüm aralığı
BER , MER , C/N digital ölçüm bilgileri
Ortalama 1 dB ölçüm hassasiyeti (2.5 dB max.)
Gerçek zamanlı ve görüntü hafıza özellikli Spektrum Analizör
50 , 75 , 150 , 300 , 600 , 1200mhz Spektrum Span aralıkları
Spectrum ekranında otomatik NIT frekans tanıma ve kanal bulma özelliği.
1 uydu için 4 TP’yi , 2 uydu için 8 TP’yi tek ekranda gösteren TP Kontrol menüsü
Dual Feed lnbler için tek ekranda 2 uydu sinyali ölçebilme
QPSK & 8PSK Digital uydu sinyalleri için Konselasyon ekranı.
Otomatik Diseqc 1.0-1.1-Unicable portları bulma özelliği
Güncel 150 uydudan toplam 2000 TP hafızası
Otomatik sinyal tanıma asistanı
HD & SD DVB-S/S2 Tv Video
FEC: DVB-S:1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 - DVB-S2: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10, 2/5, 3/5
1 -45MS/s full otomatik Symbol rate oranı.
DiSEqC 1.x, DiSEqC 2.x ve USALS desteği
Unicable 1&2 EN50494/EN50607 JESS desteği
13/18/21V - 500mA Lnb Besleme
32 Lnb destekler
KA , KU, C , L / R band LNB tipleri
dBm , dBuV ve dBmV güç seviyeleri
Güç gösterisi ile orantılı Buzzer ses uyarısı
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KABLO TV ÖZELLİKLERİ:






















DVB-C ve Analog Kablo Tv : 42 - 1002 MHz frekans aralığı
-90 to 0 dBm güç ölçüm aralığı
BER , MER , C/N digital ölçüm bilgileri
Analog Kablo Tv için V/A fark göstergesi 4dB-26dB
Analog Ses taşıyıcı ölçümü 4,5MHz, 5,5 MHz, 6,0 MHz, 6,5 MHz
Ortalama 1 dB ölçüm hassasiyeti (2.5 dB max.)
Gerçek zamanlı ve görüntü hafıza özellikli Spektrum Analizör
FULL ,15 , 30 , 50 , 100 , 200 , 500mhz Spectrum Span aralığı
Spektrum ekranında otomatik NIT frekans tanıma ve kanal bulma özelliği.
TILT / LIMIT fonksiyonu ile band başı ve sonu ölçümü
Otomatik band tarama ve Frekans planına ekleme
Pc ya da tuş takımı ile Frekans Planı içeriği değiştirme
Catv Constellation: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
DVB-C & QAM Annex A/C
Symbol rate: 2 to 6.999MS/s – Full Otomatik
6 MHz, 7 MHz, 8 MHz Kanal Band Genişliği
30 Frekans planda 4000den fazla TP frekansı
Otomatik Sinyal analiz asistanı
HD & SD Digital Kablo Tv Video görüntüsü
dBm , dBuV ve dBmV Seviye Göstergeleri
Güç gösterisi ile orantılı Buzzer ses uyarısı

KARASAL TV ÖZELLİKLERİ:






















DVB-T/T2 ve Analog Kablo Tv: 42 - 1002 MHz frekans aralığı
-90 to 0 dBm güç ölçüm aralığı
BER , MER , C/N digital ölçüm bilgileri
Analog Karasal Tv için V/A fark göstergesi 4dB-26dB
Analog Ses taşıyıcı ölçümü 4,5MHz, 5,5 MHz, 6,0 MHz, 6,5 MHz
Ortalama 1 dB ölçüm hassasiyeti (2.5 dB max.)
Gerçek zamanlı ve görüntü hafıza özellikli Spektrum Analizör
FULL ,15 , 30 , 50 , 100 , 200 , 500mhz Spectrum Span aralığı
Spectrum ekranında otomatik NIT frekans tanıma ve kanal bulma özelliği.
TILT / LIMIT fonksiyonu ile band başı ve sonu ölçümü
Otomatik band tarama ve Frekans planına ekleme
Pc ya da tuştakımı ile Frekans Planı içeriği değiştirme
Karasal Constellation: QPSK, 16QAM, 64QAM (DVB-T) 256QAM (DVB-T2)
FEC : DVB-T: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , DVB-T2:1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 3/5, 4/5
1.7 MHz , 5MHz , 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz frekans band genişliği
5V , 12V , 20V/400mA anten besleme voltajı
30 Frekans planda 4000den fazla TP frekansı
Otomatik Sinyal analiz asistanı
HD & SD Digital Karasal Tv Video görüntüsü
dBm , dBuV ve dBmV Seviye Göstergeleri
Güç gösterisi ile orantılı Buzzer ses uyarısı
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UYDU TV ÖLÇÜM KULLANIM YÖNERGELERİ:
CİHAZI ÇALIŞTIRMA:
Cihazınızı POWER ON/OFF tuşuna basarak açınız. DVB-S/S2 kutucuğunu seçelim. Karşımıza gelen TV Yayın
Ekranında ENTER tuşu ile Tv/Radyo kanal listesi ekranı ile kanallar arası gezebilirsiniz.

SES AYARI:
Herhangi bir kanalı seyrederken SAĞ/SOL tuşları ile ses seviyesini değiştirebilirsiniz ve MUTE tuşu ile sesi
komple kapatabilirsiniz.

RENK AYARLARI:
Herhangi bir kanalı seyrederken EDIT tuşuna basılı tutarsanız kanal resim görüntüsünde Renk ayarlarını
yapabilirsiniz.

LEVEL GÖSTERGESİ:
Herhangi bir kanalı seyrederken LEVEL tuşuna basarak ekranda seyredilen kanalın sinyal seviyelerini anlık olarak
gerçek zamanlı görebilirsiniz. Ayrıca herhangi bir kanala kitlendiğinizde seviye göstergelerinin rengi griden yeşile
ve kırmızıya dönecektir.
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UYDU ARAMA MENÜSÜ :
MENÜ tuşuna basarak ANA MENÜ‘yü ekrana getiriniz ve buradan yukarı aşağı tuşlarını kullanarak UYDU ARAMA
menüsünü seçiniz. Çanak anten ayarınızı yapmak istediğiniz yada sinyal seviyelerine bakmak istediğiniz uyduyu
, transponderı , Diseqc Tipini ve lnb tipini seçip ENTER tuşlayınız.

Karşımıza gelen ekranda sinyal seviyelerini görebilirsiniz. Sinyal seviyelerinin en yüksek değerlerde olduğunu
kontrol edebilirsiniz. LEVEL tuşuna basarak detaylı ekranda seviyeleri görebilirsiniz. SAĞ / SOL tuşları ile sıralı
transponderları değiştirebilirsiniz.

Sinyal seviyelerini en iyi şekilde ayarladıktan sonra ENTER tuşuna basarak KANAL TARAMA sı yapabilirsiniz.
Tarama işlemlerini TEK TP / TÜM TP ve KÖR TARAMA olarak yapabilir daha sonra bulunan kanalları aşağıdaki
resimlerdeki yönergeleri izleyerek KANAL LİSTESİNE ekleyebilirsiniz.

Kanallar hafızaya alınmış ve KANAL LİSTESİNİN en sonuna eklenmiştir.
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USALS MOTOR AYARI :
Diseqc Motorları Usals komutları ile kullanmak için DISEQC tipini USALS MOTOR olarak seçiniz.

EDIT tuşuna 2-3 saniye basılı tutarak USAL AYAR menüsüne geçiniz. Uydu ayarını yapacağınız bölgenin
koordinatlarını giriniz ve OK kutucuğunu işaretleyip daha sonra GO kutucuğuna gelip ENTER'a basarsanız ÇANAK
ANTEN uydunun pozisyonuna OTOMATİK olarak gidecektir.
UNICABLE AYAR MENÜSÜ :
UNICABLE Multiswitch ya da Unicable SCR lnb tipleri için bu menüyü kullanabilir ve testlerini bu ayarları yaptıktan
sonra yapabilirsiniz. Öncelikle DISEQC tipini UNICABLE olarak seçiniz ve PORT bölümüne gidip EDIT tuşuna 2-3
saniye basılı tutunuz.

Bu ekranda TEST edeceğiniz Unicable Multiswitch ya da Unicable SCR Lnb tipine göre çıkış IF Frekanslarını
ayarlayabilirsiniz. Daha sonra UYDU AYAR menüsünden sinyalleri test edebilirsiniz.

DISEQC 1.2 MOTOR AYAR MENÜSÜ :
Öncelikle DISEQC TİPİ bölümünden Diseqc 1.2 Motor seçiniz ve ENTER tuşuna basarak UYDU AYAR menüsü sinyal
seviyelerine geliniz.
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SİNYAL seviyelerini görebilir aynı zamanda SAĞ / SOL tuşları ile Diseqc 1.2 Motorunuzu EAST / WEST yönlerine
elle döndürebilirsiniz. Bu menüde DISEQC MOTOR fazla akım çekeceğinden ötürü bataryanız normalden çok daha
hızlı bitebilir. Bu arama tipinde lütfen şarj cihazlarınızı yanınızda bulundurunuz.
SPEKTRUM ANALİZ MENÜSÜ :
MENÜ tuşuna basarak ANA MENÜ’den SPEKTRUM ANALİZ kutucuğunu seçiniz. Uydu , LNB voltajı , Tarama
Genişliği ve Diseq-c ayarlarınızı yaptıktan sonra istediğiniz IF frekansı seçerek OK tuşuna basınız.

Bu ekranda LEVEL tuşuna 1 defa bastığınızda C/N değeri ekrana gelecektir.

SPEKTRUM ANALİZ ekranında MENU tuşuna bastığınızda ekrandaki spektrum seviyelerini CAPTURE KAYDET
yaparak hafızaya alabilir daha sonraki montajlarınızda tekrar hafızadan YÜKLEYEBİLİR ve aynı ayarlar ile tekrar
kurulum yapabilirsiniz.

AUTO RANGE modu ile üst ve alt sinyal seviyelerini otomatik ölçüm seviyeleri ekrana otomatik sığdırabilirsiniz.
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EDIT tuşuna basarak IF Frekansını , BAND GENİŞLİĞİNİ ve LNB VOLTAJ değerlerini değiştirebilirsiniz. HIZ
kutucuğundan SPEKTRUM HIZINI değiştirebilirsiniz. Fakat HIZLI modda bazı sinyal seviyeleri detaylı
görünmeyebilir.

NIT TANIMA ÖZELLİĞİ:
Spektrum Analiz menüsünde IF Frekans ok işaretini herhangi bir sinyalin üstüne getirdiğinizde ENTER tuşuna
basarak KANAL LİSTESİNİ ve Uplinkteki UYDU Pozisyonunu otomatik bulabilirsiniz.

NOT: Bazı durumlarda Yayıncı kuruluşun gönderdiği sinyallerde NIT datası hatalı ise ya da yayıncı kuruluş 2-3
uyduya aynı anda yayın yapıyorsa gelen NIT datasındaki bilgiden ötürü uydu ismi hatalı gösterebilir.

Kanal listelerini görebilir UNİVERSAL lnb ile yapılan ayarlarda kanalları hafızaya alabilirsiniz.
UYDU TP KONTROL MENÜSÜ :
MENÜ tuşuna basarak ANA MENÜ’DEN UYDU TP KONTROL seçiniz. Uydu Tp Kontrol menüsü aynı anda birden çok
TP frekansının aynı ekranda sinyal seviyelerinin gösterilmesini sağlar.
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TEK UYDU KONTROL:

Tip olarak TEK seçiniz ve gerekli UYDU ayarları yaptıktan sonra ENTER basınız. Yukarıda ekranda görüldüğü gibi
aynı ekranda 1 uydudan 4 farklı frekansın aynı ekranda sinyal seviyeleri görülebilmektedir. Bu sayede sinyal
seviyelerinin ve anten ayarının tüm frekanslarda doğru olduğunu kontrol edebilirsiniz.
ÇİFT UYDU KONTROL:

Tip olarak ÇİFT seçiniz ve gerekli UYDU ayarları yaptıktan sonra ENTER basınız. Yukarıda ekranda görüldüğü gibi
aynı ekranda 2 uydudan 8 farklı frekansın aynı ekranda sinyal seviyeleri görülebilmektedir. Multiswitch ve Sistem
montajlarının doğruluğu tüm frekansları aynı ekranda görerek test edebilir doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.
KONSTELASYON MENÜSÜ :
MENÜ tuşuna basarak ANA MENÜ’den KONSTELASYON seçiniz. Konstelasyon menüsü herhangi bir zamanda
alınan Digital I/Q sembollerin koordinatlarının doğruluğunu bir grafikte gösterir. Bu sayede yapılan
modülasyonun (qpsk,8psk gibi) doğruluğunu da anlayabilirsiniz.

Konstelasyon menüsüne giriniz, doğruluğunu kontrol edeceğiniz uydu ve Tp frekansın seçiniz ve ayarlarınızı
yapınız daha sonra ENTER tuşuna basınız. Konstelasyon diyagramında QPSK sinyallerde 4 , 8psk sinyallerde 8
koordinat noktası bulunmaktadır. Bu koordinat noktaları birbirine ne kadar yakınsa doğruluk artar.
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ÇOKLU SEVİYE KONTROL MENÜSÜ :
MENÜ tuşuna basarak ANA MENÜ’DEN ÇOKLU SEVİYE KONTROL seçiniz.

Çoklu Seviye Kontrol menüsünde 2 farklı uydudan birer frekansın sinyal seviyeleri aynı ekranda gösterilmektedir.
Bu sayede Monoblock Lnb kurulumu ya da Multiswitch testleri çok rahat yapılabilmektedir.

OTO PORT TARAMA MENÜSÜ :
MENU tuşuna basarak ANA MENÜ’DEN OTO PORT TARAMA seçiniz. Bu menüde hangi Diseq-C portunda hangi
uydunun bağlı olduğunu görebiliriz.

Diseq-C switch olmadığı , kablonun direk lnb ye bağlandığı durumlarda NONE / YOK seçiniz.
Tone Burst port tarama.

Diseq-C 1.0 Port Tarama :
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Diseq-C 1.1 Port Tarama:

Unicable Port Tarama:

KANAL LİSTESİ MENÜSÜ :
ANA MENÜ’den ya da herhangi bir kanalı seyrederken ENTER tuşuna basarak KANAL LİSTESİNİ ekrana
getirebilirsiniz.

Kanal Listesi menüsünde Tv ve Radyo kanallarını tek tek ya da uydu ismine göre seçebilir , silebilir ve yerini
değiştirebilirsiniz.

UYDUYA GÖRE SIRALAMA:
KANAL LİSTESİ menüsüne girdikten sonra MENU tuşuna basınız ve ekrandan UYDU seçimi yapınız. Bu durumda
sadece seçtiğiniz uydunun kanalları ekrana gelecektir.
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KANAL SİLME:
KANAL LİSTESİ menüsünde iken EDIT tuşuna basınız ve SİL kutucuğunu seçiniz.

Ekranda silmek istediğiniz kanalları ENTER tuşu ile tek tek seçiniz ve en son EDIT tuşuna basınız. Tüm menülerden
çıkarken sorulan "KAYDEDİLECEK Mİ ?" sorununa EVET işaretlerseniz kanallar listeden tamamen silinecektir.
KANAL TAŞIMA:
KANAL LİSTESİ menüsünde iken EDIT tuşuna basınız ve YER DEĞİŞTİR kutucuğunu seçiniz.

Yer değiştirmek istediğiniz kanalları ENTER tuşu ile tek tek seçiniz ve en son nereye taşıyacaksanız o pozisyonda
iken EDIT tuşuna basınız. Tüm menülerden çıkarken sorulan "KAYDEDİLECEK Mİ ?" sorununa EVET işaretlerseniz
kanallar seçtiğiniz yere taşınacaktır.
UYDU AYARLARI MENÜSÜ :
Hizmet verdiğiniz bölgedeki uydular ve TP frekansları için uygun Diseq-C ve LNB tiplerini bu menüde
sabitleyebilirsiniz. Bu sayede diğer tüm menülerde yaptığınız ayarlar kullanılacak ve daha hızlı ayar
yapabileceksiniz. (Bazı menüler bu ayarları kullandığı için lütfen ayarlarınızın doğruluğunu sürekli kontrol ediniz.)

Bu menüde ayrıca uydulara ait TÜM TP 'leri silebilir ve bu uydular için KANAL TARAMASI yapabilirsiniz.
DVB-S/S2 AYARLARI:
DVB S/S2 menülerinde geçerli olan değişiklikleri AYARLAR menüsünden yapabilirsiniz.
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GÖSTERGE: Güç seviye göstergelerini dBm , dBuV ve dBmV cinsinden gösterir.
SEVİYE AYARI : Sinyal ölçüm göstergesinin düşük ya da yüksek olduğunu düşünüyorsanız , kalibre edebilirsiniz.
OTO ÇEVRİM: Otomatik Uydu ve Port tanıma menülerinde kaç adet uyduyu kontrol edilmesini isterseniz
seçebilirsiniz.
HAFIZA BİLGİSİ: Uydu bölümünde ne kadar hafıza kullanılıyor kontrol edebilirsiniz.
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KABLO TV ANALOG ve DİJİTAL KULLANIM ÖNERGELERİ :
CİHAZI ÇALIŞTIRMA:
Cihazınızı POWER ON/OFF tuşuna basarak açınız. STC ANA MENÜ’den DVB-C kutucuğunu seçiniz , Ekrana
Tv/Radyo kanal listesi gelecektir.

LEVEL GÖSTERGESİ:
Herhangi bir kanalı seyrederken LEVEL tuşuna basarak ekranda seyredilen kanalın sinyal seviyelerini anlık olarak
gerçek zamanlı görebilirsiniz.

SEVİYE ÖLÇÜM MENÜSÜ:
MENU tuşuna basarak CATV MENU ekranına geliniz ve SEVİYE ÖLÇÜM kutucuğunu seçerek ölçüm yapmaya
başlayabilirsiniz. CATV SEVİYE ÖLÇÜM menüsünde seçtiğiniz frekans planında bulunan Analog ve DVB-C QAM
Digital frekansların ölçümünü yapabilirsiniz.
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DVB-C / QAM ÖLÇÜM:
CATV SEVİYE ÖLÇÜM menüsünden SİSTEM kutucuğundan DVB-C seçiniz. Ölçüm yapmak istediğiniz KANAL ve
FREKANSI seçmek için SAĞ & SOL tuşlarını kullanınız yada FREKANS’ın üstüne gelip EDIT butonu ile istediğiniz
frekansı tuşlayıp , DVB-C ölçümü için 6,7,8MHz band genişliği seçimi yapabilirsiniz.

Ölçmek istediğiniz frekansın parametrelerini girdikten sonra OK tuşuna basarak ölçüm ekranına gidiniz.
Bu ekranın sağ tarafında turuncu renkli kalın bar , sinyal seviyesini görsel olarak göstermektedir. Turuncu barın
altında sinyal seviyesi değeri rakamla belirtilmiştir. Turuncu Seviye Güç barının , ayarlar menüsünden seçeceğiniz
Max ve Min değerlerin içinde olup olmadığını yeşil bölgeye bakarak görebilirsiniz. Yine ekranın sol tarafında frekans
parametrelerini ve MODULATION , BER , MER gibi sinyal değerlerini görebilirsiniz. Sağ alt köşedeki kutucukta
Sinyal değerlerinin yeterli olmadığı durumlarda HATA uyarısı , sinyal değerlerinin uygun olduğu durumlarda
UYGUN işareti belirecektir. Sinyal seviyeleri uygun ise turuncu barın içerisinde Kanal isimleri belirecektir. LIST
tuşuna basarak ölçmüş olduğunuz frekanstaki kanal isimlerini görebilirsiniz. Not: En alt kısımdaki SPECTRUM ,
CONSTELLATION ve ARAMA kutucuklarından ölçmüş olduğunuz frekans ile ilgili diğer ölçüm menülerine hızlı geçiş
yapabilirsiniz. Spectrum Analiz ve Constellation özellikleri ile ilgili sonraki sayfalarda detaylı bilgi verilecektir.
FREKANSTA KANAL ARAMA ve KANAL LİSTESİNE KAYDETME:
Sinyal seviyelerinin uygunluğundan emin olduğunuz bir frekansta sağ alt bölümdeki “ARAMA” kutucuğuna geliniz
ve OK tuşuna basınız. KANAL ARAMA ekranında ŞİFRESİZ ve ŞİFRELİ yada ikisi birlikte seçeneklerini kullanarak
tarama yapabilirsiniz. Taradığınız kanallar bulunur ve daha sonra ekrana bilgi ekranı gelerek kanallarının kayıt
edilmesini isteyip istemediğinizi sorar.

ANALOG KABLO TV ÖLÇÜMÜ:
CATV SEVİYE ÖLÇÜM menüsünden SİSTEM kutucuğundan ANALOG seçiniz. Ölçüm yapmak istediğiniz KANAL ve
FREKANSI seçmek için SAĞ & SOL tuşlarını kullanınız. ANALOG CATV ölçümü için Video Frekansı ve Ses frekansı
bilgilerini kutucukların üzerine gelip EDIT tuşu ile girebilirsiniz.

Ölçmek istediğiniz frekansın parametrelerini girdikten sonra OK tuşuna basarak ölçüm ekranına gidiniz. Bu
ekranda sırası ile Kanal Adını , Video Frekansını , Video Frekansı Gücünü , Ses Frekansını , Ses Frekansı Gücünü
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ve VIDEO/AUDIO arası delta farkını dB cinsinden görebilirsiniz. Ve ekranın sağ tarafında Video Frekası gücü için
turuncu renkte , ses frekansı gücü için mavi renkte seviyeye göre değişen sinyal güç barları ile görsel olarak
ölçümünüzü hızlandırabilirsiniz. Turuncu Video Seviye Güç barının ve Mavi Ses Seviye güç barının , ayarlar
menüsünden seçeceğiniz Max ve Min değerlerin içinde olup olmadığını yeşil bölgeye bakarak görebilirsiniz. Sağ
alt köşedeki kutucukta Sinyal değerlerinin yeterli olmadığı durumlarda HATA uyarısı , sinyal değerlerinin uygun
olduğu durumlarda UYGUN işareti belirecektir.
Not: En alt kısımdaki SPECTRUM kutucuğundan ölçmüş olduğunuz frekans ile ilgili diğer ölçüm menülerine hızlı
geçiş yapabilirsiniz. Spectrum Analiz özellikleri ile ilgili sonraki sayfalarda detaylı bilgi verilecektir.
SPEKTRUM ANALİZÖR MENU:
MENU tuşuna basarak CATV MENU ekranına geliniz ve SPEKTRUM ANALİZÖR kutucuğunu seçerek ölçüm yapmaya
başlayabilirsiniz. SPECTRUM ANALYZER ölçü moduna geçildiğinde cihaz seçilmiş olan span (frekans alanı) içinde
kaldığı belirlenen tüm ANALOG ve DIGITAL taşıyıcı sinyallerini ekrana getirir.

Lütfen ANALOG ya da DIGITAL frekans , GENİŞLİK (frekans alanı) , REFERENCE (üst ölçüm noktası) ve RANGE
(üst ve alt ölçüm noktaları aralığı) seçimi yapınız. Spektrum ekranında analog ve digital sinyaller band
genişliklerine ve güç seviyelerine göre çeşitli şekillerde görülebilirler.
MENU tuşuna basarsak:

Spektrum ekranında iken MENU tuşuna basarsak karşımıza yukarıdaki ekran gelecektir.
AUTO RANGE: Sinyal seviyelerinin en üst ve en alt seviyelerini tespit eder ve ekran gösterge aralığını buna
göre otomatik belirler.
ÇİZGİ / DOLU : Spektrum resmini dolu yada çizgiler halinde gösterir.
SPEKTRUM CAPTURE : Ekrandaki spektrum görselini hafızaya alır , başka bir tarihte yine bu çizgi görseli
çağırabilir , son yaptığınız ölçüm ile kıyaslayabilirsiniz.
SAVE TO USB: Spektrum ekranındaki görsel datalarını USB hafıza kartına kaydedebilirsiniz.
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LEVEL & EDIT tuşuna basarsak:

LEVEL tuşuna basarsak Markör frekansına uygun bir noktadan C/N değerini ekranda gösterecektir.
EDIT tuşuna basarsak , Markör IF FREKANSINI değiştirdiğinizde, değişikliğinize tam uygun olarak markör de
spektrum üzerinde yavaş yavaş hareket edecektir.
SPAN: Ekranda istediğiniz frekans aralığını FULL/15/30/50/100/200/500MHz ‘lik seçeneklerden birini seçerek
gösterebilirsiniz.
REFERENCE: Üst ölçüm noktasını belirler.
RANGE: Alt seviye ölçüm noktasının üst ölçüm noktası arasındaki aralığı belirler.
MODE : NORMAL seçilirse spektrum en optimum hızda hareket edecektir. FAST seçilirse spektrum görüntüsü
çok detaylı göstermese de daha hızlı hareket edecektir.
OK tuşuna basarsak:

Spektrum ekranında herhangi bir sinyal tepe noktasına markörünüzü kaydırıp OK tuşuna basarsanız o frekansa
ait digital yayın var ise otomatik bulacaktır. CHANNEL LIST kutucuğuna tıklayıp kanalların isimlerini
görebilirsiniz. Yine KANALLARI KAYDET kutucuğuna tıklayarak da bulmuş olduğunuz kanalları hafızaya
alabilirsiniz.
KONSTELASYON MENÜSÜ:
MENU tuşuna basarak CATV MENU ekranına geliniz ve CONSTELLATION kutucuğunu seçerek ölçüm yapmaya
başlayabilirsiniz. Konstelasyon ekranı ölçtüğünüz digital sinyalin kalitesini görebileceğiniz profesyonel bir
ekrandır.

Aynı ekranda sadece digital frekanslar için hem konstellasyon , hem de diğer sinyal parametrelerini görebilir ,
hızlı ve güvenilir ölçümler yapabilirsiniz.
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EĞİM / LİMİT MENÜSÜ:

Eğim / Limit listesi testi; kablo sisteminin düzgünlüğünü ve dalganın yüksek frekanslarda daha fazla
zayıflamasını kontrol etmek için etkili bir çözümdür. AS06STC, 12 kanalın seviyelerini alabilir ve ölçüm
sonucunu , grafiğini kolayca gözlemleyebilir. Grubun ilk 6 frekans başlangıcını seçebilir ve grubun sonundan
itibaren son 6 frekansı seçebilirsiniz. Ardından grubun Eğimini kontrol edebilir, kablo hattındaki
kuvvetlendiricileri ve elemanları bu eğime göre düzenleyebilirsiniz.
ARAMA TABLO MENÜSÜ:

AS06STC, DVB-C QAM kablo TV sisteminin düzlüğünü ve kazancını hızlı bir şekilde test etmek için kanal tarama
fonksiyonunu kullanılmaktadır. Adım aralığı ile başlangıç ve bitiş frekanslarını seçebilirsiniz ve tüm banddaki
sinyalleri 6,7,8mhz band genişliklerinden biri ile tarayabilirsiniz. Seçmiş olduğunuz bandı taradıktan sonra
yukarıdaki fotoğrafa benzer bir tablo ekrana gelecektir. Bu tabloda bir frekansın üstüne gelip OK basarsanız bu
kanalı gerçek zamanlı olarak ölçebilirsiniz. EDIT düğmesine basarsanız sinyal parametrelerini USB hafıza
kartınıza indirebilirsiniz.

KANAL LİSTESİ:
Herhangi bir kanalı izlerken ANA MENÜ'DEN KANAL LİSTESİ'ni görüntüleyebilir veya ENTER tuşuna basarak
seyredebilirsiniz.
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KANAL LİSTESİ DÜZENLEME:

Kanalların üstüne gelerek EDIT tuşuna basınız, daha sonra SİL, YER DEĞİŞTİR seçeneklerinden birini seçip
işlem yapmak istediğiniz kanalı işaretleyiniz. Silmek istiyorsanız tekrar seçiniz, yer değiştirmek istiyorsanız
gitmek istediğiniz konuma kadar körsörü ilerletiniz. İşleminiz bittikten sonra DEĞİŞİKLİKLERİ KAYDET
seçeneğine EVET diyerek çıkabilirsiniz.
CATV AYARLARI:

DVB-C QAM ölçüm ayarlarınızı bu menüden değiştirebilirsiniz.
GÜÇ BİRİMİ: Güç seviyesini dBuV, dBm, dBuV olarak kullanabilirsiniz.
KALİBRASYON: Ölçüm seviyelerinizi yüksek veya düşük seviyede görmek istiyorsanız, kalibrasyon seviyenizi bu
ayarlardan değiştirebilirsiniz.
MIN & MAX POWER: Ölçüm gücü seviyenizi ayarlarla değiştirebilirsiniz.
MAX BER: Ölçüm BER maksimum limitinizi ayarlarla değiştirebilirsiniz.
FREKANS PLANI:
Bu menüde servis verdiğiniz bölgedeki uygun frekansları düzenleyebilirsiniz. Bu şekilde frekans planınız diğer
tüm menülerde yaptığınız ayarlamalarda kullanılacak ve daha hızlı ölçümler yapabileceksiniz. (Bazı menülerde
bu ayarları kullandığınızdan her zaman ayarların doğruluğunu kontrol edin.)

Tüm kanalları taratabilir ve CATV Frekans planları ve kanal listeleri için hafıza Bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz.
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ANALOG & DIGITAL TERRESTERIAL KULLANIM ÖNERGELERİ:
CİHAZI ÇALIŞTIRMA:
Cihazınızı POWER ON/OFF tuşuna basarak açınız. STC ANA MENÜ’den DVB T/T2 kutucuğunu seçiniz ,Ekrana
Tv/Radyo kanal listesi gelecektir.

LEVEL GÖSTERGESİ:
Herhangi bir kanalı seyrederken LEVEL tuşuna basarak ekranda seyredilen kanalın sinyal seviyelerini anlık olarak
gerçek zamanlı görebilirsiniz.

SEVİYE ÖLÇÜM MENÜSÜ:
MENU tuşuna basarak KARASAL TV MENU ekranına geliniz ve SEVİYE ÖLÇÜM kutucuğunu seçerek frekans
seviye ölçümü yapmaya başlayabilirsiniz. KARASAL SEVİYE ÖLÇÜM menüsünde seçtiğiniz frekans planında
bulunan Analog TV ve DVB-T/T2 Digital frekansların ölçümünü yapabilirsiniz.

DVB-T/T2 SEVİYE ÖLÇÜM:
DVB-T/T2 SEVİYE ÖLÇÜM menüsünden SİSTEM kutucuğundan DVB-T/T2 seçiniz. Ölçüm yapmak istediğiniz
KANAL ve FREKANSI seçmek için SAĞ & SOL tuşlarını kullanınız yada FREKANS’ın üstüne gelip EDIT butonu ile
istediğiniz frekansı tuşlayıp , DVB-T/T2 ölçümü için 1.7-5-6-7-8MHz band genişliği seçimi yapabilirsiniz. Karasal
Tv antenlerinde aktif kuvvetlendirici olabilir, bu durumda 5V,12V,20V besleme gerilimi seçimi yapmanız
gerekebilir.

22

AS06-STC & AHD Kullanım Kılavuzu

Ölçmek istediğiniz frekansın parametrelerini girdikten sonra OK tuşuna basarak ölçüm ekranına gidiniz.
Bu ekranın sağ tarafında turuncu renkli kalın bar , sinyal seviyesini görsel olarak göstermektedir. Turuncu barın
altında sinyal seviyesi değeri rakamla belirtilmiştir. Turuncu Seviye Güç barının, ayarlar menüsünden
seçeceğiniz Max ve Min değerlerin içinde olup olmadığını yeşil bölgeye bakarak görebilirsiniz. Yine ekranın sol
tarafında frekans parametrelerini ve MODULATION, BER, MER gibi sinyal değerlerini görebilirsiniz. Sağ alt
köşedeki kutucukta Sinyal değerlerinin yeterli olmadığı durumlarda HATA uyarısı, sinyal değerlerinin uygun
olduğu durumlarda UYGUN işareti belirecektir. Sinyal seviyeleri uygun ise turuncu barın içerisinde Kanal isimleri
belirecektir. LIST tuşuna basarak ölçmüş olduğunuz frekanstaki kanal isimlerini görebilirsiniz.
Not: En alt kısımdaki SPECTRUM , CONSTELLATION ve ARAMA kutucuklarından ölçmüş olduğunuz frekans ile
ilgili diğer ölçüm menülerine hızlı geçiş yapabilirsiniz. Spectrum Analiz ve Constellation özellikleri ile ilgili sonraki
sayfalarda detaylı bilgi verilecektir.
FREKANSTA KANAL ARAMA ve KANAL LİSTESİNE KAYDETME:
Sinyal seviyelerinin uygunluğundan emin olduğunuz bir frekansta sağ alt bölümdeki “ARAMA” kutucuğuna
geliniz ve OK tuşuna basınız. KANAL ARAMA ekranında ŞİFRESİZ ve ŞİFRELİ ya da ikisi birlikte seçeneklerini
kullanarak tarama yapabilirsiniz. Taradığınız kanallar bulunur ve daha sonra ekrana bilgi ekranı gelerek
kanallarının kayıt edilmesini isteyip istemediğinizi sorar.

ANALOG KARASAL TV ÖLÇÜMÜ:
KARASAL TV SEVİYE ÖLÇÜM menüsünden SİSTEM kutucuğundan ANALOG seçiniz. Ölçüm yapmak istediğiniz
KANAL ve FREKANSI seçmek için SAĞ & SOL tuşlarını kullanınız. ANALOG KARASAL TV ölçümü için Video
Frekansı ve Ses frekansı bilgilerini kutucukların üzerine gelip EDIT tuşu ile girebilirsiniz. Karasal Tv antenlerinde
aktif kuvvetlendirici olabilir, bu durumda 5V,12V,20V besleme gerilimi seçimi yapmanız gerekebilir.
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Ölçmek istediğiniz frekansın parametrelerini girdikten sonra OK tuşuna basarak ölçüm ekranına gidiniz. Bu
ekranda sırası ile Kanal Adını , Video Frekansını , Video Frekansı Gücünü , Ses Frekansını , Ses Frekansı Gücünü
ve VIDEO/AUDIO arası delta farkını dB cinsinden görebilirsiniz. Ve ekranın sağ tarafında Video Frekas gücü için
turuncu renkte , ses frekansı gücü için mavi renkte seviyeye göre değişen sinyal güç barları ile görsel olarak
ölçümünüzü hızlandırabilirsiniz. Turuncu Video Seviye Güç barının ve Mavi Ses Seviye güç barının , ayarlar
menüsünden seçeceğiniz Max ve Min değerlerin içinde olup olmadığını yeşil bölgeye bakarak görebilirsiniz. Sağ
alt köşedeki kutucukta Sinyal değerlerinin yeterli olmadığı durumlarda HATA uyarısı , sinyal değerlerinin uygun
olduğu durumlarda UYGUN işareti belirecektir. Not: En alt kısımdaki SPECTRUM kutucuğundan ölçmüş
olduğunuz frekans ile ilgili diğer ölçüm menülerine hızlı geçiş yapabilirsiniz. Spectrum Analiz özellikleri ile ilgili
sonraki sayfalarda detaylı bilgi verilecektir.
SPEKTRUM ANALİZÖR MENU:
MENU tuşuna basarak KARASAL TV MENU ekranına geliniz ve SPEKTRUM ANALİZÖR kutucuğunu seçerek ölçüm
yapmaya başlayabilirsiniz. SPECTRUM ANALYZER ölçü moduna geçildiğinde cihaz seçilmiş olan span (frekans
alanı) içinde kaldığı belirlenen tüm ANALOG ve DIGITAL taşıyıcı sinyallerini ekrana getirir.

Lütfen ANALOG ya da DIGITAL frekans, GENİŞLİK (frekans alanı) , REFERENCE (üst ölçüm noktası) ve RANGE
(üst ve alt ölçüm noktaları aralığı) seçimi yapınız. Karasal Tv antenlerinde aktif kuvvetlendirici olabilir , bu
durumda 5V,12V,20V besleme gerilimi seçimi yapmanız gerekebilir.

Spektrum ekranında analog ve digital sinyaller band genişliklerine ve güç seviyelerine göre çeşitli şekillerde
görülebilirler.
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MENU tuşuna basarsak:

Spektrum ekranında iken MENU tuşuna basarsak karşımıza yukarıdaki ekran gelecektir.
AUTO RANGE: Sinyal seviyelerinin en üst ve en alt seviyelerini tespit eder ve ekran gösterge aralığını buna
göre otomatik belirler.
ÇİZGİ / DOLU : Spektrum resmini dolu yada çizgiler halinde gösterir.
SPEKTRUM CAPTURE : Ekrandaki spektrum görselini hafızaya alır , başka bir tarihte yine bu çizgi görseli
çağırabilir , son yaptığınız ölçüm ile kıyaslayabilirsiniz.
SAVE TO USB: Spektrum ekranındaki görsel datalarını USB hafıza kartına kaydedebilirsiniz.
LEVEL & EDIT tuşuna basarsak:

LEVEL tuşuna basarsak Markör frekansına uygun bir noktadan C/N değerini ekranda gösterecektir.
EDIT tuşuna basarsak , Markör IF FREKANSINI değiştirdiğinizde, değişikliğinize tam uygun olarak markör de
spektrum üzerinde yavaş yavaş hareket edecektir.
SPAN: Ekranda istediğiniz frekans aralığını FULL/15/30/50/100/200/500MHz ‘lik seçeneklerden birini seçerek
gösterebilirsiniz.
REFERENCE: Üst ölçüm noktasını belirler.
RANGE: Alt seviye ölçüm noktasının üst ölçüm noktası arasındaki aralığı belirler.
MODE : NORMAL seçilirse spektrum en optimum hızda hareket edecektir. FAST seçilirse spektrum görüntüsü
çok detaylı göstermese de daha hızlı hareket edecektir.
OK tuşuna basarsak:

Spektrum ekranında herhangi bir sinyal tepe noktasına markörünüzü kaydırıp OK tuşuna basarsanız o frekansa
ait digital yayın var ise otomatik bulacaktır. CHANNEL LIST kutucuğuna tıklayıp kanalların isimlerini
görebilirsiniz. Yine KANALLARI KAYDET kutucuğuna tıklayarak da bulmuş olduğunuz kanalları hafızaya
alabilirsiniz.
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KONSTELASYON MENÜSÜ:
MENU tuşuna basarak KARASAL TV MENU ekranına geliniz ve CONSTELLATION kutucuğunu seçerek ölçüm
yapmaya başlayabilirsiniz. Konstelasyon ölçtüğünüz digital sinyalin kalitesini görebileceğiniz profesyonel bir
ekrandır.

Aynı ekranda sadece digital frekanslar için hem konstellasyon , hem de diğer sinyal parametrelerini görebilir ,
hızlı ve güvenilir ölçümler yapabilirsiniz.
EĞİM / LİMİT MENÜSÜ:

Eğim / Limit listesi testi, kablo sisteminin düzgünlüğünü ve sinyalin yüksek frekanslarda daha fazla
zayıflamasını kontrol etmek için etkili bir çözümdür. AS06STC, 12 kanalın seviyelerini alabilir ve ölçüm
sonucunu , grafiğini kolayca gözlemleyebilir. Grubun ilk 6 frekansını band başından seçebilir ve grubun
sonundan itibaren son 6 frekansı seçebilirsiniz. Ardından grubun Eğimini kontrol edebilir , kablo hattındaki
kuvvetlendiricileri ve elemanları bu eğime göre düzenleyebilirsiniz.
ARAMA TABLO MENÜSÜ:

AS06STC, DVB-T/T2 sisteminin düzgünlüğünü ve kazancını hızlı bir şekilde test etmek için kanal tarama
fonksiyonunu kullanmaktadır. Adım aralığı ile başlangıç ve bitiş frekanslarını seçebilirsiniz ve tüm banddaki
sinyalleri 1,7-5-6-7-8mhz band genişliklerinden biri ile tarayabilirsiniz. Karasal Tv antenlerinde aktif
kuvvetlendirici olabilir , bu durumda 5V,12V,20V besleme gerilimi seçimi yapmanız gerekebilir.
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Seçmiş olduğunuz bandı taradıktan sonra yukarıdaki gibi bir tablo ekrana gelecektir. Bu tabloda bir frekansın
üstüne gelip, OK butonuna basarsanız bu kanalı gerçek zamanlı olarak ölçebilirsiniz. EDIT düğmesine basarsanız
sinyal parametrelerini USB hafıza kartınıza indirebilirsiniz.
KANAL LİSTESİ:
Herhangi bir kanalı izlerken ANA MENÜ'DEN KANAL LİSTESİ'ni görüntüleyebilir daha sonra dilediğiniz kanalı
ENTER tuşuna basarak seyredebilirsiniz.

KANAL LİSTESİ DÜZENLEME:
Kanalların üstüne gelerek EDIT tuşuna basınız , daha sonra SİL , YER DEĞİŞTİR seçeneklerinden birini seçip
işlem yapmak istediğiniz kanalı işaretleyiniz. Silmek istiyorsanız tekrar seçiniz , yer değiştirmek istiyorsanız
gitmek istediğiniz konuma kadar körsörü ilerletiniz. İşleminiz bittikten sonra EDIT tuşuna basıp DEĞİŞİKLİKLERİ
KAYDET seçeneğine EVET diyerek çıkabilirsiniz.

KARASAL TV AYARLARI:

KARASAL TV ölçüm ayarlarınızı bu menüden değiştirebilirsiniz.
GÜÇ BİRİMİ: Güç seviyesini dBuV, dBm, dBuV olarak kullanabilirsiniz.
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KALİBRASYON: Ölçüm seviyelerinizi yüksek veya düşük seviyede görmek istiyorsanız, kalibrasyon seviyenizi bu
ayarlardan değiştirebilirsiniz.
MIN & MAX POWER: Ölçüm gücü seviyenizi ayarlarla değiştirebilirsiniz.
MAX BER: Ölçüm BER maksimum limitinizi ayarlarla değiştirebilirsiniz.
Anten Besleme: Karasal Tv antenlerinde aktif kuvvetlendirici olabilir , bu durumda 5V,12V,20V besleme gerilimi
seçimi yapmanız gerekebilir.
FREKANS PLANI:
Bu menüde servis verdiğiniz bölgedeki uygun frekansları düzenleyebilirsiniz. Bu şekilde frekans planınız diğer
tüm menülerde yaptığınız ayarlamalarda kullanılacak ve daha hızlı ölçümler yapabileceksiniz. (Bazı menülerde
bu ayarları kullandığınız için diğer seçimlerinizin doğruluğunu kontrol edin.)

Tüm kanalları taratabilir ve KARASAL TV Frekans planları ve kanal listeleri için hafıza Bilgilerinizi kontrol
edebilirsiniz.
AHD / CVBS Kamera Girişi :
Herhangi bir menüde iken cihazın AV IN tuşuna 1 saniye basılı tuttuğunuzda cihaz video girişi moduna geçer ve
aşağıdaki yazı ekrana belirecektir. Bu sayede AHD ve Cvbs analog kameralarının kurulumunu yapabilir, harici
video girişi bağlayarak videoların kalitesini test edebilirsiniz.
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CİHAZ ANA AYARLAR MENÜSÜ :
Cihaz ayarları menüsünde cihazınızı kullanacağınız optimum ayarları yapabilirsiniz. Bu ayarlar görsel olarak ve
işlem olarak işlerinizi hızlandıracaktır.

Aşağıda cihaz ayarlarındaki seçenekleri tek tek görebilirsiniz.
DİL: İngilizce , Türkçe ,Almanca , Fransızca , İspanyolca , Portekizce , Rusça , Arapça , Hollandaca , Kürtçe ,
İtalyanca
OTO KAPANMA : 5-10-20-30-60 Dakika / KAPALI (Cihazı yanlışlıkla açık bıraktığınız takdirde, oto kapanmada
seçili olan süre sonunda kendiliğinden otomatik olarak kapanacaktır. Dilerseniz bu özelliği kapalı duruma
getirebilirsiniz.)
OSD GECİKME :
belirleyebilirsiniz)

1-2-3-4-5-10

Saniye

(OSD

menülerinin

bazılarının

ekranda

açık

kalma

sürelerini

EKRAN TİPİ : 16:9 GENİŞ EKRAN / 4:3 NORMAL / OTOMATİK
SES EFEKTLERİ : KAPALI / SADECE UYDU ARAMA SESİ / ARAMA+KISA / ARAMA +UZUN
SES , PARLAKLIK , RENK , KONTRAST VE ŞEFFAFLIK ayarlarını cihazın kullanımına yardımcı olacak şekilde
yapabilirsiniz.
VOLTAJ TEST:
Bu ekranda cihazınızdaki elektronik devrelerin besleme VOLTAJ değerlerini görebilirsiniz. İstenilen değerler içinde
ise kutucuklarda YEŞİL renkte TAMAM yazacaktır.

BATARYA BİLGİSİ :
Bu ekranda cihazınızın bataryasının doluluk oranını , kalan süreyi görebilirsiniz. Bu sayede şarj cihazlarının
kullanımını programlayabilirsiniz.
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YAZILIM ve FREKANS VERİTABANI GÜNCELLEME:
Cihazınızdaki KANAL LİSTESİNİ USB ye kaydedebilirsiniz. Daha sonra USB deki bu kanal listenizi tekrar cihazınıza
yükleyebilirsiniz. www.alpsat.com sitemizden indirdiğiniz yazılımları USB ye kaydedebilirsiniz ve YAZILIM
GÜNCELLEME menüsünü kullanarak cihazınızın yazılımını güncelleyebilirsiniz.

FOTOĞRAF GÖSTERİCİ:
Cihazı kullanırken USB hafıza kartınız takılı ise herhangi bir menüde iken MENU ve ON/OFF tuşlarına aynı anda
basarsanız cihazın ekran görüntüsünün fotoğrafını alabilirsiniz. Yine Cihaz ayarları bölümüne gelip almış
olduğunuz ekran görüntüsüne ya da usb hafıza kartınızdaki fotoğraflara bu menü sayesinde bakabilirsiniz.

BATARYA UYARISI:
1-) Cihazınızı uzun süre kapalı tutuyorsanız pil ömrünü verimli kullanabilmek için 3 ayda bir şarj-deşarj yapmanızı
tavsiye ederiz.
2-) Cihazın bataryasını değiştirdiğinizde 1 sefere mahsus şarj cihazını takılı iken ON/OFF butonundan batarya
korumasını aktif hale getiriniz.
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T.C.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İMALATÇI FİRMA VE SERVİS
GARANTİ BELGESİ
ÜNVANI
ADRESİ

:
:

TELEFONU
FAKSI

:
:

ALPSAT ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
HALİL RIFAT PAŞA MAH. PERPA TİCARET MRK.
B.BLOK KAT:11 N0:1697-1699
OKMEYDANI / ŞİŞLİ / İSTANBUL – TÜRKİYE
+9 0212-222 85 50
+9 0212-222 85 52

MALIN
CİNSİ
MARKASI
MODELİ
AZAMİ TAMİR SÜRESİ
GARANTİ SÜRESİ
SERİ NO

:
:
:
:
:
:

SİNYAL ÖLÇÜM CİHAZI
ALPSAT
AS06-STC&AHD
20 GÜN
2 YIL

SATICI FİRMANIN
ÜNVANI
ADRESİ
TELEFON VE FAXI
FATURA TARİHİ VE NO
GARANTİ SÜRESİ
TARİH – İMZA – KAŞE

:
:
:
:
:
:
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