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การใชงานตัวเครื่อง  STC-8998+

1. การใชงานในโหมดดาวเทียม (Satellite)

1.2 Finder การคนหาสัญญาณ

1.3 เมนู คนหาสัญญาณดาวเทียม (Finder)

 เมนูนี้ สามารถเลือกดาวเทียม เลือกความถี่เพื่อปรับสัญญาณจานดาวเทียม



1.4 เมนู ตั้งคาการใชงาน LNB (LNB Setting)

 เมนูนี้ สามารถตั้งคาการใชงานตางๆ ของดาวเทียมที่ใชงาน 

1.5  เมนูแกไขดาวเทียม (Select Satellite)

 ในเมนูแกไขดาวเทียมเมื่อกดเขาไปในดาวเทียมแตละดวงสามารถแกไขความถี่ของชองรายการได 

 ในแตละดวงจะมีให 8 ความถี่

1.3.1 เมนู คนหาสัญญาณดาวเทียม (Finder)

 เมนูนี้ สามารถกดปุมลัด F1 เพื่อแสดงผล ความแรง,คุณภาพสัญญาณ และ F3 เพื่อแสดงผล

การควบคุมคาความถี่

กดปุมลัด F1 กดปุมลัด F3



1.6 เมนู สเปกทรัม (Spectrum)

 เมนู เช็คคุณภาพสัญญาณโดยรวม

1.7 เมนูรายการดาวเทียม (Constellation)

 เมนูนี้ สามารถเลือกดาวเทียม เพื่อปรับสัญญานจานดาวเทียมไดเลย

1.8 เมนู การคำนวณมุม/องศา (Angles)

 เมนูนี้ สามารถคำนวณมุม องศา ของดาวเทียมโดยการใสขอมูล เสนแวง เสนรุงของตำแหนง

ที่ทานอยูเขาไปตัวเครื่องจะทำการคำนวณมุม กม/เงย ของดาวเทียมดวงนั้นไดเลย

1. เลือกดาวเทียม 

2. สถานที่

3. เสนแวง, เสนรุง

4. โมดูลเข็มทิศ

5. มุมกม,มุมเงย,มุมปรับ LNB

6. ปรับเข็มทิศโดยละเอียด



1.8.1 การใชงาน เมนู การคำนวณมุม/องศา (Angles)

ฟงกชั่น การปรับจานโดยการหมุน STC-8998+

หมุนไปทางตำแหนงของดาวที่จะคนหา 

ตัวอยาง Thaicom C (เปนการอางอิงถึงตำแหนงดาวเทียม  +-5%

ฟงกชั่น การปรับหนาจาน ใชเพื่อปรับหาตำแหนงของดาวเทียม

โดยยึดจากมุมกวาดและมุมกมเงยจาก โดยยึดจากขอมูลของดาวเทียม

ในหนาของ Angles : 59.9/มุมกมเงย , 239.6 มุมกมเงย / -56.9 มุมปรับ LNB

วิธีการใชงานฟงกชั่น Angles

1. ไปยังหนา Angles ของมิตเตอร STC-8998+ ทำการเลือกดาวเทียมที่จะใชในการคนหาสัญญาณ

    ตัวอยางเลือกเปน 078.5°E Thaicom C 

2. เลือกพื้นที่ในการใชเปนพื้นที่อางอิง ตัวอยางเลือกเปน Bangkok (ตางจังหวัดใช Bangkok + - 

   ความคลาดเคลื่อน  5-10% ) 100.5°E / 13.7°N คือ พิกัดอางอิงมุม ณ กรุงเทพ

3. Align ขั้นตอนแรกผูใชจะตองถือมิตเตอรใหขนานกับพื้น จากนั้นกด Ok จากนั้นทำการหมุนหา

   ดาวเทียมที่เลือกโดยที่ดาวเทียมอางอิงนั้นเปนดาวเทียมสีแดงและยังมีลูกศรสีแดงแสดงถึงใหหมุน

   ไปทางซายหรือขวาตัวเลขดานขวาใหยึดจากเลขที่หนา Align ( 239.6 ) / -89.5° คือระดับน้ำของ

   มิตเตอรเพื่อความแมนยำ

 59.9° มุมกมเงย

 239.6° มุมกวาด

 -56.9°  มุม LNB (มุมตรงขามของ -56.9° คือมุม ประมาณ 230-240 คือ ประมาณ 19:30น.)

4. Compass การใชงานใหผูใชถือมิตเตอรใหขนานกับพื้นจากนั้นกด OK และทำการปรับหนาจานโดยการปรับ

   จากดานหลังของใบจาน โดยสังเกตุตัวเลขเข็มทิศระหวางลูกศรสีแดงที่หมุนรอบทิศใหปรับไปทางทิศ

   ของดาวเทียมจนลูกศรเปนสีเขียว

5. มุมกมเงยยึดขอมูลจากหนาของ Angles 59.9° ใหทำการแหงนหนาของมิตเตอรขึ้นจนเปนตัวเลข

   สีเขียวถึงจะเปนมุมที่ถูกตอง



  

 

     

2. การใชงานในโหมด เสาอากาศ (Terrestrail)

2.1 เมนูมาตรวัดเสาอากาศ (Measure)

 เมนูนี้ ใชปรับสัญญาณของ เสาอากาศ 

 

1. ชองสัญญาณ

2. สัญญาณรบกวน3. แบนดวิท

4. ความถี่

5. คาความความผิดพลาด
   ของสัญญาณ

6. ความแรงของสัญญาณ

7. Str คือการตอสายสัญญาณ
8. Qlt คือ คุณภาพสัญญาณ



 

2.2 ขอบขายของสัญญาณ (Scope)

 เมนูนี้จะเปนเมนูที่ใชวัดสัญญานหลายๆความถี่โดยสามารถเลือกความถี่ในแตละชองสัญญาณได  

2.3 เมนูสเปกทรัม (Spectrum)

 เมนูที่ใชเช็คคุณภาพสัญญาณ โดยรวม



3. เคเบิลทีวี (Cable TV)

 

3.1 การวัดสาย (Measure)

 เมนูนี้จะใชวัดสัญญาณของแตละความถี่ของสัญญาณ เคเบิลทีวี

1. ชองสัญญาณเคเบิล

2. คาสัญญาณรบกวน3. ซิมโบเลท (SYM)

4. คาความถี่ เคเบิล

5. คาความความผิดพลาด
   ของสัญญาณ

6. ความแรงของสัญญาณ

7. Str คือการตอสายสัญญาณ
8. Qlt คือ คุณภาพสัญญาณ

**** ในการวัดสัญญาณเคเบิลทีวีที่เปนอนาล็อกใหดูสัญญาณที่ POWER

   ในการวัดสัญญาณเคเบิลดิจิตอลใหดูสัญญาณที่ STR และ QLT ****



3.2 เมนู Tilt

 เมนูนี้จะใชสำหรับเปรียบเทียบสัญญาณ หลายๆความถี่ สามารถเลือกความถี่ที่ตองการได

3.3 สเปกทรัม (Spectrum)

 เมนูนี้ใชสำหรับตรวจเช็คสัญญาณโดยรวม



4. การตั้งคาระบบ (System Setting)

เมนูตั้งคาระบบ จะมีการตั้งคาดังนี้ 

1. เสียงบี๊บ คือ ตั้งคาปดเปด เสียงเตือนเมื่อมีสัญญาณ

2. สแตนดบาย คือ การตั้งคาเวลาเพื่อใหหนาจออยูในสถานะ ติด หรือ ดับ

3. ภาษา คือ การตั้งคาเลือกภาษาที่จะใชงานกับตัวเครื่อง (ไทย,อังกฤษ)

4. กำลังการสงของเสาอากาศ คือ การจายไฟเลี้ยงใหกับเสาอากาศ

5. การคืนคาโรงงาน คือ การรีเซ็ททุกระบบในเครื่องใหกลับไปอยูในคาเดิมจากโรงงาน

6. ฮารดแวรเวอรชั่น คือ การบอกเวอรชั่นของตัวเครื่อง

7. ซอฟตแวรเวอรชั่น คือ การบอกเวอรชั่นของซอฟตแวร 

***** ขอควรระวัง ในการใชงานเคเบิลไมควรเปดกำลังการสงของเสา ******



 1. F-CONECTOR (สำหรับตอสายสัญญาณ ดาวเทียม Satellite)

2.  F-CONECTOR (สำหรับตอสายเสาอากาศทีวีดิจิตอล Terrestrial),( สำหรับตอสายสัญญาณเคเบิลทีวี Cable TV)

3.  จอแสดงผล

4.  ไฟเตือนระบบของตัวเครื่อง

5.  ไฟเตือน แบตเตอรี่

6.  ไฟเตือนเปด/ปดเครื่อง

7.  F1 – เปด/ปด หนาจอ

8.  F2 – เปด/ปด เสียงแจงเตือน

9.  F3 –ใชในการเทียบสัญญานในเมนูการคนหา

10.  F4 – ใชในการคนหา DiSEqC อัตโนมัติ

11,14  เลื่อนซาย-เลื่อนขวา

12,13  เลื่อนขึ้น-เลื่อนลง

15.  เลือกหรือตกลง

16.  เมนู

17.  เปด/ปด เครื่อง

 

○1 ○2

○3

○5

○6
○4

○7 ○10  

○9○8

○12  

○11  
○13  

○14  ○15  

○16  ○17  

*** รวมความถี่ ทีวีดิจิตอล ในลิ้งคนี้ ***

http://savingintrend.com/2014/12/ตำแหนงและความถี่-dtv


