
Telewizja & SAT SIGNAL FINDER (cyfrowa + analogowa) 

TV i SAT wykrywacz sygnału jest bardzo czuły i dokładny w połączeniu UHF / VHF 
Anteny i Satellity. Obejmuje ona zarówno wskazanie Signal Audio L i wizualny oraz UHF / 
VHF sygnał. Duże znaczenie ma siła sygnału i rozmiar danej anteny oraz miejsce w 
którym jest użytkowane.
Instrukcje do stosowania jako VHF / UHF Wykrywacz sygnału telewizyjnego przy 
użyciu anteny: 
- Zamontować baterię 9V (w zestawie) do uchwytu baterii wewnątrz komory baterii w tylnej
części TV & SAT Signal Finder . 
- Połącz kabel antenowy do gniazda oznaczonego "ANT IN". Uwaga, jeśli Twój system 
anten zawiera regulowany wzmacniacz sygnału, najlepszym sposobem jest 
przeprowadzenie poniższych czynności znaleźć najsilniejszy sygnał ze wzmacniacza
ustawienie "Low " ustawic wzmacniacz na pozycje "Low", jesli sygnał nie zostanie 
odnaleziony, następnie spróbować ponownie z ustawieniem na" high". 
- Włącz wyłącznik zasilania, który znajduje się po prawej stronie urządzenia "O N" 
wskaźnik POWER świeci na zielono. Sygnał audio będzie słyszany jako ciągły sygnał.
- Obróć kierunkową antenę i obserwuj diody LED i / lub słuchaj sygnału audio. Ponieważ 
poziom sygnału poprawia się wraz z  liczbą diod LED. Najlepsze miejsce na ustawienie 
anteny zostanie wskazane przez największą liczbę zapalonych diod LED i najwyższego 
stopnia tonu audio. Jeśli znalazłeś sygnał ze swoim wzmacniaczem ustawiona na "niski", 
można teraz przełączać swój wzmacniacz do "high / normalny" w razie potrzeby. 
- Finder może teraz zostać usunięty z kabla antenowego, który może być ponownie 
podłączony do Telewizora lub tunera. Jesteś teraz gotowy do strojenia telewizora, aby 
otrzymać najlepszą jakość sygnału telewizyjnego na danym obszarze. 
- Jeśli masz trudności ze strojeniem to możesz spróbować ponownego podłączania i 
kontynuować obracanie anteny do następnego najwyższego sygnału.
Instrukcja użycia jako Satellite Finder sygnału: 
- Nie ma potrzeby stosowania dodatkowego zasilania do urządzenia. Urządzenie 
automatycznie pobiera zasilanie z odbiornika satelitarnego w momencie kiedy jest do 
niego podlączone.
- Podłącz kabel od odbiornika satelitarnego do złącza oznaczonego "SAT R X" i LNB do 
połączenia z oznaczeniem "SAT LNB". 
- Po podłączeniu, urządzenie będzie zasilane z odbiornika satelitarnego sprawdż czy 
wszystkie kable są dobrze podłaczone powinny zaświecić się  pierwsze 3 do 5 LED
- Najpierw należy sprawdzić, kąt elewacji dla wymaganego satelity dla danej lokalizacji. 
Obserwować diody LED i słuchać sygnałów dżwiekowych. Gdy sygnał zacznie znacząco 
wzrastać zostaniemy o tym poinformowani diodami LED.
- Najlepsze miejsce dla anteny zostanie wskazane, gdy największa liczba diod LED 
zostanie zapalona i sygnał audio będzie w najwyższym skoku. Raz, że stanowisko 
zostanie znalezione, dwa kąt elewacji może zostać dopracowany. Skuteczne 
dostosowanie właściwego satelity zostanie potwierdzone przez odbiornik satelitarny (patrz 
instrukcja odbiornika). 
- Gdy sygnał został odnaleziony i obraz jest odbierany, odłączyć przewód od konwertera i 
ponownie - podłącz kabel od odbiornika satelitarnego.
Ze względu na charakter pasma tej wyszukiwarki sygnału, może dojść do błędnych 
odczytów, jeżeli są stosowane w bliskość źródeł nadawczych (telefonów komórkowych, 
Wi-Fi, tetra, sprzętów bezprzewodowych etc). Wskazany poziom sygnału jest tylko 
wskazówką.



Specyfikacja techniczna: 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną --- 9V baterii. Średnia. 60mA. (lub automatyczne 
zasilanie przez satelitę Odbiorca Połączenie 13-18VDC) 
Żywotność baterii Cynk (6F 22) >6 godzin ciągłego użytkowania. 
Alkaline (6LR61)  >10 godzin ciągłego użytkowania. 
Pasmo: TV Antenna 4 0-860MHz  

SAT, 950-21 5 0MHz
Czułość wejścia ANT, 4 kanały / MUX'S, +/- 2dBuV, 75 Ω 
(czułość pojedynczego kanału w nawiasach kwadratowych) 
1 dioda LED - 44 [63] dBuV .... Niski sygnał, nie wszystkie usługi telewizyjne mogą być 
dostępne 
2 diody LED - 47 [66] dBuV .... Minimalny sygnał diody LED, nie wszystkie usługi 
telewizyjne mogą być dostępne 
3 diody LED - 51 [6 9] dBuV .... Minimalny sygnał, nie wszystkie usługi telewizyjne mogą 
być dostępne 
4 diody LED - 54 [72] dBuV - sygnał optymalny
5 diod LED - 59 [75] dBuV - sygnał  optymalny
6 diod LED - 61 [78] dBuV. - sygnał optymalny 
7 diod LED - 64 [81] dBuV .... sygnał  optymalny
8 diod LED - 68 [84] dBuV .... sygnał  optymalny
9 diod LED - 71 [87] dBuV .... sygnał  optymalny
10 diod LED - 74 [90] dBuV .... sygnał optymalny 
11 diod LED - 78 [94] dBuV .... sygnał  optymalny
12 diod LED - 81 [98] dBuV .... Silny sygnał może być wymagane tłumienie 
Wejście SAT - wizualne / wskazanie tylko audio 
Często Zadawane Pytania: 
P. Mam mnóstwo świecących się diod LED na celowniku sygnału, a jednocześnie mój 
odbiór telewizji nie jest dobre na wszystkich kanałach. 
- Spróbuj zmienić swój wzmacniacz, i nadal obracać antenę aż do następnego 
maksymalnego zasięgu. Jeśli nie masz możliwości przełączyć swój wzmacniacz, spróbuj 
montażu urzadzenia sygnału pomiędzy anteną a wzmacniaczem. 
P. Jak mogę sprawdzić baterię w moim urządzeniu? 
- Dopóki zielona dioda LED świeci jasno, oznacza to że bateria jest dobra. 
Czy mogę używać telewizora z zamontowanym urządzeniem do wykrywania sygnału? 
- TV i urządzenie nie może być stosowane w kolejce, wystarczy podłączyć antenę do 
telewizora i urządzenia do wyszukiwania sygnału, nastepnie wyrównać swoją antenę i 
spowrotem podłączyć antene bezpośrednio do TV. 
P. Jak mogę się dowiedzieć jaki kąt elewacji jest odpowiedni w moim regionie.
- Internet jest dobrym źródłem takich informacji 
P. Jak mogę ustawić kąt elewacji na mojej antenie satelitarnej? Kąt elewacji jest jak 
wysoko w niebo, antena jest skierowana. Wszystkie anteny są różne, ale większość z nich 
ma swój własny sposób wskazujący kąt elewacji i mechanizm mocowania.
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