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Děkujeme Vám za zakoupení přístroje SATLOOK Digital firmy Emitor. 
Tento manuál obsahuje návod k obsluze přístroje SATLOOK Digital. 
Brožura je sepsána na základě současných nejnověji dosažitelných informací. 
Emitor AB si vyhrazuje práva na jakékoliv změny bez předchozích upozornění. 
Není povoleno kopírovat jakoukoliv část tohoto návodu bez písemného svolení 
dodavatele. 
Tento návod je součástí dodávky přístroje. 
V případě jakýchkoliv problémů nebo dotazů se obraťte na autorizovaného dealera 
firmy Emitor. 
 
Upozornění ! 
Práce s přístrojem SATLOOK Digital vyžaduje speciální znalosti. Přečtěte si 
prosím tento návod ještě než začnete s přístrojem pracovat. 
 

Obsah 
 
I. Popis přístroje 
 
II. Ovládání 
    A. Vybalení přístroje 
    B. Zapnutí přístroje 
    C. Popis ovládacích prvků 
    D. Popis informační lišty 
 
III. Popis funkcí 

1. Obraz 
2. Měření digitálních transponderů  
3. Úplné spektrum – max. zoom 
4. X-pol 
5. Ovládání DiSEqC 
6. Nastavení přístroje (Setup) 
7. Zvukový signál (Beeper) 
8. Special 
9. Paměť 

 
IV. Údržba 
 
V. Technické parametry 
 
 
I. Popis přístroje 
 
SATLOOK Digital firmy Emitor je měřicí přístroj vyvinutý ve Švédsku pro měření kvality satelitních signálů a 
pro seřizování a nastavení satelitních antén. Přístroj je určen pro profesionální použití, všude tam, kde je potřeba 
získat přesné informace. 
Zobrazení spektra 950 – 2150 MHz (nebo části spektra), obrazu a digitálních dat je na 4,5“ černobílé obrazovce 
a všechna menu se zobrazují na pomocném displeji LCD (64x128) vedle obrazovky. 
Ovládání je díky použité technologii s procesorem velmi jednoduché a využívá pouze nezbytné ovládací prvky. 
Základní funkce se snadno vyvolají a dají se naučit během několika minut. 
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Analogové satelitní kanály je možno ladit a zobrazit v normách Multistandard Video-PAL, NTSC a SECAM. 
Zvuk je možno poslouchat v rozsahu 5,5 – 8,5 MHz. 
Satelitní signály lze lehce určit podle spektra zobrazeného v rozsahu 920 – 2150 MHz. Pro přesnější seřízení 
polarizace je možno spektrum zúžit (zoom in). Přístroj má vysoké rozlišení a přesnost (až ±2 dB při 20°C). 
Kmitočet lze naladit víceotáčkovým potenciometrem po 1 MHz a nastavení je zobrazeno na obrazovce i na 
LCD. 
SATLOOK Digital též v jednom submenu zobrazuje informace o digitálních kanálech, jako BER (bitová 
chybovost), QPSK (satelitní pásmo) a S/A (poměr signál/šum). 
Přepínání mezi módy obrazu, spektra a digitálního signálu je velmi jednoduše vyřešeno tlačítkem na boku 
přístroje. V seriích od 5/2007 má tlačítko spojenou funkci s ladícím knoflíkem. 
SATLOOK Digital má k dispozici mnoho paměťových míst do kterých mohou být uloženy průběhy spektra a 
příslušné kmitočty (jak analogových tak digitálních transponderů). 
Průběhy spektra uložené v paměti mohou být zobrazeny současně s aktuálními hodnotami, pro porovnání úrovní 
signálu, nebo pro snadnější identifikaci satelitu. Měření skupiny satelitních kanálů může být provedeno současně 
až na deseti kmitočtech. Každý může být individuálně naprogramován s 13 V nebo 18 V napájením, s 22 kHz 
nebo bez nich. 
Polarizace konvertoru je přepínána 13 V/18 V a pásmo kmitočtem 22 kHz. Obě tyto funkce jsou indikovány na 
horní řádce LCD. Přístroj má na výstupu napájení pro konvertor ochranu proti zkratu. 
Funkce DiSEqC řídí všechna DiSEqC příslušenství (přepínače a konvertory). Tato funkce je lehce proveditelná 
a užitečná k ovládání konvertorů. Navíc SATLOOK Digital může také spouštět DiSEqC aktuátory. Může být 
nastaven pro DiSEqC 1.2 (normální aktuátory), SatScan (Nokia) a SatSelect (Triax). 
Přístroj je napájen z vestavěného akumulátoru, který je možno dobíjet z externího síťového napaječe nebo přes 
adapter z autobaterie. Stav akumulátoru je zobrazen na horní části LCD (jako obrázek baterie). 
I když má přístroj velké množství funkcí, je velmi lehký a přizpůsobivý.Váží včetně baterie a pouzdra pouze 5 
kg 
Typ SATLOOK Digital NIT navíc zobrazuje vedle konstelačního diagramu název přijímaného satelitu a je 
možno si vyvolat tabulku transponderů. 
 
II. Ovládání 
A. Vybalení přístroje 
 
Začněte s vybalováním přístroje a zkontrolujte, zda jsou v krabici následující díly: 
1. přístroj SATLOOK Digital 
2. nylonová brašna s popruhem 
3. adapter na autobaterii 
4. externí dobíječka na 220V 
5. adapter BNC/F konektor 
6. návod k obsluze 
 
Klávesnice přístroje (3), ladící knoflík (2) a přepínač funkcí (1) jsou zobrazeny na obrázku A.  
POZOR! přístroje vyráběné od 5/2007 mají sdruženou funkci přepínacího tlačítka a ladícího knoflíku.  
Toto jsou všechny ovládací prvky přístroje. Dále je zde konektor pro připojení síťového adapteru pro nabíjení 
akumulátoru nebo provoz přístroje na síť ,vypínač a dva potenciometry pro nastavení zvuku. 
Obrázek B ukazuje rozmístění konektoru RS232 pro připojení k PC a F konektoru pro připojení vstupního 

signálu. 
 
              Obr.A                                                                                Obr.B 
 
B. Zapnutí přístroje 
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Zapněte vypínačem (poloha I) přístroj a připojte zdroj signálu přes F konektor. Během pár sekund po zahřátí 
přístroje bude na obrazovce zobrazeno kmitočtové spektrum signálu v rozsahu 920 – 2200 MHz a na pomocném 
LCD displeji se zobrazí hlavní menu. 
C. Popis ovládacích prvků 
 
Nastavte požadovanou funkci pomocí přepínacího tlačítka. Text na horní řádce LCD displeje se bude měnit od 
FREQ (nastavení kmitočtu) na SPAN (nastavení šíře pásma). Dalším přepnutím se vrátíte k funkci FREQ. 
Ladící knoflík má několik důležitých funkcí (pouze ovládaných tímto knoflíkem, ne přes systém menu). Pro 
snadné a správné ovládání přístroje je důležité naučit se používat ladící knoflík. Následuje popis funkcí ladícího 
knoflíku v různých módech zobrazení přepínaných tlačítkem: 
 
 
Spektrum:                                    TV obraz:                             Digitální mód: 
Frequency (nastavení kmitočtu)     nastavení kmitočtu                nastavení kmitočtu 
Span ( nastavení šíře pásma)          nastavení paměti                   nastavení paměti                   
                                      
Jestliže je SATLOOK Digital v módu Frequency, ovládá se pomocí ladícího knoflíku kurzor. Zkuste otáčením 
knoflíku posunout kurzor a sledujte změny v údajích na obrazovce. 
 
D. Popis informační lišty 
  
V informační liště na obrazovce jsou udávány následující hodnoty: 
počáteční kmitočet zobrazeného spektra (např. 920 MHz) 
koncový kmitočet zobrazeného spektra (např. 2150 MHz) 
šíře pásma - span (např. 1231 MHz) 
poloha kurzoru (kmitočet např. 978 MHz) 
 
Nejdůležitější měřená data jsou zobrazena uprostřed obrazovky – síla signálu v dB. 
Měření kmitočtu je průběžné a výsledek je obnovován několikrát za sekundu.  
 
III. Popis funkcí         Hlavní menu (Main Menu) 
 
Po zapnutí přístroje se objeví na LCD následující hlavní menu pro výběr měřicích funkcí: 
 

                                                        
(SATLOOK NIT má na pozici „4“ křížovou polarizaci X-pol.) 
 
1. Obraz(Picture)    TV mód 
 
Po zvolení určitého kmitočtu si můžete velmi jednoduše přepnout na obrazovku přímo televizní obraz. Stisknete 
klávesu „1“ (v menu Picture) a SATLOOK Digital se přepne do módu obrazu. 
Funkce ladícího knoflíku se mění podle tabulky uvedené v II.C. tj. přepnutím přepínacího tlačítka do módů (viz 
horní řádka LCD): FREQ – ladíte kmitočet, MEMORY – listujete v paměti. 
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V tomto módu je v dolní části LCD displeje zobrazena hodnota nastaveného kmitočtu a informace o zapnutí 
útlumu a o normálním nebo inverzním videu.. 
 
 
Další funkce v módu obrazu:  
(výběr na LCD – podmenu) 
1. Invert – přepíná mezi normálním videem (KU pásmo) a invertovaným videem (C pásmo). Vybraný stav je  
                     zobrazen na LCD. 
2. Sound – pro poslech analogového zvuku. Hlasitost a kmitočet zvukové nosné (5,5 – 8,5 MHz) jsou  

               nastavovány dvěma malými potenciometry pod ladicím knoflíkem. 
3. Memory – pro uložení různých analogových nebo digitálních kanálů (kmitočtů) do paměti. Před otevřením     
                         této funkce nalaďte požadovaný kmitočet (např. 1720 MHz). Funkci otevřete stisknutím klávesy  
                        „3“. Zkontrolujte zda je správné číslo paměťové pozice (vpravo dole na LCD displeji). Jestliže  
                        chcete uložit naměřenou hodnotu na jinou pozici, můžete tuto vybrat otáčením knoflíku (0 – 99).   
                        U volné pozice se objeví hlášení „Pos free“. U obsazené pozice se objeví název.  
                        Pak podle nabídky v podmenu stiskněte klávesu „1“ Save. Jestliže je paměťová pozice obsazena   
                        tak se na přístroji se objeví hlášení  „SAVE.ARE YOU SURE?“ (uložit. jste si jisti?). Po  
                        výběru  paměťové pozice, potvrďte uložení stiskem klávesy „1“ YES. Jestliže pozice obsazena  
                        není, přejde přístroj po stisku klávesy do textového editoru – viz dále. 

                 Pamatujte, že do paměti budou též uloženy nastavené hodnoty 13 V / 18 V, 22 kHz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text editor: 
Po uložení kanálu (kmitočtu) do paměti se na obrazovce objeví nabídka editoru textu. Tímto editorem můžete 
vložit název paměťové pozice (např. CNN). Otáčením knoflíku vyberete požadované písmeno (např.C) a jeho 
vložení potvrdíte tlačítkem přepínání funkcí, totéž opakujete pro další písmena. V případě chybného zadání 
písmena, můžete chybu opravit stiskem klávesy „1“ delete, tím chybné písmeno vymažete a kurzor se vrátí o 
jednu pozici zpět. Ukončení je stiskem klávesy „∗“ (Exit). 
4. Atten – zapnutí nebo vypnutí útlumu 15 dB (on / off). Nastavení je zobrazeno na LCD. 
0. 13/18V – přepínání napájecího napětí pro konvertor. Vybraná hodnota je zobrazena v horní části LCD. 
#.     22kHz – zapnutí nebo vypnutí 22 kHz (on / off). Vybraná hodnota je zobrazena v horní části LCD. 
Stiskem klávesy „∗“ se vrátíte zpět do hlavního menu ( v menu – Exit). Toto platí u všech podmenu.   
 
2.Měření digitálních transponderů (Digital)  
 
SATLOOK Digital měří jednoduše a velmi přesně digitální televizní signály (MPEG standard). Toto měření je 
velmi užitečné pro kontrolu a ověření funkce nainstalované satelitní antény (potvrzení instalace). Když zkoušíte 
najít satelit a nastavit křížovou polarizaci bez této funkce, dosáhnete menší přesnost.  
Začněte s hledáním správného satelitu ve funkci spektrálního analyzátoru. Zkontrolujte a nastavte křížovou 
polarizaci ve funkci Max zoom. 
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U SATLOOKu Digital NIT můžete pro nastavení maxima použít funkci X-pol (klávesa 4). Přístroj změří sílu 
signálu na vybrané špičce a pak automaticky skočí na druhou polarizaci a měří tam totéž. Rozdíl (např. –7dB) je 
zobrazen na pravé straně displeje.  
Vyberte vhodný transponder (nastavte kurzor na vrcholek špičky) a v hlavním menu vyberte funkci Digital – 
stiskem klávesy „2“.  
Na obrazovce se objeví v levém horním rohu konstelační diagram (QPSK). Napravo od něj 4 parametry 
zachycení a stopky (ty ukazují čas zachycení proudu bitů). Tyto parametry zachycení by měly být zapnuty (bílé 
puntíky) a stopky načítají dobu než je digitální transpondér nalezen. Jestliže nejsou parametry zachycení zapnuté 
nebo poblikávají znamená to, že signál je velmi slabý nebo špatný. Pak zkuste znovu nastavit parabolu nebo 
konvertor. 
Další naměřené hodnoty, jako poměr signál/šum (SNR) a bitová chybovost (BER) se zobrazí pod diagramem ve 
formě sloupcového grafu (bargraf).  Nejvyšší úroveň = nejlepší signál.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Příklad měření digitálního signálu. 
Poznámka: 
- konstelační diagram vypadá jako dešťová přeháňka. Bez signálu bude šum po celém okně, lepší signál 

způsobí koncentraci bodů kolem středu (jako bouřkový mrak). 
- SNR – poměr signál/šum by měl být co nejvyšší. Dobrý signál by měl mít odstup signál/šum nejméně 8.0 

dB 
- BER – bitová chybovost by měla být co nejmenší. Protože hodnota bitové chybovosti je opravdu velice 

malá, na číselné ose na druhou stranu od nuly - vyjádřeno v násobcích 10 na mínus x , měla by proto být 
absolutní hodnota exponentu co největší.  
Např. BER 5.00 –05 (5 x 10-5) je lepší než 9.00 –04 (9 x 10-4)  
anebo BER 4.00 –05 (4 x 10-5) je lepší než 5.00 –05 (5 x 10-5) 

       Všeobecně lze říci, že akceptovatelná hodnota BER je  x.xx –04 (např. 8.57E –04) a nižší. 
Dále se pod diagramem objeví následující údaje: 
Freq – naladěný kmitočet 
AFC – automatické řízení kmitočtu ukazuje rozkmit kolem středního kmitočtu 
SR – přenosová rychlost (symbol rate) 
FEC – zabezpečení samoopravným kódem 
CB – opravené Bity, hodnota by měla být co nejnižší 
UCB – neopravené bloky, hodnota by měla být nula. I velmi malý počet neopravených bloků způsobí ztrátu 
obrazové informace (mozaika). 
 
 
Další funkce v módu Digital: 
(výběr na LCD podmenu) 
1.  Search+ - automatické vyhledání dalšího digitálního transponderu s vyšším kmitočtem. Vyhledávání se  
                        zobrazí ve spodní části obrazovky. 
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2. Search-  - automatické vyhledání dalšího digitálního transponderu s nižším kmitočtem. Vyhledávání se  
                        zobrazí ve spodní části obrazovky. 
3.    Memory – pro uložení digitálních transponderů do paměti (kanálů – kmitočtu). Před otevřením této    
                         funkce nalaďte požadovaný kmitočet (např. 1650 MHz). Funkci otevřete stisknutím klávesy  
                        „3“. Zkontrolujte zda je správné číslo paměťové pozice (vpravo dole na LCD displeji). Jestliže  
                        chcete uložit naměřenou hodnotu na jinou pozici, můžete tuto vybrat otáčením knoflíku (0 – 99).   
                        U volné pozice se objeví hlášení „Pos free“. U obsazené pozice se objeví název.  
                        Pak podle nabídky v podmenu stiskněte klávesu „1“ Save. Jestliže je paměťová pozice obsazena   
                        tak se na přístroji se objeví hlášení  „SAVE.ARE YOU SURE?“ (uložit. jste si jisti?). Po  
                        výběru  paměťové pozice, potvrďte uložení stiskem klávesy „1“ YES. Jestliže pozice obsazena  
                        není, přejde přístroj po stisku klávesy do textového editoru – viz dále. 

                 Pamatujte, že do paměti budou též uloženy nastavené hodnoty 13 V / 18 V, 22 kHz. 
Vyvolání dat uložených v paměti se provede stiskem přepínacího tlačítka – na horní liště LCD se zobrazí 
„Memory“ a číslo paměťového místa se objeví na spodku LCD. Listování v paměti je možné ladicím 
knoflíkem. 
Po uložení dat se objeví nabídka textového editoru. Ovládání je stejné jako u analogových signálů. 

4.DiSEqC – klávesnicí je možno podle podmenu přepínat různé povely DiSEqC. 
                         Klávesa „7“ (Swx) vyvolá rozšířené  povely (DiSEqC 1.1) 
                         Klávesa „8“ (Motor) vyvolá seznam povelů pro ovládání aktuátoru (DiSEqC 1.2) 
                         Stejně zde mohou být nastaveny 13/18V a 22kHz. 
0. 13/18V - přepínání napájecího napětí pro konvertor. Vybraná hodnota je zobrazena v horní části LCD. 
#.     22kHz – zapnutí nebo vypnutí 22 kHz (on / off). Vybraná hodnota je zobrazena v horní části LCD. 
 
Doplněk pro SATLOOK Digital NIT. 
 
Jakmile je nalezen digitální transponder objeví se vedle konstelačního diagramu „searching“ (vyhledávám). Po 
cca 5 – 10 sekundách, jestliže satelit přenáší NIT, se objeví pozice satelitu (v některých případech i jméno 
satelitu), např. Astra 19.2. 
Po stisknutí klávesy 4 „Channels“ se zobrazí seznam přítomných TV a radiových kanálů na určitém 
transponderu. 
Ve funkčním menu jsou navíc dvě funkce: 
4. Channels – zobrazí seznam přítomných TV a radiových kanálů (jestliže satelit přenáší NIT) 
7. Beeper – zvukový signál , zapnout/vypnout 
 
X-pol  - Test maxima křížové polarizace. Klávesa 4. 
Přístroj změří sílu signálu na vybraném kmitočtu (špičce) a pak automaticky přeskočí do druhé polarizace a 
změří totéž (na stejném kmitočtu a nastavení). Rozdíl (např. –7dB) je zobrazen na pravé straně displeje. Tato 
funkce je velmi užitečná pro kontrolu správného nastavení křížové polarizace konvertoru. 
 
 
3. Úplné spektrum – Max. zoom – Span Min / Span Max 
 
Tato funkce umožňuje jednoduše přepínat mezi úplným spektrem (920 – 2150 MHz) a zúžením pásma (Max 
zoom in) na 250 MHz. 
Tato funkce je velmi užitečná při nastavování křížové polarizace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

 
 
 
 
Přemístěte kurzor na požadovaný kmitočet (špičku). 
Stiskněte  na klávesnici klávesu „3“ (span Min). Zobrazené spektrum bude zúženo na rozsah 250 MHz kolem 
vybraného kmitočtu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otáčením konvertoru nastavíte maxima horizontální a vertikální polarizace – seřízení křížové polarizace. 
Opětovným stiskem klávesy „3“ (span Max) se vrátíte zpět do úplného spektra. 
 
4. Útlum (Attenuation) 
 
Manuální zapnutí útlumového článku 15 dB (on/off ) klávesou „4“. Informace o zapnutí nebo vypnutí je 
zobrazena na pravé straně obrazovky (Atten:). 
 
5. Ovládání DiSEqC 
 
Po stisku klávesy „5“ je možno podle podmenu přepínat různé povely DiSEqC. 
                         Klávesa „7“ (Swx) vyvolá rozšířené  povely (DiSEqC 1.1) 
                         Klávesa „8“ (Motor) vyvolá seznam povelů pro ovládání aktuátoru (DiSEqC 1.2) 
                         Stejně zde mohou být nastaveny 13/18V a 22kHz. 
 
6. Nastavení přístroje (Setup) 
 
Po stisku klávesy „6“ se objeví podmenu základního nastavení přístroje: 
 1. LNB L.O. – výběr kmitočtu základního oscilátoru konvertoru pro správné odečítání kmitočtu na přístroji.       
                         Standardní nastavení klávesou „0“ (IF). 
       2. Digital – Výběr typu satelitu. DVB (DBS) pro Evropu, DSS pro USA a Japonsko. 
       3. Analog – přepnutí mezi pásmem KU a C (normální nebo inverzní video). 
       4. Motor – přepnutí typu aktuátoru který je použit, standard DiSEqC 1.2, SatSelect nebo SATSCAN.  
        5. Display – „units“-výběr jednotek pro měření úrovně signálu: dBuV, dBm, dBmV 
                             v podmenu „LCD“je též nastavení kontrastu a podsvícení „backlite“displeje 
(zapnout/vypnout) 
                             a „S.saver“ zapnutí nebo vypnutí spořiče obrazovky 
        6. AutoOff – Výběr času pro automatické vypínání, nebo jeho vyřazení „off“ 
        7. Version – údaje o přístroji; výrobní číslo a datum výroby  
 
7. Zvukový signál (Beeper) 
 
Protože někdy není jednoduché nastavovat satelitní anténu a zároveň sledovat úroveň signálu na přístroji, má 
přístroj vestavěnu funkci „beeper“. Zvukový signál z přístroje odpovídá síle signálu. Čím je signál silnější, tím 
je tón zvuku vyšší. Zvukový signál se zapíná a vypíná tlačítkem „7“. 
Nezapomeňte, že funkce zvukového signálu pracuje v úzkém pásmu (jeden transponder) a ne v celém pásmu. 
Před použitím této funkce nastavte kurzor na vybranou špičku ve spektru a potom hýbejte anténou. 
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8. Special (Spec) 
 
Klávesou „8“ se dostanete do podmenu speciálních funkcí: 
 
1. Podržení maximálních úrovní ( Max hold) 
    Tato funkce (v menu Max hold) je velmi užitečná při sledování určitého kmitočtového pásma po delší dobu.    
    Zde můžeme sledovat vliv kolísání signálu na kvalitu obrazu. 
    Nastavte kmitočtové pásmo a kurzor přesuňte na sledovanou špičku signálu nebo vybraný sledovaný 
kmitočet.  
    Klávesou „1“ (v menu Max hold) přepněte do režimu podržení maximálních úrovní. Přístroj zobrazuje  
    v nastaveném pásmu všechny špičkové hodnoty měřených signálů a při každém dalším vzorkování změní  
    zobrazení pouze těch špiček, u nichž se zvýší hodnota signálu. 
    Funkci vypnete opětovným stiskem klávesy „1“ ( No Hold ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Všechna naměřená data lze uložit do paměti přístroje a následně přenést do počítače. To platí o většině 
měření.   
    Postup je popsán v kapitole 9. dále. 
 
2. Referenční kurzor a odstup signál/šum (Refmrkr)  
    SATLOOK Digital má též možnost měření poměru signál/šum, nebo poměru nosná obrazu/nosná zvuku. Tyto   
    poměry je relativně těžké zjistit automatickým měřením a přístroj proto využívá manuální způsob měření. 
    Postupujte následovně: 
    Vyberte si špičku signálu, kterou chcete měřit a pomocí funkce Span Min (klávesa „3“) si zvětšete zobrazení   
   (zúžení pásma).  Stiskněte klávesu „2“ (v menu Ref mrkr). Dolaďte správně kmitočet  (špička signálu) a   
    stiskněte tlačítko „1“ (v menu Ref set), nový kurzor se objeví ve stejné pozici předchozího kurzoru. Otáčením  
   ladícího knoflíku posuňte druhý kurzor na sousední nosnou, nebo na úroveň šumu. Rozdíl poměru signálů    
   vybraných kurzory 1 a 2 je změřen a hodnota se objeví v pravém dolním rohu obrazovky. Viz obrázek. 
 
   Stiskem klávesy „∗“ se vrátíte zpět do hlavního menu ( v menu – Exit). Toto platí u všech podmenu. 
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    Nezapomeňte, že 13/18V a 22kHz mohou být v tomto módu nastaveny pomocí kláves „0“ resp. „#“. 
 
3. Span Min – Span Max 
    Tato funkce je blíže popsána v kapitole 3. Úplné spektrum. 
 
4. Paměť (Memory) 
    Funkce paměti je popsána v kapitole 9. dále. 
 
5. Multichannel 
    Kanály (kmitočty), které byly uloženy do paměti přístroje podle kapitol 1. a 2. hlavního menu, mohou být při   
    této funkci zobrazeny a měřeny zároveň. Takto simultánně může být měřeno až 10 kanálů. 
    Nezapomeňte, že ve všech kanálech mohou být individuálně nastaveny 13/18Va 22kHz. 
    Tato funkce může být velmi užitečná když skenujeme signály ze satelitů a porovnáváme zda všechny  
    parametry jsou v pořádku. V podmenu jsou možnosti: 
     Pg down – krokování po stránkách dolů. Může být uloženo 10 stránek po 10 kmitočtech (10 analogových +  
                       10 digitálních = 200 kmitočtů). 
     Pg up – krokování po stránkách nahoru. 
     Max hold – stejné jako v 1.Max hold    
     Atten – stejné jako v kapitole 4.Útlum 
     DiSEqC – stejné jako v kapitole 5.DiSEqC 
     Memory – multikanálové měření může být též uloženo do paměti přístroje. Stiskněte klávesu „6“ (Memory),  
                      vyberte paměťové místo stejným způsobem jak popsáno u měření analogového nebo digitálního  
                       signálu a uložte klávesou „2“ (save). 
                       Pro zobrazení uložených dat nalistujte otočným knoflíkem požadované paměťové místo (00 – 99)    
                       a stiskněte klávesu „1“ (load). Obsah paměťového místa bude zobrazen. 
                       Pro vymazání uložených dat nalistujte otočným knoflíkem požadované paměťové místo (00 – 99)  
                       a stiskněte klávesu „3“ (delete). Obsah paměťového místa bude vymazán.    
      Digital – Analog – touto klávesou můžete krokovat mezi analogovým a digitálním multikanálovým 
měřením. 
  0. 13/18V 
       Přepínání napájecího napětí pro konvertor 13/18V. 
  #. 22 kHz 
       Zapnutí a vypnutí signálu 22 kHz. 
 
9. Paměť (Memory) 
 
Všechna zobrazení spektra mohou být uložena do paměti přístroje. Toto je velmi důležité pro dokumentace 
nainstalovaných antén a pozdější provádění kontrol antén. Funkce Mix přitom umožňuje rychlé srovnání 
momentálně přijímaného signálu se signálem uloženým do paměti při předchozí operaci s anténou, který vidíme 
na pozadí spektra. 
Postup uložení naměřených dat:  
Vyberte spektrum, které chcete uložit ( např. přesně to, které je zobrazeno na obrazovce) a stiskněte klávesu „9“ 
(Memory). Zkontrolujte zda je správné číslo paměťové pozice (vpravo dole na LCD displeji). Jestliže chcete 
uložit naměřenou hodnotu na jinou pozici, můžete tuto vybrat otáčením knoflíku (0 – 99).  U volné pozice se 
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objeví hlášení „Pos free“. U obsazené pozice se objeví název. Pak podle nabídky v podmenu stiskněte klávesu 
„2“ Save. Jestliže je paměťová pozice obsazena  tak se na přístroji se objeví hlášení  „SAVE.ARE YOU 
SURE?“ (uložit. jste si jisti?). Po výběru  paměťové pozice, potvrďte uložení stiskem klávesy „1“ YES. Jestliže 
pozice obsazena není, přejde přístroj po stisku klávesy do textového editoru – viz dále. 
Pamatujte, že do paměti budou též uloženy nastavené hodnoty 13 V / 18 V, 22 kHz. 
Textový editor: 
Po uložení spektra do paměti se na obrazovce objeví nabídka editoru textu. Tímto editorem můžete vložit název 
paměťové pozice (např. ASTRA 1D). Otáčením knoflíku vyberete požadované písmeno (např.A) a jeho vložení 
potvrdíte tlačítkem přepínání funkcí, totéž opakujete pro další písmena. V případě chybného zadání písmena, 
můžete chybu opravit stiskem klávesy „1“ delete, tím chybné písmeno vymažete a kurzor se vrátí o jednu pozici 
zpět. 
Vyzvednutí záznamu spektra z paměti: 
Stiskem klávesy „9“ otevřete v hlavním menu „Memory“. Pomocí otočného knoflíku vyberte paměťovou pozici, 
z které chcete spektrum vyzvednout ( 00 – 99, zobrazeno vpravo dole na obrazovce). Stiskem klávesy „1“ 
(Load) nahrajete vybrané spektrum z paměti na obrazovku. 
Poznámka: funkce Referenční kurzor, Ref mrkr je pro nahrané spektrum k dispozici. 
Zobrazení spektra uloženého v paměti současně s právě měřeným spektrem: 
Stiskem klávesy „9“ otevřete v hlavním menu „Memory“. Pomocí otočného knoflíku vyberte paměťovou pozici, 
z které chcete spektrum vyzvednout ( 00 – 99, zobrazeno vpravo dole na obrazovce). Uložené a měřené 
spektrum zobrazíte současně stiskem klávesy „4“ (Mix). 
Tuto funkci zrušíte opětovným stiskem klávesy „4“ (Mix). 
 
 
IV. Údržba (Maintenance) 
 
Přístroj je vybaven dobíjitelnou baterií a její údržba je důležitá. Baterii dobíjejte přes adapter na autobaterii nebo 
z externího zdroje 13.5 V,  kolík - plus, šasi - mínus. 
 
POZOR!    Přístroj může být po kratší dobu napájen dodávaným adapterem. Avšak není konstruován pro 
permanentní napájení tímto adapterem. 
 
Nastavení vertikálu, jasu a kontrastu je umístěno na spodní straně přístroje (viz obr. na poslední straně). 
SATLOOK Digital je konstruován pro venkovní použití, ale neměl by být vystavován dešti nebo sněhu, který 
může přístroj poškodit nebo zkrátit jeho životnost. 
Baterie potřebuje nabít je-li symbol na LCD prázdný. 
Pamatujte si že baterie použitá v mrazivém prostředí má menší kapacitu než baterie použitá za teplejších 
podmínek. 
Kontrola a nabíjení baterie 
Jestliže byl přístroj delší dobu někde skladován, je dobré zkontrolovat stav baterie. 
Zapněte přístroj. 
Při zapínání přístroje se zapne LCD a obrazovka 
Na LCD v horní části je symbol baterie který indikuje stav nabití baterie. Je-li tento symbol celý černý (plný) 
znamená to že baterie je nabitá. Je-li tento symbol prázdný je baterie vybitá. 
 
Jestliže je třeba baterii nabít použijte adaptér dodávaný s přístrojem. 
Jakmile se baterie začne nabíjet (při vypnutém přístroji) na LCD se objeví grafické znázornění stavu nabití (0–
100%) baterie . 
 
UPOZORNĚNÍ 
Přístroj by měl být při nabíjení vypnut. 
Nabíjení prázdného akumulátoru na 98% kapacity trvá přibližně 30h. 
Po nabití baterie je možno SATLOOK Digital opět použít. 
 
Nakládání s odpady 
 
Recyklovatelné části přepravního obalu odevzdejte prosím do sběrny druhotných surovin. 
Akumulátor po uplynutí doby životnosti odevzdejte na místě zvlášť určeném pro sběr baterií. 
Nikdy jej nevhazujte do komunálního odpadu! 
Části přístroje po skončení životnosti likvidujte jako elektroodpad příslušnému zpracovateli elektroodpadů. 
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V. Technické parametry 
   
Vstupní kmitočet:                                           920 - 2150 MHz,  
                                                                       jednoduše zúžení na 250 MHz (Max zoom in) 
Zobrazení kmitočtu:                                       Ano.      
                                                                       možnost výběru všech standardních kmitočtů oscilátoru konvertoru  
Minimální vstupní úroveň :                            cca 35 dBµV (úroveň šumu)  
Maximální vstupní úroveň:                            cca 90 dBuV  
Útlum:                     15dB  manuální zapnutí/vypnutí   
Zobrazení úrovně signálu (analog):                úroveň v dB na LCD a obrazovce 
                                                                       výška tónu z vestavěného reproduktoru     
Vstupní impedance:                                       75  Ohm, BNC konektor 
Přesnost:                                                        ±2dB (při 20°C) 
Zobrazení úrovně signálu (digital):                S/N (poměr signál/šum) 
                                                                       BER (bitová chybovost) 
                                                                       Konstelační diagram (QPSK)  
TV / Audio standart:                                      multi TV / audio (PAL, NTSC, SECAM)  
KU-C-pásmo:                     Ano, výběr 
Šíře zvukového pásma:                                  nastavitelné 5,5 MHz – 8,5 MHz 
Obrazovka:                     4.5“ černobílá 
Zobrazení menu:                    na LCD 64 x 128, vedle obrazovky     
Paměť:                                                           100 zobrazení spektra včetně názvu 
                                                                       možnost mixu uloženého a měřeného spektra  
                                                                       funkce Max hold 
Přednastavené kanály:                                   možnost přednastavení analogových i digitálních kanálů včetně  
                                                                       názvu , simultánní měření až na 10 ti kanálech současně                                          
                                                                       každý kanál s individuálním nastavením 13/18V a 22kHz      
PC připojení:                                                  Ano. RS 232 
Výstupní napětí:                                             Ano. 13/18V (možno přepínat) 
Tónový výstup 22kHz:                                   Ano. Zapnout/vypnout  
DiSEqC:                                                         Ano. 1.0 a 1.1. Zapnutí/vypnutí toneburstu 
DiSEqC aktuátor:                                           zabudovaný pozicionér pro DiSEqC 1.2, SatScan, SatSelect  
Doba použití baterie:                                      cca. 1,5 h, baterie 12V/3,5Ah 
Hmotnost:                                                       cca. 5 kg  včetně baterie 
Příslušenství:                                                   Adapter na auto 
                                                                        Externí dobíječka baterie 220V/13,5V, 1,7A                     
                                                                        Brašna 
                                                                        Adapter BNC / IEC konektor 
                                                                        Návod 

Umístění regulačních prvků 
                                                   přední strana přístroje 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    kontrast     rozměr vert. 
 
 
synchronizace hor.     vert. 
 
 
 
 
     jas 
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SATLOOK Digital – program pro PC 
 
K dodávanému SATLOOKu je přiloženo programové vybavení, které umožňuje přenos souborů z paměti 
přístroje do počítače. 
 
Instalace programu: 
Program je možno provozovat na počítačích s operačním systémem Windows (min. Win 95) a je velmi 
jednoduché jej nainstalovat z přiloženého CD. 
 
- před instalací zavřete všechny otevřené programy ve Vašem počítači 
- vložte instalačním CD do mechaniky CD 
- instalace programu proběhne automaticky; postupujte podle instrukcí zobrazovaných na monitoru 
 
Ovládání programu: 
Aby mohl program pracovat, musí být propojen počítač s SATLOOKem. A to proto, že počítač (program) 
průběžně s přístrojem komunikuje a skenuje paměťová místa přístroje. 
 
Pro přenos dat z přístroje do počítače postupujte následovně: 
- připojte SATLOOK pomocí dodávaného kabelu k počítači ( ke kterémukoliv volnému com portu). Program 

si automaticky najde ke kterému portu je SATLOOK připojen. 
- zapněte SATLOOK 
- spusťte program SATLOOK 
- na monitoru se objeví úvodní okno 
- ve stejném okamžiku převezme počítač řízení přístroje a na LCD displeji SATLOOKu se objeví hlášení o 

řízení z počítače 
Upozornění! Program se nerozběhne, jestliže nepracuje komunikace s přístrojem a na LCD se hlášení neobjeví. 
Při tomto problému zkontrolujte propojení a  znovu odstartujte program. 
- na horní liště programu jsou na výběr dvě menu: Update a Comport 
- Update je určen pro přepsání paměti jestliže chcete uložit nové spektrum po rozběhnutí programu 
- Comport se používá jestliže je problém s komunikací s PC a chcete obnovit připojení bez restartu programu 
 
Výběr pamětového místa: 
- jak vysvětleno výše zobrazí se seznam paměťových míst z kterých můžete některé vybrat pro zobrazení 

obsahu. Jestliže je seznam prázdný musíte uložit spektrum do paměti SATLOOKu. 
- pomocí myši označte pamětové místo které chcete přenést do PC, např.: spectrum  01 (Spec 01) 
- pamětové místo bude přeneseno a naměřené hodnoty můžete vidět na monitoru (v tomto případě kmitočtové 

spektrum) 
- obrázek, nebo jeho část může být zvětšen pomocí funkce zoom; tu vyvoláte stiskem klávesy shift a 

současným tahem myši ve vybrané oblasti, kterou chcete zvětšit 
- zvětšení zrušíte stiskem klávesy shift a současným kliknutím myši na zvětšenou oblast 
 
Tisk dokumentu: 
- na liště v levém horním rohu jsou na výběr tři menu: Copy ,View a Help 
- vyberte okénko Copy a obrázek bude zkopírován 
- View změní vzhled okna 
- Help je popis postupu jak zoomovat 
- bez ukončení programu SATLOOK otevřete jakýkoliv textový program (např. Word) a otevřete nový 

dokument. Pak vyberte vložit a obrázek bude do otevřeného dokumentu vložen. 
- program SATLOOK přenáší velice jednoduše výsledky měření z pamětového místa do počítače a 

zpracovává je do dobře vypadajícího profesionálního dokumentu 
- tisk dokumentu, jeho uložení a další zpracování je možné ve zvoleném textovém programu 
- po zpracování dokumentu můžete program ukončit a nezapomeňte vypnout SATLOOK. 
 
 
Doplnˇující obrázky viz originál návodu. 
 


