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อุปกรณมาตราฐาน ชุดจานรับสัญญาณ DTV
1.ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม ใบจาน
ขายึด คอจาน แขนจับ LNB
2.เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม รีโมท
ควบคุม
3.แอลเอ็นบี และ สาย AV
คูมือ
การใชงาน

ใบรับประกัน

4.คูมือการติดตั้งและใชงาน และใบ
รับประกันสินคา

กอนการติดตั้ง
สํารวจพื้นที่
บริเวณที่จะติดตั้งจานรับสัญญาณควรพิจารณาวาไมมีสิ่งกีดขวางใน
ทิศทางของดาวเทียม ไทยคม 5 คือในทิศตะวันตกเฉียงใต ที่มุม 230-260 องศาเหนือ
โดยที่หนาจานรับสัญญาณมีมุมเงยประมาณ 50-70 องศา
พิจารณาระยะสายสัญญาณ สายสัญญาณจากจานรับสัญญาณถึงเครื่องรับสัญญาณ
ควรมีความยาวสายสัญญาณไมควรเกิน 25 – 30 เมตร หากสายสัญญาณมีความยาว
มากเกินไป อาจทําใหเกิดการลดทอนของสัญญาณจนไมสามารถรับสัญญาณได
วิธีการติดตั้งเสาจานรับสัญญาณ หากติดตั้งเสาบนพื้นคอนกรีต หรือบนหลังคา ควร
ตรวจสอบโครงสรางของดาดฟาหรือหลังคาวาสามารถรับน้ําหนักของจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมไดอยางปลอดภัย รวมทั้งความตานแรงลมของจาน กรณีที่ติดตั้งจานรับ
สัญญาณในบริเวณที่สูงซึ่งจะมีลมพัดแรงจัด วิธีการติดตั้งเริ่มจากทําเครื่องหมาย
บริเวณรูที่จะใชน็อตยึดเสาจาน จากนั้นใชสวานเจาะคอนกรีตหรือไม ทั้ง 4 มุม ฝงพุก
คอนกรีตขนาด 2 หุน ทั้ง 4 รูใหแนน และติดตั้งเสาใหตั้งฉากกับพื้นดิน ขันน็อตยึด
ฐานใหแนน กรณีที่เปนพื้นไมใหยึดตะปูเกลียวขันไม กับเสาจานรับสัญญาณไดเลย
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สวนประกอบชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม

ลําดับ

รายการอุปกรณ

จํานวน ลําดับ

รายการอุปกรณ

จํานวน

1

ใบจาน

1

10

สกรูยึดใบจาน ขนาด 6 x 12 มม.

6

2

ชุดยึดใบจาน

1

11

สกรูหัวแฉก ยึดแขนจับ LNB ขนาด 6 x 30 มม.

2

3

ชุดคอจานและตัวปรับมุม

1

12

น็อตขนาด 8 มม.

7

4

ชุดคอจานยึดตัวปรับมุม

1

13

แหวนรองน็อตขนาด 6 มม.

7

5

ชุดเสา

1

14

สกรูหัวแฉก ยึด LNB ขนาด 6 x 20 มม.

2

6

จุกยางปดหัวชุดเสา

1

15

ชุดจับ LNB กับแขนจับ

1

7

ชุดจับแขน LNB

1

16

น็อตยึดเสา

4

8

น็อตขนาด 6 มม.

2

17

น็อตยึดคอจาน

2

9

ชุดจับ LNB

1

18

จุกยางปดแขนจับ LNB

1

4

การประกอบชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม
1.ประกอบชุดคอจาน

2.ประกอบแขนจับ LNB เขากับชุดจับ LNB

3.ประกอบชุดคอจานเขากับแขนจับ LNB

4.ประกอบชุดคอจานเขากับประกับยึดขาจาน

5.การประกอบชุดคอจานเขากับใบจาน

6.ประกอบใบจานเขากับชุดเสา
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รีโมทคอลโทรล
ปุม RECALL กลับไปชองกอนหนานี้
กดเพื่อปดเสียง เชนการปดเสียงเพื่อ
รับโทรศัพท กดอีกครั้งเสียงจะกลับมา

CH+/- ,

MUTE

EXIT

ไวสําหรับเปลี่ยนชอง

กดเพื่อออกจากเมนูตางๆ

เปดหรือปด (แตยังมีไฟเขาเครื่องรับ)
ถาตองการปดเครื่องแบบประหยัดไฟตอง

ON/OFF

ปุมตัวเลข 0-9 ใชสําหรับเลือกชองโดยตรง
เชน ตองการดูชอง 1 ก็กดเลข 1 แลวรอสักครู
หรือปอนตัวเลขในหนาเมนู
เปนปุมสําหรับเขาเมนู เพื่อเขาไป
แกไขขอมูลตางๆของเครื่อง

Menu

VOL +/- ,

ปรับความดังของเสียง

ปุม OK กดเพื่อเขาเมนู เพื่อตั้งคาและดูรายก
การทีวีแบบ Preview
ปุม LANGUAGE ไวสําหรับเปลี่ยนภาษาที่
Menu (ไทย/อังกฤษ)
ปุม AUDIO เปลี่ยนเสียง (กรณีมี 2 ภาษา)
INFO

ดูรายละเอียดของชองรายการ

EPG ผังรายการลวงหนา

ปุม MAILใชดูขาวสารขอมูลจากทางบริษัท

ปุม PAUSE ใชหยุดภาพ
TV/RADIO กดเพื่ อเลือกวาจะดูทีวีผาน

ดาวเทียมหรือจะฟงวิทยุผานดาวเทียม
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การติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
ผูใชงานสามารถติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมไดตามวิธีการซึ่งจะอธิบายไวที่ดานลาง
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การเชื่อมตอกับจานดาวเทียม
เชื่อมตอสายสัญญาณ (RG-6 ) จาก LNB ที่จานดาวเทียมไปยังขั้ว RF IN ของ
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม DTV
การเชื่อมตอสายสัญญาณภาพและเสียง กับโทรทัศน
เสียบสายสัญญาณภาพและเสียง เขาในชอง VIDEO (สีเหลือง), AUDIO L (สี
ขาว) และ AUDIO R (สีแดง) ของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เขากับเครื่องรับ
โทรทัศนตอสายเขาที่ ชอง IN PUT หรือ AV IN หรือสังเกตเครื่องหมาย สี่เหลี่ยม
ที่มีลูกศรชี้เขา
จากนั้นใหเลือกชองสัญญาณ AV ที่เครื่องรับโทรทัศน ตาม
สายสัญญาณที่เสียบ หากเครื่องรับโทรทัศนมีชองเสียบสัญญาณ S-VIDEO ก็สามารถ
เลือกใชไดเชนกัน
การใสแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล
การใสแบตเตอรี่ควรตรวจสอบขั้วของแบตเตอรี่แตละขางใหตรงกับ
สัญลักษณที่ระบุดานในของชองใสแบตเตอรี่ เมื่อเสร็จแลวปดชองใสแบตเตอรี่ให
เรียบรอย หากไมมีปฎิกิริยาใดๆ กับการใชรีโมท อาจเปนไปไดวาแบตเตอรี่ออนหรือ
ใกลหมด
การเขาหัว F-Type
ชีล ใหพับ กลับไปดานหลั ง
สาย RG - 6
โฟมใหเหลือ ระยะ 2-3 mm.

แกนนํ าสายสัญญาณระยะ 5-6 mm.

การเขาหัว F-type กับ สาย RG-6 ในที่นี้ยกตัวอยางการเขาหัวสายกับ F-Type แบบ
เกลียว (Twist On) โดยจะมีระยะการปอกสายดังรูป หลังจากนั้นใหหมุนหัว
FType เขาไปจนสุด ขอควรระวังในการเขาหัว F-type คือเวลาปอกสายไมควรใหชีล
ขาดและอยาใหชีลไปพันกับแกนกลางที่เปนตัวนําสัญญาณ

8

การปรับจานรับสัญญาณดาวเทียม DTV (อยางยอ)
1. เมื่อเปดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม พรอมใชงาน ให 2. กดปุม
MENU
กดปุม
รีโมทเลือกหัวขอ “การติดตั้ง”กดปุม
กดปุม
ใสรหัสผาน 9999

เลือกหัวขอ “ติดตั้งจานดาวเทียม” แลว

3. เลือกดาวเทียมไทยคม 5 KU ตามรูป แลวกดปุม
เลือกหัวขอแกไขดาวเทียมชองแลวกดปุม

4. ตั้งคาตางๆ ตามนี้ แลวกดปุม

5. กดปุม เลือกมาที่ชองสัญญาณดังรูป แลวกดปุม
เพื่อดูความแรงสัญญาณดาวเทียม

6. หนาจอจะแสดงความแรงสัญญาณและคุณภาพ
สัญญาณ เริ่มทําการปรับหนาจานเพื่อหาตําแหนงของ
ดาวเทียม
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การปรับจานรับสัญญาณดาวเทียม DTV (อยางยอ)
7. การปรับโพลาไรเซชั่นของ LNB เปนการปรับ
คุณภาพสัญญาณ ใหปรับขั้วตอสาย LNB ดังภาพ
ปรับใหคุณภาพของสัญญาณสูงสุด

8. ปรับใหคุณภาพสัญญาณสูงสุด แลวยึดคอจานรับ
สัญญาณดาวเทียมใหแน

การจัดชองของรายการ

สามารถยายชองรายการ และลบชองรายการที่ไมตองการไดตามความตองการ
MENU

1. กดปุม
แลวกดปุม เลื่อนลงมาที่หัวขอ
“ตั้งชองรายการ” กดปุม เลื่อนลงมาที่หัวขอ
“ชองรายการที่มีอยู” กดปุม

2. กดปุม , เพื่อเลือกชองรายการที่ตองการลบ
แลวกดปุม เพื่อลบชองรายการ แลวกดปุม
เพื่อยืนยัน

3. ถาตองการยายชองรายการใหกดปุม , เพื่อ 4. หรือถาตองการยายชองรายการใหเลือกชองที่
เลือกชองที่ตองการยาย กดปุม เพื่อเลือกชอง แลว ตองการจะยาย แลวกดปุมเลข 0 เเลวชองปอนเลขชอง
เลื่อนไปยังตําแหนงที่ตองการแลวกดปุม เพื่อตก ที่ตองการยาย แลวกดปุม
ลง
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การเพิ่มชองสัญญาณ
MENU

1. กดปุม
เลือกหัวขอ “การติดตั้ง” กดปุม
ใสรหัสผาน 9999

2. เลือกหัวขอ “คนหาเอง” กดปุม

3. กดปุม

4. ปอนความถี่, ซิมโบลเลท, โพลาไรเซซั่น ที่ตองการ
แลวกดปุม

เลือกหัวขอ “เพิ่ม TP” แลวกดปุม

5. กดปุม เลือกหัวขอ “แกไขดาวเทียม” แลวกด
ปุม เลือกคาตามรูป

6. เลือกความถี่ที่ตองการคนหาชองสัญญาณแลวกดปุม
เพื่อยืนยัน
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การเลือกระบบดาวเทียม
MENU

1. กดปุม
เลือกหัวขอ “การติดตั้ง” เลือกหัวขอ
“เลือกดาวเทียม” กดปุมกดปุม

2. 3. กดปุม
แลวกดปุม

หรือ

ระบบดาวเทียม

เลือกดาวเทียมที่ตองการใชงาน
รายละเอียด

ไทยคม 5KU

ระบบ Ku Band ของดาวเทียมไทยคม 5

ไทยคม 5C

ระบบ C-Band ของดาวเทียมไทยคม 5

ไทยคม C/KU ระบบ C/KU ของดาวเทียมไทยคม 5
ดาวเทียมที่ 1 - 6 ระบบ C หรือ Ku ของดาวเทียมดวงอื่นๆ
ดาวเทียมทั้งหมด ระบบดาวเทียมทั้งหมดที่มีการตอใชงานอยู

วิธีการดู Preview Channel
วิธีการ คือกดปุม
แลว กดปุม , เพื่อเลือก
ชองที่ตองการรับชมรายการทีวี แลวกดปุม เพื่อ
ยืนยัน หรือถาตองการออกจากหนา Preview ChanEXIT
nel ใหกดปุม

หนาจอ Preview Channel

การปรับปรุงโปรแกรม
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม DTV มี Software ที่เสถียรและสะดวกตอการใชงาน อยางไรก็ตาม
ผูใชงานอาจตองดาวนโหลด Software เปนครั้งคราวเพื่อการใชงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
MENU

1. ใหเปดชอง 3 แลวกดปุม
เลือกหัวขอ
“ การติดตั้ง” กดปุม กดปุม เลือกหัวขอ
“ปรับปรุงโปรแกรม” กดปุม 2 ครั้ง เครื่องจะ
รีบูตตัวเอง

2. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจะดาวนโหลด Software
ดังรูป
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การตั้งคาเริ่มตน

เมื่อตองการตั้งคาเริ่มตนของเครื่องใหมใหทําตามขั้นตอนดังนี้
MENU

วิธีการ คือ. กดปุม
เลือกหัวขอ ”การติดตั้ง”
แลวกดปุม เลือกหัวขEXIT
อ “ตั้งคาเริ่มตน” กดปุม
เพื่อยืนยัน แตถากดปุม
จะหมายถึงการยกเลิก
คําเตือน : ในการตั้งคาเริ่มตน ชองรายการที่มีจาก
ดาวเทียมดวงอื่นที่ไมใชดาวเทียมไทยคม หรือแมแต
ชองรายการที่ถูกยาย,ลบ จะกลับสูคาที่ทางโรงงานตั้ง
ไว

การตรวจสอบเลขรหัสเครื่อง
MENU

1. กดปุม
แลว กดปุม เลือกหัวขอ ”ระบบ
เขารหัส” กดปุม
2. กดปุม เลือกหัวขอ ”สถานะ SmartCard” กดปุม
ใหดูที่ หมายเลข SmartCard เอาเฉพาะ 10 ตัว
แรกจากซายไปขวา ตัวที่ 11 ตัดทิ้ง
คําแนะนํา : เลขรหัสเครื่องใชเปดสัญญาณในกรณี
ชองรายการทีวีถูกเขารหัส หรือตองการลงทะเบียนดู
ชองพิเศษที่ตองจายคาบริการ

การเปลี่ยนระบบภาพและระบบเสียง
ระบบภาพ

MENU

1. กดปุม
แลวกดปุม เลือกหัวขอ “ตั้งคา
ระบบ” กดปุม เลือกหัวขอ “ภาพ” กดปุม
- โหมดภาพ กดปุม
เลือก PAL, NTSC
- สัดสวนจอภาพ กดปุม
เลือก 4:3, 16:9

ระบบเสียง

MENU

1. กดปุม
แลวกดปุม เลือกหัวขอ “ตั้งคา
ระบบ” กดปุม เลือกหัวขอ “เสียง” กดปุม
- โหมดเสียง กดปุม
เลือก สเตอริโอ, โมโน

หนาจอ สถานะ SmartCard
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การตอใชงานในแบบตางๆ

การตอรับชมรายการ 2 จุดแบบอิสระตอกัน โดยใชแอลเอ็นบี 2 Output
MENU

กดปุม
แลว กดปุม เลือกหัวขอ”การติดตั้ง”
กดปุม เลือกหัวขอ “การติดตั้งจานดาวเทียม” กด
ปุม เลือกหัวขอ ”แกไขดาวเทียม” เลือกคาแอลเอ็น
บี ใหตรงกับหัวแอลเอ็นบีที่ตอใชงาน แตถาแอลเอ็นบี
เปนแบบ Universal ให เปดสัญญาณ 22 kโทนดวย

การตอรับชมรายการ 2-4 จุดแบบอิสระตอกัน โดยใช แอลเอ็นบี 4 Output
MENU

กดปุม
แลว กดปุม เลือกหัวขอ”การติดตั้ง”
กดปุม เลือกหัวขอ “การติดตั้งจานดาวเทียม” กด
ปุม เลือกหัวขอ ”แกไขดาวเทียม” เลือกคาแอลเอ็น
บี ใหตรงกับหัวแอลเอ็นบีที่ตอใชงาน แตถาแอลเอ็นบี
เปนแบบ Universal ให เปดสัญญาณ 22 kโทนดวย

การตอรับชมรายการ 2-4 จุดแบบอิสระตอกัน โดยใชแอลเอ็นบี 2 output และ Multiswitch2x4
ตออุปกรณตามรูป แลวตั้งคาตางๆดังนี้
MENU
กดปุม
แลว กดปุม เลือกหัวขอ”การติดตั้ง”
กดปุม เลือกหัวขอ “การติดตั้งจานดาวเทียม” กด
ปุม เลือกหัวขอ ”แกไขดาวเทียม” เลือกคาแอลเอ็น
บี ใหตรงกับหัวแอลเอ็นบีที่ตอใชงาน เชน 10750,
11300 MHz

14

การตอใชงานในแบบตางๆ

การตอ Duo ดาวเทียม Thaicom Ku, C-Band และดาวทียมดวงอื่น รับชม 1จุด
ตออุปกรณตามรูป แลวตั้งคาตางๆดังนี้
MENU
กดปุม
แลว กดปุม เลือกหัวขอ”การติดตั้ง”
กดปุม เลือกหัวขอ “การติดตั้งจานดาวเทียม” กด
ปุม เลือกหัวขอ ”แกไขดาวเทียม” เลือกคาแอลเอ็น
บี ใหตรงกับหัวแอลเอ็นบีที่ตอใชงาน เลือก port
DiSEqC ใหตรงกับที่ตอใชงาน
ขอแนะนํา ตองตอดาวเทียมไทยคม 5KU ที่ port 1

เทานั้น จึงจะสามารถ OTA ได

การตอ Duo ดาวเทียม Thaicom Ku, C-Band รับชม 1จุด
ตออุปกรณตามรูป แลวตั้งคาตางๆดังนี้
MENU
กดปุม
แลว กดปุม เลือกหัวขอ”การติดตั้ง”
กดปุม เลือกหัวขอ “เลือกดาวเทียม” กดปุม
เลือกหัวขอ ”ไทยคม 5 C/KU”

การตอ Duo ดาวเทียม Thaicom Ku, C-Band รับชม 2-4 จุด
ตออุปกรณ
ตามรูป แลวตั้งคาตางๆดังนี้
MENU
กดปุม
แลว กดปุม เลือกหัวขอ”การติดตั้ง”
กดปุม เลือกหัวขอ “เลือกดาวเทียม” กดปุม
เลือกหัวขอ ”ไทยคม 5 C/KU”

ดาวเทียมดวงอื่น
Port 2

Port 3

DiSEqC
Port 1

Port 4
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การแกไขปญหาเบื้องตน
อาการ

การแกไข

รีโมทไมทํางาน

- ตรวจสอบวาเครื่องเปดทํางานหรือไม
- ตรวจสอบแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล

หนาปทมไมแสดงสัญญาณไฟใดๆ

- ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟวาเสียบถูกตองหรือไม
-ใหกดปุม Power (สีแดง) บนรีโมทคอนโทรล เนื่องจาก
ทานอยูในโหมดสแตนบายด

เครื่องรับไมตอบสนองการทํางานใดๆ

- ปดเครื่องสักพักแลวเปดเครื่องใหม

ไมมีเสียง

- ตรวจสอบระดับความดังของเสียงที่รีโมท
คอนโทรล หรือทีวี
- ลองเปลี่ยนชองรายการอื่น
- ตรวจสอบสายสัญญาณเสียง (สีแดงและสีขาว)
- ถอดปลั๊กแลวลองเสียบใหม

ไมมีภาพ

- ลองเปลี่ยนชองรายการอื่น
- ตรวจสอบสายสัญญาณภาพ (สีเหลือง)
- ถอดปลั๊กแลวลองเสียบใหม

รับสัญญาณไมได มีขอความแสดงวา
“ E48-32 คนหาสัญญาณไมเจอ”
หรือ “ E52-32 กําลังคนหาสัญญาณ”

- ตรวจสอบวาจานดาวเทียมมีการเคลื่อนยายหรือไม
- ตรวจสอบสายสัญญาณที่ตอเขาขั้วสัญญาณวาหลุดหรือไม
- ถอดปลั๊กแลวลองเสียบใหม

มีขอความปรากฎหนาจอทีวีชอง 3,5,7,9,11,
TPBS,Dnew วา
“ E16-4 Service ถูก Scramble“
“ E19-4 Service ถูก Scramble“
“ E30-4 Service ถูก Scramble“
“ I55–4 กําลังจะสิ้นสุดการใหบริการ”

- ติดตอฝายบริการลูกคา
- แจงหมายเลขของเครื่องรับสัญญาณที่เกิดปญหา
ดวย

เงื่อนไขการรับประกันสินคา
Warranty 12 Months
1. สินคาชุด DTV จะรับประกันเปนระยะเวลา 12 เดือน โดยในชวงรับประกันจะบริการซอมโดยไมคิดมูลคาใน
กรณีที่ชิ้นสวน หรืออะไหลเกิดความเสียหายหรือบกพรองจากการใชงานในสภาพปกติ นับจากวันที่ติดตั้ง
เปดรับสัญญาณ
2.การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันที หากปรากฎวาตรงกับเงื่อนไข ขอหนึ่งขอใด ดังนี้
2.1 ตัวสินคามีรอยขูดขีด แกไขตรงสวนที่เปนสาระสําคัญ เชน หมายเลขสินคา รุน วันที่ซื้อ
2.2 สินคาไดถูกซอม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิม
2.3 ผูใช ใชสินคาไมถูกวิธี ไมปฏิบัติตามคูมือการใชงาน หรือคําแนะนํา หรือเสียหายจากภัย
ธรรมชาติ เชน ฟาผา อัคคีภัย อุทกภัย ใชงานสภาพแรงดันไฟฟาไมไดมาตราฐาน สัตวหรือแมลง อุบัติเหตุ
รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการขนยาย หรือเหตุผลอื่นที่ไมไดเกิดจากการผลิต
2.4 หมายเลขสินคา รุน วันที่ซื้อ ไมตรงกันของตัวสินคาและเอกสารลงทะเบียน
2.5 ไมสงเอกสารการลงทะเบียน ถึงบริษัทฯ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ติดตั้งเปดรับสัญญาณ
โดยบริษัทฯ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ
3.การรับประกันจะสมบูรณ เมื่อทานสงใบรับประกันมาที่บริษัทภายใน 15 วัน นับจากวันที่ใชงาน

เบอรโทรศูนยบริการลูกคา DTV 02-950-5005

