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Digitálny satelitný vyhľadávač je riadený mikroprocesorom, ktorý pracuje 
veľmi spoľahlivo a presne. Sila signálu je graficky znázornená na LCD 
displeji vo forme stupnice  a číslami (0-99). Môže tiež vydávať rôzne tóny 
( čím vyšší tón, tým lepší signál) na bzučiaku. Digitálny satelitný 
vyhľadávač je veľmi citlivý a dokáže rozlíšiť aj najslabšie signály, 
prichádzajúce silné signály (výkonný satelit, veľká anténa) môžu byť 
ľahko utlmené pre lepšie odčítanie. 
 
Ovládacie prvky/ Funkcie (OCTAGON SAT-FINDER SF 28 LCD): 
1. LNB spojovací port 
2. Prijímací spojovací port 
3. Kompas 
4. Ovladací prvok bzučiaka 
5. Ovládací prvok LED podsvietenia 
6. ATT prvok  

Ak je prichádzajúci signál príliš silný (stupnica  ukazuje maximum 
a sila signálu je 99), môže byť ľahko tlmený povolením tejto 
„utlmovacej“ funkcie, redukuje prichádzajúci signál na nižšiu úroveň. 
K dispozícii je štvorkrokový útlm. 

7. ATT prvok redukcie ( funkcia je v rozpore s vyššie uvedenou 
položkou) 

8. LCD grafický displej 
Dokáže zobraziť niekoľko meraných  parametrov pre funkciu,ktorú 
ste si zvolili. K dispozícii je LED podsvietenie,ktoré si môže užívateľ 
sám zapnúť alebo vypnúť. 

9. Nastaviteľné tlačidlo 
 
Ako pripojiť (OCTAGON SAT-FINDER SF 28 LCD): 
1. Pripojte prepojovací kábel z LNB do „satelite “ vstupu na digitálnom 

satelitnom vyhľadávači. 
2. Pripojte kábel z vášho satelitného prijímača do  „receiver “ vstupu na 

digitálnom satelitnom vyhľadávači. 
 
Obsluha (OCTAGON SAT-FINDER SF 28 LCD): 
1. Zapnite satelitný prijímač, digitálny satelitný vyhľadávač sa zapne 

sám. 
2. Nastavte vašu anténu do správneho azimutu a výšky. ( Informácia by 

mala byť priložená k vašej anténe) 
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3. Nastavte tlačítko pokiaľ sila signálu nie je na 0 % (kritický bod). 
4. Najvyšší signál dosiahnte pomalým hýbaním azimutu a výšky vašej 

antény. Čím vyššie hodnoty, tým lepší signál. Ak čítanie digitálneho 
satelitného vyhľadávača dosiahne plnú stupnicu, môžte nastaviť 
„ATT“,aby redukoval prichádzajúci signál na nižšiu úroveň. 
Pokračujte s hýbaním antény pokiaľ nebudete mať najvyšší možný 
načítaný meter a najvyšší možný tón bzučiaku. 

5. Odstráňte spojovací kábel a digitálny satelitný vyhľadávač a znova 
pripojte LNB/LNBF k vášmu prijímaču. 

 
Dôležité poznámky (OCTAGON SAT-FINDER SF 28 LCD): 
- aby ste sa vyhli neustálemu načítavaniu celej stupnice, nepoužívajte 

digitálny satelitný vyhľadávač pred anténou. 
- Ak používate LNB s príjmom vyšším ako 60 dB, vložte 5dB ultmovač 

medzi LNB/LNBF a digitálny satelitný vyhľadávač. 
Ak nemáte po ruke žiadny satelitný prijímač 13-18 V napajácí zdroj 
s F konektorom môže byť pripojený na „prijímaciu“ stranu digitálneho 
satelitného vyhľadávača k sile satelitného vyhľadávača. 
 

Špecifikácie (OCTAGON SAT-FINDER SF 28 LCD): 
Vstupná 
frekvencia 

950-2150 
MHz 

Vstupný 
odpor 

750 hm, 
F konektor 

Operačný 
rozsah 

52-60 
dB 

Vstupná 
minimálna 
úroveň 

-40 dBm 
 

Výstupný 
odpor 

750 hm, 
F konektor 

  

Vstupná 
maximálna 
úroveň 

-10 dBm napájanie DC 13-18 V   

 
Za nasledujúcich testovacích podmienok: LNB zisk = 55 dB, nosič  
C / N = 15dB 
Vložte 5dB utlmovač,ak používate LNB zisk= 60-62 dB. 
 
Poznámka: Všetky údaje uvedené v tomto letáku môžu byť zmenené bez 
predchádzajúceho upozornenia. 


