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     2.               PRZEZNACZENIE  URZ¥DZENIA

Mikroprocesorowy sterownik AP500 / AP700 przeznaczony jest do sterowania obrotnicami
i si³ownikami teleskopowymi anten telewizyjnych oraz satelitarnych, które wyposa¿one s¹
w uk³ad impulsatora (kontaktron). Sterownik mo¿e byæ sterowany pilotami odbiorników TV
lub TV SAT wymienionymi w tabeli tunerów zamieszczonej
w niniejszej instrukcji. Dla odbiorników nie wymienionych w tabeli niezbêdne jest
zastosowanie pilota oferowanego jako dodatkowe wyposa¿enie. Sterownik na ¿yczenie
klienta mo¿e zostaæ wyposa¿ony w zegar przeznaczony do wskazywania aktualnego czasu,
modulator 22 kHz oraz prze³¹cznik sygna³u z tunera analogowego na tuner cyfrowy (model
AP 700).

     3.               DANE  TECHNICZNE

Maksymalna ilo�æ programów w pamiêci sterownika..... ..................... 999
Maksymalna ilo�æ pozycji w pamiêci sterownika................................. 80
Napiêcie zasilania sterownika............................................................. 220V +/-10%
Maksymalna moc pobierana podczas pracy.................... ..................... 60W
Maksymalna moc pobierana w spoczynku........................................... 6W
Napiêcie wyj�ciowe dla si³ownika....................................................... 30V
Zabezpieczenie przeci¹¿eniowe.......................................................... 2A
Maksymalna czêstotliwo�æ odbieranych impulsów.............................. 100Hz
Zakres zliczanych impulsów............................................................... 8000
Tryb wskazania zegara....................................................................... 24godz
Maksymalne odchylenie dok³adno�ci wskazañ zegara.... ..................... 2min./miesi¹c
Pr¹d zasilaj¹cy polaryzator magnetyczny.. .......................................... +60mA/60mA
Sterowanie modulatorem 22 kHz
Prze³¹czanie sygna³u z tunera analogowego na cyfrowy...................... model AP 700 Plus
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     4.               OPIS  STEROWNIKA

4.1 P£YTA CZO£OWA  STEROWNIKA  AP 500
Urz¹dzenie posiada odchylan¹ prze�roczyst¹ p³ytê czo³ow¹, pod któr¹ znajduje
siê czterocyfrowy wy�wietlacz LED oraz przyciski steruj¹ce.

                              

 4.2 WIDOK URZ¥DZENIA PO OTWARCIU PLASTIKOWEJ OS£ONY
P£YTY PRZEDNIEJ.

             

4.3 P£YTA CZO£OWA  STEROWNIKA  AP 700
Urz¹dzenie posiada odchylan¹ prze�roczyst¹ p³ytê czo³ow¹ , pod któr¹ znajduje
siê czterocyfrowy wy�wietlacz LED oraz przyciski steruj¹ce, identyczne jak w

modelu AP 500.
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 4.4 WIDOK P£YTY TYLNEJ  STEROWNIKA

         

UWAGA !!!
Przed  uruchomieniem urz¹dzenia nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹
obs³ugi. Przestrzeganie poni¿szych zasad gwarantuje prawid³ow¹ i
bezpieczn¹ pracê urz¹dzenia.

     5.             WARUNKI  MONTA¯U  STEROWNIKA

 5.1 MIEJSCE  PRACY URZ¥DZENIA
Wskazane jest, aby sterownik znajdowa³ siê obok odbiornika TV lub TV SAT,
skierowany p³yt¹ czo³ow¹ w kierunku, z którego bêdzie sterowany pilotem.
Urz¹dzenie nale¿y montowaæ w miejscach suchych, zapewniaj¹cych dobr¹
wentylacjê oraz nie nara¿aj¹cych go na uszkodzenia mechaniczne.

 5.2 POD£¥CZENIE  STEROWNIIKA  DO ZASILANIA
Sterownik  AP500 / AP700  mo¿e byæ pod³¹czony wy³¹cznie do �ród³a napiêcia
zasilania okre�lonego w danych technicznych.

UWAGA !!!
Podczas burzy z wy³adowaniami atmosferycznymi urz¹dzenie nale¿y

 bezwzglêdnie  od³¹czyæ od  zasilania.
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5.3 UZIEMIENIE SI£OWNIKA ORAZ  ANTENY
Poniewa¿ si³ownik i antena zamontowane s¹ na zewn¹trz budynku, nale¿y
wykonaæ instalacjê uziemiaj¹c¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami
dotycz¹cymi bezpiecznego u¿ytkowania urz¹dzeñ elektrycznych.

UWAGA !!!
Wewn¹trz urz¹dzenia nie ma ¿adnych elementów regulacyjnych dostêpnych
dla u¿ytkownika. Otwieranie i zdejmowanie obudowy mo¿e byæ przyczyn¹

pora¿enia pr¹dem elektrycznym.

     6.             PO£¥CZENIE  STEROWNIKA  Z  SI£OWNIKIEM

Po³¹czenie si³ownika lub obrotnicy ze sterownikiem wykonujemy cztero¿y³owym
przewodem o przekroju minimum 4 x 0,5mm2 (dla zasilania motora o napiêciu
12V zaleca siê przewód o przekroju minimum 4 x 1,0 mm2 ).Zaciski oznaczone

literami "A" i "B" znajduj¹ce siê na tylnej �ciance sterownika ³¹czymy
z przewodami zasilaj¹cymi motor si³ownika lub obrotnicy, a zaciski "C" i "D"
z przewodami impulsatora si³ownika lub obrotnicy.
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     7.               PROGRAMOWANIE  TUNERA  SAT

7.1 PROGRAMOWANIE  TUNERA SAT BEZ TRANSMISJI
Tuner satelitarny nale¿y zaprogramowaæ tak, aby numery programów jednego
satelity stanowi³y przedzia³y liczbowe np: od 1-39 ASTRA, od 40-49
EUTELSAT II-F3 od 50-60  EUTELSAT II-F1 itd. W sterowniku programowane
bêd¹ tylko pierwsze  programy z poszczególnych przedzia³ów np: ASTRA
numer 1, EUTELSAT II-F3 numer 40, EUTELSAT II-F1 numer 50 itd.
Sterownik automatycznie utworzy odpowiednie przedzia³y programów
od 1 do 39, od 40 do 49 i od 50 do 999.

7.2 PROGRAMOWANIE  TUNERA SAT  Z  TRANSMISJ¥  DANYCH:
Tunery satelitarne z transmisj¹ danych, które posiadaj¹ w menu programowania
odbiornika funkcjê, w której ustalany jest numer satelity dla ka¿dego programu
oddzielnie ( np. PACE ), programujemy tak, aby wszystkie programy ASTRY mia³y
ustawiony (np.) numer satelity 1, nastêpnie wszystkie programy satelity
EUTELSAT II-F3 mia³y ustawiony numer satelity 2 itd. Natomiast w
sterowniku wpisujemy na ustalonych pozycjach orbitalnych odpowiednio numery
satelitów dla ASTRY C1, dla EUTELSATA II-F3 C2, itd.

Natomiast w przypadku odbiorników satelitarnych nie posiadaj¹cych w menu
ustawiania numeru satelity ( np. AMSTRAD ) programujemy je zgodnie

z punktem 7.1 instrukcji.

7.3 PROGRAMOWANIE  TUNERA Z KONWERTEREM WIELOZAKRE-
SOWYM I POLARYZATOREM MAGNETYCZNYM
W przypadku stosowania konwertera kilkuzakresowego do tunerów bez
mo¿liwo�ci pod³¹czenia polaryzatora magnetycznego np: PACE 800,
AMSTRAD 350, programowanie tunera nale¿y wykonaæ inaczej ni¿ podaje
instrukcja obs³ugi. Na przyk³ad:
- dla zakresu 11GHz na wszystkich programach w tunerze ustawiæ polaryzacjê V
- dla zakresu 12GHz na wszystkich programach w tunerze ustawiæ polaryzacjê H
Polaryzator magnetyczny bêdzie sterowany ze sterownika  AP 500 wyposa¿onego
w modu³ polaryzacji (wersja wykonywana na zamówienie).

7.4 PROGRAMOWANIE  TUNERA Z KONWERTEREM JEDNOZAKRE-
SOWYM I POLARYZATOREM MAGNETYCZNYM

W przypadku stosowania konwertera jednozakresowego do tunerów bez
mo¿liwo�ci pod³¹czenia polaryzatora magnetycznego np: PACE 800 polaryzacja
ustawiona w tunerze dla programów nie bêdzie mia³a znaczenia.
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     8.             INSTALACJA  STEROWNIKA

Instalacja sterownika polega na pierwszym w³¹czeniu sterownika do zasilania
i prawid³owym uruchomieniu funkcji instalacyjnych, w których ustawiamy: typ tunera, z
którym wspó³pracuje sterownik, zakres przesuwu anteny (dolny i górny margines
elektroniczny L1 i L2).

8.1 PRZEJ�CIE DO FUNKCJI INSTALACYJNYCH
Uruchomienie funkcji instalacyjnych mo¿liwe jest tylko w ci¹gu czterech sekund po

w³¹czeniu  zasilania (celowe utrudnienie) lub naci�niêciu przycisku  przez 5 sek.
W³¹czyæ sterownik do zasilania (lub je¿eli jest w³¹czony do sieci przytrzymaæ
przycisk  przez 5 sek.,

W sterowniku przez 4 sekundy wy�wietli siê pulsuj¹cy znak ,

W czasie pulsowania znaku nacisn¹æ na p³ycie czo³owej sterownika przycisk ,

Wy�wietlony zostanie napis  ,

Przyciskami   i  wybieramy numer funkcji instalacyjnej z menu,

W czasie modyfikacji wy�wietlane bêd¹ numery funkcji instalacyjnych

od   do  .

8.2 KASOWANIE CA³EJ PAMIÊCI  STEROWNIKA

Funkcja "Fn 5" przeznaczona jest do wykasowania ca³ej pamiêci
sterownika  z automatycznym ustawieniem marginesów "L -1" = 4900,
"L -2" = 5100 , typu pilota = 23, typu transmisji Ln 1oraz stanu
licznika impulsów 5000.

Ustawiamy w menu funkcjê ,

Naciskamy przycisk ,

Wy�wietli siê pulsuj¹cy napis  na czas 3 sekund .

       UWAGA !!!  Po zatwierdzeniu  tej funkcji nie ma mo¿liwo�ci przerwania jej !

W tym czasie naciskaj¹c ponownie przycisk  uruchamiamy kasowanie,

Na wy�wietlaczu pojawi¹ siê malej¹ce cyfry od  do 
odliczaj¹ce czas do zakoñczenia kasowania pamiêci,
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Po wykonaniu kasowania wy�wietli siê napis  i ponownie bêdziemy
mieli dostêp do menu instalacyjnego.

8.3 WYBÓR  TYPU  TRANSMISJI

Odbiorniki satelitarne, które w tabeli typów tunerów w kolumnie "TRANS"
posiadaj¹ oznaczenie Ln 0 nie maj¹ mo¿liwo�ci przesy³ania informacji o numerze
programu do sterownika przez przewód transmisji danych. Dla tunerów, które mog¹
sterowaæ sterownikiem za pomoc¹ ³¹cza transmisji danych jak np: PACE 800-1000,
MANHATTAN 850-950, AMSTRAD 310-350, (patrz tabela typów tunerów), w kolumnie
"TRANS" posiadaj¹ oznaczenie Ln ..... z cyfr¹ wiêksz¹ od zera, któr¹ nale¿y
zaprogramowaæ w sterowniku jako typ transmisji.

Ustawiamy w menu funkcjê ,

Naciskamy przycisk ,

Wy�wietli siê na czas 6 sekund  (ustawienie fabryczne),

W tym czasie przyciskami       ustawiamy  odpowiedni numer Ln .....
(patrz tabela typów tunerów kolumna TRANS),

W celu zapisania parametru do pamiêci nale¿y nacisn¹æ przycisk ,

Wy�wietli siê napis , a nastêpnie .

8.4     WYBÓR TYPU  PILOTA

Do obs³ugi sterownika s³u¿y pilot tunera satelitarnego lub dodatkowy pilot.
Dla tunerów z transmisj¹ danych, pilot zaprogramowany w funkcji Fn 7 mo¿e
wykonywaæ dodatkowe polecenia np: korygowaæ po³o¿enie satelity.

Ustawiamy w menu  funkcjê  ,

Nacisn¹æ przycisk  ,

Wy�wietli siê na czas 6 sekund napis  oznaczaj¹cy ustawienie

fabryczne numeru pilota oferowanego jako wyposa¿enie dodatkowe w przypadku
braku wspó³pracy sterownika z u¿ytkowanym tunerem,

W tym czasie przyciskami   ustawiamy odpowiedni numer pilota
(patrz tabela typów tunerów kolumna Pi), z którym ma wspó³pracowaæ sterownik,

W celu zapisania parametru do pamiêci nale¿y nacisn¹æ przycisk ,

Wy�wietli siê  napis , a nastêpnie .
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8.5 WYBÓR  TRYBU  PRACY (2 / 3 CYFROWY)

Tunery satelitarne np. THOMSON TSR 610V, które do zmiany programu
potrzebuj¹ podania z pilota numeru trzycyfrowego, nale¿y specjalnie wyró¿niæ, ustawiaj¹c
w funkcji Fn 8 odpowiedni znak graficzny.

Ustawiamy w menu funkcjê  ,

Naciskamy przycisk ,

Wy�wietli siê na czas 6 sekund znak graficzny  (dwie kreski po  prawej
stronie oznaczaj¹ dwucyfrowy tryb wyboru numeru programu, trzy kreski to tryb
trzycyfrowy),

W tym czasie przyciskami   ustawiamy ¿¹dany tryb pracy sterownika,

Wy�wietli siê na czas 6 sekund wybrany znak graficzny  lub ,

Naciskamy przycisk  w celu zatwierdzenia,

Wy�wietli siê napis , a nastêpnie .

8.6 PROGRAMOWANIE  DOLNEGO  MARGINESU

Dolny margines jest to najmniejsza warto�æ licznika okre�laj¹ca minimalne
wychylenie si³ownika lub obrotnicy w celu ograniczenia ruchu anteny .

Ustawiamy w menu funkcjê  ,

Naciskamy przycisk ,

Pojawi siê napis   na czas 6 sekund,

W tym czasie (6 sek.) nale¿y nacisn¹æ przycisk  lub  , którymi ustawiamy

pierwsze skrajne (minimalna warto�æ licznika) po³o¿enie anteny,

Wy�wietli siê liczba wskazuj¹ca aktualne po³o¿enie czaszy np: 

lub  je¿eli si³ownik by³ w skrajnym po³o¿eniu i nie wysy³a³ ¿adnych

impulsów. Najczê�ciej jest on ustawiony w pierwszym skrajnym po³o¿eniu. W tym
przypadku nale¿y zamieniæ miejscami przewody A i B od motora.

Po ustawieniu po³o¿enia anteny naciskamy przycisk  ,

Wy�wietli siê komunikat , informuj¹cy o wpisie do pamiêci ustawionej

warto�ci, a nastêpnie .
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8.7 PROGRAMOWANIE GÓRNEGO  MARGINESU.
Górny margines jest to najwiêksza warto�æ licznika okre�laj¹ca maksymalne
wychylenie si³ownika lub obrotnicy programowane w celu ograniczenia ruchu
anteny.

Ustawiamy w menu  funkcjê  ,

Naciskamy przycisk ,

Pojawi siê napis  na czas 6 sekund,

W tym czasie (6 sek.) nale¿y nacisn¹æ przyciski     , którymi ustawiamy
drugie skrajne po³o¿enie anteny (maksymalna warto�æ licznika),

Wy�wietli siê liczba wskazuj¹ca aktualne po³o¿enie anteny np: 

Naciskamy przycisk ,

Wy�wietli siê komunikat  informuj¹cy o wpisie do pamiêci ustawionej

warto�ci, a nastêpnie pojawi siê napis .

8.8 WYJ�CIE Z  FUNKCJI  INSTALACYJNYCH

Ustawiamy w menu  funkcjê  ,

Naciskaj¹c przycisk   opuszczamy funkcje instalacyjne i przechodzimy do
standardowego trybu pracy sterownika,

Wy�wietlony zostanie napis   .

Sterownik posiada zaprogramowany typ transmisji, typ pilota którym bêdzie obs³ugiwany
oraz ustawione limity ograniczaj¹ce przesuw anteny.
Od tej chwili jest gotowy do zaprogramowania pozycji satelitów.

     9.               PROGRAMOWANIE  STEROWNIKA

9.1 PROGRAMOWANIE  POZYCJI  ANTENY W STEROWNIKU.
Po zaprogramowaniu w tunerze parametrów programów wed³ug wskazówek w punkcie 7
na str. 9, wykonujemy ni¿ej opisane czynno�ci :

 
UWAGA !!!

    Proszê na czas programowania od³¹czyæ przewód transmisji danych od tunera
    ewentualnie ustawiaæ numer programu lub satelity tylko przyciskami w
    sterowniku,  mimo ¿e numer jest ju¿ podany z tunera przez przewód EURO.
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   WYBIERANIE NUMERÓW PROGRAMÓW W CZASIE PROGRAMOWANIA

   W STEROWNIKU WYKONUJEMY TYLKO PRZYCISKAMI      .

W tunerze satelitarnym wybieramy numer pierwszego programu z pierwszego
zaprogramowanego satelity,

Naciskaj¹c przycisk    lub    sterujemy po³o¿eniem anteny kieruj¹c j¹ na
pierwszego wybranego satelitê,

Na wy�wietlaczu wy�wietla siê bie¿¹ce po³o¿enie anteny np: ,

Po prawid³owym ustawieniu anteny (dobra jako�æ obrazu) nacisn¹æ przycisk 

w celu zatwierdzenia ustawionego po³o¿enia,

Pojawi siê na czas 6 sekund pulsuj¹cy napis    je¿eli  sterownik  by³

wykasowany lub ostatni numer wybranego programu np:  ,

W tym czasie przyciskami     ustawiamy numer tylko pierwszego programu
z aktualnie  ustawionego satelity, numery powy¿ej ustawionego programu
w sterowniku bêd¹ mia³y tak¹ sam¹ pozycjê i zostan¹ zaprogramowane
automatycznie .

Nacisn¹æ przycisk .

UWAGA!!!

     Je¿eli w czasie 6 sekund nie nacisnêli�my przycisku   to sterownik zignoruje
     wcze�niej wykonane polecenia. Nale¿y ponownie rozpocz¹æ programowanie.

Wy�wietli siê napis , a nastêpnie numer zaprogramowanej pozycji.
W identyczny sposób programujemy wszystkie kolejne satelity. Sterownik
automatycznie przypisze do pozycji poszczególnych satelitów numery
programów, które mieszcz¹ siê miêdzy pierwszym, a ostatnim z danego satelity
np.

ASTRA zapisana jako program numer "C  1"
EUTELSAT 16'E zapisany jako program numer "C 50"
EUTELSAT 13'E zapisany jako program numer "C 60"

automatycznie zostan¹ zaprogramowane w sterowniku nastêpuj¹ce przedzia³y
programów:

ASTRA  - programy od "C  1"  do "C 49"
EUTELSAT 16'E  - programy od "C 50" do "C 59"
EUTELSAT 13'E  - programy od "C 60" do "C 999".
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    10.               OBS£UGA  STEROWNIKA  BEZ  TRANSMISJI

Obs³uga sterownika polega na naci�niêciu umownego przycisku "N" w pilocie tunera
satelitarnego lub w pilocie dodatkowym od sterownika (patrz tabela tunerów kolumna
"N") i wybraniu numeru programu.  Tuner w³¹czy wybrany  program, a sterownik ustawi
antenê na odpowiedniego satelitê .

10.1 WYBÓR  POZYCJI  SATELITY  PILOTEM  TUNERA
Nacisn¹æ na pilocie zdalnego sterowania przycisk "N" (numeryczny),

Wy�wietli siê na czas 6 sekund  lub ,

W tym czasie nale¿y naciskaj¹c numeryczne przyciski pilota wybraæ dowolny
numer programu z satelity, który chcemy ogl¹daæ.

Na wy�wietlaczu wy�wietli siê numer wybranego programu np. ,
a nastêpnie zmieniaj¹ca siê warto�æ licznika po³o¿enia anteny,

Po osi¹gniêciu przez antenê wybranej pozycji wy�wietli siê ponownie   ,

Zmiana kana³ów tunera przyciskami w pilocie �kana³ w górê�, �kana³ w dó³� nie
powoduje uruchomienia sterownika, wyj¹tek stanowi¹ tunery satelitarne typu PACE,
AMSTRAD posiadaj¹ce mo¿liwo�æwspó³pracy ze sterownikiem przez przewód transmisji
danych.

10.2 WYBÓR  POZYCJI  ANTENY  PRZYCISKAMI  STEROWNIKA

Nacisn¹æ na p³ycie czo³owej sterownika przycisk ,

Na wy�wietlaczu na czas 6 sekund  wy�wietli siê pulsuj¹cy napis  lub

np: ,

W tym czasie przyciskami     ustawiamy numer dowolnego programu

nale¿¹cego do ¿¹danego satelity np:  ,

Po czym zatwierdzamy przyciskiem ,

Na wy�wietlaczu wy�wietli siê zmienaj¹ca siê warto�æ licznika po³o¿enia anteny.

Po osi¹gniêciu przez antenê wybranej pozycji wy�wietli siê wybrany przez nas

numer  programu  np: .
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    11.               OBS£UGA  STEROWNIKA  Z  TRANSMISJ¥

11.1 WYBÓR  POZYCJI  SATELITY PILOTEM  TUNERA
Codzienna obs³uga sterownika polega na wybraniu numeru programu pilotem
 zdalnego  sterowania tunera satelitarnego. Po ka¿dym wybraniu  programu  pilotem,
tuner przekazuje sterownikowi poprzez przewód transmisji, numer  wybranego
programu lub numer satelity. Zgodnie z wcze�niej  zaprogramowanymi pozycjami
sterownik ustawia antenê na  odpowiedniego satelitê.

Wybraæ program naciskaj¹c przyciski numeryczne:  + (góra), - (dó³) na pilocie
tunera satelitarnego.

Na wy�wietlaczu sterownika wy�wietli siê pulsuj¹cy napis np: 
co oznacza, ¿e sterownik odebra³ polecenie.

Na wy�wietlaczu pojawi siê zmieniaj¹ca siê warto�æ licznika informuj¹ca nas
o przesuwaniu anteny .

Po osi¹gniêciu przez antenê wybranej pozycji wy�wietli siê numer satelity

np: .

11.2 WYBÓR  POZYCJI  SATELITY  PRZYCISKAMI  STEROWNIKA

Wybór pozycji satelit przyciskami sterownika wykonujemy tak samo, jak w
punkcie 10.2 instrukcji.

    12.               FUNKCJE  KOREKCYJNE

W przypadku pogorszenia siê jako�ci odbieranego programu spowodowanego
przesuniêciem anteny nale¿y przeprowadziæ korekcjê  pozycji anteny.  Korekcjê
wykonujemy na najs³abszym programie z grupy programów korygowanego satelity.
Skorygowanie pozycji ¿¹danego programu  jednego satelity automatycznie skoryguje
pozosta³e programy w grupie.

12.1 KOREKCJA USTAWIENIA ANTENY PRZYCISKAMI STEROWNIKA
W tunerze satelitarnym i sterowniku wybieramy program z satelity, którego
pozycjê bêdziemy korygowaæ (zalecane, aby by³ to najs³abszej jako�ci program).

Przyciskami w sterowniku  lub  korygujemy po³o¿enie anteny tak, aby
uzyskaæ prawid³owy odbiór,

Nacisn¹æ przycisk  ,
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Wy�wietli siê na czas 6 sekund numer korygowanego programu np:  ,

W tym czasie ponownie naciskamy przycisk  ,

Wy�wietli siê napis , a nastêpnie numer korygowanej pozycji.
Wszystkie programy przypisane do danego satelity zostan¹ automatycznie
skorygowane.

12.2 KOREKCJA  USTAWIENIA  ANTENY  PILOTEM TUNERA.
Kilka  pilotów, które wspó³pracuj¹ ze sterownikiem mog¹ za pomoc¹ umownych
przycisków wykonaæ korekcjê ustawienia anteny.

Naciskamy umowny przycisk korekcji w pilocie " K " (patrz tabela typów tunerów
kolumna " K "),

Na wy�wietlaczu pojawi siê znak graficzny   ,

Przyciskami "L" i " P" na pilocie (patrz tabela) korygujemy po³o¿enie anteny
tak, aby uzyskaæ prawid³owy odbiór.

Wy�wietl¹ siê liczby wskazuj¹ce aktualne po³o¿enie anteny np: .

Naciskamy przycisk " M " na pilocie (patrz tabela).

Wy�wietli siê napis , a nastêpnie numer korygowanej pozycji.

12.3 KASOWANIE  WYBRANEJ  POZYCJI  ANTENY.

Przyk³adowo sterownik mia³ zaprogramowane programy:
ASTRA - programy od"C  1"  do  "C 49"
EUTELSAT 16'E - programy od"C 50" do  "C 59"

EUTELSAT 13'E - programy od"C 60" do  "C 999"

Kasujemy pozycjê satelity EUTELSAT 16'E - programy od "C 50" do "C 59"

Wybieramy pierwszy numer programu z grupy programów satelity, którego

pozycjê chcemy skasowaæ, zgodnie z punktem 10.2 instrukcji.

Na wy�wietlaczu wy�wietli siê numer pierwszego pogramu np:  ,

Kasowanie wybranej pozycji anteny jest celowo utrudnione.

Wcisn¹æ przycisk , a nastêpnie nie zwalniaj¹c go wcisn¹æ przycisk 
trzymaj¹c je przez oko³o 4 sekundy.

Po up³ywie 4 sekund na wy�wietlaczu pojawi siê  pulsuj¹cy napis  ,
po czym równocze�nie nale¿y zwolniæ oba przyciski,
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W ci¹gu 3 sekund nacisn¹æ przycisk  .

Na wy�wietlaczu wy�wietli siê  numer pogramu .
Programy "C 50" do "C 59" bêd¹ mia³y teraz pozycjê poprzedniego satelity
czyli ASTRY. Nowy podzia³ bêdzie nastêpuj¹cy:

ASTRA             - programy od "C 1"   do "C 59".
EUTELSAT 13'E  - programy od "C 60" do "C 999"

12.4 KOREKCJA  WSZYSTKICH  POZYCJI  ANTENY
W przypadku, gdy konstrukcja mechaniczna anteny zosta³a przestawiona
(np. wiatr lub zluzowanie �rub) po usuniêciu usterki, antena bêdzie przestawiona.
W tym przypadku wykorzystujemy funkcjê korekcji wszystkich pozycji anteny.

W³¹czyæ sterownik do zasilania lub nacisn¹æ przez 5 sek. przycisk  ,

Na wy�wietlaczu przez 4 sekundy bêdzie pulsowa³ znak  ,

W czasie pulsowania znaku nacisn¹æ na p³ycie czo³owej sterownika przycisk  ,

Wy�wietlony zostanie napis  ,

Przyciskami     wybieramy numer funkcji instalacyjnej,

Wybieramy w menu funkcjê  ,

Korekcja ta s³u¿y do zmiany wszystkich zaprogramowanych pozycji anteny nie
zmieniaj¹c krañcowych pozycji "L -1" i "L -2". W tunerze ustawiamy program,  który
by³ zaprogramowany dla pierwszego  satelity.  Sterownikiem bêdziemy korygowaæ
po³o¿enie anteny dla pierwszego satelity i automatycznie dla wszystkich innych pozycji.

Nacisn¹æ przycisk  ,

Wy�wietli siê  napis  przez 3 sekundy,

Nacisn¹æ przycisk  ,

Wy�wietli siê pulsuj¹cy napis  na czas 10 sekund,

W tym czasie (10 sek.) nale¿y nacisn¹æ przyciski    , którymi korygujemy
po³o¿enie anteny tak, aby uzyskaæ odbiór programu z pierwszego satelity,

Nacisn¹æ przycisk ,

Wy�wietli siê napis , a nastêpnie , co oznacza zakoñczenie
korygowania wszystkich satelitów.

Nastêpnie opuszczamy menu instalacyjne zgodnie z pkt. 8.8 na str. 13.
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12.5 KASOWANIE WSZYSTKICH POZYCJI Z ZACHOWANIEM
MARGINESÓW  "L -1" "L -2" .
W³¹czyæ sterownik do zasilania (lub je¿eli jest w³¹czony do sieci przytrzymaæ

przez 5 sek. przycisk  ,

Na wy�wietlaczu  przez 4 sekundy wy�wietli siê pulsuj¹cy znak  ,

W czasie pulsowania znaku nacisn¹æ na p³ycie czo³owej sterownika przycisk  ,

Wy�wietlony zostanie napis   ,

Przyciskami    wybieramy numer funkcji instalacyjnej,

Ustawiamy w menu funkcjê  ,
Funkcja ta usuwa z pamiêci sterownika zaprogramowane pozycje po³o¿enia anteny .

Naciskamy przycisk  ,

Wy�wietli siê pulsuj¹cy napis  przez 3 sekundy,

W tym czasie naciskaj¹c przycisk  uruchamiamy kasowanie,

Na wy�wietlaczu pojawi¹ siê malej¹ce cyfry od  do 

odliczaj¹ce czas do zakoñczenia kasowania pamiêci,

Po wykonaniu kasowania wy�wietli siê .

Nastêpnie opuszczamy menu instalacyjne zgodnie z pkt. 8.8 na str. 13.

Sterownik posiada czyst¹ pamiêæ oraz wcze�niej ustawione krañcówki L - 1 i L - 2

    13.               FUNKCJE  DODATKOWE

13.1 STEROWANIE POLARYZATOREM MAGNETYCZNYM .
Na zamówienie sterownik mo¿e zostaæ wyposa¿ony w modu³ sterowania
polaryzatorem magnetycznym. Sterownik z modu³em polaryzacji przeznaczony
jest do tunerów z transmisj¹ danych ( PACE, AMSTRAD ).

Wybieramy w tunerze satelitarnym numer programu,

Naciskamy przycisk  i trzymamy przez 3 sekundy,

Wy�wietli siê napis:  do   lub  do 

1V-- do  4V-- oznacza cztery  warto�ci polaryzacji  pionowej. W miejscu dwóch kresek
bêdzie wy�wietlana warto�æ polaryzacji w liczbach od 00 do 20.
1H-- do  4H-- oznacza cztery warto�ci polaryzacji  poziomej. W miejscu dwóch kresek
bêdzie wy�wietlana warto�æ polaryzacji w liczbach od 00 do 20.
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W tunerach typu PACE satelita np: ASTRA bêdzie mia³ dwie grupy programów:
 -  pierwsza grupa o polaryzacji V w tunerze bêdzie mia³a ustawiony nr satelity 1,
     natomiast  w sterowniku numer satelity C1.
 - druga grupa o polaryzacji H w tunerze bêdzie mia³a ustawiony nr satelity 2,
    natomiast w sterowniku numer C2.
W tunerach typu AMSTRAD programy z danego satelity dzielimy na dwie grupy:
 -  pierwsza o polaryzacji V, dla tej grupy programujemy polaryzacjê V.
 -  druga o polaryzacji H, w sterowniku programujemy dla tej grupy polaryzacjê H.
Obie grupy programów z danego satelity nale¿y zapamiêtaæ w sterowniku na tej samej
pozycji.

Przyciskami    ustawiamy numer polaryzacji V (pionowej) lub H (poziomej)
przypisany do grupy programów z satelity,

Naciskamy przycisk  ,

Na wy�wietlaczu pojawi siê ustawiony wcze�niej pulsuj¹cy numer polaryzacji
z dwoma cyframi okre�laj¹cymi warto�æ polaryzacji,

Przyciskami    ustawiamy warto�æ polaryzacji dla  wybranego numeru.

   Po wybraniu warto�ci polaryzacji naciskamy przycisk  ,
Dla wybranego programu lub grupy programów mo¿emy przypisaæ tylko jedn¹ warto�æ
polaryzacji: pionowej od 1V do 4V lub poziomej od 1H do 4H.

UWAGA!!!
Zmiana polaryzacji wyst¹pi we wszystkich zakresach programów lub
numerach satelitów , na których zapisany by³ numer polaryzacji.

13.2 PROGRAMOWANIE I KOREKCJA WSKAZAÑ  ZEGARA .
Na zamówienie sterownik mo¿e byæ wyposa¿ony w nieulotny zegar wskazuj¹cy
aktualny czas. Po w³¹czeniu zasilania, gdy sterownik przejdzie w stan czuwania na

ekranie pojawi siê znak  co oznacza, ¿e zegar nie jest zaprogramowany.

W celu ustawienia zegara nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynno�ci :

W³¹czyæ sterownik do zasilania (lub je¿eli jest w³¹czony do sieci przytrzymaæ

przez 5 sek. przycisk  ,

Na wy�wietlaczu  przez 4 sekundy wy�wietli siê pulsuj¹cy znak  ,

W czasie pulsowania znaku nacisn¹æ na p³ycie czo³owej sterownika przycisk  ,
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Wy�wietlony zostanie napis   ,

Przyciskami    wybieramy numer funkcji instalacyjnej,

Ustawiamy w menu funkcjê  ,

Naciskamy na p³ycie czo³owej sterownika przycisk  ,

Przyciskami    ustawiamy aktualny czas,

W celu zapamiêtania ustawieñ naciskamy przycisk  ,

Na wyswietlaczu pojawi siê  ,

Nastêpnie opuszczamy menu instalacyjne zgodnie z pkt. 8.8 na str. 13.

Zegar posiada swoje w³asne zasilanie, które podtrzymuje jego pamiêæ nawet po
wy³¹czeniu sterownika z zasilania .

13.2 STEROWANIE  MODULATOREM  22 kHz .

Modulator 22 kHz s³u¿y do uruchomienia prze³¹cznikiem manualnym lub napiêciem +5V
sygna³u 22 kHz. Sygna³ ten podawany jest do konwertera szerokopasmowego typu FULL
BAND i powoduje prze³¹czanie czêstotliwo�ci z zakresu dolnego 10,7-11,8 GHz na
zakres górny 11,8-12,8 GHz.

W celu uruchomienia funkcji prze³¹czania pasma (patrz rys. na str. 22), za pomoc¹ sterowni-
ka AP500 (zewnêtrzny modulator) AP700 (modulator wbudowany), nale¿y:

Przytrzymaæ na p³ycie czo³owej sterownika przez 5 sek. przycisk  ,

Wy�wietli siê napis  (dolne pasmo) lub  (górne pasmo ).

Nastêpnie przyciskami   wybieramy interesuj¹ce nas pasmo,

W celu zapamiêtania i zatwierdzenia nastaw naciskamy przycisk .

UWAGA !!!
Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e tylko jednemu kana³owi mo¿na przypisaæ jedno

pasmo. Je¿eli jeden satelita nadaje w dwóch pasmach czêstotliwo�ci np.
HOTBIRD , KOPERNIKUS 1 , KOPERNIKUS 2, drugie pasmo

przypisujemy drugiemu kana³owi na tej samej pozycji satelitarnej.

W przypadku sterownika AP 500, przy jednoczesnej wspó³pracy z tunerem satelitarnym,
wymagany jest dodatkowo rozdzielacz gniazda modularnego, który do³aczany jest do
modulatora (do jednego gniazda wpinamy modulator, a do drugiego transmisjê
do odbiornika satelitarnego).
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13.3 PRZE£¥CZANIE  SYGNA£U  Z  TUNERA  ANALOGOWEGO  NA

TUNER CYFROWY.
Sterownik AP700 PLUS umo¿liwia korzystanie z jednego konwertera dla dwóch ró¿nych
odbiorników satelitarnych np. analogowego i cyfrowego. Ze wzglêdu na brak wspó³pracy
odbiornika cyfrowego ze sterownikiem, wykorzystano tu mo¿liwo�æ sterowania obrotnic¹
lub si³ownikiem za pomoc¹ odbiornika analogowego.  Poniewa¿ odbiornik cyfrowy MPEG-
2 w zasadzie wymaga wspó³pracy z konwerterem Full Band 22 kHz, tote¿ modu³
prze³¹cznika posiada wbudowany modulator 22 kHz, który mo¿na wykorzystaæ równie¿
do starego typu analogowego odbiornika satelitarnego.
Schematyczny rysunek po³¹czenia sterownika AP 700 PLUS

Aby prawid³owo zaprogramowaæ sterownik AP 700 PLUS nale¿y wybraæ interesuj¹cy nas
numer kana³u sterownika, a nastêpnie:

Przytrzymaæ na p³ycie czo³owej sterownika przez 5 sek. przycisk  ,

Wy�wietli siê napis  (dolne pasmo) lub  (górne pasmo).

Przyciskami    wybieramy interesuj¹ce nas pasmo,

Ponownie naciskamy przycisk  ,

Na wy�wietlaczu pojawi siê numer aktualnie czynnego wyj�cia np.  ,



     AP500 / AP700 Strona 23

Przyciskami    wybieramy numer wyj�cia, które chcemy uaktywniæ

np.  ,

Nastêpnie naciskamy przycisk  w celu zapamiêtania nastaw,

Na wy�wietlaczu pojawi siê napis  , a po chwili aktualny numer kana³u.

    14.               SPIS  FUNKCJI  INSTALACYJNYCH

Podane ni¿ej funkcje s¹ dostêpne po wej�ciu do menu instalacyjnego (punkt 8.1).
W nawiasach podano paragraf , w którym znale�æ mo¿na informacje o danej funkcji.

WYJ�CIE Z FUNKCJI INSTALACYJNYCH (pkt 8.1)

PROGRAMOWANIE DOLNEGO MARGINESU  Ln 1 (pkt 8.6)

PROGRAMOWANIE GÓRNEGO MARGINESU  Ln 2 (pkt 8.7)

KOREKCJA WSZYSTKICH POZYCJI ANTENY (pkt 12.4)

KASOWANIE WSZYSTKICH POZYCJI Z

ZACHOWANIEM MARGINESÓW L1, L2 (pkt 12.5)
KASOWANIE CA£EJ PAMIÊCI STEROWNIKA (pkt 8.2)

WYBÓR TYPU TRANSMISJI (pkt 8.3)

WYBÓR TYPU PILOTA (pkt 8.4)

TRYB PRACY (2 lub 3 CYFROWY) (pkt 8.5)

USTAWIANIE ZEGARA (pkt 13.2)

WERSJA EPROMU

W£¥CZANIE I WY£¥CZANIE KLAWISZA NUMERYCZNEGO

PROGRAMOWANIE KLAWISZA NUMERYCZNEGO



     AP500 / AP700 Strona 24

    15.               KOMUNIKATY  O  B£ÊDACH

Przekroczenie granicy dolnego limitu po³o¿enia anteny. Po³o¿enie to
mo¿na korygowaæ funkcj¹ "Fn 1".

Przekroczenie granicy górnego limitu po³o¿enia  anteny. Po³o¿enie to
mo¿na korygowaæ funkcj¹ "Fn 2".

Przekroczony pr¹d zasilania (zwarcie przewodów lub zbyt mocno
obci¹¿ony  motor).

Brak impulsów z impulsatora silnika (osi¹gniêcie krañcówek
mechanicznych, przerwa w obwodzie zasilania silnika lub uszkodzony
impulsator.

Niew³a�ciwie zaprogramowane limity ustawienia anteny ("Fn 1", "Fn 2"
zbyt blisko siebie lub pokrywaj¹ siê).

Nie ma zaprogramowanej pozycji "C  1", nie jest mo¿liwa korekcja
wszystkich satelitów funkcj¹ "Fn 3".

Numer programu wybrany pilotem jest za du¿y (maksymalny numer
programu to 999).

Nie jest wybrany numer satelity, którego chcemy korygowaæ (nale¿y
w pierwszej kolejno�ci wybraæ dowolny program przypisany
korygowanemu satelicie).

Wybrany numer programu nie jest zaprogramowany w sterowniku.

 ,  ,  , W przypadku pojawienia siê tego typu

komunikatów, nale¿y skontaktowaæ siê
z serwisem fabrycznym.
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    16.               NAJCZÊ�CIEJ  POPE£NIANE  B£ÊDY

1) Najczê�ciej pope³niany b³¹d podczas monta¿u to zamiana wyprowadzeñ motora
z  impulsatorem, co prowadzi do uszkodzenia impulsatora i w niektórych
przypadkach tak¿e sterownika.

2) Zbyt szybkie wybieranie numeru programu na pilocie TV lub TVSAT.

3) Przekroczenie limitu czasu 3 lub 6 sekund podczas programowania sterownika
miêdzy poszczególnymi naci�niêciami przycisków, co prowadzi do przerwania

wykonywanej funkcji.

4) Nieprawid³owe ustawienie krañcówek w si³owniku, efektem tego jest komunikat
"Er 2".

5) B³êdnie programowane limity okre�laj¹ce skrajne po³o¿enia anteny (marginesy
pokrywaj¹ siê).

6) Podczas programowania sterownika z transmisj¹ danych, po ustawieniu
pozycji  satelity, nale¿y przyciskami     wybraæ w³a�ciwy numer satelity
(kana³u) dopiero wówczas zapisaæ go do pamiêci. Nie wykonanie programowania
wed³ug podanej kolejno�ci spowoduje tylko korekcjê satelity.

7) Nieprawid³owe ustawienie w menu odbiornika satelitarnego numeru satelity dla
poszczególnych programów satelitarnych (lub brak jego ustawienia), w przypadku
wspó³pracy z tunerami typu PACE.

8) Brak ustawienia w menu tunera, anteny "sterowanej" (np. PACE 100 lub PACE
PRIMA) co powoduje zanik sygna³u transmisji na z³¹czu "DECODER"

Firma DATCOM uprzejmie prosi u¿ytkowników o przekazywanie
uwag dotycz¹cych funkcjonowania i eksploatacji urz¹dzenia,
a tak¿e o propozycje usprawniaj¹ce obs³ugê .
Informacje te pozwol¹ nam udoskonalaæ oferowane urz¹dzenia
oraz spe³niaæ ¿yczenia klienta.
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    17.       UWAGI  KOÑCOWE

Odbiorniki satelitarne oznaczone w tabeli tunerów gwiazdk¹ (*) maj¹ mo¿liwo�æ wspó³-
pracy ze sterownikiem AP 500 i AP 700 za pomoc¹ z³¹cza transmisji danych, po wykona-
niu niewielkich modyfikacji wewn¹trz tunera przez uprawniony do tego serwis w nastê-
puj¹cy sposób:

- 5 pin o�mionó¿kowej pamiêci szeregowej  EEPROM 24C04.....C16 przez rezystor 3
kΩ-10 kΩ do 10 pinu z³¹cza euro DEKODER lub TV,

- 6 pin o�mionó¿kowej szeregowej pamiêci EEPROM 24C04.....C16 przez rezystor 3
kΩ-10 kΩ do 12 pinu z³¹cza euro DEKODER lub TV.

Odbiorniki oznaczone symbolem (**) wspó³pracuj¹ z sterownikiem AP500 / AP700 dopiero
po zamianie miejscami pinów 10 i 12 w przewodzie transmisji danych.

Odbiornik oznaczony (***) pozwala na przypisanie dowolnie wybranego klawisza
 numerycznego w pilocietunera satelitarnego.

Przewód z wtykiem EURO wk³adamy do gniazda "DEKODER" w tunerze, a drugi koniec do
gniazda w sterowniku z napisem "TUNER".

Dla tunerów AMSTRAD 310, 340, 350, 501, 510, 550, wtyk EURO wk³adamy do gniazda
TV/SCART/PERITIL.

Dla tunerów AMSTRAD 2001 wtyk EURO wk³adamy do gniazda "DECODER 1".

Dla tunerów STRONG SRT 200 wtyk EURO wk³adamy do gniazda TV.

W tunerze AMSTRAD parametr "SYSTEM" nale¿y ustawiæ na PAL, a w czasie u¿ywania
sterownika AP500 / AP700 nie zaleca siê uruchamiania funkcji SIS.

W przypadku odbiornika THOMSON  TSR 610, 710 modyfikacja polega na po³¹czeniu
zwory J133 przez rez.100 Ω do12 pinu z³¹cza "DECODER" oraz zwory J134 przez rez. 100 Ω
do10 pinu z³¹cza "DECODER".

W przypadku korzystania z gniazda "DECODER" mo¿na przewód transmisji danych
dolutowaæ równolegle do pinów orginalnego przewodu dekodera lub zakupiæ rozdzielacz
euro.
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WIDOK PO³¥CZEÑ PRZEWODU TRANSMISJI DANYCH

WIDOK WTYKU EURO DO TUNERA WIDOK WTYKU DO STEROWNIKA
OD STRONY WEWNÊTRZNEJ OD STRONY CZO£OWEJ

2 10

2 10

Dla odbiorników satelitarnych typu "NOKIA" wykorzystujemy gniazdo oznaczone
symbolem ACU, a przewód transmisyjny przedstawia poni¿szy rysunek:

WTYK CHINCH WIDOK WTYKU DO STEROWNIKA
OD STRONY CZO£OWEJ
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    18.               KARTA  GWARANCYJNA.

1 - Gwarancji na sterownik AP 500 / AP 700 udziela siê na okres 18 miesiêcy
od daty sprzeda¿y.

2 - Gwarancja jest �wiadczona w miejscu zakupu urz¹dzenia lub w siedzibie
firmy  pod  adresem   DATCOM    ul.Le�nianka 81    34-300 ̄ ywiec.

3 - Okres oczekiwania na naprawê nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 14 dni od daty
dostarczenia  sprzêtu.

4 - Okres gwarancyjny ulega przed³u¿eniu o czas naprawy.
5 - Gwarancja nie obejmuje:

- sprzêtu, który posiada uszkodzon¹ nalepkê gwarancyjn¹,
- sprzêtu nosz¹cego �lady zalania ciecz¹ ,
- mechanicznych uszkodzeñ sprzêtu,
- wymiany bezpiecznika,
- sprzêtu, który uleg³ uszkodzeniu z powodu niew³a�ciwego monta¿u,
konserwacji i obs³ugi niezgodnej z instrukcj¹.

6 - Klient dostarcza sprzêt do naprawy na w³asny koszt.
7 - Koszty nieuzasadnionego zg³oszenia naprawy (dojazd, ekspertyza) ponosi

klient.
8 - Niniejsza karta gwarancyjna stanowi jedyn¹ podstawê do realizacji

uprawnieñ gwarancyjnych.
9 - Gwarancja bez pieczêci placówki sprzeda¿y jest niewa¿na.
10 - W przypadkach nie ujêtych w niniejszej gwarancji maj¹ zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególno�ci art. 556 do 582  oraz
Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dn. 30.12.1988r.
(M.P.Nr.1 z 1989r. poz. 6).

Zapozna³em siê z warunkami gwarancji i akceptujê je:

......................................... ..............................
data sprzeda¿y z pieczêci¹ podpis u¿ytkownika

PRODUCENT
D A T C O M
34-300  ̄ YWIEC
ul.Le�nianka 81


