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Wed³ug informacji przekazanych przez polskiego dystrybutora, akumu-
lator miernika nie wymaga formatowania. Zgodnie z tym, mo¿na zaraz po
zakupie normalnie go eksploatowaæ. Bior¹c jednak pod uwagê doœwiadcze-
nia w tego typu sytuacjach (podobnie jest z telefonami komórkowymi),
ostro¿ne obchodzenie siê z akumulatorem na pocz¹tku na pewno nie za-
szkodzi, a mimo wszystko, co potwierdzaj¹ obserwacje wielu osób, w per-
spektywie powinno wyd³u¿yæ ¿ywotnoœæ akumulatora.

Po na³adowaniu (pe³ne ³adowanie akumulatora trwa oko³o dwóch go-
dzin) akumulator wystarcza na oko³o cztery – piêæ godzin pracy z sygna³em
satelitarnym. W takim trybie miernik zasila konwerter, w zwi¹zku z czym
czas pracy mo¿e siê ró¿niæ w pewnych granicach (zale¿y to od pr¹du pobie-
ranego przez konwerter).

Aby po okresie przerwy w eksploatacji u¿ytkownika nie spotka³a nie-
spodzianka w postaci ca³kowicie roz³adowanego akumulatora, nale¿y pa-
miêtaæ o prze³¹czeniu prze³¹cznika na dolnym boku (obok portu USB) w
pozycjê OFF. Jeœli prze³¹cznik nie zostanie ustawiony w tej pozycji, wy³¹cze-
nie miernika czerwonym klawiszem na panelu g³ównym wprowadza go w
klasyczny tryb Standby, jaki znamy z ka¿dego tunera, a wiêc pobór pr¹du
jest co prawda obni¿ony, ale jednak jest.

Miernik szybko reaguje na zmiany poziomu sygna³u (np. pojawienie siê
sygna³u przy regulacji anteny). To podstawa, przy pracach zwi¹zanych z in-
stalacj¹.

Podczas ci¹g³ej pracy urz¹dzenie rozgrzewa siê, szczególnie gor¹ce s¹
gniazda „F”. Trudno powiedzieæ, czy mo¿e to mieæ jakieœ konsekwencje w
przysz³oœci (np. przegrzanie), ale z regu³y w trybie ci¹g³ej pracy przez kilka
godzin non stop, tak jak to by³o u nas, miernik nie pracuje. Zazwyczaj po-
miar trwa kilka, czasem kilkanaœcie minut, tymczasem my poddaliœmy go
mêcz¹cemu i d³ugiemu testowi i st¹d te obserwacje.

Interesuj¹ca jest funkcja identyfikacji satelity, Dziêki niej instalator nie
musi zgadywaæ na jaki sygna³ natrafi³ podczas ustawiania anteny. Jednak
aby dzia³a³a ona prawid³owo, w mierniku musi byæ zainstalowana lista sate-
litów, obejmuj¹ca co najmniej ten fragment orbity, którego dotycz¹ dzia³a-
nia instalatora, oraz aktualna mapa transponderów dla ka¿dego satelity z

tego obszaru. Wyszukiwanie mo¿e chwilê potrwaæ (w niektórych przypad-
kach nawet kilka minut), poniewa¿ odbiornik musi sukcesywnie przeszukaæ
wiele pozycji. Ale warto uzbroiæ siê w cierpliwoœæ. Jeœli opisany powy¿ej wa-
runek jest spe³niony (aktualne satelity i transpondery), wynikiem powinno
byæ prawid³owe trafienie.

Aby spe³niæ wymagania dotycz¹ce aktualnej bazy satelitów i transpon-
derów, mo¿e siê okazaæ konieczne dodanie ich do bazy. Najpierw trzeba

Linbox Avira ST-200 Combo,
czyli jak zmierzyć sygnał
z Ziemi i satelity (2)

Menu główne miernika prowadzi do poszczególnych funkcji i usta-
wień.

Zakładka System Info prezentuje informacje o zainstalowanych
komponentach.

W ustawieniach można skonfigurować między innymi język interfej-
su, wybrać preferowaną fonię podczas odbioru programów, a także, co
widać w ostatniej linijce włączyć, lub wyłączyć zasilanie (5V) przed-
wzmacniacza DVB-T. Jest też możliwość włączenia automatycznego
przejścia w stan czuwania. Przy gapiostwie instalatora, może to zaosz-
czędzić sporo energii i wydłużyć pracę miernika, co w terenie może oka-
zać się nieocenione.
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utworzyæ profil nowego satelity, a potem dla stworzyæ dla niego bazê trans-
ponderów. Bazê transponderów mo¿na te¿ aktualizowaæ i rozbudowywaæ w

odniesieniu do ju¿ istniej¹cych satelitów.
Dziêkujemy firmie LinBOX DIGITAL EUROPE, http://www.lin-

box.pl z Opatowa za udostêpnienie odbiornika LINBOX AVIRA ST-200
COMBO do testów.
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Dostęp do funkcji związanych z pomiarami sygnału satelitarnego. Identyfikacja satelity

Jeśli na liście nie znajduje się poszukiwany satelita, można go dodać
samodzielnie.

Pod dodaniu satelity, trzeba uzupełnić mapę transponderów.

Wybór satelity.

Sygnał z wybranego transpondera (w naszym przykładzie był to sa-
telita ABS 1 z pozycji 75°East). Stąd prosta droga do skanowania, lub
bardziej zaawansowanych konfiguracji i informacji. Na ekranie wi-
doczne są podpowiedzi, którymi przyciskami uruchamiane są różne
funkcje.


