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 ข้อมูลเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม iDESAT HD รุ่น Ideasat OTA(EGO B4HD) 

  คุณสมบัตขิองเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม รุ่น Ideasat OTA(EGO B4HD) 

 

- รองรับ DVB-S และDVB-S2 ระบบ MPEG-2/MPEG-4,BOV,FLV และ H.264 

- รองรับสัญญาณดาวเทียมระบบ SCPC และ MCPC ในระบบ KU และ C แบนด์ 

- รองรับสัญญาณจาก LNB Universal, Single, Single S & C  

- จูนเนอร์มคีวามไวในการรับสัญญาณได้ด ี

- รองรับค าสัง่ DiSEqC1.0/1.1/1.2/1.3(USALS) 

- ระบบการค้นหาอัตโนมัต ิ

- แปลงระบบสัญญาณภาพเป็น PAL / NTSC 

- การแสดงผลสัญญาณสี True full Color (16 bits) 

- สามารถแบ่งกลุ่มช่องรายการท่ีชื่นชอบได้ 8 กลุ่มพร้อมชั่งชั่นล็อก 

- เมนูรองรับการใช้งานหลายภาษา 

- ระบบเสียงรองรับได้หลายภาษา 

- รองรับ Teletext ได้หลายภาษา 

- ข้อมูลโปรแกรมราย (EPG)  

- รูปแบบสัญญาณภาพได้หลายรูปแบบ 

- ระบบ OTA อัพเกรดช่องรายการและข้อมูล 
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***  เครือ่งรับสัญญาณดาวเทยีม   รุ่น Ideasat OTA(EGO B4HD)  Firmware รองรับการ  OTA  ทั้งระบบ  

C- Band และ  KU-Band  พร้อมค้นหาชนดิของ  LNB และการเชื่อมต่อ DiSEq ,0/22K และ มัลติสวทิช์  

โดยอตัโนมตัิ  

 

1. รีโมทคอนโทรล 

 

1) ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง (POWER) 

2) ปุ่มเปิด-ปิดเสียง (MUTE) 

3) ปุ่มเล่นรายการท่ีบันทึก (PLAY >) 

4) ปุ่มบันทึก (REC) 

5) ปุ่มย้อนกลับภาพที่บันทึกอยา่งเรว็ (REW <<) 

6) ปุ่มเดินหน้าภาพที่บันทึกอยา่งเรว็ (FF >>) 

7) ปุ่มหยุดเล่นชั่วคราว (PAUSE ||) 
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8) ปุ่มหยุดเล่น (STOP) 

9) ปุ่มย้อนกลับภาพท่ีบันทึก (PRE |<<) 

10) ปุ่มเดินหน้าภาพท่ีบันทึก (NEXT |>>) 

11) ปุ่มแสดงรายการค้นหาดาวเทียม (SAT) 

12) ปุ่มแสดงข้อมูลช่องรายการ (INFO) 

13) ปุ่ม เพิ่ม/ลด เสียง (VOL+/VOL-) 

14) ปุ่มเปล่ียนช่องรายการ (CH+/CH-) 

15) ปุ่มยืนยันเลือกการท างาน (OK) 

16) ปุ่มเมนู หรือ ออกจากรายการ (MENU) 

17) ปุ่มออกจากเมนูค าส่ังตามล าดับ (EXIT) 

18) ปุ่มตัวเลขเปล่ียนช่องรายการ ทีว/ีวิทยุ (0-9) 

19) ปุ่มคืนค่าโรงงาน (RESET) 

20) ปุ่มช่องรายการท่ีชื่นชอบ (FAV) 

21) ปุ่มข้อมูลตารางช่องรายการ (EPG) 

22) ปุ่มเลือกระบบเสียง (AUDIO) 

23) ปุ่มเลือกรายการ วิทยุ / ทีว ี(TV/R) 

24) ปุ่มตั้งเวลาปดิ (SLEEP) 

25) ปุ่มเลือกรูปแบบสัญญาณภาพ (FORMAT) 

26) ปุ่มแสดงเสียงภาษา (SUB) 

27) ปุ่มกลับไปช่องรายการก่อนหน้า (RECALL) 

28) ปุ่มลัดแก้ไข Biss Key (BISS) 
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29) ปุ่มลัดอัพเกรดซอฟแวร์โดย OTA (OTA) 

30) ปุ่มลัดเล่นรายการท่ีบันทึก (PVR) 

 

2.  การติดตั้ง 

เราสามารถด าเนินการติดตัง้เครือ่งรับดาวเทียมครัง้แรกหลังจากเปิดเครื่องรับ 

หมายเหตุ   Password ที่ตั้งค่าโรงงานคือ “0000” 

เมื่อกดปุ่ม  MENU เล่ือนไฮไลท์มาที่การติดตัง้ กดปุ่ม OK แสดงรายการดาวเทียม ในรายการดาวเทยีมเรา

สามารถท าการ     เพิ่ม/แก้ไข/ลบ   และค้นหารายการช่องจากดาวเทียมหรือทรานสปอนเดอร์ของดาวเทยีม

หลังจากด าเนินการเสร็จสามารถใช้ Menu หรือ Exit เพื่อออกมายงั เมนูปัจจุบัน 

 

2.1  การติดตั้งเสาอากาศ 

  กดปุ่มเมนู -> การตดิตัง้ -> รายชื่อดาวเทยีม  เราสามารถตั้งค่าพารามเิตอร์ตา่งๆของดาวเทียมได้ 

 โดยกดปุ่ม OK ในการเลือกดาวเทียม แล้วใช้ปุ่ม  VOL+/VOL-  ในการเขา้ไปตั้งค่าคา่พารามเิตอรต์่างๆของ

 ดาวเทียมได้  
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1) ความถ่ี LNB : กดปุ่มลูกศร ซ้าย-ขวา เพื่อเปล่ียนค่าความถี่ LNB 

2) DiSEqC 1.0 : กดปุ่มลูกศร ซ้าย-ขวา เพื่อเลือกพอรต์ใช้งาน 

3) DiSEqC 1.1 : กดปุ่มลูกศร ซ้าย-ขวา เพื่อเลือกอินพุท DiSEqC1.1 

4) 22KHz : กดปุ่มลูกศร ซา้ย-ขวา เพื่อเลือกการ ปิด,เปิด 22K หรือให้เป็นอัตโนมัตใินการตั้งคา่ 22KHz 

5) ไฟเลี้ยง LNB : กดปุ่มลูกศร ซา้ย-ขวา เพื่อเลือก  ปิด ไฟเลี้ยง LNB , ไฟเลี้ยง แนวนอน (18V) ,ไฟเลี้ยง 

แนวตั้ง (13V) หรือ อัตโนมัต ิ

6) ประเภทมอเตอร์ : กดปุ่มลูกศร ซ้าย-ขวา เพื่อเลือกโหมดของมอเตอร ์อินพุท DiSEqC 1.2 หรือ USALS 

2.2  ค้าหาช่องรายการ 

 กดปุ่มเมนู -> การติดตัง้ -> ค้นหาดาวเทยีม  แสดงค่าตามรูปท่ีแสดงอยูด่้านล่างแสดงการตั้งคา่ค้นหา

ดาวเทียมดวงเดียว 

 

 

1) ถ้าเราต้องการค้นหาชอ่งรายการดาวเทียมดวงเดียว ให้เลือก ค้นหาดาวเทยีมทีละดวง ถา้เราต้องการ

ค้นหาช่องรายการดาวเทียมหลายดวง ให้เลือก ค้นหาดาวเทียมหลายดวง หลังจากนั้นให้กดปุม่สีน้ าเงิน

เพื่อท าการเลือกดาวเทียมที่ต้องการค้นหา 

2) ฟรีเท่านั้น : กดลูกศร ซา้ย-ขวา เพื่อเลือก ใช่ หรือ ไม ่

 ใช่ : ค้นหาช่องรายการ ไม่ได้เข้ารหัส อย่างเดยีว 

 ไม่ : ค้นหาช่องรายการ ไม่ได้เข้ารหัส และ เข้ารหัส 

3) ค้นหาช่องรายการ : เลือกการค้นหาช่องรายการ โทรทัศน์+วิทย ุ, โทรทัศน ์หรือ วิทยุ  
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4) โหมดการค้นหา : เลือกการค้นหา Blind Scan หรือ ค้นหาเต็มรูปแบบ 

5) ค้นหา : เล่ือนไฮไลท์ มาที่ค้นหาและกดปุ่ม OK  เริ่มท าการค้นหาชอ่งรายการ 

  หมายเหตุ : ถ้าเราต้องการค้นหาเป็นทรานสปอนเดอร์ ใหเ้ลือกเมนู ค้นหา TP แล้วเลือก TP ที่ต้องการ

 ค้นหา และกดปุม่สีน้ าเงินเพื่อเริ่มท าการค้นหาช่องรายการ 

 

3.  แก้ไขช่องรายการ 

กดปุ่มเมนู ->ช่องรายการโทรทัศน์ /รายการสถานีวิทย ุ -> แสดงอยู่ตามรูปที่อยู่ดา้นล่าง 

เมนูนี้เราสามารถที่จะตั้งค่า ช่องรายการ ที่ชื่นชอบ , ล็อค / ไม่ล็อค , ข้าม , ยา้ย และ แก้ไข ช่องรายการ 

 

 

1)  ช่องรายการท่ีชื่นชอบ 

 จากเมนูรายชื่อช่องรายการในรูปกดปุ่ม FAV เพื่อท าการเพิม่ช่องรายการท่ีต าแหน่งไฮไลท์เขา้ ไปในกลุ่มรายการท่ี

ชื่นชอบ 

2) ล็อคช่องรายการ 

 จากเมนูรายชื่อชอ่งรายการในรปูกดปุ่มสีแดง เพื่อเลือกช่องรายการต าแหน่งที่ไฮไลท์และกดปุม่ OK    ใส่

รหัสผ่าน เพื่อล็อคช่องการ 

3) ข้ามช่องรายการ 

         จากเมนูรายชื่อช่องรายการในรูปกดปุ่มสเีขียว เพื่อแก้ไขโหมดข้ามช่องรายการแล้วกดปุ่ม OK  เพื่อ           

ตั้งหรือยกเลิกโหมดขา้มช่องรายการ 
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4) ย้ายช่องรายการ 

         จากเมนูรายชื่อช่องรายการในรูปกดปุ่มสเีหลือง เพื่อแก้ไขโหมดข้ามช่องรายการต าแหน่งที่ไฮไลท์           

และกดปุ่ม OK เพื่อท าต าแหน่งชอ่งที่ต้องการยา้ยและเล่ือนต าแหน่งช่อง ขึ้น - ลง ไปยังต าแหน่งชอ่งที่           ต้องการ

ย้ายแลว้กดปุม่ INFO 

5) เรียงช่องรายการ 

         จากเมนูรายชื่อช่องรายการในรูปกดปุ่มสีน้ าเงิน ในช่องรายการท่ีแสดงแล้วกดปุ่มสีแดง รูปแบบการ           

เรียงช่องจะแสดงออกมาดังนี ้

           ชื่อ( A-Z ) :  เรียงล าดับชอ่งตามตวัอักษรภาษาอังกฤษเริ่มต้นจาก อักษร  A – Z   โดยเรียงจากอกัษร         

           พิมพ์ใหญ่ก่อนแล้วตามดว้ยอักษรพิมพ์เล็ก            

              ชื่อ( Z-A ) : เรียงล าดับช่องตามตัวอกัษรภาษาองักฤษเริ่มต้นจาก อักษร  Z – A  โดยเรียงจากอักษร 

           พิมพ์ใหญ่ก่อนแล้วตามดว้ยอักษรพิมพ์เล็ก 

           ฟรี/เข้ารหัส  : เรียงล าดับช่องโดยน าช่องที่ไม่ได้เขา้รหัสมาก่อนแล้วตามดว้ยช่องที่เข้ารหัส      

           ล็อค : เรียงล าดับช่องที่ไมไ่ด้ ล็อค แล้วตามด้วยช่องทีม่ีการ ล็อค            

         ค่าตั้งต้น : เรียงล าดับช่องตามคา่สุดท้ายจากการเก็บข้อมลูช่องจากระบบ            

6)  แก้ไข 

         จากเมนูรายชื่อช่องรายการในรูปกดปุ่มสีน้ าเงิน ในช่องรายการท่ีแสดงแล้วกดปุ่มสเีขียว เพื่อเปล่ียน           

ชื่อช่องโดยเล่ือนไฮไลท์ไปต าแหน่งช่องทีต่้องแล้วกดปุม่ OK  

7)  ลบ 

         จากเมนูรายชื่อช่องรายการในรูปกดปุ่มสีน้ าเงิน ในช่องรายการท่ีแสดงแล้วกดปุ่มสีน้ าเงิน จะมีเครื่องหมาย

         ต าแหน่งช่องทีต่้องการลบเล่ือนลูกศรไปต าแหน่งที่ต้องการลบอีกแล้วกดปุ่ม OK จะแสดงเครื่องหมาย        

ช่องที่ต้องการลบเพิ่มเติม  
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4.  เครือข่าย 

  เราสามารถรับชมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ ไวไฟ 

 

 

1) ต่อ USB ไร้สาย เข้าที่พอร์ต USB 

2) กดปุ่ม MENU ->Network เล่ือนไฮไลท์มาที่ ไวไฟ กดปุ่ม OK เข้ามายงั เมนจูัดการ ไวไฟ 

3) เลือกชื่อไวไฟท่ีต้องการเชื่อมต่อ 

4) กดปุ่ม OK จะปรากฏให้ใส่คา่รหัสผ่านของเครือขา่ย ไวไฟ ในกรณีที่มีการป้องกันการเชือ่มต่อเครอืข่ายไว้ 

5) กดปุ่ม MENU ->Network->ไวไฟ 

ถ้าเครือข่ายมีการเชื่อมต่อจะแสดงต าแหน่งค่า  IP   และแสดง “Connect” 

เราสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายเพือ่รับชมผ่าน แอพพลิเคชั่น ต่างๆได้ 

5.  กลับคืนค่าเริ่มต้น 

      กด Menu->เครื่องมือ->ตั้งค่าโรงงาน กดปุ่ม OK  เราสามารถกลับคา่เริม่ต้นของเครื่องรับโดยใส่รหัสผ่าน  

“0000” 

 




