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1.  itBroadcast szett összeszerelési útmutató

1

2

3

1. Antenna hord táska
 1.1. Antenna
 1.2. Kitámasztó teleszkóp
 1.3. BNC koaxiális kábel 

2. 1740 Peli koffer
 2.1. Állvány + 3D fej
 2.2. Fejegység konzolra szerelve ( 3D fej gyorscseretalpra szerelve )

3. 1550 Peli Broadcast koffer

1.3

1.2

1.1

2.2

2.1
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2. Az összeszerelés lépései

A 1740 Peli koffert kinyitja, majd a fejegységet (2.2) és az állványt (2.1) vegye ki
a kofferből.

1.
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A fejegység (2.2) konzoljának végéből a rögzítő csavarokat távolítsa el.2.2.

Az antenna hord táskából (1) vegye ki az antennát (1.1) és szerelje fel az antenna tányért 
a fejegység konzoljára a rögzítő csavarokkal.

2.3.



USER GUIDE

5

Az állvány (2.1) lábait szétnyitva állítsa fel és a megfelelő stabilitás érdekében 
alacsonyabb pozícióba fi xálja. (A beállításnál az antenna és a műhold között zavaró 
ház, fa, ember nem árnyékolhatja le az adást.)

2.4.

A fejegység (2.2) + antenna (1.1) szerelvényt a konzol aljára szerelt gyorscseretalp 
segítségével rögzítse az állvány 3D fejére.

A BNC koaxiális (1.3) kábellel kösse össze a fejegységet (2.2) a 1550 Peli Broadcast 
kofferrel (3) .

2.5.

Az antenna installáció befejeztével az antennát rögzítse a felszerelt teleszkópokkal az 
állvány lábaira szerelt bilincsekhez. Végül a teleszkópon a billenőzárat fi xálja.
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Az itBroadcast szett összeszerelt állapotban.2.6.
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3. Az antenna telepítése

A felkészülés első lépéseként  tervezze  meg  az antenna elhelyezésének helyét.
(A hely kiválasztásánál fi gyelembe kell venni  a helyi viszonyokat.  Az antenna nem 
kerülhet takarásba pl.: magas épület, fa)

1.

A http://fi nder.tooway-instal.com weboldal segítségével  határozza meg az antenna 
elhelyezését.

2.
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Ezen az oldalon inforfációt kap az elevációs (emelkedés) és az azimut (oldalszög) 
értékekről. Az eleváció beállításakor tapasztalati úton, a jelzett értéktől eltérő, csökkenő 
értéket határozzon meg.

2.3.

Ezen az oldalon ismerheti meg a beállítandó beam-spot-ot is. Az oldal képe szükség 
esetén kinyomtatható. Az eleváció beállítását digitális szögmérő segítségével pontosan 
elvégezheti.

2.4.
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1. Csatlakoztassa a koax kábel BNC csatlakozóit az antennára, majd az itBroadcast 
táskára!

2. Csatlakoztassa a tápegységet az itBroadcast egységhez!
3. Kapcsolja be az itBroadcast egységet a baloldali fémgombbal!
4. Kapcsolja be a tábla PC-t, vagy csatlakozzon fel az itBroadcast WIFI-n keresztül!

(WIFI password: “multiplex”)
5. Futtassa a Google Chrome böngészőt a tábla PC-n!

2.5.

5

1

4

2

3
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6. Klikkeljen az Install Viasat könyvjelzőre!  (http://192.168.100.1/install)
7. Válassza ki azt a beam-et ahol az antenna működni fog!
8. Lépjen a következő lapra és pozícionálja a műholdra az antennát! (szaggatott sípolás)
9. Várjon, amíg valamennyi piktogram zöldre vált! Miután az Online piktogram is zöldre 

váltott, várjon 2 percet, hogy minden eszköz kapjon automatikusan IP-címet. (DHCP)

6

8
7

9
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FONTOS!

Ha az itBroadcast egységet a garantált sávszélességű NewsSpotter  
szolgáltatással működteti, csak akkor lesz élő internetkapcsolata, ha az adott 
időpontra megnyitott egy időablakot az Ön operátora.

Ha Ön az itBroadcast egységet nem garantált sávszélességű Standard internet 
szolgáltatással működteti (pl.: 10/4 Mbps), nincs szükség időablak foglalásra, a 
szolgáltatás folyamatos.

Az online kapcsolat létrejötte után kb. egy perccel aktiválja a szolgáltatást a
http://selfact.skylogicnet.com weblapon. 

2.6.
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Megfelelő telepítéskor a zöld Updated felirat látható. Továbblépéshez kattinson a 
Continue gombra. 

2.7. Az ekkor megjelenő oldalon írja be az aktivációs kódot, ami négy számjegyből és nyolc 
betűből áll.
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Sikeresen befejezte az aktiválást.2.8.

A műholdas ablak megnyitása érdekében kérjük, 
vegye fel a kapcsolatot  ügyfélszolgálatunkkal, ahol 
kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.


