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Funkcja DiSEqC MOTOR – jak działa? 
 
 
Funkcja “DiSEqC MOTOR” jest dostępna jako OPCJA SPECJALNA w miernikach ROVER i używana jest to sterowania przełącznikiem DiSEqC  
przy pomocy protokołu DiSEqC 1.2. 

• ROZDZIAŁ A: Przesuwanie obrotnicy w kierunku WSCHÓD/ZACHÓD 

• ROZDZIAŁ B: Ustawienie obrotnicy w pozycjach zapisanych wcześniej przez producenta 

• ROZDZIAŁ C: Usunięcie wcześniej zapamiętanym pozycji (dostępne jedynie w niektórych modelach) 

• ROZDZIAŁ D: Zapamiętanie nowych pozycji 

UWAGA: W celu uzyskania dokładniejszych informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi producenta przełącznika. 
 

 
ROZDZIAŁ A: Instrukcja poruszania obrotnicą w kierunkach WSCHÓD/ZACHÓD: 

1) Przejdź do trybu SATELITARNEGO, naciśnij jednokrotnie ON/OFF "HOME" (Rys. 1) aby wyświetlić MENU GŁÓWNE (Rys. 2). 
2) Wybierz opcję "SPECIAL FUNCT" (FUNKCJE SPECJALNE) (Rys. 2); 

 
  

lub 

1a) Przejdź do trybu SATELITARNEGO, naciśnij "PLAN" (Rys. 3) 
2a) Wybierz "SPECIAL FUNCT" (FUNKCJE SPECJALNE) (Rys. 4) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Rys. 3: Przycisk HOME Rys.4: Menu GŁÓWNE, wybór FUNKCJI SPECJALNYCH 

 
 
 
 

 

 

Rys. 3: Przycisk PLAN Rys. 4: Menu PLANY SATELITARNE wybór FUNKCJI SPECJALNYCH 
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3) W MENU FUNKCJI SPECJALNYCH wybierz "DiSEqC MOTOR" (Rys. 5) 
4) Kliknij w "MOTOR VIEW" i wybierz tryb "SPECTRUM" (Widma) (Rys. 6) 

 

  
Rys. 5: Wybór funkcji DiSEqC MOTOR Rys. 6: Wybór funkcji MOTOR VIEW: SPECTRUM 

 

5) Po zakończeniu wybierz "START" (Rys. 7) aby wyjść z MENU I wyświetlić WIDMO (Rys. 8) 
6) Kliknij w "ACTION" i wybierz komendę "MOVE" aby poruszać przełącznikiem (Rys. 8) 

 

  
Rys. 7: Wybór komendy START Rys. 8: Wybór komendy MOVE 

 

7) Kliknij w "DIRECT" (KIERUNEK) I wybierz "WSCHÓD", aby poruszyć przełącznik w kierunku wschodnim (Rys. 9) lub "ZACHÓD",  
aby poruszyć przełącznik w kierunku zachodnim. 

8) Po zakończeniu wybierz/wielokrotnie naciśnij "APPLY", aby poruszać przełącznikiem krok po kroku w wybranym kierunku (Rys. 10). 

UWAGA: Po każdej komendzie wysłanej do przełącznika, miernik wyświetli komunikat "WAIT ..." (ZACZEKAJ) (Rys. 10). Zaczekaj aż operacja 
zostanie wykonana przed wysłaniem kolejnej komendy. 

  

Rys. 9: Wybór komendy ACTION MOVE - DIRECT EAST Rys. 10: Wybór komendy APPLY 
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ROZDZIAŁ B: Instrukcja ustawienia przełącznika w jednej z wcześniej zapisanych pozycji  
(przykład tabela – Rys. 11) 

9) Kliknij na "ACTION" (Rys. 12); 
10) Wybierz  "GOTO" (Rys. 12); 
11) Kliknij na "POSIT" (POZYCJA) (Rys. 12); 
12) Obracaj pokrętłem i wybierz pożądaną pozycję z pamięci np. "POSIT 4" (Rys. 12); 
13) Gdy zakończono, wybierz "APPLY" aby ustawić przełącznik w pożądanej pozycji (Rys. 12). 

UWAGA: Po każdej komendzie wysłanej do przełącznika, miernik wyświetli komunikat "WAIT ..." (ZACZEKAJ) (Rys. 10). Zaczekaj aż 
operacja zostanie wykonana przed wysłaniem kolejnej komendy. 

 

 

Rys. 11: Przykładowa tabela zapisanych ustawień przełącznika Rys. 12: Wybór komendy ACTION GOTO - POSIT APPLY 
 

ROZDZIAŁ C: Instrukcja usuwania z pamięci obrotnicy wcześniej zapisanych pozycji  
(dostępne jedynie w niektórych modelach): 

14) Kliknij  na "ACTION" (Rys. 13) 
15) Naciśnij przycisk  "RESET" (Rys. 13) 
16) Kliknij na "APPLY" (Rys. 13) 

UWAGA: Po każdej komendzie wysłanej do przełącznika, miernik wyświetli komunikat "WAIT ..." (ZACZEKAJ) (Rys. 10). Zaczekaj aż 
operacja zostanie wykonana przed wysłaniem kolejnej komendy. 

 

ROZDZIAŁ D: Instrukcja ZAPAMIĘTYWANIA nowych pozycji w pamięci 

17) Kliknij na "ACTION" (Rys. 14) 
18) Wybierz "STORE" (Rys. 14) 
19) Kliknij na "POSIT" (Rys. 14) 
20) Obracaj pokrętłem i wybierz pożądaną pozycję z pamięci np."POSIT 29" (Rys. 14) 
21) Kliknij na "APPLY" (Rys 14) 

UWAGA: Po każdej komendzie wysłanej do przełącznika, miernik wyświetli komunikat "WAIT ..." (ZACZEKAJ) (Rys. 10). Zaczekaj aż 
operacja zostanie wykonana przed wysłaniem kolejnej komendy. 

  

Rys. 13: Wybór komend ACTION - RESET APPLY Rys. 14: Wybór komend ACTION STORE - POSIT APPLY 
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UWAGA: funkcji DiSEqC MOTOR można także używać w trybie POMIARÓW: 

22) w MENU FUNKCJI SPECJALNYCH wybierz "DiSEqC MOTOR" (Rys. 15) 
23) Kliknij na "MOTOR VIEW" i wybierz "MEASURE" (Rys. 16) 

 

  

Rys. 15: Wybór DiSEqC MOTOR Rys. 16: Wybór komendy MOTOR VIEW - MEASURE 
 

24) Na końcu kliknij w "START" (Rys. 17) aby wyjść z MENU i wyświetlić POMIARY (Rys. 18) 
25) Używaj komend opisanych powyżej do zarządzania przełącznikiem, używając funkcji "MOVE"(RUCH), "GOTO"(IDŹ DO), "RESET"(KASUJ) 

i "STORE"(ZAPISZ). 
 

  

Rys. 17: Wybór komend POMIAR - START Rys. 18: Tryb POMIARU 
 

UWAGA: Po każdej komendzie wysłanej do przełącznika, miernik wyświetli komunikat "WAIT ..." (ZACZEKAJ) (Rys. 10). Zaczekaj aż 
operacja zostanie wykonana przed wysłaniem kolejnej komendy. 

UWAGA: Grafiki oraz opisy MENU zaprezentowane w niniejszym dokumencie mogą się różnić w zależności od modelu miernika i ulegać 
zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. 


