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DDVVBB--SS22  DDIIGGIITTAALL  SSAATTLLOOCCKK  
  

TR KULLANIM KILAVUZU 
Ürünü kullanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. 

EN USER GUIDE 
Please read this manual carefully for using your Signal Meter. 
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GGEENNEELL  GGÜÜVVEENNLLİİKK                                                                       
 

Dikkat Edilecek Konular: 

 
Kendinize yada cihazınıza gelebilecek bir zararı önlemek için 

aşağıdaki talimatlara kesinlikle uyunuz. 

 
Cihazınızı temizlemeden önce elektrik kablosunu çekiniz ve On/Off 

butonundan kapatınız ve kuru bez ile temizleyiniz. 
 

Cihaza zarar verebileceği ve cihazın garantisini geçersiz kılabileceği 
için cihazın üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuar ya da ilave 

aparat kullanmayınız. Cihazınızı taşırken çarpma ve düşmelerden 
koruyunuz ; aksi halde cihaz zarar görebilir. Cihazınızı muhakkak 

çantasının içinde taşıyınız ve takım çantası gibi kutularda ve zarar 
görebileceği ekipmanlar ile birlikte taşımayınız. 

 
Yağmurlu ve karlı havalarda sıvı temasından korumak için cihazınızı 

açık alanda kullanmayınız. Sıvı teması cihazınıza zarar verebilir ve garanti 
kapsamı dışına çıkarabilir. 

 

Cihazınızı tavsiye edilen sarj adaptörü ve araç içi çakmak şarjı ile 
sarj ediniz. Kullanılması uygun olmayan sarj cihazları cihazınızın içindeki 

pillere zarar vereceği gibi aşırı ısınma patlama gibi sonuçlar doğurabilir 
sizlere zarar verebilir bu durumlar kullanıcı sorumluluğundadır. Şarj 

adaptörlerini kullanırken 12 volt (orta +) beslemeli olmasına dikkat ediniz. 
Cihazı açık bırakmayınız , açık bırakılan cihaz içindeki piller zamanla 

işlevini yitirecektir. Çakmak şarjı , şarj adaptörü ve piller kullanıma göre 
ömürleri değişeceğinden garanti kapsamı dışındadır. Cihazınızı LNB ye 

bağlarken kısa devre olma duruma karşı dikkat ediniz aksi halde LNB ve 
cihazınız zarar görebilir. 

 
Servisle İlgili Konular: 

 
Cihazınızı kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. Cihazınızın kapağını 

açtığınızda garanti kapsamı dışında kalacaktır. Cihaz ile ilgili bütün 

hizmetler için satıcınıza ya da teknik servise başvurunuz. 
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TTEEMMEELL  ÖÖZZEELLLLİİKKLLEERR::  
 

-   Diseqc 1.0 , 1.1 ,1.2 
-   Diseq-c Switch Desteği 

-   Multiswitch Desteği 
-   Spektrum (Span Özelliği) 

- Çapraz Polarizyon Ölçümü 
- Paket Tarama Özelliği 

- Multı Level Özelliği 

- Constellatıon Ekranı 
-   Auto Diseqc Tarama 

- Auto Uydu Bulma 
- Dvb-S Ve Dvb-S2 Ölçüm 

- Hd Ve Sd Yayınları Ölçebilme 
- Ber , Per , C/N , Offset Ölçümü 

- Qpsk, 8psk Seviye Ölçümleri 
- Dbuv, Dbm, Ve Dbmv Seviye 

- 13v, 18v, 21v / 650 mA 
- 30 Farklı Lnb Tipi 

- 128x64 Pıksel Led Ekran 
- Giriş -65 Dbm /  -25 Dbm 

- 32 Uydu 512 Frekans 
  -   Manuel Frekans Değişimi 

  -   Manuel LOF Değişimi 
  -   Kısa Devre Koruması 

  -   Kolay Lnb Ayarı 

  -   dBm ve dBuV Level Gösterge 
  -   6 Farklı Dil Seçeneği 

  -   2 Saatte Hızlı Şarj 
  -   4 Saat Li-Ion Pil Süresi 

  -   Işıklı Lcd Ekran 
  -   Uzun Ömürlü Çanta 

  -   6cm x 14cm x 8cm 
  -   BER , C/N , MER Seviyesi 

  -   Pc'den USB ile Yazılım ve 
Frekans Yükleme 

 

Dokunmatik Membran : Hassas dokunmatik tuşlar ile kolay ve hızlı 
kullanım imkanı. 

USB Port Bağlantı : USB Port bağlantısı sayesinde cihazınızın 
Yazılımını güncelleyebilir ve frekans yükleyebilirsiniz. 

ST Tuner : ST işlemci Tuner sayesinde hem hassas ve hem hızlı 
şekilde sinyal ayarlayabilirsiniz. 

Kolay Şarj: Şarj adaptörü ile her koşulda, çakmak şarjı ile aracınızda 
kolayca şarj edebilirsiniz. 

LCD Ekranı : 128x64 pixel led ışıklı LCD ekranı ile gece ve gündüz 
kullanabilirsiniz. 

Koruma Çantası: Bele ve boyna takılabilen sağlam ve uzun ömürlü 
çanta sayesinde daha da dayanıklı. 

Otomatik Uydu ve Diseqc Bulma: Menüden OTOMATİK UYDU yada 

OTOMATİK Diseqc seçimi ile hangi uyduda olduğunuzu kendi ekranında 
belirtir. 

6 Farklı Dil : Türkçe – İngilizce – Hollanda – Almanca – İspanyolca - 
Fransızca 

 
Dikkat : Tasarım ve özellikler bildirilmeksizin değiştirilebilir. 
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DEĞİŞTİRME TUŞU 

ONAY TUŞU 

AŞAĞI HAREKET TUŞU 

SOL HAREKET TUŞU 

ÇIKIŞ TUŞU 

MENÜ YE GEÇİŞ TUŞU 

YUKARI HAREKET TUŞU 

AÇ/KAPA TUŞU 

SAĞ HAREKET TUŞU 

12V -1A GİRİŞ USB GİRİŞİ 

ANTEN GİRİŞİ 

PİL SEVİYESİ 
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AAKKSSEESSUUAARRLLAARR  ::    
  

AC 220 V Şarj Adaptörü:  

 
12 Volt çıkışlı elektrikli şarj adaptörünüz sayesinde cihazın sürekli 

şarjlı kalmasını sağlayabilir bu sayede elektrik bulunmayan ortamlarda 
cihazınızı kullanabilirsiniz. Şarj adaptörünü sıkışma , çarpma ve aşırı 

yükleme gibi durumlardan uzak tutunuz. Tamir etmek yada incelemek için 
kapağını açmayınız. 

 
Araç içi Çakmak Şarj Adaptörü:  

 

  
12 Volt çıkışlı çakmak şarj adaptörünüz sayesinde cihazın sürekli 

şarjlı kalmasını sağlayabilir bu sayede elektrik bulunmayan ortamlarda 

cihazınızı kullanabilirsiniz. Araçta şarj sayesinde seyahat halinde iken 

cihazınızı şarj edebilirsiniz. Çakmak şarj adaptörünü sıkışma , çarpma ve 
aşırı yükleme gibi durumlardan uzak tutunuz. Tamir etmek yada 

incelemek içini açmayınız. 
 

NEXT YE-330HD Askılı Deri Çantası : 
 

NEXT YE-330HD deri çantası sayesinde cihazınızı yağmurlu 

ortamlardan ve arızaya neden olabilecek çarpmalardan koruyabilirsiniz. 
Deri çantası bele ve boyna bağlanabilmektedir. Kolay taşıma imkanı 

sağlamaktadır. 
   

Yazılım ve Frekans Güncelleme USB Kablosu : 
 

 USB kablosu ile NEXT YE-330HD cihazınıza bilgisayar üzerinden 
yazılım , frekans değişiklikleri ve çeşitli güncellemeleri yükleyebilirsiniz. 
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EEKKRRAANN  SSEEÇÇEENNEEKKLLEERRİİ  
  

UYDU ARAMA: 
 

Çanak anteninizdeki LNB’ye girdiğiniz kabloyu NEXT YE-330HD’nin 
Lnb Girişine bağlayınız. Cihazın On/Off butonuna basarak açık konumuna 

getiriniz. Cihazınız açılacak ve Lcd Ekranında UYDU ARAMA menüsü 
belirecektir.  

 

       
 

LNB seçeneğinde çanak anteninizde kullanılan LNB’nin LO özelliğine 

göre seçeneklerden birini seçiniz daha sonra Diseq-c switch var ise Diseq-c 
port seçiniz yok ise DISEQ-C YOK seçiniz. Hangi uyduyu bulmak istiyorsak 

S01 ile başlayan satırdan seçiniz daha sonra bu uyduya ait çalıştığına emin 

olduğunuz bir TP frekansı seçiniz ve ENTER tuşuna basınız. Ekranda 
SİNYAL ve KALİTE seviyesi ayrıca dBm yada dBuV cinsinden sinyalin 

kazancı belirecektir. Cihazın içinde 32 adet Uydu 512 adet TP frekans 
hafızası bulunmaktadır. Seviyelere bakarken SAĞ ve SOL tuşlara 

basarsanız diğer TP lerede bakabilirsiniz. Bu sayede tüm uyduyu kontrol 
edebilirsiniz.  

Montajını yaptığınız Çanak Anteninizi hareket ettirerek doğru yönde 
ayarlamanız gerekmektedir. Bu sırada Sinyal Seviye Menüsü’nde 

değerlerin hareket ettiğini yükseldiğini göreceksiniz. Buradaki mantık en 
yüksek seviyede çanak anten ayarının tamamlanmasıdır. Seviyenin daha 

fazla yükselmediğini gördüğünüzde (Bu sırada KİLİT RESMİ ekranda 
belirmelidir. Belirmez ise işlemlere devam edin) LNB polarite ayarını 

yapmanız gerekecektir. Bu ayar sayesinde LNB gücünün tam manada 
kullanılmasını sağlayacaksınız. LNB ayarını bitirdiğinizde KİLİT RESMİ 

ekranda tamamen belirecek ve sönmeyecektir.  

 
Bu menüde ayrıca markerı TP frekansı yada Uydunun üstüne 

getirerek EDIT tuşuna basarak değişiklik yapabilirsiniz. 
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Ayrıca UYDU ARAMA menüsünde ENTER’ a basarak frekansın BER ve 

C/N ve diğer parametrelerine de bakabilirsiniz. Artık Tüm işlemler bitmiştir 
ve ayarını yapmak istediğiniz uydudaki seçtiğiniz frekansın seviyesi en 

yüksek değerde ayarlanmıştır.  
 

    
 

BER / PER : DVB-S1 sinyallerde BER , DVB-S2 sinyallerde PER 

değerlerimiz ne kadar düşük olursa o kadar sağlıklı sinyal ayarı yapmış 
oluruz. 

C/N : Bu değer ne kadar yüksek olursa sinyallerimizin temizliği o 
kadar iyi demektir. 

OFS : LNB nizin LO nün ne kadar kayık olduğunu görebilirsiniz. 
Cihazın şarjlı olmasından ötürü çanak anten ayarı yada Lnb polarite 

ayarı yaparken şarj adaptörlerini kullanmanıza gerek yoktur. Eğer şarjınız 
bitti ise şarj adaptörlerini kullanarak cihazın yeniden çalışmasını 

sağlayabiliriniz. Şarj adaptörünü kullanarak montaja devam edebilirsiniz. 

 
 

SPEKTRUM  :  
 

   
 

Spektrum Ekranında Frekans , Span , Diseqc, Polarite , Band , AT 
REFERANS  ayarları yapılır ve Spektrum  950-2150 MHz arası full frekans 

bandının taranarak, alınan RF sinyal seviyelerinin grafik ekranda 
gösterilmesini sağlayan ekrandır. Ekrandaki tepe noktaları sinyal 

bakımından güçlü olan bölümleri gösterir. Ayrıca Diseqc 1.2 Motor 
kullanıyorsak bu menüden Dis1.2 seçerek EAST(doğu) ve WEST(batı) 

ayarlarını yapabilir her uydudaki seviyeleri görebilirsiniz. Span ile band 
genişliğini değiştirebilir. Bandın çeşitli yerlerindeki sinyal seviyelerini ise 

frekansı ve ekrandaki çizgili markerın yerini değiştirerek sinyal seviyelerini 

görebilirsiniz. Bu menüde OK basarsak cihaz hafızasındaki uyduları 
tarayarak spektrum resminin hangi uyduya ait olduğunu bulacaktır. 
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ÇAPRAZ POLARİZASYON :  
 

   
Bu menüde amaç seçmiş olduğumuz frekansın ters polaritesindeki 

sinyal seviyesine göre LNB ayarı yapabilmektir. Menüye girdiğimizde 

karşımıza Uydu Arama ekranı gelir bu ekrandan uydu ayarı yaparız. Daha 
sonra OK e basarız ve karşımıza gelen sinyal seviyelerinden üsttekini en 

yüksek seviyeye getirecek şekilde ayarlarız. Alttaki sinyal ya üstteki ile 
aynı yönde hareket edecektir yada  tam ters yönde hareket edecektir. En 

yüksek seviyelerine ayarladıktan sonra işlem bitecektir. 
 

PAKET TP SEVİYE :  
 

   
PAKET TP SEVİYE menüsü seçtiğimiz uydunun ilk 5 TP frekansını 

aynı anda görebilmemizi sağlar bu sayede farklı frekanslardaki TP lerin 
çanak anten ayarımıza göre nasıl tepki verdiğini görebilirsiniz. PAKET TP 

SEVİYE menüsüne girdiğimizde hangi LNB tipini kullanıyorsak , hangi 
UYDU ya bakmak istiyorsak ve Diseqc switch kullanıyorsak seçeriz ve 

ENTER tuşuna basarak SİNYAL SEVİYELERİ menüsüne geliriz. Bu menüde 

tüm sinyallerin kilitli olduğunu ve en yüksek sinyal seviyesinde olduğunu 
görerek işlemimizi bitirebiliriz. 

 

ÇOKLU SEVİYE :  
 

   
 Cihazın hafızasından 2 farklı uydunun aynı anda farklı Diseqc 

portlarından geldiğini görerek en iyi ayarı yapabilir ve Multiswitch ve 
Diseqc switchlerdeki sonuçları hızlı bir şekilde test edebilir ve seçilen TP 

lerden gelen sinyal ve kalite bilgisi görülebilir. 
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CONSTELLATION EKRANI :  
 

   
  

 Seçmiş olduğunuz uydunun ve TP nin anten ayarını yaptıktan sonra 
I/Q değerlerinin doğrunu görsel olarak görebileceğiniz bir menüdür. Siyah 

noktalar en küçük yuvarlağı oluşturduğunda en iyi ayar yapılmış demektir. 
QPSK sinyallerde 4 , 8PSK sinyallerde 8 adet küçük yuvarlak oluşacaktır , 

sinyal kitlenmedi ise noktalar dağınık olacaktır. 
 

OTO DISEQ-C ARAMA  :  
 

 

Bu menüde Diseq-c 
Switch’imizin hangi portlarına hangi 

uyduların bağlı olduğunu görebiliriz. 
Cihazınızın içinde DISEQ-C 1.0 ve 

Diseqc 1.1 protokolü yüklenmiş ve 
kullanıma hazırdır. 4’lü ve 8’li tüm 

Diseqc switchler de kullanabilirsiniz. 

 

OTOMATİK ARAMA :  
 

 

Cihazın hafızasından bir uydu 
ve sonrasın da bir  frekans 

seçmeden direk çanak anteni hangi 
uyduya çevirdiğimizi hafızasında 

olan uydular dahilinde göstermesini 
istiyorsanız “ENTER” tuşu ile bu 

menüyü seçiniz. 

 

        UYDU AYARLARI :  
 

 

 

Cihazından hafızasındaki uyduların 
LNB ve Diseqc ayarlarını 

yapabilirsiniz. Bu ayarlar diğer 
menülerde komutlara hızlı 

ulaşmanızı sağlayacaktır. 
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AYARLAR MENÜSÜ  :  
 

   
  
 AYARLAR menüsünde Ekranın Işığını ve yazıların koyuluk oranını 

ayarlayabilir , Uyarı seslerini açıp kapayabilir , 6 Lisanın içinden size en 
uygununu seçebilir , Cihazın Oto Kapanma süresini değiştirebilir yada 

kapatabilir , seviye göstergesini dBm yada dBuV olarak değiştirebilir ve 
Otomatik Aramalardaki uydu sayısını Oto Döngü sayısı ile değiştirebilirsiniz. 
 

   
 

 Ayrıca Fabrika ayarlarına dönebilir ve Bataryamız ile ilgili Kapasite ve 
Kalan süreleri görebiliriz. Bu sayede ne kadar süre ile cihazı 

kullanabileceğimizi öğrenebiliriz. 
 

BESLEME VOLTAJLARI  :  

 

   
 
Cihazın çalışması esnasında kullanılan tüm besleme değerlerini 

kontrol edebilir cihazın arızalanması halinde servis ile iletişiminizde 
kolaylık sağlayan bir menü olacaktır. Ayrıca cihaz bakım yada kalibrasyonu 

ile ilgili bilgileri bu ekrandan takip edebilirsiniz. 
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SSOORRUUNN  GGİİDDEERRMMEE  ::    
  

Ekranın ve Cihazın Açılmaması Durumunda: 

  
Cihazın şarjı bitmiş olabilir. Şarj adaptörlerine takıp 10 dk 

bekledikten sonra cihazınız açılacaktır. 
Cihazın On/Off düğmesinden cihazı açmamış olabilirsiniz. 

Lnb’de veya kullandığınız LNB kablosunda kısa devre olabilir. Bu 
durum cihazınıza zarar verebilir ve Garanti Kapsamı dışında bırakır. 

Cihazın pillerini değiştirmek için çıkardı iseniz ters takmış olabilirsiniz. 
Cihazınız zarar görmüş yada arızalanmış olabilir. Garanti Şartları 

kapsamındaki durumlara uygun olarak servis veya satıcınıza başvurunuz. 
Kesinlikle kendiniz tamir etmeye çalışmayınız bu durumda Garanti 

Kapsamı dışında kalacaktır. 

  
Cihazın Şarj Edilememesi Durumunda: 

 
LCD ekranın sağ üst köşesinde Pil göstergesi Şarjı taktığınızda 

tamamen dolu gözükecektir. 
Cihazın pillerini değiştirmek için çıkardı iseniz ters takmış olabilirsiniz 

Cihazınız zarar görmüş ya da arızalanmış olabilir. Garanti Şartları 
kapsamındaki durumlara uygun olarak servis veya satıcınıza başvurunuz. 

 Kesinlikle kendiniz tamir etmeye çalışmayınız bu durumda Garanti 
Kapsamı dışında kalacaktır. 

 
Cihazınız Uydu Yön Ayarında Sinyal Ve Kalite Göstermiyorsa: 

Hala Çanak Anteninizi doğru yönde ayarlayamamış olabilirsiniz. 
Çanak anteninizin önünde ağaç , bina veya elektrik direği gibi 

engeller olabilir. 

Menüden doğru Lnb Ayarı Seçimi yapmamış olabilirsiniz. Menüden 
çıkıp tekrar lnb ayarlarınızı ve Çanak anteninizin üstündeki LNB değerlerini 

kontrol ediniz. 
Menüden doğru Uydu seçimi yapmamış olabilirsiniz. Menüden 

çıkarak tekrar bu ayarlarınızı kontrol ediniz. 
Seçmiş olduğunuz frekans artık yayında olmayabilir. Bu frekansı   

“www.flysat.com” sitesinden kontrol edebilirsiniz ve NEXT YE-330HD   
Downloader programı ile güncel frekansları yükleyebilirsiniz. 

Lnb kablonuzda kısa devre yada temassızlık gibi sorunlar olabilir. 
Lnb’niz arızalı olabilir. 

Cihazını zarar görmüş yada arızalanmış olabilir. Garanti Şartları 
kapsamındaki durumlara uygun olarak servis veya satıcınıza başvurunuz. 

Kesinlikle kendiniz tamir etmeye çalışmayınız bu durumda Garanti 
Kapsamı dışında kalacaktır. 
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TTEEKKNNİİKK  ÖÖZZEELLLLİİKKLLEERR  ::    
 

Frekans Aralığı    : 950 Mhz – 2150 Mhz 

Uydu Sayısı    : 32 Uydu 
Frekans Sayısı   : Her uyduda 16 Frekans 

SymbolRate    : 2000 ile 45000 arası 
FEC     : Otomatik QPSK /8PSK 
Max. Sinyal alımı   : -65 dBm ~ -15dBm 

22 KHZ    : Otomatik 
Ölçüm Yapılabilen LNB tipleri : 30 Lnb Tipi 

Kısa Devre Koruma                  : LnbP21 
Diseq-C Protokolu                    : Diseq-C 1.0 , 1.1 , 1.2 
Spektrum                                : Full band seviye ve Span ayarlı 

Oto Diseq-C                            : Hangi Diseq-C Port Hangi Uydu 
Oto Uydu Bulma                      : Hızlı Uydu İsmi Bulma 

Yeni Frekans Girişi   : Frekansı değiştirme yeniden girme 
BER Seviyesi    : Gerçek Ber Seviye Göstergesi 

Ekran Aydınlatması  : Yeşil-Sarı Işık 
Ebat     : 6cm x 14cm x 8cm 
Ağırlık     : 500 gr 

LNB Çıkış Gerilimi   : 13V ve 18V (+- 1V) 
Max. Güç Harcaması  : 750 mA 

Pil     : 2200maH 7.4V Lit-Ion 
Şarj Süresi    : 2 Saat 
Pil Çalışma Süresi   : Normal Koşullarda  ~220 Dakika  

Şarj Adaptörü   : 220V AC  giriş, 12VDC çıkış,1A 
Araç Şarjı    : 12 V  1 A 

Ekran Tipi    : 128x64 Işıklı LCD 
RF Konnektor   : F tipi Konnektor 
PC Bağlantısı   : USB Port 

PC Yazılımı    : Windows 98/Xp/Vista/Win7 – 32&64 Bit 
Tuner     : ST Solution 

Ses      : Buzzer ile sesli uyarı 
Dil  : Türkçe , İngilizce , Fransızca , Almanca , 

Hollandaca , İspanyolca 

Çalışma Sıcaklığı   : -10 / +60 C° 
Kompanent    : SMD 

 

 

Aksesuarlar : 

- Koruma Çantası 
- Kullanım Kılavuzu 

- Şarj Adaptörü 
- Araç Şarjı 
- USB Kablosu 
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GGEENNEERRAALL  SSAAFFEETTYY                                                                       
 

Issues to Pay Attention: 

 
Observe the following instructions absolutely in order to avoid any 

damage on yourself or on your device. 

 
Pull the plug or turn it off via the On/Off button before cleaning the 

device, and clean it with a dry cloth. 
 

Do not use any accessories or additional apparatus that are not 
advised by the manufacturer of the device since it may damage your 

device and invalidate its warranty. Protect your device against any crash 
or fall while you carry it; otherwise it may be damaged. Absolutely carry 

your device in its bag, and do not carry it in boxes such as toolsets, and 
do not carry it along with any equipment that may damage it. 

 
Do not use your device in open areas in order to avoid its contact 

with fluids in rainy and snowy weather. Fluid contact may damage your 
device and put it out of the scope of warranty. 

 

Charge your device with the advised charge adapter and vehicle 
lighter charging equipment. Chargers that are not suitable to be used may 

damage the batteries of your device as well as lead to overheating and 
explosion, and it may damage you as well; such cases are under the 

responsibility of the user. While you use the charge adapters make sure 
they supply 12 volt (mid +) power. Do not leave the device on, as the 

batteries inside the device left on will lose their function in time. Life of 
use of lighter charge, charge adapter and batteries depend on their usage, 

and are therefore outside the scope of warranty. Be careful for short-
circuit occurrences while you connect your device to LNB, otherwise the 

LNB and your device may be damaged. 
 

Issues Regarding Service: 
 

Do not try to repair your device yourself. Your device will be outside the 

scope of warranty if you remove the cover of your device. Contact your 
dealer or technical service for all the services regarding your device. 
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KKEEYY  FFEEAATTUURREESS::  
 

-   Diseqc 1.0 , 1.1 ,1.2 
-   Diseq-c Switch Support 

-   Multiswitch Support 
-   Real Spectrum (With Span) 

- Cross Polarisation  
- Packet Search 

- Multi Levels 

- Constellation Screen 
-   Auto Diseqc Search 

- Auto Sat Find 
- Dvb-S Ve Dvb-S2 Levels 

- Hd Ve Sd Levels 
- Ber , Per , C/N , Offset Levels 

- Qpsk, 8psk Levels 
- Dbuv, Dbm Levels 

- 13v, 18v, 21v / 650 mA 

- 30 Lnb Types 
- 128x64 Pixel Display 

- Input -65 Dbm /  -25 Dbm 
- 32 Sat 512 TP 

  -   Manual Frequenct 
  -   Manual LOF 

  -   Short Cut Circuit 

  -   Easy Lnb Adjust 
  -   6 Languages 

  -   2 Hours Fast Charge 
  -   4 Hours Li-Ion Battery Time 

  -   Leather Bag 
  -   6cm x 14cm x 8cm 

  -   BER , C/N , MER Levels 
  -   Software Update and Database 

update from PC 

 
Touch Membrane : Quick and easy to use with touch-sensitive keys. 

USB Port Connection : You may update the software for your device 
and upload frequencies via the USB Port connection. 

ST Tuner : You may adjust the signals quickly and with precision via 
the ST processor Tuner. 

Easily Charged: You may easily charge your device in any condition 
with the charging adapter and with the lighter charging equipment in your 

vehicle. 
LCD Screen : You may use your device at noon and night with its 

128x64 pixel led illuminated LCD screen. 
Protection Bag: Your device will be even more durable with its 

robust and durable bag which may be worn on your waist and neck. 
Automatic Satellite and Diseqc Detection: You may use the 

AUTOMATIC SATELLITE or AUTOMATIC Diseqc option on the menu and 

your current satellite will be indicated on the screen. 
6 Different Languages : Turkish – English – Dutch – German – 

Spanish – French 
 

Attention : Design and features may be modified without 
notification. 
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EDIT 

ENTER 

 MOVE DOWN 

MOVE  LEFT 

ESC 

       MENU 

 MOVE UP 

ON / OFF 

  MOVE RIGHT 

12V -1A INPUT USB INPUT 

LNB INPUT 

LCD AND BATTERY STATE 
OF CHARGE 
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AACCCCEESSSSOORRIIEESS  ::    
  

AC 220 V Charge Adapter:  

 
With your 12 Volt power supplied charge adapter you may keep your 

device charged and thus use your device in places where no power is 
available. Prevent your charge adapter from squeezing, crashing, 

overloading and other similar situations. Do not open it for repair or 
examination. 

 
Vehicle Lighter Charge Adapter:  

 

  
With your 12 Volt power supplied charge adapter you may keep your 

device charged and thus use your device in places where no power is 

available. You may charge your device in your vehicle while you travel 

with this charger.  Prevent your lighter charge adapter from squeezing, 
crashing, overloading and other similar situations. Do not open it for 

repair or examination. 
 

NEXT YE-330HD Leather Bag with Strap : 
 

With your NEXT YE-330HD leather bag you may protect your device 

from rainy environments and from impacts that may damage your device. 
You may wear it on your waist or neck. It provides easy transportation. 
   

USB Cable for Software and Frequency Update : 
 

 You may download software, frequency adjustments and various 

updates via your computer to your NEXT YE-330HD device with the USB 
cable. 
 



NEXT YE-330HD  
 ___________________________________________________________________________ 

Sayfa 20 / 28                                                                                                                

 

SSCCRREEEENN  OOPPTTIIOONNSS  
  

SATELLITE SEARCH: 
 

Connect the cable plugged to the LNB of your dish antenna to the 
Lnb Input of your NEXT YE-330HD. Turn on the device by pressing the 

On/Off button. Your device will be opened and the SATELLITE SEARCH 
menu will appear on the Lcd Screen.      

       
During the selection of LNB, select one of the options according to 

the LO property of the LNB used in your dish antenna, and then select the 

Diseq-c port if you have Diseq-c switch, or select NO DISEQ-C if you do 
not have one. Select the satellite you would like to find from the setter 

beginning with S01 and then choose a TP frequency which you are sure 

that it works pertaining to the satellite you selected and press ENTER. The 
SIGNAL and QUALITY level and the signal gain in terms of dBm or dBuV 

will appear on the screen. The device has 32 Satellite and 512 TP 
frequency memory. You may see the other TPs by pressing the RIGHT and 

LEFT keys while monitoring the levels. This way you may check the entire 
satellite. 

You shall move the Dish Antenna that you mounted and adjust it in 
the right direction. While you do it you will see the values on the Signal 

Level Menu move and increase. The logic here is to complete the highest 
level dish antenna adjustment. When you see that the level is not 

increasing any more (at this moment a LOCK IMAGE should appear on the 
screen. If it does not, keep adjusting) you will need to make the LNB 

polarity adjustment. With this adjustment you will ensure the LNB power 
is utilized at full potential. When you complete the LNB adjustment the 

LOCK IMAGE will appear on the screen completely and will not fade. 

 
In this menu you may also move the marker to TP frequency or 

Satellite and press EDIT to make changes. 
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You may also press ENTER in the SATELLITE SEARCH menu and see 

the BER and C/N and other parameters of the frequency. Now all the 
operations are complete and the level of the frequency you selected on 

the satellite you wish to configure has been adjusted to the highest value.   
 

    
 

BER / PER : The lower the value of BER in DVB-S1 signals and PER 

in DVB-S2 signals the better our signal adjustment is. 
C/N : The higher this value the clearer are our signals. 

OFS : It shows the LO deviation of your LNB. 
You do not need to use the charge adapters while you adjust your 

dish antenna or the Lnb polarity since your device is charged. If your 
device is out of charge you may use the charge adapters to re-operate 

your device. You may continue to mount using the charge adapter. 

 
SPECTRUM  :  

 

   
 

 Frequency, Span, Diseqc, Polarity, Band, and AT REFERENCE 

adjustments are made on the Spectrum Screen and the full frequency 
band ranging from 950 to 2150 MHz is scanned and the received RF signal 

levels are displayed on the graphic screen. The peak spots on the screen 

indicate the areas which are strong in terms of signal power. Moreover, if 
we are using the Diseqc 1.2 Engine we may choose Dis1.2 from this menu 

and make the EAST and WEST adjustments, and see the levels on all 
satellites. You may change the bandwidth with Span. You may see the 

signal levels in various areas of the band by changing the frequency and 
the location of the ruled marker on the screen. By pressing OK in this 

menu we have the device scan the satellites in its memory and find which 
satellite the spectrum image belongs to. 
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CROSS POLARIZATION :  

   
 The aim of this menu is to make the LNB adjustment according to 
the signal level in the counter polarity of the frequency that we selected. 

As we enter the menu the Satellite Search screen appears, and from here 
we make satellite adjustment. Then we press OK and adjust so that the 

upper signal level reaches the highest level. The lower signal shall either 
move in the same direction as the upper one or move in the opposite 

direction. After the highest level adjustments are made, the operation is 
complete. 

 

PACKET TP LEVEL :  

   
In the PACKET TP LEVEL menu we may see the first 5 TP frequencies 

of the selected satellite simultaneously so that we may see how the 
different frequency TPs respond according to our dish antenna adjustment. 

In the PACKET TP LEVEL menu we select the LNB type that we use, the 
SATELLITE we wish to see and the Diseqc switch if we have one, then we 

press ENTER and the SIGNAL LEVELS menu appears. In this menu we 
may see that all the signals are locked and are at the highest signal level 

and thus complete our operation. 
 

MULTI LEVEL :  
 

   
   We may see that 2 different satellites in the memory of the device 

come simultaneously from different Diseqc ports and we may thus make 
the best adjustment, and we may quickly test the results in the 

Multiswitch and Diseqc switches, and see the signal and quality details 

received from the selected TPs. 
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CONSTELLATION SCREEN :  
 

    
  
 In this menu you may visually see the accuracy of I/Q values after 

you make the antenna adjustment of the TP and the satellite.  When the 
black points form the smallest circle it means the best adjustment is made. 

4 small circles shall form in QPSK signals and 8 in the 8PSK signals. If the 
signal has not been locked the points will be loose. 
 

AUTO DISEQ-C SEARCH :  

 

 

In this menu we may see 

which satellites are connected to 
which ports of our Diseq-c Switch. 

The DISEQ-C 1.0 and Diseqc 1.1 
protocols are loaded in your device 

and are ready to be used. You may 
use it with all quad and octal Diseqc 

switches. 
 

AUTOMATIC SEARCH :  
 

 

Select this menu by pressing 
"ENTER" if you want the device to 

show which satellite among those in 

the memory we have turned the 
dish antenna to, without selecting a 

satellite and frequency. 

 

        SATELLITE ADJUSTMENTS :  
 

 

 

You can make the LNB and Diseqc 

adjustments of the satellites that 
are in the memory of the device. 

These adjustments will allow you to 
have quick access to commands in 

the other menus. 
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SETTINGS MENU :  
 

   
  

 In the SETTINGS menu, you can adjust the Screen Light and the 
saturation of letters, open and close the Notification sounds, choose 

among 6 Languages the one that suits you, change the Auto Closing time 
of your device or turn it off, change the level indicator as dBm or dBuV, 

and replace the number of satellites in Auto Searches with Auto Cycle 
numbers. 
 

   
 

   You may also revert to the Default settings and see the Capacity and 
Remaining duration of your Battery. This way you may see how long you 

may use your device. 
 

SUPPLY VOLTAGE :  

 

   
 

You may check all the supply values used during the operation of 
your device, and there is a menu that makes it easier for you to contact 

the technical service in case of failure of your device. You may follow the 
details regarding the maintenance or calibration of your device on this 

screen as well. 
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TTRROOUUBBLLEESSHHOOOOTTIINNGG  ::    
  

If You Cannot Turn On Your Screen or Device: 

  
Your device might have run out of charge. Plug your device to 

charge adapters and wait for 10 minutes. Your device will be opened. 
You may not have turned your device on via the On/Off button. 

There might be short-circuit on Lnb or the LNB cable that you use. 
This may damage your device and put it out of Scope of Warranty. 

If you removed the batteries in order to replace them you may not 
have placed them in correct position. 

Your device might have been damaged or broken. Consult your 
service or dealer in accordance with the scope of Warranty Conditions. In 

no way try to repair it yourself, otherwise your device will be out of the 

Scope of Warranty. 

  

If Your Device Cannot Be Charged: 
 

The Batter indicator on the upper right of the LCD screen will be full 
when you plug the Charger. 

If you removed the batteries in order to replace them you may not 
have placed them in correct position. 

Your device might have been damaged or broken. Consult your 
service or dealer in accordance with the scope of Warranty Conditions. 

 In no way try to repair it yourself, otherwise your device will be out 
of the Scope of Warranty. 

 
If Your Device Does not Indicate Any Signal or Quality During 

the Adjustment of Satellite Direction: 

You may not have adjusted your Dish Antenna in the right direction. 
There might be obstacles in front of your dish antenna such as a 

tree, building or electric pole. 
You may not have Selected the correct Lnb Setting on the menu. 

Exit the menu and re-check your lnb settings and the LNB values on your 
Dish antenna. 

You may not have Selected the correct Satellite on the menu. Exit 
the menu and re-check your settings. 

The frequency you selected may not be broadcasting anymore.  You 
may check this frequency on “www.flysat.com” and download updated 

frequencies with the www.alpsat.com NEXT YE-330HD Downloader 
software. 

There might be short-circuit or loose contact and similar problems 
on your Lnb cable. 

Your Lnb might be out of order. Your device might have been 

damaged or broken. Consult your service or dealer in accordance with the 
scope of Warranty Conditions. In no way try to repair it yourself, 

otherwise your device will be out of the Scope of Warranty. 
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TTEECCHHNNIICCAALL  SSPPEECCIIFFIICCAATTIIOONNSS  ::    
 

Frequency           : 950 Mhz – 2150 Mhz 
Sat Memory    : 32 SAT 
TP Memory    : Each Satellite 16 TP / Total 512 

SymbolRate    : 2000 - 45000 
FEC     : Auto QPSK /8PSK Modes 

Max. Input       : -65 dBm ~ -15dBm 
22 KHZ    : Auto 
Lnb      : 30 Lnb Types 

Shgort Cut Circuit                   : LnbP21 
Diseq-C Supports                     : Diseq-C 1.0 , 1.1 , 1.2 

Spectrum                                : Full band levels with span 
AutoDiseq-C                            : Which Diseq-C Port Which Satellite 

Auto Sat Find            : Fast Satellite find 
BER Levels    : Real BER 
Screen Light    : Green/Yellow Light 

Sizes     : 6cm x 14cm x 8cm 
Weigh     : 500 gr 

LNB out    : 13V / 18V (+- 1V) 
Max. Current   : 750 mA 
Battery    : 2200maH 7.4V Lit-Ion 

Charge Time    : 2 Hours 
Battery Work Time   : Normally 220 Minutes  

Charger    : 220V AC / 12VDC / 1A 
RF Connector   : F Type 
PC Connection   : USB Port 

PC Software    : Windows 98/Xp/Vista/Win7 – 32&64 Bit 
Tuner     : ST Solution 

Sound     : Buzzer  
Dil  : Turkish , English , French , Deutch , 

Nederlands , Spanish 

Companents    : SMD 

 

 

Accesories : 
- Leather Bag 

- User Guide 
- Charger 

- Car Charger 
- USB Cable 
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GARANTİ ŞARTLARI 
 

 

1) Garanti süresi , malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) 

yıldır. 
2) Şarj adaptörü ve Şarjlı piller kullanım şekline göre ömürleri 

değişmektedir , bu ürünler dışında kalan parçalar dahil olmak üzere 

firmamızın garanti kapsamındadır. Şarj adaptörleri ve Şarjlı piller 
parça temin garantisi ile firmamız tarafından temin edilecektir fakat 

garanti kapsamında değillerdir. 
3) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde 

geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 
(yirmi) iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna , 

servis istasyonu olmaması durumunda malın satıcısı , bayii , 
acentası , temsilciliği veya imalatçısından birisine teslim 

edilmesinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü 
içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı malın tamiri 

tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi 
malını tüketicisinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 

4) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse 
montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı 

değiştirilen parça bedeli yada başka bir herhangi bir ad altında hiçbir 

ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. Ürün servise elden teslim 
edilebilir,elden teslim edilmeyen ürünlerin nakliye ve kargo 

ödemeleri kullanıcıya aittir. Bu hususların dışında kalan kullanıcı 
hatalarından kaynaklanan arızalanma ve eksik çalışma gibi hususlar 

ücrete tabii tamir edilecektir. 
5) Malın teslim tarihinden itibaren garanti süresinin içinde kalmak kaydı 

ile 1 yıl içerisinde aynı arızayı 3’den fazla tekrarlaması veya farklı 
arızaların 5’den fazla ortaya çıkması sonucu maldan 

yararlanamamanın süreklilik kazanması , tamiri için gerekli sürenin 
aşılması , malın satıcısı , bayii , acentası , temsilciliği veya 

imalatçısından birisinin düzenleyeceği rapor ile arızanın tamirinin 
mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak 

değiştirme işlemi yapılacaktır. 
6) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı 

kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 

7) Garanti süresi içerisinde servis istasyonları tarafından yapılması 
zorunlu olduğu imalatçı tarafında şart koşulan periyodik bakımlarda 

verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir 
ücret talep edilmez. 
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T.C. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

GARANTİ BELGESİ 

     Belgenin Onay Tarihi ve Sayısı:  16.09.2013-73702                                    
     Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması 

hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti 
Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü 

tarafından izin verilmiştir. 

İMALATÇI FİRMA BİLGİLERİ 
 

ÜNVANI               :     ALPSAT ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 
ADRESİ                :     HALİL RIFAT PAŞA MAH. PERPA TİCARET  

MERKEZİ A.BLOK KAT:8 N0:1092-1093 
OKMEYDANI / ŞİŞLİ / İSTANNBUL 

TELEFONU           :      +9 0212-222 85 50  

FAKSI                  :      +9 0212-222 85 52 
 

YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ 
 
ÜNVANI               :     YÜKSEL ELEKTROTEKNİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 

ADRESİ                :     BATTALGAZİ MH. BASRA CD NO:16-22 34935  
         SULTANBEYLİ - İSTANBUL, TÜRKİYE  

TELEFONU           :      +90 (216) 592 98 00  
FAKSI                  :      +90 (216) 592 99 71 
E-posta                :      info@next.com.tr 

                                 
MALIN 

 
CİNSİ                       :      YAYIN TEST CİHAZI 

MARKASI                 :      NEXT 

MODELİ                 :      YE-330HD 
GARANTİ SÜRESİ  :      2 YIL  

AZAMİ TAMİR SÜRESİ  :      20 GÜN  
SERİ NO                       : 

 
      
SATICI FİRMANIN 

 
ÜNVANI                                  : 

ADRESİ                                     : 
TELEFON VE FAXI                 : 
FATURA TARİHİ VE NO       : 

TARİH – İMZA – KAŞE         : 
 

 

 

 

 


