
 

MK 800/1600

 DVB-T/T2/C/S/S2/S2X > QAM/COFDM HD remux 
modulaattori

Pikakäyttöohje
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1. Käyttötarkoitus

MK-800/1600 on HD yhteensopiva, uudelleen niputtava TV remodulaattori. Suunniteltu prosessoimaan 
8 tai 16 nipun DVB-S/S2/S2X/T/T2/C moduloitua digitaali TV signaaleja 1 - 8 tai 1 - 16 QAM/COFDM 
(kaapeliTV DVB-C tai antenni DVB-T) nippuihin. Toimii sekä vapailla että salatuilla kanavilla.

2. Asennus

Liitännät kuvattu kuvassa 1.

1. Vihreät signali LEDit osoittavat modulaattorien lähettävän kanavia verkkoon.
                         Ledin ollessa punaisena modulaattori yliohjautuu liiallisesta bittivirrasta
2. Maadoitusryuuvin paikka
3. Virtaliitin 230VAC
4. Keltaiset signali LEDit osoittavat vastaanottimen olevan lukossa tulevaan signaaliin.
5.         F-naarasliitin tunerien tulo 1 - 4
6. F-naarasliitin tunerien tulo 5 – 8
7. F-naarasliitin tunerien tulo 9 – 12, vain mallissa MK-1600
8. F-naarasliitin tunerien tulo 13 – 16, vain mallissa MK-1600
9. Testi liitin lähtö -30dB
10. Lähtöliitin
11. RJ-45 liitin PC tai verkko liityntää varten

MK 800 ja MK 1600  voidaan asentaa sellaisenaan suoraan seinälle. Ilma reikiä ei saa peittää, eikä laitetta 
asentaa sivuttain tai ylösalaisin.

Tulo signaali LNB:stä tai antennista yhdistetään F-naarasliittimiin 1 - 16
Suurin sallittu LNB syöttövirta on 250mA / tulo. 
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HUOMIO! LNB syöttövirta tulee syöttää vain yhdestä virittimestä yhteen LNB:hen. Toisten virittimien 
virransyöttö asetus tulee asettaa Power OFF tilaan tai käyttää virransyötön katkaisevaa DC-blokattua 
jakajaa.

PC tai paikallinen dataverkko kytketään RJ 45 liitimeen ethernet CAT kaapelilla

3. Asetukset

Laitteen asetukset tulee asettaa PC:llä , käyttäen nettiselainta.

1. Kytke Ethernet CAT kaapeli RJ 45 liitimestä tietokoneeseen suoraan tai kytkimen (LAN IP osoite 
avaruus tulee olla tällöin 192.168.0.X) kautta.

2. Jos PC kytketään suoraan laitteeseen tulee vaihtaa PC:n verkkoasetus dynaamisesta kiiteäksi.
Aseta PC:n IP osoite esim. 192.168.0.130 ja alivekko-osoite maski 255.255.255.0. 

Control panel > Network connections > LAN connection >Properties > Internet protocol version 4 TCP/IPv4  
> Properties > Use the following IP address:

3. Avaa tietokoneen netti selain kuten IE, Firefox, Chrome , Safari jne…
4. Kirjoita tietokoneen selaimen osoitekenttään 192.168.0.145 ja paina enteriä. 
5. Laite kysyy tunnussanaa ja tehdasasetus tälle on Ramsen8262

6. Tunnussanan kirjoituksen jälkeen klikkaa sisään.
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7. Tällöin näytölle tulee seuraava näkymä:

Etusivulla (front page) voidaan nähdä laiteen tilat; vastaanottimien tilat vasemmalla puolella (BER , 
tuolotaso ja bittinopeus) ja vasemmalla puolella modulaatturien tilat (täyttöaste ja käytettybittinopeus) sekä 
käytetty menu kieli (Englanti EN tai Saksa DE)
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4. DVB konfikuraatio

4.1  tunerien asetukset

Viritääksesi tunerit paina INITIALIZATION.
Aseta tulotaajuus, LNB oskillaattori taajuudet, Polarisaatio , Virransyöttö ja DiSEqC ominaisuudet. 
DVB-T/T2 ja -C:lla aseta vain vastaanotetavan nipun tulotaajuus. 
Laite hakee tällöin automaattisesti muut oikeat vastaanottoparametrit.

1 kanavan vastaanotto parametrien asetusten jälkeen paina SCAN.
Laite ilmoittaa löydetyt kanavat. Haku saataa kestää useita kymmeniä sekuntteja.
Toista sama muille virittimille.

4.2 Kanavaohjelmien valinta

Valitse PHASE 2.

Valitse halutut ohjelmat lähtöön painamalla kyseisen modulaattorin kohdalla kyseistä symbolia. Valitun 
modulaattorin symbolin väri on voimakas.
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Esiasetuksena virittimen 1 kaikki kanavat asettuvat modulaattori 1:seen jne.
Näin haluttaessa valittavaksi ja tallentuvaksi tarvitsee painaa vain nappia Save changes.

Samassa tilassa voidaan valita ohjelmamuistipaikka järjestys LCN.  LCN toimii vain digibokseissa ja TV:ssä 
jotka tukevat LCN toimintoa.
HUOM: Jos kaikki tulevat ohjelmat välitetään kyseiseen (saman numeroiseen) modulaattoriin ei ole 
tarvetta asettaa manuaalisesti LCNiä , vaan tulevan signaalin LCN:t välitetään sellaisenaan 
verkkoon ja TV:lle automaattisesti. ÄLÄ OHJELMOI TÄLLÖIN MANUAALISESTI LCNiä.
Samaisessa menu näkymässä voidan asettaa TS ID ja NETWORK ID manuaalisesti tai antaa laiteen 
asettaa ne automaattisesti, joka kuitenkin on mahdollista vain remux tilassa.
Cross muxissa , eli ristiin kytkettäessä on aina käyttäjän itse määriteltävä TS ja NETWORK ID:t.

NIT taulukkoa ei tarvitse tehdä, vaan laite luo kaapeli NITin automaatisesti verkkoon. 

Kun kaikki parametrit on valittu paina lopuksi  SAVE CHANGES.

Save changes toiminto saattaa kestää muutamia minuutteja , jos käyttäjä on valinnut useita kanavia 
poistettavaksi tai ohjelmia ristiin eri modulaattoreiden välille.
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5. Modulaattorin asetukset

Tehdasasetuksena on lähtöstandardina on kaapeli normi DVB-C.
Laitteen lähtöstandardi (DVB-C tai DVB-T) voidaan vaihtaa Maintenancessa:

Vieritä näkymää kunnes tulee:

Modulaatio standardin valinnan jälkeen palaa PHASE 3.

Phase 3 valikossa voidaan valita lähtökanava (Output Channel), sekä DVB-C:llä käytettävä konstellatio ja 
baudi nopeus. DVB-T:llä , FEC , Guard Interval , FTT 
Sekä lähtötaso (Output level) välille 80(asetusarvo 0)-100(asetusarvo 20)dBuV. Tai sammuttaa kyseinen 
modulaattori asettamalla tasoksi OFF.

Halutessa voidaan lähtötaajuutta hienosäätää manuaalisesti Fine Tunella.
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Halutut arvot tallentuvat sitä mukaan kun käyttäjä tekee uuden valinna, eikä erillistä tallennusta tarvitse 
tehdä.
Näkymässä on myös kyseisen modulaattorin täyttöaste palkina ja prosentteina käytettävänä olevasta 
kapasiteetista.

Maintenance
Menu kohdassa MAINTENANCE voidaan suorittaa ohjelmistopäivitys, IP osoitteen ja salasanan muutos, 
keskuslaitteen resetointi, asetusten tallennus ja uudelleen luku, sekä tallentaa Smartportal asetukset.

Kohdassa Current Settings on:
•Firmware version: Näyttää firmware version ja modulaatio tyypin.
•Software version: Näyttää ohjelmisto version
•Laitteen sarjanumero
•FPGA piirin lämpötila (tulee olla välillä: 0 ° C ... + 80 ° C)
Huomioi: jos pitää auki maintenance sivua kauemmin kuin 2.5 minuuttia, tapahtuu automaattinen 
uloskirjaantuminen ja käyttäjän tulee suorittaa uusi sisäänkirjaantuminen jatkaakseen asetusten 
tallennusta. 

• firmware/ohjelmiston päivitys
Uusi ohjelmisto versio voidaan ladata ja asentaa kohdassa UPDATE A NEW DESIGN TO FLASH/ 
SOFTWARE FILE.
Ohjelmisto on ladattavissa: https://axing.com/en/downloads/software-and-firmware/
Se on muotoa:
•skq16_ vX.X.Xsrec 

•Lataa tiedosto tietokoneellesi ja avaa pura mahdollinen .zip
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•Klikkaa kohdassa SOFTWARE FILE “Valitse Tiedosto”.
•Hae ja valitse tiedosto.
•Klikkaa UPDATE.
Tiedosto latautuu laitteeseen.

Latautumisen jälkeen ohjelmistoasentuu ja laitekäynnistyy uudellen. Jäljellä oleva asentumisaika näkyy alla 
olevassa laskurissa.

Sisäänkirjaantumissivu tulee näytölle. Jolloin voi sisäänkirjaantua uudelleen laitteeseen.
•

•Modulaatio standardi.
Modulaatio standardiksi voi valita kaapeliformaatin: DVB-C tai antenniTVformaatin: DVB-T.

•Valitse Modulation Standard DVB-C/DVB-T.
•Klikkaa SAVE & REBOOT.
Modulaatiostandardin vaihto alkaa ja asennuksen kestoajan näkee laskurista.
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Keskuslaite resetoituu asennuksen jälkeen automaattisesti ja selain palautuu sisäänkirjautumissivulle.  
•Jolloin voi sisäänkirjaantua uudelleen laitteeseen 
•Modulaation muuttamisen jälkeen tulee ehdottomasti tarkistaa modulaatioasetukset ja täyttöaste.

• IP osoiteen muutos
Verkkoasetukset voidaan asettaa kohdassa MAINTENANCE> SYSTEM OPTIONS.

Dynaaminen IP osoite (DHCP)

•Klikkaa dynamic IP address pälle, jos halutaan käyttää DHCP palvelimen antamaa osoitetta.
•Tällöin pitää osoite saada palvelimelta ja suoraan osoitekirjausta ei voi enää suorittaa. Eli laitteen kiinteä 

IP osoite katoaa.
•Suosittelemme suurta varovaisuutta tämän DHCP ominaisuuden käytössä.
Static IP osoite

•Käytä kiiteää/static IP osoitetta kun laite kytketään kiinteällä IP osoitteella lähiverkkoon. IP osoite, 
netmask ja gateway voidaan määritellä tässä kohdassa. Myöskin lisätietona voidaan tässä antaa DNS 
nimipalvelimet  DNS server 1 ja DNS server 2.

•Klikkaa SAVE & REBOOT vahvistaaksesi ja tallentaaksesi annetut tiedot.
Kun muutokset ovat tallentuneet , laite käynnistyy uudelleen automaattisesti ja uudet arvot tulevat 
käytöön. 

•Uusi talletettu IP osoite pitää nyt kirjoittaa selaimen kenttään ja sisäänkirjaantua.  
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•Tunnussanan vaihto
Tehdasasetus salasana on: Ramsen8262
Tunnussana voidaan vaihtaa SET NEW PASSWORD kohdassa. 

•Kirjoita uusi tunnussana 8-10 merkillä. (kirjaimia tai numeroita).
•Uudelleen kirjoita tunnussana.
•Klikkaa SAVE CHANGES vahvistaaksesi ja tallentaaksesi muutokset.

Kun muutokset ovat tallennettu , tulee etusivu näytölle. 

•Uudelleen käynnistys
Uudelleen käynnistys voidaan tehdä kohdassa REBOOT. 

  

•Klikkaa REBOOT. 
Uudelleen käynnistyksen jälkeen pitään sisäänkirjaantua uudelleen.

•Talletettujen ohjelmatietojen poisto
Kohdassa ERASE SERVICE DATA voidaan poistaa kohdassa phase 2 talletetut ohjelmatiedot. 
Tulevat tiedot pitää lukea uudelleen suorittamalla skannaus. 
Keskus palautuu remux mode tilaan ERASElla.

•Klikkaa ERASE.
Frontpage tulee näytölle.
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• Asetustietojen tallennus tiedostoon PC:lle.
Kohdassa SAVE SYSTEM INITILIZATION DATA TO FILE  käyttäjä voi tallentaa asetukset kohdista phase 
1:stä 3:seen tietokoneelle tiedostoon.

•Klikkaa SAVE.
Tiedot tallentuu tiedostoon nimeltä config.dat download tiedostoon tietokoneelle.

•Klikkaa PDF TO PRINT.
PDF tiedosto generoituu ja tallentuu nimellä config.pdf download tiedostoon tietokoneelle.

Huom: Tunnussana ja IP osoite eivät tallennu.

•Kopioi asennustiedosto tietokoneelta
Kohdassa UPLOAD SYSTEM INITILIZATION DATA FROM FILE voidaan ladata asennustietojen tallennus 
initiaization data ) tietokoneelta laitteelle.

•Valitse asennustiedosto.
•Klikkaa UPLOAD. 

Latautuminen kestää muutaman sekunnin.
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•Laitteen nimi
Kohdassa DEVICE NAME voidaan asettaa laitteelle oma nimi.

•Kirjoita haluttu nimi SET NEW DEVICE NAME.
•Klikkaa SAVE CHANGES.

Uusi nimi näkyy sisäänkirjautumisessa.

•Pääsy SMARTPortaliin
Jos olet rekisteröitynyt SMARTPortal käyttäjä, voit kaukokäyttää keskuslaitetta SMARTPortallin kautta.JA 
mahdollisesti saada valmistajan tukea laitteen käyttöön.
Varmista ,että laite on kytketty internettiin.

•Kohdassa State valitse Enabled.
•Jos halutaan valmistajan RF-Tuoteen tukea ohjelmointiin valitse AXING support allowed.
•Kohdass Location, kirjoita keskuksen paikan nimi. Tämä nimi ilmestyy myöhemmin SMARTportaaliin, 

löytääksesi kyseinen keskuslaite muiden joukosta.
•Kohtaan Email address, kirjoita sähköpostiosoite, jolla olet rekistöröitynyt SMARTPortaaliin.
•Kohtaan User key, kirjoita user key jonka olet saanut rekistöröidyttyä SMARTPortaaliin.
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•Klikkaa SAVE & REBOOT. Tällöin tiedot tallentuvat , keskuslaite uudelleen käynnistyy ja yhteys 
SMARTportaaliin muodostuu.

•Loki tiedostot

Kohdassa LOGS voidaan seurata lokitietoja.
• Status Log.

Status log tiedot on talletettu RAMiin joka nollautuu ja alkaa aina uudelleenkäynnistyksen jälkeen. 
Status logissa esimerkiksi on tunerien taajuudet ja lukiutumisajat tallentuneena.

• System log.
System loki on kirjoitettu flash muistiin, jossa tiedot säilyvät myös sähkökatkon ja 
uudelleenkäynnistymisen jälkeenkin. Esimerkiksi käynnistysaika ja kovo ongelmat ovat tallentuneet.

•Kanavalista muista RF/Axing laitteista .pdfksi
Voit luoda yhteisen kanavalista tiedoston kaikista laitteista jotka syöttävät kanavia koaksiaaliverkkoon.

•Valitse keskuslaite jonka tulee sisällyttää tähän kanavalistaan.
HUOM: voidaan valita vain saman formaatin modulaation laitteita.

•Klikkaa PRINT TO PDF.
PDF tiedosto generoituu ja ja tallentuu download kansioon.
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4. Tekniset ominaisuudet
TULO
Viritin lukumäärä 8 tai 16 
Tulo taajuusalue 47 - 2150 MHz
Tulo taso -65 … -25 dBm
Standardi DVB-S/S2/S2X/T/T2/C / Automatic
Symboli nopeus 4-45 MS/s
FEC decoderi Automatic
Transport stream MPEG-2 ISO/IEC 13818
LÄHTÖ
Modulaatio / konstellation  DVB-C tai DVB-T 
Lähtötaajuusalue 114 MHz - 858 MHz
Lähtötaso 80 - 100 dBuV
YLEISTÄ
Data liityntä RJ45
Tuloliittimet 8 tai 16 kpl F-female 75 ohm
Lähtöliitiimet F-female 75 ohm
Virrankulutus 230VAC/70W
Mitat  W*H*D 42mm*480mm*253mm
Asennus 19” systemiin tai suoraa seinälle

This  symbol on the product or on its packing means that within the European Union the product must be 
taken to separate collection at the product-end-of life.

Do not dispose of these products as unsorted municipal waste.

Fore more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact 
your local city office, your house disposal service or the shop where you purchased the product.
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