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 راه اندازی دریافت ماهواره ای

پسساز رزه از اسس، رریزفه ماسسازهسسم ز هازفهزرهسسما ز

زح،وفزچهمهزتمزبیسازثمایهزکمهلزه زشزف.

زفه ماازهم ز هاز رزبهزطزهزهعمزلزفهزاضسمرزبسمرزو

فهزهکمنز سم  زکسهزفهز نزف س،زشسبم زبسهز  سممنز

هزاقیاز هیززه زبمشس،.زبخیس زاز هسلزوجزفزف هفز

اس،زکهزبخزفه ماازهم ز هاز رزتمثیخزگذ ها،زابمهتز 

ز ر:ز میتممنز مرزبلن،یزفهیتمنیزتس، یلز ککتخ کس 

زوز بزوز ز .

 فهزحمک زکهزپیچزتنظیمزفهزحمکازچسبی،ازبهز

(زAپم ینز)ز–ب،اهزقخ هزف هفزفکمهزرزه  از

ه زبهزه،تزفوزثمایهزاگمازف شتهزوز سسازه سمز

 مئی،.ام

 اقخبهزرزثمایهزشممهزبهزگزاهزیز  س،زگتساز

کسسهز اتهسسمرز نزامسسم هزف نسس،ازرزاتی سسهزرز

 یخ نزفه مااز سیگنملزبسهزهس،تزفوزثمایسهز

قسخ هزهس زگیسخف.ززRXبمش،یزوز سسازهورز

فه مااز سیگنملزفهز  سنزکهظسهزشسخو زهس ز

 شزف.

 سسماازه زفهزحسسمکت زبگیخ سس،زکسسهز رزبسس،اتمنز 

هزامصسسلهزف شسستهزبمشسس،زوزصسسبههزرز نزهوزبسس

امسسم  زبسس،ونزهسسماززوزبسسمرز رز  سسممنزبمشسس،.ز

بهتخ نزحمکازوضعیت ز  ازکسهزصسبههزرز

 ماازهستقیممزهوزبهزبمالزبمشس،زوزاسسبازبسهز

   ممنزر و هزا، شتهزبمش،.ز

 پاز رز کزاملیمتزبهزهورزه ما زهزاقیساز

 هیزیزاقخبسهزرزثمایسهزشسممهزبسهزطسزهرزهس ز

ز"OK"گخففزکهز اتهمرز نزاتمنزف ن،ازرز

 بمش،.

 هتزهزاقیاز هیززابزفنزاملیسمتزبسهزفهزصز

هورزه ما یزاقخبهزرزثمایهزشسممهزبسهزطسزهرز

هسس زگسسخففزکسسهز اتهسسمرز نزاتسسمنزف نسس،ازرز

"NO"بمش،.ز 

 پاز رزفوزثمایهزپاز رزامم هزاتم جزفه مااز

 سسیگنملیزاملکسسخفزهعمسسزلز سسمااز رز سسخز

 گخاتهزه زشزف.

 نزاملزاخ  نس،زفه ماساز زسمر نزهسم ز هاز  

  رزه زتکمیلزه زکن،.

 چک کردن نتایج دریافت ماهواره ای

الرمزبهزذکخز  ازکهزاتم جزفه ماازهسم ز هاز رزبسهز

ه،تزچهلزوز تاز ماازپساز رز یسخ نزتس  ز

بخ رزفه مااز یگنملزهم ز هازفهزحماظهزذییخازهس ز

شسسزف.زچنما سسهزبسسیهز رزچهسسلزوز تسساز سسمااز رز

 یخ نزتس  زبسخ رزفه ماساز سیگنملزهسم ز هاز رز

رزفه ماازهم ز هازبسهزصسزهتززگذشتهزبمش،یزاتی ه

"NO"بهزامم هزفهزیز  ،ز ه،؛زحت ز گخز یخ نزز

زفه ماازهزاقیاز هیززبزفازبمش،.

 نگسسممزچسسکزکسسخفنزاتسسم جزفه ماسسازهسسم ز هاز ریز

 اتهمرزاقخبهزرزثمایهزشممهزبسهزانسز نزاتسماگخزاتسم جز

زاملزه زامم ،.

 فهزحمک زکهزپیچزتنظیمزفهزحمکازچسبی،ازبهز

(زAپم ینز)ز–هزرزه  ازب،اهزقخ هزف هفزفکم

 ه زاتمهزف فازوزه مزاممئی،.

اقخبهزرزثمایهزشسممهزشسخو زبسهزگسخف زکسخفازبسهز

قخ هزهس زگیسخفززOKاهزرزکهز اتهمرز نز مزهورز

کهزاتمنزف ن،ازرزفه ماسازبسهزهورزه سما زهزاس ز

قخ هزه زگیخفزکهزاتمنزف ن،اززNOبزفازوز مزهورز

 رزفه ماازبهزهورزه ما زامهزا زه زبمش،.

 ز–رزه  اززفکمه(پم ینزAزه زاتمهزف فازوز)

ه سسمزاممئیسس،زتسسمزبسسهزاملکسسخفزاخهسسملز سسمااز

 بمرگخف ،.

دستتتورالل ر ری تتت ک تتت   رفتتت   تت  

 موقلیت صفر

فهزصزهتزبخورزاملکخفزامفه ازوززیسخزاخهسملز سمز

 ا ممزشمهژزه ،فزکمهلزپاز رزیسمک زشس،نزکمهسلز

بمتخریزالرمز  از کزبمهزه سسازکلس زوزهاستنزبسهز

ز ا ممزشزف.زهزقعیازصبخ

 بت، زپیچزتنظیمزه زبهزهیز نزفوزفهجسهزبیسخونز 

 بکتی،.

 ز–فکمهز مرزه  از(پم ینزAزوزه  ساز)–ز

(زه زبهزطزهز مزهمنزبهزهس،تز سهزتسمزBبمالز)

چهمهزثمایهزاتمهزف فازوزاگمازف ه س،زوز سساز

ه مزکنی،.زاقخبسهزرزفقیقسهزشسممهزشسخو زبسهز

گخف زکخفازوزهورزهزقعیازصبخزتعخ س ز

هزقخ هزه زگیخف؛زاقخبهزرزثمایهزش،ازفهزحماظ

شسسممهزهورز سسملزکبیسسسهزرزپم سسهزرزذییسسخاز

ز24ش،ازفهزحماظسهزقسخ هزگخاتسهزوزاقخبسهزرز

 ماتهیزاتماگخزاملکخفزوزتمه خزبهزاتسماهزرز

 ا ممزهزا زه سازکل زشسخو زبسهزگسخف ز

 یز  ن،زامزف.

 وزز1وزز31تمزرهما زکسهزاتسماگخزتسمه خزهیسمنز

زهورزصسسسبههزرز9:00اتسسسماگخزاملکسسسخفز)

(زه زاتسمنزف س،یزSundayر خ ن(ز کتنبهز)

پیچزتنظیمزه زبهزصزهتز ماازگسخفز سمزپسمفز

  ماازگخفزبسی مای،.

 ز–فکمهزرزه  از(پمئینزAزه زاتمهزف فازوز)

ه مزاممئی،.زاقخبهزرز ماازشسممهزبسهزاتسماهز

رز  نکهز  سنزاقخبسهزبسخ رزقسخ هزگسخاتنزفهز

تنظیمسسمتزهزقعیسسازصسسبخز هسسمفاز  سسازبسسهز

 حخکازیز  ،زامزف. ه ه زشخو زبهز

 پیچزتنظیمزه زجهازتنظسیمزامسزفنزاقخبسهزرز

ز24وزاقخبسسهزرزز12:00 سسماازشسسممهزهورز

هورزصسبههزرزر سخ ن(زهورزز3:00 ماتهز)

 ماتهزوزاقخبهزز24بسی مای،.زاکته:زاتماگخزز24

رز سسماازشسسممهز مم نسسگزبسسمز گسس، گخز

 حخکازه زکنن،.

 ز–فکمهزرزه  از(پمئینزAزه زاتمهزف فازوز)

اقخبهزرزفقیقهزشسممهزبسهزاتسماهزرزه مزکنی،.ز

  نکهزاقخبهز مرزفقیقهزشسممهزوزثمایسهزشسممهز

 سسمز کنسسزنزتنظسسیمزیز  نسس،زشسس،زبسسهز ه هسس ز

 شخو زبهزحخکازیز  ،زامزف.

 پیچزتنظیمزه زجهازتنظیمزامزفنزاقخبهز مرز

ز12:00فقیقسسسهزشسسسممهزوزثمایسسسهزشسسسممهزهورز

 بسی مای،.

 پیچزتنظیمزه زبسهزهیسز نزفوزفهجسهزبسهزف یسلز

  ی،.اتمهزف

  سسنزکسسمهزاخ  نسس،زه سسسازکلسس زوزقسسخ هزگسسخاتنزفهز

وضسعیازصسبخزه زتکمیسلزهس زامم س،.ز کنسزنزهسس ز

 بم سازرهمنزوزتقز مزه زتنظیمزاممئی،.

 تنظیم زمان   تقویم دائ ت

 پیچزتنظسیمزه زبسهزهیسز نز سکزفهجسهزبیسخونز

بکتی،.زاقخبهزرزثمایهزشممهزبخ رزاتمنزف فنز

هنطقسهزرزرهسما زکسسهزفهزحسملزحمضسخزاعسسملز

  ازشخو زبهزگخف زه زامم ،. 

 فهزصزهتزایمریزبخ رزبسخفنزاقخبسهزرزثمایسهز

شممهزهورزشسهخزازف سکزههسلزیسزفزپسیچز

ز9:00تنظسسیمزه زبسی مایسس،.زاتسسماگخزاملکسسخفز)

هورزصسسبههزرزر سسخ ن(زبسسخ رزاتسسمنزف فنز

(زSMTتنظیممتزکنزا ز سماازتمبسستما ز)

کهزفهزحماظهزذییخازشس،از  سازشسخو زبسهز

فقیقسهزشسممهزوززگخف زکخفازوزاقخبسهز سمر

 ماازشممهزبخ رزتنظیمزرهسمنزتنظسیمزشس،از

بخ رزهنطقهزرزرهما ز اتخمبزش،ازشخو زبسهز

 گخف زه زامم ن،.



 ز–فکمهزرزه  از(پمئینزAزه زبخ رزهوشنز)

(زکسسخفنز سسماازOFFوززONوزیسسمهز ز)

تمبسسسستما ز مسسسماطزهزکسسسهزتز سسس زاتسسسماگخز

هورزصسسسبههزرزر سسسخ ن(زز9:00املکسسسخفز)

ف فازوزه سسمززامسسم هزف فازشسس،از  سسازاتسسمه

 کنی،.

 پیچزتنظیمزه ز کزفهجهزرزف گسخزبسهزبیسخونز

بکتسسی،.زاقخبسسهزرزثمایسسهزشسسممهزشسسخو زبسسهز

ز30گخف زامسزفازوزهورزوضسعیازثمایسهزرز

قخ هزه زگیخفزوزاتماگخزاملکسخفزشسخو زبسهز

گخف زکخفازوزهورزهوررز رز بتهزکسهزفهز

حسملزحمضسخزفهزحماظسهزذییسخازشس،از  سساز

 قخ هزه زگیخف.

 پز–فکمهزرزه  از(مئینزAزه زاتمهزف فازوز)

ه مزکنیس،.زاقخبسهزرزثمایسهزشسممهزشسخو زبسهز

قخ هزه زگیسخفزز12:00گخف زکخفازوزهورز

نزوزاقخبهزرزفقیقهزشممهزبهزاتماهزرز  نکهز  

اقخبهز مز کنزنزتنظیمزیز  ،زش،زبهز ه ه ز

 شخو زبهزحخکازیز  ،زامزف.

 پیچزتنظیمزه زبهزصزهتز ماازگسخفز سمزپسمفز

تسمز سماازکنسزا زه زز ماازگسخفزبسی مایس،

ز24تنظیمزاممئی،.زحتممزبهزوضسعیازاقخبسهزرز

هورزصبههزرزر سخ ن(زتزجسهزز3:00 ماتهز)

بسزفنززPM سمززAMاممئی،زتمزهطمئنزشز ،ز

 رهمنزه زبهزفه ت زتنظیمزکخفاز  ،.

 ز–فکمهزرزه  ازز(پسمئینزAزه زاتسمهزف فاز)

هورزز9:00وزه سسمزکنیسس،.زاتسسماگخزاملکسسخفز)

نزف فنزا،فزهورزصبههزرزر خ ن(زبخ رزاتم

همازکهز مز کنزنزتنظیمزه زشزفزبهزاقس زوز

 جلززحخکازیز  ،زکخف.

 بخ رزتنظیمزا،فزهورزهسمایزپسیچزتنظسیمزه زفهز

جهسساز سسماازگسسخفز سسمزپسسمفز سسماازگسسخفز

بسی مایسس،.زاکتسسه:زاتسسماگخزاملکسسخفزپسسنجزفوهز

 کمهلزبخ رز خزتغییخزتمه خزه زگخفف.

 ز–فکمهزرزه  از(پمئینزAزه زاتمهزف فازوز)

کنی،.زاقخبهزرزثمایهزشممهزبسخ رزامسم هززه م

وضعیاز ملزکبیسهزرزکنزا زکهزفهزحماظهز

 تنظیمزش،از  ازشخو زبهزگخف زه زکن،.

 پیچزتنظیمزه زبخ رزتنظیمزهسمازوز سملزکبیسسهز

بسی مای،.ز خزشمیصز ماازاتمنزف نس،ازرز

ا،فزهماز ملزبزفاز خزشمیصز سماازوز سخز

 سسکز رز سسهزشسسمیصزفقیقسسهزرزر سسخزاتسسمنز

زرز ملزکبیسهزه زبمشن،.ف ن،از

 

 پمئینزه زاتمهزف فازوزه سمزز–فکمهزرزه  از

هورزصسبههزز9:00کنی،.ز.زاتماگخزاملکخفز)

رزر خ ن(زبهزاتسماهزرز  نکسهزهورز بتسهز سمز

 کنزنزتنظیمزیز  ،زش،زبهز ه ه زشخو زبسهز

 حخکازیز  ،زامزف.

 بخ رزتنظیمزهورزکنزا ز بتهیزپسیچزتنظسیمزه ز

 سماازگسخفزفهزجهاز ماازگسخفز سمزپسمفز

 بسی مای،.

 ز–فکمهزرزه  از(پمئینزAزه زاتمهزف فازوز)

ه مزکنیس،.زاقخبسهزرزثمایسهزشسممهزشسخو زبسهز

قسخ هزز12:00گخف زکخفازوزهورزوضسعیاز

ه زگیخف؛زوزاقخبهزرزفقیقهزشسممهززبسهزاتسماهز

رز  نکهزفقیقهز مز کنزنزتنظیمزیز  س،زشس،ز

 بهز ه ه زشخو زبهزحخکازیز  ،زامزف.

   سخرزش،ازطس زتنظسیمززبخ رزتصهیحزفقم 

تقز مزوزهورز بتهیزپیچزتنظیمزه زبسهزصسزهتز

  ماازگخفز مزپمفز ماازگخفزبسی مای،

 پیچزتنظیمزه زبسهزهیسز نزفوزفهجسهزبسهزف یسلز

 اتمهزف ی،.

 تنظیم ساعت تا  تانت

ز یگنملزرهمنزهم ز هاز رزفهزبخگیخا،ازرز ط اسمت

الرمزبسسخ رزتنظسسیمزیزفکسسمهز سسماازتمبسسستما زکسسهز

هزهنطقهزرزشسممزهام سازشسزفیزامس زهمکنز  ازف

بمش،.ز ماازتمبستما زه زبم سازبهزصسزهتزف ست ز

زبخ رز خزهنطقهزرزرهما زتنظیمزگخفف.

 پیچزتنظیمزه ز کزفهجسهزبسهزبیسخونزبکتسی،.ز

اقخبهزرزثمایهزشممهزبخ رزاتسمنزف فنزهنطقسهز

رزرهسسما زکسسهزفهزحسسملزحمضسسخزاعسسملز  سساز

شخو زبهزگخف زامسزفازوزاتسماگخزاملکسخفز

ورزصسسبههزرزر سسخ ن(زبسسخ رزاتسسمنزهز9:00)

(زOFF سسمززONف فنزهوشسسنز سسمزیسسمهز ز)

بسسزفنز سسماازتمبسسستما زفهزحسسملزحمضسسخزبسسهز

 حخکازفهزه ز  ،.

 بسسخ رزهوشسسنز سسمزیسسمهز زکسسخفنز سسمااز

(زه زAپسسمئینز)ز–تمبسسستما زفکمسسهزرزه  سساز

 اتمهزف فازوزه مزاممئی،.

 فهزصزهتزایمرزبمزپی ما،نزپسیچزتنظسیمزهورز

اتسسهزوز سسماازهنظقسسهزرزرهسسما زف گسسخرزه

تمبسسستما زه زبسسهزاهسسزرزکسسهزفهزگسسممزپیتسسینز

 تزضیحزف فازش،زتنظیمزاممئی،.

 پساز رزتنظسیمز سماازتمبسستما زبسخ رزچنسس،ز

هنطقسسهزرزرهسسما یزهطمسسئنزشسسز ،زکسسهزپسسیچز

تنظسسسیمزه زچخیماسسس،ازوزتنظیمسسسمتزه زهورز

هنطقسهزرزرهسما زازف سکزههسلزیسزفزقسسخ هز

 ف فاز  ،.

 پسسیچزتنظیمسسمتزه زبسسهزهیسسز نز سسکزفهجسسهزبسسهز

 ف یلزاتمهزف ی،.

 چک کردن یا تغییر منطق  ی زمانت

 ز–فکمهزرزه  از(بسمالزBزه زاتسمهزف فازوز)

ه مزکنی،.زاقخبهزرزثمایسهزشسممهزبسخ رزاتسمنز

ف فنزشهخز اتخمبزش،ازرزکنزا زوزاتسماگخز

هورزصبههزرزر خ ن(زبخ رزز9:00املکخفز)

اتمنزف فنزتنظیممتزکنزا ز ماازتمبسستما ز

 امم ن،.شخو زبهزگخف زه ز

 بخ رزحخکازف فنزاقخبهزرزثمایسهزشسممهزبسهز

هنطقسسهزرزز26هنظسسزهزاتسسمنزف فنز کسس ز رز

رهما زکسهزقصس،زف ه س،زامسم هزف فازشسزفیز

پسسیچزتنظسسیمزه زبسی مایسس،.زاقخبسسهز سسمرزفقیقسسهز

شسسممهزوز سسماازشسسممهزشسسخو زبسسهزحخکسساز

کخفازوزهورزرهمنزتنظیمزشس،ازبسخ رزهنطقسهز

نزرزرهما ز اتخمب زقخ هزه زگیخاس،؛ز م نسی

هورزصسسسبههزرزز9:00اتسسسماگخزاملکسسسخفز)

ر خ ن(زبسخ رزاتسمنزف فنزتنظیمسمتزکنسزا ز

 ماازتمبستما زکهزفهزحماظسهزذییسخازشس،از

   ازشخو زبهزگخف زه زکن،.

 فهزصزهتزایسمریزبسخ رزیسمهز ز سمزهوشسنز

کخفنزتنظیمسمتز سماازتمبسستما زفکمسهزرز

(زه زاتسسمهزف فازوزه سسمزAپسسمئینز)ز–ه  سساز

 کنی،.

 هجسسهزبسسهزف یسسلزاتسسمهزپسسیچزتنظسسیمزه ز سسکزف

 ف ی،.

بخ رز ط  ز رزف تزه کعملز ضما زبسخ رز  ستبمفاز رز

Satellite Wave-Airبسسهزه  نمسسمرزکسسمهبخرزز

کمهسسلز سسمزبسسهزبخسسهزپتسستیبما زانسس زوبسسسم ازهسسمزفهز

ز فهسزر خزهخ جعهزاممئی،:ز
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