
คู่มือการใช้งาน
กล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
PEA รุ่น HB 7892

- ส่วนประกอบของอุปกรณ์
- การต่อใช้งาน
- ปุ่มท างานรีโมท
- การเริ่มต้นใช้งาน
- การเลือกช่องรายการ และ การเลือกระบบเสียง
- การเลือกปรับเปล่ียนช่องรายการ ทีวี และ วิทยุ
- การคืนค่าโรงงาน
- การค้นหาช่องรายการ
- การจัดการช่องรายการ
- การโอนถ่ายข้อมูลจาก กล่องรับสัญญาณ เข้า USB 
- การโอนถ่ายข้อมูลจาก USB เข้าที่ กล่องรับสัญญาณ
- เมนูการตั้งค่า เบื้องต้น 
- การใช้งาน ในการรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
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ช่องต่อสาย RCA/AV ( ส าหรับทีวี ไม่มี ช่องต่อง HDMI )

อุปกรณ์เสริม)

6.

2.

3.

4.

5.

1.

7.

1. กล่องรับสัญญาณ จ านวน 1 ตัว
2. อุปกรณ์จ่ายไฟ 12 VDC จ านวน 1 ตัว
3. ตัวรับสัญญาณสัญญาณ รีโมท จ านวน 1 ตัว
4. เทปกาว 2 หน้า ส าหรับติดตัวรับสัญญาณรีโมท จ านวน 1 ชิ้น
5. สาย HDMI จ านวน 1 เส้น
6. รีโมทรับสัญญาณ จ านวน 1 อัน
7. ถ่านขนาด 3A จ านวน 2 ก้อน

RF IN DVB-T/T2

HDMI USB POWER 12 VDC

หน้า 1

ส่วนประกอบชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดิจิทัลทีวี



การ ต่อใช้งาน กล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี PEA รุ่น HB 7892

1.ต่อสายน าสัญญาณ RG-6 หรือ สาย PAL เข้ากับกล่องรับสัญญาณ DVB-T2
1.1 พร้อมต่อ อุปกรณฺรับสัญญาณรีโมท และ รีโมทให้เรียบร้อย

HDMI AV

แบบที่ 1 AV

แบบที่ 2 HDMI

2.ต่อสายรับสัญญาณภาพจากกล่อง DVB-T2 เข้าเครื่องรับสัญญาณทีวี
2.1 ถ้าเป็นเคร่ืองรับสัญญาณ ทีวี แบบที่ 1 ให้ ใช้ช่องรับสัญญาณ แบบ AV
2.2 ถ้าเป็นเคร่ืองรับสัญญาณ ทีวี แบบที่ 2 ให้ ใช้ช่องรับสัญญาณ แบบ HDMI

แล้ว กด เลือกสัญญาณขาเข้าที่เครื่องรับสัญญาณทีวีให้ตรงกับช่องที่ต่อใช้งาน
3.เสียบปล๊ัก อุปกรณ์จ่ายไฟ 12 VDC ให้กับกล่องรับรับสัญญาณ DVB-T2
เพ่ือเริ่มการใช้งานรับชมผ่าน กล่องรับสัญญาณ DVB-T2

หน้า 2

1.
1.1

3.

2.1

2.2



การใช้งาน รีโมท กล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี PEA รุ่น HB 7892

ปิด-เปิด กล่องรับสัญญาณ DVB-T2

หน้า 3

ปุ่ม Learning สามารถ เรียนรู้ปุ่มรีโมท ได้ 4 ปุ่ม โดย กดSET ค้างไว้ 
รอ 3 วินาที ไฟสีแดง ที่ปุ่มสีขาว ติดสว่าง จากนั่นกดปุ่มที่ต้องการเรียนรู้ 
ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเรียนรู้ปุ่มลดเสียง ให้กดปุ่มลดเสียง  ไฟสีแดง 
ที่ปุ่มสีขาว จะกระพริบ ต่อเนื่อง 
ให้ น ารีโมทตัวที่ต้องการ เรียนรู้ (เช่นรีโมททีวี) ให้กดปุ่มลดเสียง ส่องมาที่
ตัวรับรีโมท ไฟสีแดง ที่ปุ่มสีขาว จะกระพริบ แสดงว่า เรียนรู้เรียบร้อยแล้ว
และ สามารถท าได้ถึง 4 ปุ่ม เมื่อเสร็จแล้วให้ กด ปุ่ม SET เพื่อจบขั้นตอน

F3 – การเลือกระบบการรับสัญญาณ ทีวี หรือ วิทยุ

F4 – การเลือกระบบ เสียง 2 ภาษา

i – ตรวจสอบระดับค่าสัญญาณ

+ VOL – เพิ่มระดับเสียง

+ CH – เปล่ียนช่องรายการ

– ปิดเสียง

0-9 – เลือกด าลับช่องรายการ

เมนูการต้ังค่า



การใช้งาน ตั้งค่าครั้งแรก กล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี PEA รุ่น HB 7892

หน้า 4

เมื่อเปิดกล่องรับสัญญาณดิจิทัล เริ่มต้นครั้งแรก

เลือก ความต้องการ ของระบบแล้วกดปุ่ม ตกลง เพื่อค้นหาช่องรายการแบบอัตโนมัติ

การค้นหาช่องรายการเสร็จสมบูรณ์ กด ใช่ ปุ่ม O.K ที่ รีโมท 

ก าลังค้นหาช่องรายการ



การใช้งาน ตั้งค่า กล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี PEA รุ่น HB 7892

หน้า 5

การรับชมสามารถ กด หมายเลขที่ ต้องการ หรือ กด ปุ่ม O.K เพื่อเลือกช่องรายการที่ต้องการ 
และ กด ปุ่ม O.K อีกคร้ังเพื่อรับชมช่องรายการที่ต้องการ

F4 – การเลือกระบบ เสียง 2 ภาษา ( ช่องหนัง กลุ่ม CSAT ) 

ภาษาต้นฉบับ

ภาษาไทย



การใช้งาน ตั้งค่า กล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี PEA รุ่น HB 7892

หน้า 6

F4 – การเลือกระบบ เสียง 2 ภาษา ( ช่องรายการที่มี ระบบเสียง 2 ภาษา )
ช่องรายการล าดับ 1-36 

– ตรวจสอบระดับค่าสัญญาณ เพื่อดูว่า สัญญาณอยู่ในระดับที่สามารถรับชมได้
หรือไม่ กรณีสัญญาณ ต่ า จะไม่สามารถรับสัญญาณได้ ให้ตรวจสอบเบ้ืองต้น การเช่ือมต่อ
ต่างๆสายน าสัญญาณช ารุด จุดต่อ สายหลุด หลวม การลัดวงจร เป็นต้น ( หน้า 20 )



การใช้งาน ตั้งค่า กล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี PEA รุ่น HB 7892

หน้า 7

F3 – การเลือกระบบการรับสัญญาณ ทีวี / วิทยุ



การใช้งาน ตั้งค่า กล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี PEA รุ่น HB 7892

หน้า 8

การคืนค่าโรงงานเพื่อเริ่มต้นการตั้งค่าใหม่



1.
2.

1.

2.

หน้า 9

การใช้งาน ตั้งค่า กล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี PEA รุ่น HB 7892

การค้นหาสัญญาณ
1. การติดต้ัง
2. LCN *เปิด*>
3. DVBT ค้นหาอัตโนมัติ กด ค้นหา
4. กด ใช่ เมื่อค้นหา เรียบร้อย

การค้นหาช่องรายการ



หน้า 10

การใช้งาน ตั้งค่า กล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี PEA รุ่น HB 7892

การจัดเรียง ย้าย ลบ ช่องรายการ 

การก าหนดการต้ังค่า 
F1 ล๊อค
F2 ข้าม
F3 ย้าย
F4 แก้ไขช่อง              *** เมื่อต้ังค่าเรียบร้อยแล้ว กด            เพื่อบันทึกการต้ังค่า กด ใช่ **



หน้า 11

การใช้งาน ตั้งค่า กล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี PEA รุ่น HB 7892

การจัดเรียง ย้าย ลบ ช่องรายการ 

การก าหนดการต้ังค่า 
F1 ล๊อค
F2 ข้าม
F3 ย้าย
F4 แก้ไขช่อง              *** เมื่อต้ังค่าเรียบร้อยแล้ว กด            เพื่อบันทึกการต้ังค่า กด ใช่ **



หน้า 12

การใช้งาน ตั้งค่า กล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี PEA รุ่น HB 7892

การ บึกทึก ข้อมูลการตั้งค่าของกล่องรับสัญญาณ ใส่ใน USB

1. เลือกปรับปรุงโดย USB

เสียบ USB เข้าไปในช่อง



หน้า 13

การใช้งาน ตั้งค่า กล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี PEA รุ่น HB 7892

3. เล่ือนมาที่ต าแหน่ง ** เร่ิม **  กดปุ่ม F1 ย้ าๆ             จนขึ้น *** ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ** 
เป็นการแล้วเสร็จ                   

การ บึกทึก ข้อมูลการตั้งค่าของกล่องรับสัญญาณ ใส่ใน USB



หน้า 14

การใช้งาน ตั้งค่า กล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี PEA รุ่น HB 7892

การ โหลด ข้อมูลการตั้งค่าจาก USB เข้าไปกล่องรับสัญญาณ

1. เลือกปรับปรุงโดย USB

เสียบ USB เข้าไปในช่อง



หน้า 15

การใช้งาน ตั้งค่า กล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี PEA รุ่น HB 7892

การ โหลด ข้อมูลการตั้งค่าจาก USB เข้าไปกล่องรับสัญญาณ

1. เลือก ไฟล์ ที่ต้องการ ที่ได้จาก การ บึกทึก ข้อมูลการต้ังค่าของกล่องรับสัญญาณ ใส่ใน USB
2. กด ** ใช่ ** เพื่อการ ท าการ โอนถ่ายข้อมูล จาก USB ลงไปที่เคร่ืองรับสัญญาณ
3. รอจอกว่า แล้วเสร็จ เคร่ืองจะเร่ิมการท างานใหม่อีกคร้ัง 
*** ห้ามถอด USB เด็ดขาด เมื่อท าการ โอนถ่ายข้อมูล ** อาจจะท าให้เคร่ืองเสียหายได้



หน้า 16

การใช้งาน ตั้งค่า กล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี PEA รุ่น HB 7892

การ ตั้งค่า พื้นฐานต่างๆ 

กรณีเคร่ืองติดรหัสผ่านให้ กด ดังนี้
การใส่รหัสผ่าน  ** 0000 ** 
การใส่รหัสผ่าน  ** 1234  **

กรณดีงัต่อไปนีไ้ม่อยู่ภายใต้เง่ือนไขรับประกนั และไม่สามารถส่งสินค้าเคลมได้
- สินคา้ท่ีช ารุดเสียหายเน่ืองจากมีการแกไ้ขดดัแปลง ซ่อมหรือโยกยา้ยช้ินส่วนใดๆ ของสินคา้ 
ไหม ้แตก หรือ หกั
- สินคา้ท่ีถูกน าไปใชอ้ยา่งผิดวิธี หรือ ดว้ยความประมาท หรือเกดิจากการเคล่ือนยา้ย อุบตัิเหตุ 
สารเคมี เป็นตน้
- *สินคา้ช ารุดเสียหาย เน่ืองจากภยัธรรมชาติ เช่น พาย ุน ้ าท่วม ไฟไหม ้หรือฟ้าผ่า
- สินคา้ช ารุดเสียหาย เน่ืองมาจากสัตว ์หรือแมลง เช่น หนู มด แมลงต่าง ๆ
- สินคา้หมดระยะเวลารับประกนั 



การต่อใช้งานในห้องพักการต่อใช้งานในห้องพัก

หมายเหตุ
การใช้สายสัญญาณคุณภาพต่ า
มีผลต่อการรับสัญญาณได้ไม่ดี 

1. น าสายสัญญาณต่อเข้ากับ BOX TV
ตามรูป เข้ากับช่องรับสัญญาณ RF TV

2. ท าการค้นหาสัญญาณแบบอัตโนมัติที่เคร่ืองรับสัญญาณ
โทรทัศน์ดิจิตอล หรือ กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี
ระบบ DVB-T2 เท่านั่น หมายถึง ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน

หน้า 17
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อุปกรณ์เสริม)
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