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Multi Q16, toplu konut, turizm tesisleri gibi yerleşim alanlarında mevcut bulunan veya yeni oluşturulacak çok aboneli yayın dağıtım 

şebekelerinde, tek merkezden alınan uydu TV yayınlarının her abone tarafından dijital yayın teknolojilerine uygun yüksek çözünür-

lük ve kapasitede TV formatında izlenmesine olanak sağlar. 

Multi Q16 profesyonel uygulamalar için gelişmiş bir ana merkez yayın sistemi olup, 16 uydu transponderinden (DVB-S/S2) alınan 

yayınların 16 QAM (DVB-C) kanalından verilmesini sağlayarak tek bir kompakt sistemde yüzlerce kanalın dağıtımını olanaklı kılar. 

16 kanal DVB-S/S2 Alıcı ve DVB-C Modülatör 

16 farkı uydu frekansını 16 farklı QAM kanal 

çıkışından vermeyi sağlayan ultra kompakt çö-

züm. 

LCN (Merkezden Kanal Sıralama ) 

Tüm televizyonlarda istenen tematik sıralamada, 

eş sırada yayın izleme.   

Yedekli Güç Kaynağı 

Multi Q16R modelinde sunulan yedek güç 

kaynağı sayesinde birincil güç kaynağı arızalansa 

bile ikinci güç kaynağı devreye girerek sistemin 

kesintisiz çalışması güvence altına alınır. 

Kolay Programlama 

Sistemin tüm parametreleri cihaz yazılımı ile 

kolay ve hızlı bir şekilde programlanabilir. Yapı-

lan ayarlar dışarı/içeri aktar fonksiyonları ile kay-

dedilip kopyalanabilir.  

Ayrıca yazılım ara yüzü üzerinden anlık olarak 

sistem parametreleri takip edilebilir, cihaz sıcak-

lığı ve çıkış kanallarının yoğunluğu okunabilir. 

 

SAT/IF Girişleri   
Giriş Sayısı (LNB veya Multiswitch girişi) 16 x DVB-S/S2 Girişi 
Giriş Frekansı 950 - 2150 MHz 
Giriş Seviyesi 44-84 dBμV 
LNB Besleme DiSEqC  max. 2x250 mA, 13 V/18 V, 22 kHz   

RF Modülatör (QAM)   
Modül Sayısı 1 RF çıkış üzerinden 16 QAM buketi 
Çıkış Frekansı 47-862 MHz 
RF Çıkış seviyesi 90 dBuV (typ.) 
QAM Tipi 16QAM / 32QAM / 64QAM / 128QAM / 256QAM 
RF Çıkış Seviye Ayarı 15…0 dB 
Yansıma ≥  14 dB 
MER > 42 dB 

Genel Özellikler   
Programlama Ethernet üzerinden yerinde PC ile 
Mekanik Yapı Duvar tipi kasa, 372x136x68 mm  
Çalışma Ortam Sıcaklığı -10 C° … 50 C° 
Şebeke Beslemesi 190-250 VAC, 50-60 Hz 
Güç Tüketimi 30 Watt 

Dijital Headend 

QAM Transmodülatör 
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Cihaz Kutusunun İçeriği 

Multi Q16 cihazının kutusunu açınız ve aşağıda yazılanların, kutunun içinde olduğundan emin olunuz: 

 

 Multi Q16 (1 adet), 

 Kullanım Kılavuzu (1 adet), 

 Ethernet Kablosu (çapraz yapıda-crossover cable) (1 adet) 
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UYARILAR 

Lütfen cihazınızı çalıştırmadan önce aşağıdaki güvenlik uyarılarını gözden geçirin. 

 Elektrik Çarpmasından Korunma Önlemleri  Nemden Kaçının 

Cihaza güç vermeden önce elektrik hattınızın topraklamasını ve ko-

nektörleri iyice gözden geçirin. Bütün güç konektörlerinin topraklı 

türden olduğundan emin olun. Cihaz uzun bir süre kullanılmayacak 

ise, elektrik şebekesinden bağlantısını kesin. 

 Aşağıdaki hallerde cihazın fişini elektrik prizinden ayırın: 

 1. Elektrik kablosunda veya fişinde hasar varsa, 

2. Cihaz ıslandıysa veya kasanın içi nemlendiyse, 

3. Yağmur veya suya maruz kaldıysa, 

4. Cihaz düşürüldüyse ve hasarlandıysa, 

5. Cihazda bir biçimsizlik veya normal dışı bir durum fark ederse-
niz. 

Bu cihazı yüksek nemli bir ortamda kullanmayın. 

 İstiflemeyin 

Fazla sayıda cihazı aralıksız biçimde yerleştirmeyin. Havalandırma 

sağlayın. 

 Çıplak Elle Dokunmayın 

Uzun süredir çalışan cihaza çıplak elle dokunmayın; çok sıcak ola-

bilir. 

 Genel Uyarılar 

1. Kullanmaya başlamadan önce mutlaka Kullanım Kılavuzunu baş-
tan sona okuyun. 

2. Bu cihazı sabit olmayan bir destek üzerine yerleştirmeyin. 

3. Cihazın üzerine, havalandırma deliklerini kapatacak biçimde bir 
cisim koymayın. 

4. Cihazın üzerine, yanına veya yakınına radyoaktif bir cisim koyma-
yın. 

5. Cihaz çalıştığı sürece, çalışma ortamının havalandırılmasını sağla-
yın. 

6. Onarımın ardından, cihazı yeniden çalıştırmadan önce servis 
yetkilisinden, yeniden çalıştırmanın güvenli olduğuna dair onay alın. 

 Cihazın İçini Açmayın 

Üretici tarafından yetkilendirilmedikçe: 

1. Cihazın kasasını açmayın, 

2. Arızalı cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın. 

 Ayrıca, yetkiniz olsa dahi onarım için üretici tarafından onaylanmamış 

yedek parça kullanmayın. 

 ！ 

Güvenlik Uyarıları 

1. Multi Q16  havalandırmalı bir ortamda ve ısı kaynaklarından uzak bir konumda çalıştırılmalıdır. Havalandırma ızgaraları 
herhangi bir cisimle kapatılmamalıdır. 

2. Elektrik çarpması tehlikesini önlemek maksadıyla cihazın kasasını açmayınız ve parçalarını ayırmayınız. Cihazın kasası-
nın açılması, aynı zamanda garantiyi de geçersiz kılar. 

3. Cihazın içine herhangi bir cisim sokmayınız, aksi takdirde hem elektrik çarpması tehlikesi doğar, hem de kısa devre du-
rumuna yol açılabilir ve yangın tehlikesi doğar. 

4. Giriş bağlantıları yapılırken gerekli topraklama önlemlerinin alındığından emin olunuz. 

5. Cihazın kasasını temizlerken yumuşak bir bez ve hassas temizleme sıvısı kullanınız. 

Multi Q16 
Dijital Headend 
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QAM Transmodülatör 
Multi Q16 

Öğe Adı Açıklama 

4 Polarizasyon Girişi 
Cihaz sadece  4 polarizasyon için ayrı ayrı çıkış veren ve merkezi sistemlerde kullanılması gereken Quattro 
LNB ile kullanılmalıdır. 4 polarizasyon girişine LNB’den gelen doğru kablolar takılarak 1 uydu merkezden 
dağıtıma hazır hale getirilir. 

Yardımcı Uydu Giriş Portları 

Cihaz normalde 4 polarizasyon girişi ile tek bir uyduyu çalıştıracak şekilde tasarlanmıştır. Fakat özel uygula-
malar için esneklik sunan yardımcı uydu giriş portlarında (AUX) harici bir uydunun 2 polarizasyonu da siste-
me entegre edilebilir. Bu polarizasyon sadece cihazın 9-16 QAM çıkış kanalları üzerinde çalışabildiği gibi ayı 
zamanda kullanılmaları durumunda bu 9-16 QAM çıkış kanalında 4 polarizasyon girişindeki diğer uyduların 
çalışmamasına neden olur. Dolayısıyla normal koşullarda yardımcı uydu giriş portlarının kullanılmaması ve 
75 ohm sonlandırıcı ile kapatılması önerilir. 

Ethernet Bağlantı Portu (LAN) 
Cihaz ile yazlım haberleşmesi bu bağlantı ile yapılır. PC ile olan bağlantı çapraz kablo (crossover cable) ara-
cılığı ile bu port kullanılarak yapılır. 

RF Çıkışı (OUT) 
16 adet alıcıdan gelen yayın, bu çıkış portunda 16 adet frekansa dizilerek, tek bir koaksiyel kablo ile çıkış 
alınır. 

Topraklama Bağlantısı Cihazın topraklanması için kullanılmaktadır ve kurulum esnasında bu bağlantı MUTLAKA yapılmalıdır. 

RF Loop Portu 
Birden fazla cihaz birlikte kullanılacaksa, bu cihazlardan dışarda harici bir splitter/combiner ile birleştirebile-
ceği gibi bu port üzerinden atlama yapılarak da birleştirilebilir. 

Reset Düğmesi 
Tüm ayarlar sıfırlanarak sıfırdan kurulum istenirse bu düğme yardımı ile cihaz fabrika ayarlarına döndürüle-
bilir. Bunu yapmak için cihaz kapalı konumdayken bu düğmeye basılı tutarak fişe takın ve tüm kanal LED 
göstergeleri yanana kadar bekleyin.  

Test Çıkışı 
Cihaz çalışır durumdayken ölçüm yapılmak istendiğinde bu port kullanılır. RF çıkış portundan 20 dB daha 
düşük değer verir. 

Kanal LED Göstergeleri 
16 çıkış kanalının çalışma durumuna dair bilgiler verir. Tüm ışıklar yeşil yanarken alıcı verici modüllerin ta-
mamının doğru çalıştığı bilgisi verilirken  kırmızı ışık hata uyarısı anlamındadır. Herhangi bir ışık yanmadığın-
da ise ilgili modülün pasif durumda olduğu anlaşılır. 

trobox™ 
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Kurulum Adımları 

 Giriş 

Kurulum Adımları - Donanım 

1. Multi Q16 cihazını ısıyı daha kolay yayması için duvara monte ediniz. 

2. 4 polarizasyon (alıcı ) girişlerine LNB’den gelen kabloları bağlayınız. Konnektörlerin uygun bir şekilde bağlandığından 

emin olunuz. Yardımcı uydu girişleri (AUX) kullanılmıyorsa bu girişleri 75 ohm sonlandırıcı ile kapatınız. 

3. Güç kablosunun fişini uygun gerilim ve akımda bir prize, bağlayın. Şayet model yedek güç kaynağı olan Multi Q16R ise 

ikinci güç kablosunu da prize bağlayınız. Cihazın güç kaynağında meydana gelecek herhangi bir arızada ikinci güç kay-

nağı devreye girerek sistemin kesintisiz olarak çalışmaya devam etmesini sağlayacaktır.  

4. Topraklama için bağlantıyı yapmayı unutmayın. 

5. Cihazınız bu aşamada donanımsal olarak çalışır durumdadır ve artık sistem ayarlarını yapmak için  bir sonraki aşama 

olan “kurulum adımları-yazılım” bölümüne geçebilirsiniz. 

 

Kurulum Adımları - Yazılım 

1. Multi Q16 kurulum ara yüzüne internet tarayıcınızın (Explorer, Firefox, Chrome) 

adres satırına 192.168.1.10 yazarak erişebilirsiniz. Bu IP adresini yazıp enter tuşu-

na bastıktan sonra tarayıcı ekranına kullanıcı giriş paneli gelmektedir. Bu panelde 

fabrika çıkışı olarak kullanıcı adı ve şifrenin her ikisi de “admin” olarak gelmekte-

dir. İsterseniz daha sonra bu kullanıcı giriş bilgilerini değiştirebilirsiniz. 

2. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra ara yüzde “ana karşılama panelini” 

göreceksiniz. Bu karşılama paneli tüm ayarların yapılacağı menülere erişimi sağladığı gibi cihazın mevcut çalışma duru-

muna ait bazı hızlı bilgileri de verir. Bu bölüme her zaman en üstte yer alan “Main” sekmesine tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Multi Q16 

Ana Karşılama Paneli 

Kullanıcı Giriş Paneli 

trobox™ 



Not: Ana karşılama panelinde cihazın içinde yer alan alıcı (demodulator), modülatör 

(modülatör) ve iç sıcaklık (internal temperature)  birimlerinin ayrı ayrı sıcaklıkları okunabi-

lir.  

Bu değerler genellikle 50-60 °C olup, 90°C üzerinde cihaz parametleri bozulmaya başlar. 

110°C üzerindeki değerlerde ise cihaz arıza riski taşır.  

 

Not: Şayet bu panel gelmiyorsa IP çakışması yaşıyor olma ihtimaliniz yüksektir. Bunun 

için bilgisayarın bağdaştırıcı ayarlarına giderek IP ayarlarınızı yandaki resimde göreceği-

niz şekilde 192.168.1.11  olarak yapın ve tamam diyerek kaydedin (DNS sunucu ayarla-

rında herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur).  

Kurulumu tamamladıktan sonra yeniden otomatik IP adresi al seçeneğini işaretleyebilir-

siniz.  

 

LNB Settings | LNB Ayarları 

Alıcı ayarlarının başlangıç aşaması olarak “LNB Settings” bölümünde gerekli LNB ayarların yapılması gerekmektedir. Alt ve 

üst bantlar için lokal osilatör değerleri (Örneğin Türksat uydusu için 9750 ve 10600 MHz) değerlerini girmeniz yeterlidir. AUX 

In1 ve AUX In2 bölümlerine ise ilave bir uydu verilmeyecekse dokunmamanızı öneririz. Resimdeki örnek ayar yapısı pek çok 

senaryoda sisteminiz için geçerli olacaktır. Şayet cihazı Multiswitch ile kullanacaksınız (gerekmemekte ve tavsiye edilmemek-

tedir), DISEqC ayarlarının doğru yapıldığına (anten seçimi) dikkat ediniz.  
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Kurulum Adımları 
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IF Input Settings | Uydu Frekans Ayarları 

LNB ayarlarını tamamladıktan sonra artık yayın alınmak istenen transponderlerin seçimine geçebilirsiniz. Multi Q16 ile 16 

farklı uydu transponderinden yayınlar alınabilir .  

Bunun için “IF Input Settings” bölümünde yer alan ve “Input 1”, “Input 2” şeklinde Input 16’ya kadar devam eden alıcı pa-

rametreleri bloklarına; frekans, sembol oranı, polarizasyon gibi bilgileri giriniz. 16 alıcı için giriş yaptığınız her transponder 

sonrasında “update” butonunu tıklayınız. Ara yüzden “Locked” ibaresi yanan her bir alıcı artık girilen transponder’e kilitlenmiş 

demektir. Yani girilen frekanstaki kanallar artık modülatör çıkışına aktarıma hazır hale gelmiştir.  

“Lock Status” sütunun altında herhangi bir girilen transponder için “Unlocked” ibaresi çıkarsa, girilen bilgilerde hata oldu-

ğu anlamına gelir. “Inactive” yazısı ise bu girişin aktif olmadığını, yani herhangi bir giriş yapılmadığını gösterir. 

Alttaki resimde göreceğiniz üzere giriş yapılan frekansların seviye (RF Level), kalite (SNR) gibi bilgileri de görebilirsiniz. 

Not: “Modulation standard” parametresinde; şayet frekansta yer alan tüm kanalla HD ise DVB-S2’yi seçiniz. Aksi koşulda 

bu seçenek her zaman DVB-S olarak kalmalıdır.  
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 Uydu Frekans Ayarları 
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RF Output Settings | RF Çıkış Kanallarının Ayarlanması 

16 uydu frekansından alınan yayınları 16 RF kanalından verilecek şekilde; RF çıkış kanallarının ayarlanmasına geçilmelidir. 

Bunun için her bir çıkışın (output 1, output 2) çıkış frekansı (örneğin 474 MHz ki bu C21’e denk gelir) seçilir. 

Yine çıkış yapılacak kanalın frekansına göre 6000 veya 6900 olarak “symbol rate” kısmına sembol oranı değeri girilir. 

“Constellation” parametresini QAM 256, QAM 128, QAM 64 ve QAM 16 olarak seçilebilir. Bu parametre modülasyon tipini 

belirler ve en yüksek kapasiteye QAM256’da ulaşılır. Dağıtım şebekenizde bir problem yoksa QAM256’yı kullanmanız önerilir. 

“RF level, dB” ilgili kanalın çıkış seviyesini kısmaya yarar. 0 dB olarak bırakırsanız çıkış kanalı en yüksek çıkış seviyesinde 

çalışır. 

“Enable” sütunununda kutucukları tıkladığınızda ilgili kanal çıkış veriyor demektir. Buradaki işaretçiği (tick) kaldırırsanız, bu 

kanal artık çıkış vermeyecektir. Şayet sistemi 16x16 yerine örneğin 14x14 olarak kullanacaksanız 2 kanalın işaretini kaldırarak 

çıkışını kapatabilirsiniz. 

Tüm ayarları tamamladıktan sonra en alttaki “Update” sekmesine basarak yapılan tüm ayarları kaydedin. 
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Services | Televizyon Yayınlarının Seçilmesi 

16 transponder girişi sonrası alınan yayınlar artık modülatör çıkışlarından seçilebilir haldedir. Bunun için services bölümün-

de her bir QAM çıkışı için tek tek kanalları seçebilirsiniz. Örneğin Input 1 için “Scan” butonuna basarak bu frekansta yer alan 

kanalları tarayabilir ve istenen kanalları kanalın sağ yanındaki kutucuğu (enable) tıklayarak seçebilirsiniz.  

Dökülen kanalların sayısı, içerik ve kalitesi girilen uydu transponderi (frekansı) ile ilgilidir. Bir frekansta tek bir kanal yer 

alabileceği gibi çok sayıda kanal da yer alabilir. 1 modülatör çıkışından verilebilecek kanal sayısı ise sınırlandırılmış olup verile-

cek kanalın kapasitesine göre değişiklik gösterir. Modülatör çıkışı seçilen kanallarla doyma noktasını geçerse yayınlarda sorun-

lar olmaya başlar. Bunun için kanalların seçilimi bu bölümde yapıldıktan sonra mutlaka en üstteki “Main” sekmesine tıklayarak 

ulaşılan ana ekranda modülatör çıkışlarının yoğunlarını kontrol ediniz. 

Not: Yayın iletimi esnasında bu değerler dinamik olduğu için, aktarılan yayınların belli bir pay (boşluk) bırakılarak aktarıl-

ması olası kapasite aşımı problemlerini önleyecektir (örn. <%90 gibi bir değerde bu kapasiteyi tutmak uygun olacaktır) . 

 

 

 

 

Bu panelde yer alan “LCN” kanal sıralama fonksiyonu ile, sistemde verilmek iste-

nilen tüm kanallar istenildiği gibi sıralanıp tematik içerikler bir arada tutulabilir. Bu-

nun için modülatör panelindeyken LCN sütununa, her bir kanal için istenilen sıra nu-

marasını klavye ile yazarak belirleyebilirsiniz.  

LCN sıralamasına rağmen bazı televizyonlar kanal sıralamasına alfabetik veya 

frekansa göre yapmaya devam edebilir. 
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Televizyon Yayınlarının Seçilmesi 

LCN İle Kanal Sıralama 
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Garanti Şartları 

Garanti Şartları 
 

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 

2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi altındadır. 

3. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 

4. Ürünü tamir süresi en fazla 30 gündür.  

5. Bu süre ürüne ilişkin arızanın üretici veya dağıtıcı firmaya bildirilmesinden itibaren başlar. Malın garanti süresi içerisin-
de gerek malzeme ve işçilik, gerekse de montaj hatalarından kaynaklanan sebeplerle arızalanmasından dolayı işçilik masrafı, 
değiştirilen parça bedeli ya da başka bir tanım altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır. 

6. Malın teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydı ile 1 yıl içerisinde aynı arızayı iki defadan fazla 
tekrarlaması veya farklı arızaların dört defadan fazla ortaya çıkası sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, 
tamiri için gereken sürenin aşılması, servis istasyonunun olmaması ya da sırasıyla, satıcısı, dağıtıcısı veya üreticisi olan birimin 
düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirtilmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi 
yapılacaktır. 

7. Malın Kullanım Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 

8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve/veya Tüketicinin ve Rekabetin 
Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir. 

 

Aşağıda belirtilen hallerde meydana gelecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır: 

1. Ürünün kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde kullanılmaması, 

2. Cihazın taşınması sırasında düşürülmesi, vurulması veya ezilmesi, 

3. Cihazın üzerinde ve/veya kullanım kılavuzunda belirtilen şebeke geriliminden farklı gerilim altında çalıştırılması, 

4. Çalışma gerilimindeki yüksek seviye dalgalanmaları, 

5. Cihazın hatalı elektrik tesisatına (topraklamasız, yalıtımsız vb.) bağlanması, 

6. Yıldırım düşmesi, 

7. Yangın, su basması veya doğal afet şartları sonucu cihazın hasar görmesi. 
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