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1. Informacje ogólne 

Instrukcja zawiera informacje niezbędne do prawidłowego podłączenia uruchomienia  
i eksploatacji wzmacniacza WWK-IQ8. W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o 
kontakt z firmą TELKOM-TELMOR _handlowy@telmor.pl lub z najbliższym przedstawicielem firmy,  
www.telmor.pl / Partner Biznesowy 
 
1.1. Utylizacja niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

Symbol przekreślonego kontenera na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt 
podlega dyrektywnie 2002/96/WE. 
Zgodnie z tą dyrektywą urządzenie elektryczne lub elektroniczne nie może być traktowane 
jako odpad komunalny, lecz powinno być dostarczone do odpowiedniego punktu zbiórki 
sprzętu w celu przerobu i odzysku odpadów. Odpowiednie postępowanie ze zużytym 
sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla  środowiska naturalnego 
i ludzkiego zdrowia. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat przerobu i 
odzysku materiałów elektronicznych z tego produktu, proszę skontaktować się z urzędem 
miasta lub gminy, lokalnym zakładem utylizacji śmieci 
 

1.2. Ogólne warunki użytkowania urządzenia 

Przed przystąpieniem do instalacji, regulacji i użytkowania urządzenia należy zapoznać się z niniejszą 
instrukcją obsługi. Ułatwi to prawidłową konfigurację wzmacniacza i zapobiegnie ewentualnym 
uszkodzeniom. 

Firma TELKOM-TELMOR dokłada wszelkich starań, aby dostarczane do państwa produkty 
były w pełni wartościowe. Jednak podczas transportu z przyczyn niezależnych od producenta 
urządzenie może ulec uszkodzeniu. W takim wypadku należy powiadomić producenta bądź 
przedstawiciela handlowego i ustalić sposób usunięcia usterki. 

Urządzenie może być przechowywane przez okres 18 miesięcy od daty produkcji, bez 
pogorszenia parametrów technicznych. Standardowe warunki atmosferyczne dla przechowywania 
zgodne z norma IEC 68.1– to temperatura: 15-35°C, wilgotność: 25-70%, ciśnienie: 860-1060hPa.  

Urządzenie powinno być zamontowane wewnątrz budynku w miejscu: 
- pozwalającym na poprawne odprowadzanie ciepła (nie wolno przykrywać urządzenia innymi  
przedmiotami) 
- nie będącym w bezpośrednim sąsiedztwie otwartego płomienia np. palące się świece 
- nie narażonym na wilgoć i wodę 
Urządzenie przeznaczone jest do pracy w klimacie umiarkowanym. Instalację powinny przeprowadzać 
osoby odpowiednio przeszkolone. 
 
Niewykorzystane złącza wejściowe, należy obciążyć rezystorem 75Ohm. 
 

2. Charakterystyka produktu 

WWK-IQ8 to innowacyjny pomysł automatycznego wzmacniacza kanałowego, który został 
opracowany i wyprodukowany w firmie GZT TELMOM-TELMOR. Wzmacniacz podczas etapu strojenia 
dokonuje analizy odbieranych sygnałów DVB-T, podejmuje decyzję czy konieczne jest załączenie 
wewnętrznych przedwzmacniaczy, ustala szerokość pracy wewnętrznych wzmacniaczy kanałowych, 
ustala optymalne wzmocnienie wzmacniaczy kanałowych. 

http://www.telmor.pl/
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Urządzenie przeznaczone jest dla instalacji antenowych do odbioru naziemnych programów 
TV cyfrowych (DVB-T)  w domkach jednorodzinnych, rezydencjach, hotelach, pensjonatach, domach 
wypoczynkowych, szkołach, szpitalach, itp. 
 

3. Podłączenie i uruchomienie WWK-IQ8 

Podłączenie i uruchomienie WWK-IQ8 można rozpocząć po prawidłowym zainstalowaniu  
i ustawieniu anten odbiorczych dla sygnałów TV. Anteny powinny być ustawiane przy użyciu 
dedykowanych przyrządów pomiarowych, odpowiednio dla sygnałów np. TV (TAM). Ustawianie anten 
na tzw. wskaźniki liniowe (bargrafy), w które wyposażone są odbiorniki telewizyjne, nie zapewniają 
uzyskania optymalnych parametrów odbioru, a tym samym mogą wpłyną na jakość odbieranego 
sygnału. Przed włączeniem urządzenia do gniazda zasilającego ~230V, należy podłączyć do 
odpowiednich gniazd wejściowych sygnały z anten TV. 

4. Podłączenia, elementy funkcjonalne WWK-IQ8 

 
 

5. Podłączenie anten UHF, strojenie, regulacja  

5.1 Ogólny opis procesu strojenia 

Wzmacniacz w pełni automatycznie ustawia swoje parametry pracy. Komunikacja z urządzeniem jest 
możliwa poprzez klawisz „selekt”, oraz obserwacje diod umieszczonych na front panelu wzmacniacza. 
 

5.2 Rozpoczęcie procedury strojenia 

Proces ustawienia strojenia można rozpocząć, gdy sygnały z anten UHF zostaną podłączone na 
wejścia UHF1, UHF2, UHF3. Ewentualne niewykorzystane wyjścia należy zakończyć rezystorami 
75OHM typu „F”. Najsłabsze sygnały wejściowe należy podłączyć na wejście UHF3. 
Po podłączeniu anten, należy załączyć zasilacz, do gniazda oznaczonego „DC IN”. Następnie zasilacz 
należy włączyć do gniazda 230V. 
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5.3 Ładowanie oprogramowania 

Wzmacniacz przeprowadza procedurę ładowania oprogramowania. Na froncie panelu widoczny jest 
następujący układ świecenia diod: 
 

 
Naprzemienne diody świecą na kolor czerwony i żółty 
 
 

 

5.4 Gotowość do rozpoczęcia procesu strojenia 

Następnie wzmacniacz sygnalizuje gotowość do rozpoczęcia procesu automatycznego strojenia. Na 
froncie panelu widoczny jest  następujący układ świecenia diod: 
 

ciągłe świecenie w kolorze czerwonym  
dioda zgaszona 
ciągłe świecenie w kolorze zielonym 

 

5.5 Wyzwolenie procesu automatycznego strojenia  

W celu rozpoczęcia procesu programowania, należy nacisnąć przycisk „selekt” i przytrzymać go przez 
około 5s. Po tym czasie na froncie panelu widoczny jest następujący układ świecenia diod: 
 

naprzemienne świecenie w kolorze zielonym i czerwonym 
dioda zgaszona 
ciągłe świecenie w kolorze zielonym 
 

Proces automatycznego strojenia w szczególnych przypadkach może trwać do 5min. 
 
Gdy wzmacniacz zakończy procedurę automatycznego strojenia, na froncie panelu widoczny jest 
następujący układ świecenia diod: 
 

  ciągłe świecenie w kolorze zielonym 
  dioda zgaszona 
  ciągłe świecenie w kolorze zielonym 
 

5.6 Sygnalizacja błędów 

Wzmacniacz może zasygnalizować błędy:  
1. zbyt mały poziom sygnału na wejściu. Na froncie panelu widoczny jest następujący układ świecenia 
diod: 

 
miga dioda w kolorze czerwonym 
ciągłe świecenie w kolorze zielonym 
ciągłe świecenie w kolorze zielonym 
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W takim przypadku należy, zadbać o wyższy poziom sygnału z anteny np. poprzez zastosowanie 
lepszych anten o większym zysku np. T-urbo-T 20, lub T-urbo-T 30, lub załączenie dodatkowego 
przedwzmacniacza w antenie. Może się jednak zdarzyć, że odbiór sygnałów w danej lokalizacji jest 
niemożliwy. 
W przypadku gdy korzystając z powyższych uwag, jesteśmy wstanie poprawić poziom sygnału 
dostarczony do wejścia anteny, należy przeprowadzić reset ustawień wzmacniacza (Punkt 6.8) 
 i ponowić proces strojenia. 
 
2. zbyt duży poziom sygnału na wejściu. Na froncie panelu widoczny jest następujący układ świecenia 
diod: 
 

miga dioda w kolorze czerwonym 
ciągłe świecenie w kolorze czerwonym 
ciągłe świecenie w kolorze zielonym 
 

W takim przypadku należy, zadbać o niższy poziom sygnału z anteny np. poprzez zastosowanie 
lepszych anten o niższym zysku energetycznym, lub wyłączenie dodatkowego przedwzmacniacza w 
antenie.  
W przypadku gdy korzystając z powyższych uwag, jesteśmy wstanie poprawić poziom sygnału 
dostarczony do wejścia anteny, należy przeprowadzić reset ustawień wzmacniacza (Punkt 6.8) 
 i ponowić proces strojenia. 
 

5.7 Ręczna regulacja poziomu wyjściowego. 

Wzmacniacz w procesie programowania, ustawia maksymalnie możliwy poziom wyjściowy. Jeżeli 
jednak uzyskany poziom, jest zbyt wysoki np. nie jest akceptowalny przez odbiornik DVB-T, to można 
zmniejszyć poziom na wyjściu wzmacniacza. Należy w takim przypadku, po zaprogramowaniu nacisnąć 
przycisk „Select” i przytrzymać go przez około 5s. Na froncie panelu widoczny jest następujący układ 
świecenia diod: 

 
miga dioda w kolorze zielonym 
dioda zgaszona 
ciągłe świecenie w kolorze zielonym 
 

Każde krótkie naciśnięcie przycisku zmienia poziom wyjściowy o ok. 5dB  
-5→-10→-15→-20→0→-5→ i tak dalej w pętli. Gdy poziom sygnału na wyjściu jest już odpowiedni, 
należy zatwierdzić ustawienia – naciskając ponownie przycisk na ok. 5s  
Jeżeli nie nastąpi zatwierdzenie ustawień w przeciągu ok. 60s następuje powrót do ustawień 
wcześniejszych. 
 

5.8 Resetowanie ustawień 

Jeżeli ustawienia wzmacniacza są nieaktualne, można zresetować jego ustawienia. Przed 
podłączeniem zasilania należy nacisnąć i przytrzymać przycisk. Następnie należy włączyć zasilanie. Na 
froncie panelu widoczny jest następujący układ świecenia diod: 

 
ciągłe świecenie w kolorze żółtym 
ciągłe świecenie w kolorze czerwonym 
ciągłe świecenie w kolorze zółtym 
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Następnie należy ciągle trzymać wciśnięty przycisk „selekt” (około 5s), do momentu gdy wzmacniacz 
zasygnalizuje ponowną gotowość do pracy. 
 

ciągłe świecenie w kolorze czerwonym 
dioda zgaszona 
ciągłe świecenie w kolorze zielonym 
 

 

6. Podłączanie anten VHF (DAB), UHF (FM) strojenie regulacja 

Przed przystąpieniem do podłączenia anten VHF i UHF, należy odłączyć zasilanie wzmacniacza. 
Wejścia wzmacniacza, do których należy podłączyć anteny VHF i UHF zostały opisane w punkcie 4. Po 
podłączeniu anten VHF i UHF należy podłączyć na wyjście wzmacniacza oznaczone „TP” miernik 
sygnału działający w pasmach VHF i UHF. Następnie korzystając z wkrętaka i posiłkując się 
wskazaniami miernika, należy ustawić odpowiednie poziomy sygnałów nie przekraczające wartości 
podanych w poniższej tabeli (dla odpowiednich zakresów). Punkty regulacyjne zakresów VHF i UHF są 
opisane w punkcie 4 niniejszej instrukcji. Należy pamiętać, że wyjście TP wzmacniacza posiada 
zaniżony poziom o 20dB w stosunku do wyjścia podstawowego. Zatem do wskazań miernika należy 
dodać 20dB i taką wartość porównywać z danymi w tabeli. 

 7. Parametry techniczne  

 
1) DIN 45004B, IM3=60dBc 
2) Dla skrajnych kanałów 21-26 i 64-69 nierównomierność maksymalna 10dB 
3) Dla sygnałów analogowych (dla sygnałów cyfrowych -10dB) 

 
UWAGA !!! 

Treść instrukcji obsługi, w tym parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia. 

TYP WWK-iQ8 

Wejścia BI / FM VHF/DAB UHF1 UHF2 UHF3 

Zakres częstotliwości pracy MHz 47-108 174-230 470-862 

Wzmocnienie dB 27 ±3 25 ±3 
- wyłączony przedwzmacniacz: 29 ±3 
- włączony przedwzmacniacz:   45 ±3 

Regulacja wzmocnienia dB 20 ±2 20 ±2 20 

Maksymalny poziom wejściowy 3) dBuV / / 45-95 

Maksymalny poziom wyjściowy 1) 3) dBuV 115 115 

Nierównomierność w torze dla 1-kanału dB / maks. 3 

Nierównomierność w torze dla 7-kanałów 2) dB / maks. 8 

Szerokość filtru / / 1…7 x kanałów TV (8…56MHz) 

Impedancja wejście / wyjście Ω /  Ω 75 / 75 

INNE 

Temperaturowy zakres pracy C -5….+40 

Zasilanie – zewnętrzny zasilacz VDC / mA +12/1200 


