
SkyStar Serisi PCI Kart ve USB Box’ın Kısa Devre Olmaması Đçin 
Aşağıdaki Dokümanı Dikkatlice inceleyiniz ve Uydu Sisteminizde Uygulayınız. 

SkyStar serisi TV Kartı ve USB Boxlar kullanıcı tarafından her hangibir PC kartı ve 
USB Box olarak değerlendirilmemelidir, nedeni PCI Kartın ve USB Box’ın, sürekli olarak LNB 

kontrolü için 13-18 Volt cereyan üretmesidir. Kart veya USB Box’la beraber  
bilgisayarınızın hasar görmemesi için aşağıdaki önemli noktalara harfiyen uyunuz. 

 
1. Bilgisayarınızın bağlı olduğu prizin topraklı olmasına dikkat ediniz. Aksi durumlarda statik 

elektrik bilgisayarınızın üzerinde kalacaktır ve bilgisayarınız büyük risk altında çalışacaktır. 
Bilgisayarınızın, monitörünüzün, ve SkyStar3 PCI kartı ve SkyStar3 USB Box’ınızın emniyeti 
için mutlaka bilgisayarınızı topraklı sistemlerde kullanınız. 

2. Bilgisayarınızın güç kablosu takılı durumdayken SkyStar kartı ve USB Box ile ilgili 
hiçbir işlem yapmayınız. “Kesinlikle LNB kablosunu takıp sökmeyiniz, kartı yuvasından 
oynatmayınız ve çıkarmaya çalışmayınız, USB 2.0 kablosunu söküp takmayınız. 

3. OverClock, bilgisayarı daha hızlı çalıstırdığı için kullanıcılar için ilgi çekici ve cazip görünebilir 
ancak OverClock işlemi sadece RAM ve CPU hızını yükseltmekle kalmayıp bilgisayarınızın 
içindeki kartların, sabit diskinizin ve USB kablo ile harici bağantıda bulunan aygıtların çalışma 
frekansını yükseltmektedir. 12 Volt’luk bir ampule 24 Volt’luk gerilim uygulandığında ampulün 
ışıl ışıl yandığı görülür ancak ampulün ömrü %85-95 oranında kısalacaktır, aynı durum 
bilgisayarınızın içindeki parçalar ve harici bağlanan aygıtlar için de geçerlidir. Bilgisayarınızı 
OverClock çalıştırmayınız, CPU, RAM ve Ekran Kartı üreticileri arasındaki rekabet nedeni ile 
ürünler zaten kaldırabilecekleri en yüksek frekanslarda piyasaya sürülmektedir. 

4. Markası ne olursa olsun Spaun, Hipon, Emitor A/B, SwitchMaster, Elcon, Fuba, Philips, 
WinQuest dışında DiSEqC swich kullanmayınız, bu markalar dışındaki DiSEqC swichlerin 
SkyStar serisi kartların performansını düşürdüğünü, ürünlere hasar verdiği görülmüştür. 
Kalitesiz DiSEqC anahtarlar, SkyStar serisi kart ve USB kutulardaki bazı elemanların 
kararmasına ve karbonlaşmasına sebebiyet verdiğinden tarafımızca kolayca tespit 
edilebilmektedir. Kaliteli DiSEqC swichlerden sadece 2-3 USD daha ucuz olan kalitesiz 
swichler kartınızı bozacağı gibi, anteninizden gelen sinyal seviyesini de düşürecektir. Sinyal 
seviyesinin düşmesi izleyebileceğiniz kanal sayısını ve kalitesini azaltacaktır. 

5. Kalite sırasına göre SMW, Cambridge, California, Sharp, WinQuest, Maximum, Philips, MTI, 
Invacom, LNB leri size daha yüksek performans sağlayacaktır. Yüksek performans size daha 
fazla kanal sayısı ve daha keyifli seyir imkanı verecektir. Kendi testlerimizde ve müşterilerden 
gelen şikayetler doğrultusunda özellikle GoldMaster, Sunny LNB modellerinin çift çıkışlı 
olanları ile yine GoldMaster, Sunny ve yeni nesil Next Multiswichler’in SkyStar serisi 
ürünlerimiz ile performans düşüklüğü ve uyumsuzluk yaratabileceği tespit edilmiştir. 

6. SkyStar USB 2.0 Box’ı kesinlikle orjinal adaptörünün (12 Volt) dısındaki güç kaynakları ve 
adaptörlerle kullanmayınız. USB 2.0 Box’ın başlıca arıza sebebi, Dizüstü bilgisayarın şarj 
adaptörünün (19 Volt) yanlışlıkla USB Box’a bağlanmasıdır. Ürün yüksek Voltaj nedeniyle kısa 
bir süre için bozulmakta, zarar gören çipler neticesinde, Firmware Driver yüklenmediğinden, 
bilgisayar USB Box’ı bilinmeyen aygıt olarak görmekte ve USB Box’a DVB sürücülerini 
yükleyememektedir. Yüksek gerilim sebebiyle hasar gören çiplerin tamiri de mümkün 
olmadığından ürün garanti kapsamı dışı bırakılmaktadır. USB Box’ın vidalarının açılması 
durumunda ürün kesinlikle tamir edilmeyecek ve garanti kapsamına alınmayacaktır. 

7. Uydu kablonun ortasındaki kalın bakır tel kesinlikle kablonun dıs çevresini saran ince örgü 
telciklere ve alümünyum folyoya temas etmemelidir. Đnce telciklerden sadece birinin dahi 
ortadaki kalın bakır tele teması kartın ve USB kutunun kısa devre olmasına ve bozulmasına 
sebebiyet verecektir. Ürüne ait kitapçıkta da bahsedildigi üzere kısadevre olmuş ve sinyal 
göstermeyen ürünler garanti kapsamı dısında tutulacaktır. 

8. Ürünü kesinlikle uydu alıcı ile ortak kullanacak şekilde, uydu kablosunu splitter (kablo bölücü) 
ile ikiye bölerek, uydu alıcısının çıkışını (LNB-Out) özelliğini kullanmak suretiyle TV kartlarına 
çıkış vererek birlikte bağlamayınız. Söz konusu bağlantı şekiller sadece analog sistemlerde 
uygulanabilir, gerek uydu alıcı (Receiver) gerekse SkyStar3 TV kartları tamamen dijitaldir ve 
antenin odağındaki LNB’ye Voltaj, Frekans komutları ile kontrol ederler, ürünlerin yukarıda tarif 
edilen şekilde birlikte bağlanması elektriksel çakışmalara sebebiyet verecek, birinin gönderdiği 
voltaj bir diğerinin devresi üzerine boşalacağından, bu tür bağlantılarda USB Box’ın DiSEqC 
swichleme chipi ve devresi hasar görmekte ve ürün tek bir uyduya kilitlenip kalmakta ve uydu 
değiştirme komutlarını yerine getirememektedir. Ayrıca uydu alıcı ile ortak bağlama sadece 
ürünün bozulmasına değil evinizde yangın çıkma riskini de beraberinde getirecektir. 

9. SkyStar3 USB Box, yüksek frekans destekleyen USB 2.0 veriyolunu kullandığından uzun veya 
kalitesiz USB kablolar, USB uzatma aparatları ve USB dağıtıcılarla sonuç almanız mümkün 
değildir ürünle birlikte verilen orjinal USB kablosunu kullanınız, uygun olmayan hasar görmüş 
USB kablolar bilgisayarınızdaki  ve TV kartındaki USB kontrol çipine hasar verip sizi yüksek 
bedeller ödemek zorunda bırakabilir. 



Aşağıdaki resimde F Konnektör aparatını görmektesiniz. Uydu kablosunun antenin ucundaki alıcı kafa 
“LNB” ve SkyStar kartına bağlantısı F konnektör ile gerçekleşir.  

Şekil 1 “F konnektör”ün önden ve yandan görüntüsüdür. 
 

 
Đlk aşamada RG-6 kablonun üzerindeki dış kılıf sıyrılmalı, daha sonra aşağıdaki resimde de görüldüğü 

üzere folyo ve örgü teller ortadaki kalın bakır tele temas etmeyecek şekilde sıyırılmalı  
Şekil 2 konum-1 den konum-2’ye getirilmelidir. 

 

Aşağıdaki resimde daha detaylı şekilde görüldüğü gibi dış plastik kılıf altında yer alan folyo ve ince 
örgü tellerin kablonun merkezinde yer alan kalın bakır tel ile ilişiği tamamen kesilmelidir, folyo veya 

ince tellerin ortadaki bakır tele değmesi kullandığınız uydu alıcının veya Digital TV kartının kısa devre 
olmasına sebebiyet verecektir. Oluşan kısa devreler uydu alıcıya çoğu zaman hasar vermez çünkü 

uydu alıcılar, bu tür kısa devreleri hissederek kendilerine ait güç kaynağını kapatacak şekilde dizayn 
edilmişlerdir. SkyStar veya diğer uydu alıcıların kendi güç kaynakları olmamasından dolayı bu tip kısa 

devrelerde korumasız kalmakta ve tamir mümkün olmayan hasarlara uğramaktadırlar. 

 

  

Ortadaki bakır teli koruyan plastik izolatör uzun bırakılmamalıdır çünkü “1 cm” den daha uzun olması 
durumunda F Konnektörün stopu, kablonun dış plastik kılıfına sağlam şekilde vidalanamayacaktır, 
küçük gerilme ve zorlanmalarda dahi F konnektör kablo üzerinden sıyrılmak suretiyle folyo ve ince 
tellerin de ortadaki kalın bakıra temasına sebebiyet vererek uydu alıcı cihaz veya kartın kısa devre 

olmasına sebebiyet verecektir. Kalın bakır tel aşağıda görüldüğü gibi plastik izolatörden sonra 1,25 cm 
uzunluğa sahip olmalıdır. 

 

 



Aşağıdaki resimde standartlara uygun şekilde RG-6 kabloya vidalanmış olan F Konnektör 
görülmektedir. Resimden de anlaşılacağı üzere ortadaki bakır kablonun F konnektörden 0,5 cm daha 

uzun ve ileride olduğu görülmektedir. Bunun sebebi ortadaki bakır telin uydu alıcı veya TV kartının 
girişinde bulunan dişi F konnektöre girmesini gözlemleyebilmek ve kolaylaştırmak amaçlıdır. Eğer 

bakır tel F Konnektör ile aynı uzunlukta olsaydı, vidalama sırasında bakır telin yuvasına girip girmediği 
ve kıvrılmak suretiyle F konnektörün bedeni ile temas edip, kısa devreye sebebiyet verip vermediğinin 

anlaşılması mümkün olmayacaktı. 

  

 

Şekilde görüldüğü gibi F Konnektör LNB’ye vidalanmıştır. 

 
Ürünlerin kısa devreye maruz kalmalarının en büyük sebeplerinden biri de F Konnektor - LNB, 
F Konnektör - DiSEqC veya kablo ek yerlerinin yağışlı hava şartlarından etkilenmesi sonucu 

olmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi kısa devrenin ana sebebi Digital Uydu Alıcı TV kartları veya 
USB Box’ların LNB ve DiSEqC anahtarlamasını voltaj, frekans ve komutlar ile kontrol etmesidir, 

bağlantı noktalarının izole edilmemesi içeriye su girmesine ve dolayısı ile ürünün kısa devre olmasına 
sebebiyet verir, bu tür kısa devreler tam kısa devre olmayıp karttan çekilen amperin yükselmesine 

sebebiyet vererek öncelikle kartın Tunerinin veya TV kartına güç ileten anakartın devrelerinin yüksek 
amperaj sebebiyle kavrulmasına sebebiyet olmakta ve ürünlerin kullanılamaz hale gelmesine 

sebebiyet vermektedir.  
 

Ülkemizdeki uydu anten kurulumu yapan kişilerin konusunda ehli olmamaları teknik bilgi noksanlıkları 
bu tip yağışlı hava şartlarından etkilenmesi muhtemel yukrıdaki paragrafta saydığımız bağlantı 

noktalarının hiç izole edilmemesi veya maliyet gerektirmediği için naylon poşet gibi son derece yanlış 
malzeme ve yöntemlerle korunmaya çalışılmasını doğurmaktadır. Sonrasında ise yüzlerce TL 

ödediğimiz değerli uydu alıcılarımız ve PC kartlarımız yanmakta ve hataların maliyeti yine kullanıcı 
tarafından karşılanmaktadır. 

 
Uydu ekipmanlarının izolasyonu için iki çeşit öneride bulunabiliriz. 

 
1. Elektrik Bandı: Elektrik bandları ile yapılan izolasyon genellikle ucuz olmasından dolayı tercih 

edilmektedir dikkat edilmesi gereken nokta ise, senede bir defa bu izolasyonun yenilenmesi 
gereğidir çünkü soğuk, sıcak yağmur ve kar gibi hava şartları plastik malzemelerin çürümesine 
sebebiyet verecektir. 

 

 



Aşağıda elektrik bandı ile yaplan izolasyon şekli görülmektedir, bu tür izolasyon yönteminde dikkat 
edilmesi gereken nokta ise sadece su girmesi muhtemel bölgenin değil bu noktadan daha geniş bir 

bölgenin bantlanarak bağlantı noktalarını mümkün olduğunca koruyabilmektir. 

     

 
2. Silikon Malzeme: Günümüzde Silikon Maddesi en iyi izolasyon malzemesi olarak kabul 

edilmektedir, bizim de firma olarak tavsiyemiz su ve nemden etkilenmesi muhtemel her 
bölgenin silionlanarak korunmasıdır. Silikon maddesi, izole edilen bölgeyi uzun yıllar su ve 
nemden koruyacaktır. Yine de iki veya üç senede bir kontrol edip, izolasyonda bir problem 
varsa eskiyi temizleyip yeniden silikonlamak faydalı olacaktır. 

 

 
 
 

Not: Eğer DiSEqC Anahtarınız su ve nemden etkilenecek bir noktada ise kullanmadığınız çıkışları 
ve arka kapağının çevresini mutlaka silikonlayın. 
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