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Der kan kun garanteres for fejlfri og driftssikker funktion, hvis du overholder disse vejledninger både i forbindelse
med montage og brug af anlægget.
Dit automatiske satellitanlæg er et intelligent modtagesystem til satellit-tv, der automatisk kan justere ind på
en satellit, der er indstillet i forvejen, så længe modtagesystemet befinder sig inden for denne bestemte satellits
rækkevidde.
Vær altid opmærksom på at du har "frit udsyn mod syd". Alle satellitter befinder sig omtrent i sydlig retning set
fra Europa.
Hvis den direkte linje til satellitten er spærret af forhindringer (bygninger, bjerge, træer etc.), kan der hverken
gennemføres en automatisk indstilling eller modtages tv-programmer. (se også 5.1: ”Modtagelse i praksis – indstilling af et satellitanlæg”)
På de første sider i denne vejledning finder du anvisninger til, hvordan du betjener de generelle funktioner på dit
anlæg, derefter forklares indstillingsmulighederne.
Før du tænder anlægget, skal du forvisse dig om, at der ikke er nogen forhindringer (f.eks. gren eller garageport)
i vejen for antennen, når den rettes ud).

1.2 Leveringsomfang
”Oyster® TV” Premium med fjernbetjening og styreenhed; ekstern enhed med antenne – fakultativt med
SKEW-drejeenhed til optimeret modtagelse
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Dette produkt er beregnet til at blive fast monteret på autocampere eller campingvogne med en anbefalet tophastighed på 130 km/t.
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Strømforsyningen skal leveres af køretøjets standardiserede elektriske anlæg med en nominel spænding på 12
V/24 V DC. Ved indbygning i campingvogne må der ikke bruges nogen styrekontakt til strømforsyningen. Anvendelse til andre formål end de ovenfor anførte er ikke tilladt.

6. Tillæg
6.1 Overensstemmelseserklæring
6.2 Henvisninger vedr. miljøbeskyttelse

Denne vejledning beskriver, hvordan det automatiske satellitanlæg fungerer og betjenes. Anvisninger vedrørende
montage befinder sig i den ligeledes medfølgende montagevejledning.

Når køretøjet, som produktet er monteret på, er parkeret, er den indbyggede antenne i stand til automatisk at
indstille på en geostationær, direkte sendende tv-satellit, der er almindelig i Europa.

Hvis udstyret tilsluttes til køretøjets spændingsforsyning, skal der udføres en velegnet sikring på køretøjets side.
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For at undgå, at batterisystemerne aflades, råder tv-apparatet over en vippekontakt til fuldstændig afbrydelse
frsa nettet. Hvis denne kontakt ikke benyttes, skal der på køretøjssiden træffes velegnede forholdsregler for at
undgå, at batterisystemerne dybaflades.

1.4 Sikkerhedsanvisninger

Dit satellitanlæg er af producenten godkendt til tilslutning til gængse blybatterier med en nominel spænding på
12/24 V DC med en nominel kapacitet på mindst 50 Ah.
Producenten hæfter på ingen måde for direkte eller indirekte skader eller følgeskader på selve anlægget, på
batterisystemer, motorkøretøjer eller andre genstande, der opstår på grund af at anlægget tilsluttes til uegnede
batterisystemer, eller på grund af montagefejl eller fejl i ledningsføringen.
Vær også opmærksom på følgende forskrifter fra producenten:
• D
 et er kun tilladt at montere udstyret på hårde køretøjstag, der er tilstrækkeligt solide og stabile. De relevante, godkendte retningslinjer for motorkøretøjer skal iagttages og overholdes.
• P roduktet kræver ingen regelmæssig service. Husene må ikke åbnes. Få altid en kvalificeret fagmand til at
foretage alt kontrolarbejde.
• U
 ndgå at vaske autocamperen/campingvognen med satellitanlægget i vaskehaller med børster, vasketunnelanlæg eller med højtryksspulere.
• D
 et er ikke tilladt at ændre det samlede udstyr ved at fjerne enkelte komponenter eller tilføje andre komponenter. Det er ikke tilladt at benytte andre parabolskærme, satellitanlæg eller LNB'er end de originalt
monterede dele.
• M
 ontagen skal foretages af personale med tilstrækkelig kvalifikation under nøje hensyntagen til den medleverede montagevejledning, som er del af denne betjeningsvejledning. Ved tvivlsspørgsmål eller problemer
bedes du henvende dig til producenten eller et specialværksted, der er autoriseret af producenten.
 Træk anlægget ind i tilfælde af kraftig blæst eller storm.
V
 ed baglæns transport/baglæns kørsel > 30 km/t., især når køretøjet transporteres på lastbil eller tog, skal antennen sikres med velegnede forholdsregler mod at kunne rette sig ud (se også 1.4 Sikkerhedsanvisninger)

 For at dit satellitanlæg kan fungere korrekt, er det principielt nødvendigt, at anlægget er tilsluttet korrekt til
tændingen i dit køretøj (se montagevejledningen).
Hvis anlægget er monteret korrekt, vil antennen, kort tid efter at der tændes for køretøjets tænding, af sig selv
køre i hvilestillingen og fastlåses der. Hvis anlægget ikke kan køre ind eller ikke kan køre helt ind på grund af en
fejl, er det dit ansvar som fører af køretøjet at forvisse dig om og sørge for, at antennen ligger korrekt og er lagt
helt ned, inden du kører.
Antennen trækkes automatisk ind, når tændingen slås til. For at aktivere antennen igen skal ”Oyster® TV” Premium bootes igen (sluk og tænd igen).
Tænding/terminal 15
skal tilsluttes

Til automatisk indtrækning af antennen,
når køretøjet startes

Ignition switch has to be connected
For automatic retraction of the antenna
at vehicle start

Démarrage doit être connecté

Pour rétracter automatiquement l‘antenne
au démarrage du véhicule

 Ifølge færdselsloven skal føreren af et motorkøretøj altid forvisse sig om, at køretøjet er egnet til trafikken,
inden der startes. I den forbindelse skal man med et blik på den eksterne enhed kontrollere, at antennen er
kørt helt ind.
Desuden skal du være opmærksom på, at der gælder forskellige lovforskrifter i de enkelte lande for brug af elektriske og elektroniske apparater. Som bruger af et sådant anlæg bærer du selv ansvaret for at overholde de til
enhver tid gældende forskrifter.
Stopfunktion via fjernbetjeningen og fjernelse af driftsspændingen ved servicearbejde
 STOP-knappen på fjernbetjeningen stopper antennens bevægelser.
I forbindelse med servicearbejde på antenneanlægget skal driftsspændingen til hele anlægget, ”Oyster® TV”
Premium og VISION III styreboksen, slås fra.
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2.1 De første skridt/tænding og slukning

2.3 Fjernbetjening

Betjeningselementerne på det fuldautomatiske satellitanlæg ”Oyster® TV” Premium består udelukkende af den
integrerede receiver i ”Oyster® TV” Premium og fjernbetjeningen. Knapperne på fjernbetjeningen fungerer kun,
når ”Oyster® TV” Premium udstyret er tændt, og initialiseringen er afsluttet.

Knap

POWER: I standby-modus bruges denne knap til at starte driften af
”Oyster® TV” med integreret receiver.

TÆND/SLUK
Systemet tændes og slukkes på afbryderen på undersiden af ”Oyster® TV” Premium udstyret i standby (se side 11
element 10). Driften startes med POWER-knappen på fjernbetjeningen.

1-9

EPG

EXIT

EXIT: Ved at trykke på denne knap forlader du menuen uden at
gemme ændringerne.

de receiver i ”Oyster TV” Premium udstyret er blevet tændt, varer initialiseringen af den op til et minut. Derefter
kører antennen ud og starter den automatiske satellitsøgning.
®

Bemærk: Hvis der ikke angives andet, gælder alle angivelser for knapperne på fjernbetjeningen.

MUTE/LYDLØS FUNKTION: Når der trykkes på denne knap, bliver
alle receiverens audioudgange lydløse. Når der trykkes på knappen
igen, ophæves den lydløse funktion igen.

OBS!
Når du tænder for ”Oyster® TV” Premium med den integrerede receiver, kører antennen ud og starter den automatiske satellitsøgning.

Til Personal Video Recorder-funktionen – via USB

1. Tryk på tændknappen på undersiden af apparatet. Standby-LED’en på forsiden lyser rødt.
2. Tryk på POWER-knappen på fjernbetjeningen. Derefter lyser standby-LED’en blåt.
SLUKNING

0-9 NUMBER/TALKNAPPER: Ved at trykke på en af talknapperne (0
- 9) henter du en kanal direkte frem eller indtaster et tal i menuen.
EPG/ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE. Ved at trykke på denne knap
viser du de aktuelle og efterfølgende programinformationer for
hver enkelt kanal. Desuden står der en oversigt til rådighed for de
kommende 7 dage.

OBS!
Når du tænder ”Oyster® TV” Premium udstyret, starter antennens automatiske satellitsøgning. Når den integrere-

Funktion

Time
Shift

SWAP

Tryk på POWER-knappen for at stille apparatet i standby-modus. Så lyser standby-LED’en rødt. Hvis du ikke
har brug for tv’et i længere tid, for eksempel om natten, kan du slukke det ved at slukke på vippekontakten på
bagsiden (forneden). Vær dog opmærksom på, at næste gang der tændes, vil anlægget evt. først køre ind, så køre
ud igen og starte på søgningen.

Til at se tv med tidsforskydning via USB-hukommelsen
RECALL/SENESTE KANAL: Med et tryk på knappen skifter du tilbage
til forrige kanal.
Til Personal Video Recorder-funktionen – via USB
Til Personal Video Recorder-funktionen – via USB

2.2 Antennebetjening

Til Personal Video Recorder-funktionen – via USB

Ved normal indstilling af antennesystemet kræves der ingen antennebetjening. Anlægget søger af sig selv de pågældende satellitter. Når opholdsstedet ændres med en større afstand, anbefales det blot at indtaste den aktuelle
placering ved hjælp af COUNTRY-knappen.

Til Personal Video Recorder-funktionen – via USB
Source

Valg af indgangssignal/kilde

Antennefunktionen gælder kun for de følgende 4 knapper på fjernbetjeningen:

File

Katalog over optagelser

Country-knappen: til at indtaste placeringen for at optimere søgningen efter satellitter. Stop-knap; Start-knap;
Park-knap – til at styre antennen direkte. Når den integrerede receiver i ”Oyster® TV” Premium er slukket, har

OK

OK/ENTER: Ved at trykke på denne knap bekræfter du dit valg eller
gemmer indstillingerne i menuen.

antenneknapperne som regel ingen funktion. De andre knapper på fjernbetjeningen bruges til at betjene den
integrerede receiver i ”Oyster® TV” Premium. Se punkt 2.3 ”Fjernbetjening”. ”Oyster® TV” Premium udstyret er fra
fabrikkens side forkonfigureret specielt til at styre antennen.
6

CHANNEL

Hent kanallisten frem
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Knap

Funktion

Knap

Funktion

NAVIGATION OPAD: Du navigerer opad i menuen.

Skruer op for lydstyrken

NAVIGATION TIL VENSTRE: Du skifter mellem de valgmuligheder,
der står til rådighed i menuen.

Skruer ned for lydstyrken

NAVIGATION TIL HØJRE: Du skifter mellem de valgmuligheder,
der står til rådighed i menuen.
NAVIGATION NEDAD: Du navigerer nedad i menuen.
SETUP

Ved at trykke på denne knap henter du fjernsynets hovedmenu
frem/ du går et skridt tilbage i menuen.

RED

RØD: Forskellige funktioner i menuen hører til denne knap.

CH

Et programnummer højere

CH

Et programnummer lavere

STOP

Stopper antennebevægelsen

START

Starter antennebevægelsen

PARK

Antennen kører ind

COUNTRY

Indtastning af placering. Praktisk, når køretøjet har skiftet placering eller har kørt langt.

GUL: Forskellige funktioner i menuen hører til denne knap.

BATT

Henter en kontrolvisning frem, der viser, hvilken forsyningsspænding der er tilsluttet, og bedømmer den (kun fra serie 8).

BLUE

BLÅ: Forskellige funktioner i menuen hører til denne knap.

S/Q

TEXT

Tekst-tv

GREEN

GRØN: Forskellige funktioner i menuen hører til denne knap.

YELLOW

AQT

START kanalsøgning DVB-T/T2, terrestrisk tv

SUBT

SUBT - undertekster

INFO

INFORMATION om den aktuelle kanal

PAGE+

Side op/i kanallisten

PAGE-

Side ned/i kanallisten

FAV
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PICTURE

SOUND

Henter en kontrolvisning frem, der viser det aktuelle antennesignal
og kvaliteten af det (kun fra serie 8).
Skifter mellem de gemte billedfunktioner (kun fra serie 8).
Skifter mellem de gemte lydfunktioner (kun fra serie 8).

FAVORITTER: Ved at trykke på denne knap henter du de lister over
favoritkanaler, du har gemt i forvejen/valg af favoritliste
(Favourite list).

TV/

Skift mellem tv/radio

AUDIO

AUDIO - valg af sprog for lydgengivelsen
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2.4 Grænseflader/betjening på apparatet
3
2

11

set oppefra

4
5
6
7

Venstre side
(set forfra)

Tilslutninger
1. HDMI 1/HDMI 2
1. Standby-LED

2. USB-tilslutning

2. Fjernbetjeningssensor

3. Indgang til 12 volt/24 volt
jævnstrøm (DC)

Betjeningsknapper
3. Setup
AQT

Tænd/sluk for tv-indstillingsmenu, trykkes ind i længere tid end tre sekunder for at starte kanalsøgningen (kun terrestrisk tv DVB-TV)

4. Stik til hovedtelefoner

stik til 3,5 mm jackstick, stereo

5. Audio-indgang

stik til 3,5 mm jackstick, stereo

4. VOL

+/- indstilling af lydstyrken

6. Satellit-indgang

F-stik

5. CH
Play
Eject

+/- valg af kanal
Start afspilning fra USB, eller afslut pause
Afspilning via USB

7. RF-antennestik

DVB-T; IEC-stik

8. AV-indgang

RCA/cinch-stik: gul = FBAS (video); rød, hvid = audio L+R

9. Audioudgang (koaksial)

S/PDIF

6. Source

Tænd/sluk signalindgangsmenu

7. Standby

Stil tv’et i hvilemodus/standbymodus

10. Vippekontakt tænd/sluk
11. CI/CI+ modulindgang

10

kortindgang til Conditional Access Modul (CAM)

11
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COMMON INTERFACE SLOT

SIGNALINDGANGE

I Common Interface (CI+) slottet kan der stikkes et Conditional Access-modul (CAM) med et smartcard ind, så du
kan se programmer og benytte tilbud fra betalings-tv. Kontakt din tv-udbyder for at få yderligere informationer
om kontrakter og moduler.

HDMI/AV setup

Bemærk: Conditional Access-moduler og smartcards fås separat.

Hvis der ikke er noget signal, når HDMI er blevet valgt som indgangskilde, vises følgende billede på skærmen:

Menuerne til HDMI- eller AV-forbindelserne kan sammenlignes med dem til normal tv-modtagelse, med undtagelse af, at du ikke kan foretage nogen kanalindstillinger.

 OBS! Sluk dit fjernsyn, før du stikker et modul ind i CI+ modulslottet.
CI+ modulslottet befinder sig på bagsiden af dit apparat. Skub CA-modulet korrekt ind i slottet, og stik derpå
smartcardet ind i CA-modulet.

• Vent nogle minutter, indtil smartcardet er aktiveret.
• Vælg den kanal, du vil have adgang til med dit smartcard.
• Der vises detaljer om det smartcard, du benytter.
• T ryk på OK for at hente smartcardets menu frem. Følg vejledningen til dit CI+ modul med hensyn til manuelle
indstillinger.
• Lige så snart modulet er blevet fjernet, vises følgende melding: ”CI-modul fjernet” (CI Module Removed)
• Tænd for fjernsynet, og vælg indgangssignalet ”digital-tv”.
• Når CA-modulet registreres, vises følgende melding: ”CI-modul fundet” (CI Module Identified)

12

Hvis der ikke kan registreres noget signal inden for 30 minutter, skifter apparatet automatisk til standby-modus.
AUDIO-INDGANG
Vælg AV som indgang, hvis du for eksempel vil bruge en MP3 afspiller. Skærmen slukker efter 30 minutter, men
højttalerne vil fortsat være aktive.
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3.1 Tænding/slukning

3.2 Knapfunktioner

OBS!
Når du tænder ”Oyster® TV” Premium med integreret receiver, starter antennens automatiske satellitsøgning. Når

Knap

receiveren er blevet tændt, varer initialiseringen af den op til et minut. Derefter kører antennen ud og starter den
automatiske satellitsøgning.
Før du tænder ”Oyster® TV” Premium, skal du forvisse dig om, at der ikke er nogen forhindringer i vejen for antennen, når den rettes ud, f.eks. en gren eller et garagetag.

Antennens justeringstid kan afkortes med indstillingen af det rigtige land, især når man har flyttet
sig over større afstande.

COUNTRY

Vælg ganske enkelt de ønskede programmer på fjernbetjeningen. Antennen indstilles automatisk.

PARK

Hvis antenneanlægget af en eller anden vigtig grund kører ind af sig selv, skal du slukke for ”Oyster® TV“ Premium.
Det kan skyldes følgende årsager:

Med ”PARK”-knappen køres antennen ind. Det kan for eksempel være hensigtsmæssigt at køre
antennen ind i stormvejr. Drift af receiveren til eksternt udstyr er dog stadig aktiv.
Med ”STOP”-knappen stoppes antennen i en hvilken som helst position.

STOP

• udløst af en selvstændig sikkerhedstest af antenneanlægget
• driftsspændingen er for lav

Praktisk tip: Hvis du ønsker, at antennen skal blive ved at være kørt ud, skal du trykke på
STOP-knappen og slukke for ””Oyster® TV“ i løbet af 15 sekunder med POWER-knappen
(Open Sleep).
”START”-knappen bevirker, at den ”automatiske søgning” startes. Den satellit, der var indstillet sidst,
søges igen. START-knappen ophæver virkningen af STOP- og PARK-knappen.

• tændingen blev tændt i kort tid og slukket igen.
Når antennen er blevet kørt ind, kan ”Oyster® TV“ Premium tændes igen.

Med ”COUNTRY”-knappen kan man hente menuen ”Select Location” frem. I denne menu vises der 47
europæiske lande, man kan vælge mellem.
Med indstillingen af landet aktiveres den automatisk SKEW, såfremt du har valgt denne mulighed.
Hvis dit anlæg ikke råder over den fakultative SKEW-funktion, bedes du læse videre i kapitlet ”Modtagelse i fjerne lande” (side 40).

Af sikkerhedsgrunde køres anlægget ind, når køretøjets tænding aktiveres. For at aktivere antennen igen er det
absolut nødvendigt at boote ”Oyster® TV” Premium udstyret igen (sluk og tænd igen).
SYNKRONISERING AF ANTENNEANLÆGGET MED RECEIVEREN

Funktion

START

For at skifte transponderfrekvens skal du trykke på ”Start, Park, Start, Park, Start” efter hinanden i
denne rækkefølge.
Vær opmærksom på følgende:
Knapperne STOP/PARK/START har du ikke brug for i normal drift. Disse knapper giver dig mulighed for at gribe
ind i antennejusteringen.

14

15

4. BETJENING AF ”OYSTER® TV”

4. BETJENING AF ”OYSTER® TV”

4.1 Ibrugtagning

4.2 Generelle tv-indstillinger

Dit Oyster tv er fra fabrikkens side udstyret med den tilsvarende standard-kanalliste samt evt. med favoritlister
(se i kapitel 4.5 Favoritlister (satellit-tv), hvordan der oprettes yderligere favoritlister). Hvis der mangler kanaler,
eller hvis du vil tilføje andre kanaler, skal du starte den automatiske kanalsøgning.

MENUEN TV-INDSTILLINGER

Vælg den ønskede signalkilde. I forbindelse med et ten Haaft satellitanlæg skal den stå på DVB-S.
Tryk på

Source

-knappen for at få vist signalindgangsmenuen.

Indstillingsmenuen giver dig mulighed for at indstille dit tv.
• Tryk på

SETUP

for at vælge display-menuerne.

• Du kan navigere i menuerne med

.

• Du kan forlade indstillingsmenuen med Exit eller Setup.
BILLEDE (PICTURE)
I denne menu kan man ændre forskellige indstillinger for billedet i ”Oyster® TV”. Du har mulighed for at foretage
følgende indstillinger:

Brug knapperne
op/ned for at vælge indgangen, bekræft med OK . Hvis der ikke vælges nogen kilde med
OK -knappen, kommer du efter nogle sekunder automatisk tilbage til den aktuelle signalkilde.
for at forlade menuen. Der kan vælges følgende signalindgange. Tryk på de pågældende knapper på
Tryk på
fjernbetjeningen:
EXIT

• Digital-tv
• Satellit-tv

LYD (SOUND)
I denne menu kan man ændre forskellige indstillinger for lyden i ”Oyster® TV”. Du har mulighed for at foretage
følgende indstillinger:

• AV
• HDMI 1
• HDMI 2
• USB

16
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DIGITAL-TV-INDSTILLING (DTV SETUP)

KANALSPÆRRING (LOCK)

I denne menu kan du fastlægge generelle indstillinger for modtagelsen af digitalt fjernsyn. Der findes følgende
valgmuligheder:

Du kan indskrænke adgangen til bestemte funktioner i tv-apparatet. Når spærringen er aktiveret, skal du indtaste
adgangskoden for at foretage ændringer i de spærrede områder.

Sprog Audio (Audio Language)
Vælg dit foretrukne primære og sekundære sprog.
Sprog Undertekster (Subtitle Language)
Fastlæg dit foretrukne sprog for undertekster.
Tidszone (Time Zone)
Her kan du indstille tidszonen.
CI-information (CI Information)
I dette menupunkt kan du få adgang til Common Interface-kortet.
Aktiv antenne (Antenna Power) (til antenner med forstærker)
Aktivér eller deaktivér strømtilførslen til antennen.

Systemspærring (Lock System)
Spærrer systemet, adgangskoden skal indtastes for at man kan foretage indstillinger.
Spærring af programmer (Block programme)
Blokér de valgte indhold og kanaler.
Aldersgrænser (Parental Guidance)
Indskrænk programmet svarende til seernes alder. Så er der kun adgang til indhold, der egner sig til den valgte
alder. Der kan vælges mellem 2 forskellige alderstrin.
Bemærk: Denne valgmulighed understøttes ikke af alle programudbydere.
Fastlæg adgangskode (Change Password)
Her kan du ændre din adgangskode.
Bemærk: Den forindstillede standard-adgangskode er 0000.
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FUNKTIONER

4.3 Kanalindstillinger og -søgning (DVB-T/T2)

I denne menu kan du ændre følgende valgmuligheder.

KANALER
I denne menu kan du foretage kanalindstillinger.

Displaysprog (OSD Language)
Skift sprog i displaymenuen.

DVB-T-kanalindstillinger

Sideformat (Aspect Ratio)

Indstil kanalerne og deres egenskaber.

Der står følgende valgmuligheder til rådighed:

Kanal (Channel)

• Auto

Vælg den kanal, du vil indstille.

• Zoom 1

Frekvens (Frequency)

• Zoom 2

Kan ikke ændres.

• 16:9

Land (Country)

• 4:3

Kan ikke ændres.

Støjreduktion (Noise Reduction)

Manuel søgning (Manual Search)

Her kan du mindske eller ændre billedstøj.

Søg og indstil kanalen manuelt.

Sleep Timer
Indstil, hvornår tv'et skal slukke automatisk. Vælg det ønskede tidspunkt med

Automatisk søgning (Auto Search)
. Tryk derefter på

EXIT

.

Giver mulighed for at sortere, slette og tilføje punkter i favoritlisten.

Auto Sleep

Rediger kanaler (Channel Edit)

Giver dig mulighed for at slå den automatiske standbyfunktion til eller fra efter 4 timer (EU-energisparemulighed, altid aktiv fra fabrikkens side).

Giver mulighed for at sortere og slette kanaler samt for at tilføje kanaler til DVB-T favoritlisten.

Nulstilling (Reset)
Stil apparatet tilbage til fabriksindstillingerne.

20

21

4. BETJENING AF ”OYSTER® TV”

4. BETJENING AF ”OYSTER® TV”

YDERLIGERE INDSTILLINGER FOR DVB-T KANALER
Når apparatet tændes første gang, vises følgende skærmbillede. Tryk på knapperne
displaysproget. Vælg ’Automatisk søgning’ (Auto Search), og tryk på knappen OK .

Når dette skærmbillede vises, skal man vente, til kanalsøgningen er afsluttet. Det kan vare nogle minutter.
for at vælge

Bemærk: Indstillingen af landet kan ikke ændres.

Lige så snart søgningen er afsluttet, fastlægger apparatet målregionen. Hvis der står mere end en regional kanal til rådighed, skal du vælge en primærregion med
og derefter trykke på OK . Tryk på
for at forlade
menuen.
EXIT

Lige så snart dette skærmbillede vises, skal du trykke på
eller
for at vælge linjen og på og for at
vælge land eller kanal. Tryk på OK for at bekræfte dit valg. Den automatiske søgning starter og må ikke afbrydes.
Der kan kun modtages kanaler, når der er tilsluttet en DVB-T-antenne (medfølger ikke).

Lige så snart søgningen er afsluttet, vises den første digitale kanal, der står til rådighed. Alle andre kanaler, der
.
står til rådighed, vises i programlisten, som du kan hente frem med knappen
CHANNEL

Du kan gennemføre en søgning for terrestrisk tv igen ved at trykke på Auto Tune-knappen (AQT) og holde den
trykket ind (valgmuligheden terrestrisk antenne er ikke omfattet af leveringen). Derved slettes den eksisterende
kanalliste.
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4.4 Kanalindstillinger og -søgning (DVB-S/S2)

YDERLIGERE INDSTILLINGER

Vælg
, og skift til satellit-tv. Tryk på
, og vælg ”Kanaler” med OK knappen. Vælg OK og den satellit, du
ønsker at scanne. Kontrollér, om signal- og kvalitetsvisningen slår ud. Gå til Søg “Transponder”, og tryk på OK for
at starte søgningen. Nu afsøges hele satellitten.
Source

SETUP

Med standardindstillingerne kan dit udstyr finde alle FTA- eller krypterede kanaler. Hvis det ikke er tilfældet, kan
du foretage ændringer i satellitindstillingerne i menuen ”Avancerede indstillinger” (Advanced Setup). Forkerte
eller mangelfulde indstillinger i denne menu kan medføre, at dit udstyr ikke længere fungerer korrekt!
Til menuen ”Avancerede indstillinger” (Advanced Setup) kræves der en adgangskode. Ved leveringen er den
”0000”.

Søgningen tilføjer alle de nye kanaler, der bliver fundet på satellitten, i slutningen af standard-kanallisten.
TILFØJELSE AF EN NY TRANSPONDER
For at gøre dit tv fremtidssikkert er der mulighed for at tilføje en ny transponder. Følg anvisningerne for at oprette en transponder. Åbn menuen ”Avancerede indstillinger” (Advanced Setup). (Adgangskode: 0000)
Tryk på knappen

GREEN

for at komme til satellit- og TP-styringen.

Vælg den pågældende satellit, og tryk på

for at få vist transponderlisten.

Alle kanaler kan sorteres og ændres efter dine ønsker.
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Tryk på knappen

FAQ FOR SATELLITINDSTILLINGEN (DVB-S)

Gem med

OK

RED

for at tilføje symbolrate, frekvens og polaritet.

1.	Der blev ikke fundet nogen kanaler, signal og kvalitet giver ikke eller kun meget svagt udslag.

.

	Kontrollér alle kabler fra tv’et til LNB-hovedet Forvis dig om, at antennen er justeret ind på den rigtige satellit, og at der ikke er træer eller andre forhindringer, der rager ind i sigtelinjen.
2.	Under søgningen kunne ikke alle kanaler findes, eller der blev fundet forkerte kanaler.
	Forvis dig om, at antennen er justeret ind på den rigtige satellit, og at den også er indstillet i menuen.
3. Pixelering eller lydsvigt, mens der ses tv.
	Kontrollér tab og kvalitet i menuen ”Kanal”. Hvis antennen er drejet bare en lille smule, kan det medføre for
store tab i modtagelsen. Desuden bør ledningen ikke være for lang. Vær også opmærksom på, at antennens
størrelse kan variere afhængigt af satellitten.
Ved at trykke på knappen
ningen af kanallisten.

BLUE

starter søgningen på den nyoprettede transponder. Alle nye kanaler tilføjes i slut-

4. Signaltab ved let regn eller sne.
	Dette skyldes som regel, at signalet er for dårligt. Kontrollér antennens justering eller selve antennens størrelse.
5. Signaltab i blæsevejr
	Kontrollér, at antennen sidder godt fast. Den bør ikke kunne bevæges. Forvis dig desuden om, at der ikke
befinder sig nogen bevægelige genstande som f.eks. træer i synsfeltet.
6. Undertekster eller lydspor er forkert
Forvis dig om, at du har valgt de rigtige indstillinger for sproget i menuen.
7. Hvordan kan jeg tilføje en ny kanal, der ikke blev fundet under søgningen?
Du skal tilføje den nye transponder. Læs det pågældende afsnit i denne vejledning.
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REDIGERING AF KANALER (SATELLIT-TV-MODUS)

4.5 Favoritliste (satellit-tv)

Gå ind i menuen via

, og vælg rubrikken ”Kanaler” (Channel). Vælg nu ”Rediger kanaler” (Channel Edit).
eller PAGE+ PAGE- for at vælge en kanal. Med de farvede knapper kan du fastlægge følgende

Tryk på
indstillinger:

SETUP

Rød
Tryk på knappen

RED

for at slette en kanal. Du kan vælge den med

. Tryk på

OK

for at slette den valgte

kanal.

SETUP

kan du gå gennem kanalerne og tilføje den valgte kanal til listen ved at trykke på ADD-knappen (
Med
). De tilføjes til sidst. De kan ikke sorteres senere.
RED

Gul
Knappen

Oprettelse af ny FAV-liste: Gå ind i menuen via
, og vælg rubrikken ”Kanaler” (Channel). Vælg nu ”Favoritliste”
(Favourite List). Her kan du blade gennem favoritlisten ved at trykke flere gange på knappen FAV , indtil der vises
en tom liste. I de første to favoritlister er der fra fabrikkens side lagt alternative programmer ind (se kapitel 4.1
Ibrugtagning).

En kanal, der allerede er tilføjet, er markeret med et hjerte.
YELLOW

knapperne

gør det muligt at flytte kanaler. Du kan flytte den valgte kanal til den ønskede plads ved hjælp af
. Tryk på OK for at placere kanalen det sted, hvor den skal blive.

Blå

4.6 Andre funktioner
TEKST-TV (TILBYDES IKKE AF ALLE KANALER)

Hvis du ønsker, at en kanal skal springes over, når du klikker dig gennem kanalerne, skal du vælge den pågældende kanal og trykke på knappen
. Kanalen kan nu kun vælges ved at indtaste nummeret direkte.

Tekst-tv er et informationssystem, der kan blive vist på dit tv. Med de tilhørende kontrolknapper kan du hente de
sider frem, der findes i indekset.

Grøn

Bemærk: Når tekst-tv er hentet frem, kan der ikke hentes nogen display-menuer frem. Farve, kontrast og
lysstyrke kan ikke ændres, men lydstyrken kan dog reguleres.

BLUE

Tryk på knappen

for at slette hele kanallisten.
OBS! Derefter kan anlægget evt. ikke finde nogen satellitter mere!
GREEN

Tryk på

REDIGERING AF KANALER (DIGITAL-TV-MODUS)
Tryk på

eller

PAGE+

PAGE-

for at vælge en kanal. Med de farvede knapper kan du fastlægge følgende

TEXT

for at hente tekst-tv frem. Som regel bliver oversigtssiden med indekset vist.

Ved at trykke på knappen
kanal.

TEXT

igen afsluttes tekst-tv-funktionen, skærmen viser programmet fra den valgte

indstillinger:
Mix
Rød

Når du har hentet tekst-tv frem, kan du gøre den transparent med Mix

Tryk på knappen

RED

for at slette en kanal. Du kan vælge den med

. Tryk på

OK

, så du samtidig kan se programmet.

Skjul

kanal.

Med Cancel-knappen

Gul
Knappen

SUBT

for at slette den valgte

YELLOW

knapperne

gør det muligt at flytte kanaler. Du kan flytte den valgte kanal til den ønskede plads ved hjælp af
. Tryk på OK for at placere kanalen det sted, hvor den skal blive.

Blå
Hvis du ønsker, at en kanal skal springes over, når du klikker dig gennem kanalerne, skal du vælge den pågældende kanal og trykke på knappen
. Kanalen kan nu kun vælges ved at indtaste nummeret direkte.
BLUE

AUDIO

kan du skjule tekst-tv-funktionen helt, uden dog at afslutte den.

Vælg side
• F or at gå ind på en side i tekst-tv skal du indtaste den ønskede talkombination ved hjælp af talknapperne.
Numrene ses i øverste venstre hjørne på skærmen. Søgningen af den pågældende side starter.
• Tryk på Index

PAGE+

• Tryk på Subpage

for at vende tilbage til indekssiden.

PAGE-

for at vælge en underside.

FAV
Tryk på knappen

28

FAV

for at tilføje kanalen til DVB-T favoritlisten.

29

4. BETJENING AF ”OYSTER® TV”

4. BETJENING AF ”OYSTER® TV”

Undertekster

Bemærk: Forvis dig om, at den valgte kanal sender digitaltekst.

For at få vist undertekster samtidig med det normale tv-program skal du vælge side 150 i tekst-tv. Såfremt
udsendelsen understøtter undertekster, vises de nederst på skærmen.

Følg anvisningerne på skærmen.

• Tryk på

TEXT

• Tryk på

for at afslutte tekst-tv-funktionen.

FAV

for at hente digitaltekst frem.
og bekræfte med

• D
 u kan vælge den ønskede side med
perne til at gå ind på siden.

Visning af informationer
• Tryk på Reveal

TEXT

for at hente skjulte informationer (svar på quiz-spørgsmål etc.) frem.

• Du kan hente bestemte valgmuligheder frem med farveknapperne

Hurtig adgang

• Du kan afslutte digitaltekst ved at trykke på

Nederst i tekst-tv-vinduet finder du nogle kategorier, der er ordnet i henhold til farve og emne (
).

RED

,

GREEN

,

YELLOW

. Du kan også i stedet for bruge talknap-

.

• Du kan navigere i digitaltekst med

• Tryk på Reveal igen for at afslutte funktionen.

OK

EXIT

eller

TEXT

RED

,

GREEN

,

YELLOW

og

BLUE

.

.

,

BLUE

• Ved at trykke på knapperne med de pågældende farver på fjernbetjeningen kan du gå ind på disse kategorier.

UNDERTEKSTER
Hvis en kanal tilbyder undertekster, kan du vælge dem ved hjælp af knappen
sprog med

og derefter bekræfte med

OK

SUBT

. Du kan bestemme det ønskede

.

• Tryk på Index for at vende tilbage til indekssiden.
Fastlåsning af side
Når du har hentet en tekst-tv-side frem, der har undersider, vises disse undersider automatisk efter hinanden.
• T ryk på Hold INFO for at stoppe rækkefølgen og blive på den viste side. Symbolet for fastlåsning vises i øverste
venstre hjørne.
• Tryk på Hold igen for at tillade, at der igen blades videre i undersiderne.
Forstørrelse af tekst-tv
• Tryk på Size for at gøre teksten på tekst-tv-skærmen større. Siden deles i to dele.
• Tryk på Size en gang til for at se den anden del af siden.
• Tryk en tredje gang på Size

TV/

for at vende tilbage til den normale visning.

PROGRAMINFORMATION
Du kan hente informationer frem fra den kanal, du ser i øjeblikket, ved hjælp af knappen

INFO

. Det følgende

billede viser en typisk programinformation.

Digitaltekst (kun for Storbritannien)
Digitaltekst er et informationssystem, der kan blive vist på dit tv.
Bemærk: Når digitaltekst er hentet frem, kan der ikke hentes nogen display-menuer frem. Farve, kontrast
og lysstyrke kan ikke ændres, men lydstyrken kan dog reguleres.

Du kan vælge programinformationer for de efterfølgende udsendelser med
30
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AUDIO

4.7 Teknisk specifikation for ”Oyster® TV”

Du kan vælge sprog og lydspor ved at trykke på knappen

AUDIO

.
ten Haaft tv-apparater

”Oyster® TV“ - 19“

”Oyster® TV“ - 21,5“

”Oyster® TV“ - 24“

”Oyster® TV“ - 32“

L188TRS

L218TRS

L248TRS

L327TRS

B

B

B

B

Skærmstørrelse

19“/47 cm

21,5“/55 cm

24“/61 cm

32“/81 cm

Effektforbrug under brug

20 W maks.

25 W maks.

31 W maks.

36 W maks.

Årligt energiforbrug i kWh pr. år*

29 kWh pr. år

37 kWh pr. år

45 kWh pr. år

53 kWh pr. år

Effektforbrug i standby/slukket

< 0,5 W

< 0,5 W

< 0,5 W

< 0,5 W

Opløsning (pixel)

HD Ready 1366 x 768

Full HD 1920 x 1080

Full HD 1920 x 1080

HD Ready 1366 x 768

Læsevinkel H/V/
reaktionstid

170°/160°/5 ms

170°/160°/5 ms

170°/160°/5 ms

178°/178°/8 ms

DVB-S, DVB-S2, DVB-T,
DVB-T2/H.265*

DVB-S, DVB-S2, DVB-T,
DVB-T2/H.265*

DVB-S, DVB-S2, DVB-T,
DVB-T2/H.265*

DVB-S, DVB-S2, DVB-T

Type
EU-energieffektivitetsklasse

Vælg det ønskede sprog ved hjælp af

, og tryk på OK.

Tuner

Elektronisk programguide

Højttaler musikeffekt

2x4W@4Ω

2x4W@4Ω

2x4W@4Ω

2x4W@4Ω

Den elektroniske programguide (EPG) giver informationer om igangværende og kommende udsendelser på den
valgte kanal.

Mål med/
uden fod (B x H x D)

43,7 x 28,9 x 11,1 cm/
43,7 x 26,1 x 4,6 cm

50,2 x 32,7 x 11,1 cm/
50,2 x 29,9 x 4,6 cm

56,3 x 35,8 x 11,1 cm/
56,3 x 33,0 x 4,6 cm

73,1 x 47,1 x 19,5/
73,1 x 43,1 x 6,1 cm

~ 2,8 kg/~ 2,5 kg

~ 3,4 kg/~ 3,1 kg

~ 3,8 kg/~ 3,5 kg

~ 5,3/~ 4,7 kg

Tryk på knappen

EPG

for at starte programguiden. Følgende menu vises:

Vægt med fod/
vægt uden fod
VESA-standard
Driftsspænding
(1kun med netadapter)

100 x 100 mm

100 x 100 mm

100 x 100 mm

300 x 200 mm

12 V DC/24 V DC/
230 V AC1

12 V DC/24 V DC/
230 V AC1

12 V DC/24 V DC/
230 V AC1

12 V DC/24 V DC/
230 V AC1

Tilslutninger
2 x HDMI

med HDCP

med HDCP

med HDCP

med HDCP

Video/audio/foto

Video/audio/foto

Video/audio/foto

Video/audio/foto

3 x cinchstik (RCA)

Analog audio/FBAS ind

Analog audio/FBAS ind

Analog audio/FBAS ind

Analog audio/FBAS ind

Jack-hunstik 3,5 mm stereo

Stik til hovedtelefoner

Stik til hovedtelefoner

Stik til hovedtelefoner

Stik til hovedtelefoner

Digital audio-udgang
koaksial (RCA)

a

a

a

a

Netafbryder tænd/sluk

a

a

a

a

CI/CI+ modulindgang

a

a

a

a

Tv-apparat med fod

a

a

a

a

2 x USB 2.0

PAGE+
PAGEDu kan navigere gennem kanalerne og udsendelserne med
. Tryk på
næste punkter i EPG. EPG’ens længde kan variere afhængigt af kanalen. (maks. 7 dage).

for at komme til de

Med OK kan du skifte til den valgte kanal, der dog kun bringer dig til det første punkt i EPG’en, da de andre ikke
er begyndt endnu. Tryk på Guide eller
for at afslutte programguiden.
EXIT

Leveringsomfang

Systemfjernbetjening

a

a

a

a

Strømtilslutningsledning
12 V/12 V/24 V (med stik til
køretøjets spænding)

a

a

a

a

Netadapter 110 V - 240 V AC
med EURO-stik, jordforbundet

a

a

a

a

* kun fra serie 8
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5.1 Modtagelse i praksis – indstilling af et satellitanlæg

5.2 Modtagelse i fjerne lande

For at indstille et satellitanlæg på en satellit skal man være opmærksom på tre indstillingsniveauer:

INDSTILLING AF LNB’EN I FORSKELLIGE OMRÅDER:

1. AZIMUT-VINKLEN (”KOMPASRETNING”)

Elevationsvinklen er et udtryk for, hvor højt over horisonten satellitten står på himlen, og den afhænger ligeledes
af modtagerens position og af den valgte satellit. I Mellemeuropa ligger den typisk mellem 25° til 35° og aftager,
jo længere man kommer mod nord.

Denne indstilling udføres automatisk på Oyster® Premium med fakultativt Skew-udstyr. I dette kapitel beskrives
det, hvordan der foretages en LNB efterjustering for at optimere modtagelsen i randzonerne for tv-satellitters
dækkeområder. LNB- eller antenneskrueforbindelsen løsnes og drejes et bestemt vinkelmål. Denne optimering er
kun nødvendig i randzoner. Det anbefales at lade teknisk kyndige gennemføre dette arbejde. Alle satellitter, der
udstråler et interessant program for mellemeuropæere, ”sigter” på Centraleuropa. Hvis modtageanlægget altså
befinder sig uden for dette område, ser antennen "fra siden" mod satellitten. Denne effekt kaldes SKEW-vinkel
eller og opstår især i lande/områder som f.eks. Portugal, Sydspanien, Marokko, Grækenland, Tyrkiet og i ekstrem
grad på De Kanariske Øer. Modtageelektronikken kompenserer for det meste denne effekt uden at gøre noget,
men i nogle tilfælde er det nødvendigt at "efterjustere" en smule med hånden. Denne "efterjustering" består i, at
hhv. LNB (antennens modtagehoved) eller hele den flade antenne skal drejes et par grader.

3. SKEW-VINKEL (”POLARISATIONSVINKEL”)

CYTRAC® DX

Azimut-vinkel er betegnelsen for en antennes horisontale justering, der angiver vinklen mellem nord og antennens sigteretning. Azimut-vinklen afhænger af modtagerens geografiske position og den valgte satellit.
For eksempel har ASTRA 1 (orbital position 19,2° øst) en azimut på 173° i Berlin og på 143° i Sydspanien.
2. ELEVATIONSVINKEL (”HÆLDNINGSVINKEL”)

CARO®+

OYSTER®

For at opnå optimal modtagelse i randområderne i de sydvestlige og sydøstlige ferieområder, er det hensigtsmæssigt at dreje LNB'en mod det pågældende verdenshjørne. På den måde udlignes den polarisationsvinkel, som
opstår på grund af Jordens krumning.
Oyster® tilbyder et fakultativt ”SKEW”-udstyr med fuldautomatisk indstilling af LNB.
FORHINDRINGER FORAN ANTENNEN

42°
10 Meter

34

28°

5,3 Meter

Bei 28° Elevation (Norddeutschland):
Ein Baum mit einer Höhe von 5,3 Meter
in 10 Meter Entfernung stört
den Empfang nicht.

9 Meter

Bei 42° Elevation (Südspanien):
Ein Baum von 9 Meter Höhe in
10 Meter Entfernung behindert
den Empfang nicht.

10 Meter
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FOR OYSTER®:

Indstilling af LNB’en i forskellige områder:

For de efterfølgende tabeller og vinkeloplysninger skal følgende fastlægges: For at bestemme drejeretningen
skal betragteren kigge ind i parabolen i samme retning som LNB’en, man skal altså stå foran antennen. De lange
streger markerer 10° hver.
• Drejninger MED URET er positive (+). Drejninger MOD URET er negative (-).
• Ved en drejning i ”+”-retning bevæges LNB-legemet FORNEDEN mod VENSTRE.
• Ved en drejning i ”-”-retning bevæges LNB-legemet FORNEDEN mod HØJRE.
FOR CARO +/CYTRAC
®

:

® DX

For de efterfølgende tabeller og vinkeloplysninger skal følgende fastlægges: For at bestemme drejeretningen
skal betragteren kigge i retning mod satellitten ligesom antennen, man skal altså stå bagved eller ved siden af
antennen.
• Drejninger MED URET er negative (-).
• Drejninger MOD URET er positive (+).
• Ved en drejning i ”-”-retning bevæges antennen FORNEDEN mod VENSTRE.
• Ved en drejning i ”+”-retning bevæges antennen FORNEDEN mod HØJRE.

Land

Eutelsat
5° vest

Thor
0.8° vest

Astra 4
4.8° øst

Hotbird
13° øst

Astra 1
19.2° øst

Astra 3
23.5° øst

Astra 2
28.2° øst

Tyskland,
Østrig,
Schweiz

-23°

-16°

-12°

-6°

0°

4°

8°

Frankrig

-15°

-11°

-5°

2°

7°

11°

14°

Beneluxlandene

-16°

-12°

-8°

-2°

3°

6°

9°

England

-9°

-6°

-3°

3°

7°

10°

12°

Irland

-6°

-3°

1°

7°

11°

13°

16°

Portugal

-4°

1°

8°

16°

22°

25°

28°

Sydspanien,
Gibraltar

-8°

-3°

5°

14°

20°

24°

28°

Skandinavien

-19°

-16°

-14°

-9°

-6°

-4°

-2°

Grækenland

-38°

-35°

-29°

-20°

-12°

-7°

0°

Tyrkiet,
Ungarn,
Hviderusland

-39°

-36°

-31°

-26°

-20°

-15°

-11°

De Kanariske
Øer

12°

18°

26°

34°

39°

42°

44°

Marokko

-8°

-2°

6°

17°

23°

27°

31°

Italien,
Sicilien

-27°

-24°

-17°

-8°

-2°

3°

8°

Kroatien

-27°

-24°

-19°

-11°

-5°

-1°

4

Tunesien,
Libyen

-27°

-22°

-15°

-4°

4°

9°

15°

Bemærk: Denne tabel indeholder kun vejledende værdier for SKEW-vinklen. Korrekturer under ca. 8° skal ikke
ubetinget udføres, så længe modtagelsen er i orden. "Finindstillingen" af SKEW-vinklen gør det ofte muligt
at modtage satellitter i områder, der egentlig allerede ligger væsentligt uden for dækkeområdet. De egentlige
dækkeområder for de enkelte satellitter findes under www.lyngsat.com eller under www.satcodx.com. Disse to
websider indeholder helt generelle, interessante informationer om kanaludbuddet og rækkevidden for satellit-tv.
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6. TILLÆG

5.3 Forstyrrelser

6.1 Overensstemmelseserklæring

Stopfunktion
Antennens bevægelse skal til hver en tid kunne stoppes. Satellitsøgningen stoppes eller afbrydes med SAT-knappen på betjeningsenheden, stop-knappen på Oyster tv’ets fjernbetjening eller power-knappen på FeatureBox’en
(kun på Oyster V). Trykkes der på en af disse knapper, udføres styrekommandoerne ikke længere.
Nulstilling af stopfunktionen
Denne stopfunktion ophæves med en ny bevægelseskommando, fx ved at trykke på start-knappen på Oyster tv’ets fjernbetjening på Premium-anlæg, SAT-knappen på betjeningsenheden på Vision-anlæg eller power-knappen på FeatureBox’en (kun på Oyster V).
Fejlbeskrivelse

Fejlafhjælpning

Der blev ikke modtaget et
signal under søgningen efter
en satellit.

Har du frit udsyn mod syd?
Er du i de indstillede satellitters modtageområde?
Blev du nødt til at ændre LNB‘ens SKEW-vinkel pga. din position?

Anlægget kører ikke korrekt ud
eller ind.

Rager genstande ind i antennens bevægelsesområde?
Er forsyningsspændingen for lille (batteri svagt)?

Antennen reagerer ikke, når
der tændes for den, eller den
reagerer ikke på kommandoer.

Fungerer sikringen?
Er alle kabler sat rigtigt i?
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6. TILLÆG

NOTER

6.2 Henvisninger vedr. miljøbeskyttelse
Tysk forordning om udrangerede køretøjer (”Altfahrzeugverordnung”)
Antennesystemet er certificeret og beregnet som tilbehør til brug på motorkøretøjer. Bortskaffelsen kan gennemføres sammen med motorkøretøjet iht. forordningen om udrangerede køretøjer (europæisk direktiv om udrangerede køretøjer, 2000/53/EF; for Tyskland: ”Altfahrzeugverordnung”). Antennesystemet indeholder ingen stoffer,
der er miljøskadelige iht. direktivet.

Vi ønsker dig god fornøjelse med dit satellitanlæg
Teamet fra ten Haaft
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ten Haaft GmbH

Åbningstider

Neureutstraße 9
75210 Keltern
Germany

Mandag – fredag kl. 08.00 til kl. 12.00
og kl.
12.30 – kl. 16.30.

Telefon: +49 (0) 7231 / 58588-0
Telefax: +49 (0) 7231 / 58588-119
E-mail: service@ten-haaft.de

www.ten-haaft.com
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