
Utgave: 06/2015 Språk: Norsk

Innovative Mobile Technology 

Bruksveiledning

HDTV mottaker „Europe“

Artn.: 3.150.0303



Innholdsfortegnelse

2

1. Generelt
 1.1 Innledning  3
 1.2 Riktig bruk  5
 1.3 Vær spesielt oppmerksom på dette  6
2. Mottakerens betjeningselementer
 2.1 Fjernkontroll  8
 2.2 Parabolmus - betjening uten fjernkontroll  10
3. Betjening parabolanlegg
 3.1 Funksjonene på parabolanlegget  11
 3.2 Helautomatisk søk  13
 3.3 Søk over standplass  15
 3.4 Manuelt søk  16
 3.5 Legge sammen og koble ut  18
 3.6 Legge sammen og deaktivere   18
 3.7 Konfigurasjon   19
 3.8 Internet service (ekstrautstyr)  23
 3.9 Feilmeldinger  25
 3.10 Mottak i fjerne land  27
4. Betjening mottaker
 4.1 Mottaker menytre  29
 4.2 Kanalliste / redigere  32
 4.3 Kanalliste / søk  34
 4.4 Konfigurasjon  35
 4.5 Tilleggsfunksjoner  36
 4.6 Tidsur  38
5. Beskrivelse av oppbygning og apparat
 5.1 Tilkoblinger  39
 5.2 CI Common Interface modul  40
 5.3 Programvareoppdatering  41
 5.4 Tekniske data mottaker  42
 5.5 Samsvarserklæring  43
6. Vedlegg
 6.1 Liste over kanaler og fjernsynsprogrammer  44
 6.2 Henvisninger om miljøvern  47



1.1 Innledning

HDTV parabolanlegget fra ten Haaft® er et intelligent mottakersystem som funksjo-
nerer helautomatisk og fritar deg fra alt møysommelig innstillingsarbeid med manu-
elle systemer. I motsetning til normale fjernsynsantenner må et parabolanlegg alltid 
være nøyaktig rettet mot satellittutstrålingen i sørlig retning. Signalene må ikke bli 
brutt av trær eller andre hindre, ellers er parabolmottak ikke mulig.

Pass alltid på at du har „Fri sikt sørover“ mot satellitten. Mange ganger er det 
slik at bare noen meter vekk fra der du står er mottak mulig uten problemer, 
mens der du har parkert får du ikke noe bilde, fordi et tre skygger for satel-
littsignalene. I Skandinavia kan også fjell som ligger langt borte skygge for 
satellittsignalet.

Kun Oyster®

For at du i slike situasjoner likevel ikke må gi avkall på et komfortabelt parabolmot-
tak, kan antenneenheten (også kalt uteenhet) på Oyster® tas av. Du kan altså alltid 
ta den ned fra taket og sette den opp på et sikkert sted for dekning i nærheten av 
bilen. Du trenger bare en spesiell holder og en skjøtekabel (leveres som tilbehør 
„Bakkemonteringssett.

Når et parabolanlegg blir montert på et hus, må det som regel bare innstilles én 
gang. Fordi du er underveis og standplassen din stadig endrer seg (selv om du bare 
flytter deg noen centimeter er dette allerede en endring), må du alltid innstille para-
bolanlegget på nytt. For deg som eier av et ten Haaft® komfort-satellittanlegg betyr 
dette imidlertid kun å trykke én gang på en knapp.
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Vårt HDTV parabolanlegg har en førsteklasses betjeningskomfort og programutvalg . 
Når du trykker på knappen retter anlegget seg opp og søker alle satellitter som kan 
mottas. Den mikroprosessorstyrte fininnstillingen og den digitale mottaksteknikken 
sørger for best mulig billedkvalitet. Deretter har du fullt TV- og radioprogram fra 
alle satellitter som sender med den nye digitale prosessen, ganske enkelt med fjern-
kontroll. Du kan til og med bruke fjernkontrollen for parabolanlegget til å regulere 
volumet på fjernsynsapparatet. Det sparer deg en omstendelig håndtering med to 
fjernkontroller.

Som en ytterligere komfortabel egenskap ut over normal utkoblingsprosess kan 
parabolanlegget også kobles ut når det er åpent. Dermed kan man også ved et flere 
dagers opphold avstå fra å kjøre anlegget ut og inn hver dag, uten å måtte gi avkall 
på den ekstremt strømsparende stand-by-modus.

På de første sidene i denne veiledningen finner du anvisninger om betjening av de 
generelle funksjonene på mottakeren, deretter følger forklaringer om de spesielle 
funksjonene på parabolanlegget og detaljerte forklaringer om søkefunksjonene.

I tillegg tillegg til ukrypterte, såkalte „Free To Air“ („FTA“) sendinger, kan ditt HDTV 
parabolsystem også motta krypterte eller kodete sendinger. Med det innebyggede 
„Common Interface (CI)“ kan du sette inn dekodermoduler for mange forskjellige 
krypteringsprosesser. Dermed kan den også gjengi mange krypterte (kodet, betal-
TV) sendinger, forutsatt at du i tillegg kjøper en passende dekodermodul og har et 
frigitt, gyldig smartkort (abonnementskort). 

Se avsnittet „Common Interface (kodete programmer)“ om dette.
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1.2 Riktig bruk

Riktig bruk av parabolanlegget er i bobiler, campingvogner (caravans) eller andre 
motorkjøretøyer for å motta standardiserte parabolfjernsynssignaler i Ku-båndet 
(frekvensbånd).

Produktet brukes til å rette en innebygget antenne på et parkert kjøretøy automa-
tisk inn mot en av de geostasjonære, direkte strålende fjernsynsatellittene som er 
vanlige for Europa. 

Strømforsyningen må skje fra et bilstrømnett med en merkespenning på 12 V eller 
24 V. Hvis det ikke finnes noe bilstrømnett som kan brukes til installasjon, må det 
monteres en egnet omformer 230 V / 12 V.

Dette produktet er bestemt for fast montering på bobiler eller campingvog-
ner med en høyeste hastighet på ikke mer enn 130 km/t.

For å garantere en pålitelig og riktig drift av ditt parabolanlegg, er en annen bruk 
enn den angitte ikke tillatt.

 l En endring av det totale apparatet ved å fjerne enkelte komponenter eller føye  
  til andre komponenter er ikke tillatt.
 l Ved montering i bilen må de respektive, anerkjente direktivene for bilbransjen  
  følges og oppfylles. Når masten og antennen monteres må den medleverte  
  monteringsveiledningen følges nøyaktig.
 l Produktet trenger ikke noe regelmessig vedlikehold. Husene må ikke åpnes.
 l Unngå å vaske bobilen med parabolanlegg i et børstevaskeanlegg, automatisk  
  bilvask eller med høytrykksvask.
 l Trekk anlegget inn ved sterk vind eller storm.
 l Montering er kun tillatt på harde biltak med tilstrekkelig fasthet og  
  egenstabilitet.
 l Hvis det finnes uklarheter eller problemer skal du henvende deg til  
  produsenten eller et verksted som er godkjent av produsenten.

  ten Haaft GmbH
  Oberer Strietweg 8 . DE-75245 Neulingen
  Tel. +49 (0) 7237 4855-0 . Fax +49 (0) 7237 4855-50
  info@ten-haaft.de . www.ten-haaft.com
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1.3 Vær spesielt oppmerksom på dette 

For å unngå brannfare eller skader på apparatet, må mottakeren hverken utsettes 
for regn eller fuktighet.

Hvis en gjenstand eller væske skulle komme inn i huset, skill apparatet fra strømfor-
syningen og la en fagmann kontrollere det før du bruker det igjen.

Sett mottakeren opp på et sted som har tilstrekkelig luftsirkulasjon og der 
det ikke er noen varmekilder i nærheten. Da unngår du at varmen hoper seg 
opp og sikrer dermed en lang levetid. Ikke sett noe på mottakeren — hvis 

lufteåpningene blir blokkert kan det oppstå feilfunksjoner og skader, også selvan-
tennelse.

Hvis du merker uvanlige lukter eller røyk, koble apparatet fra strømforsyningen og la 
det kontrolleres av en fagmann.

Slå av mottakeren før du kobler til andre apparater. Strømmen som føres til appa-
ratet må kobles til med 2,5 mm² til 4,0 mm² tykke forbindelsesledninger direkte på 
batteriet i bilen. Pass nøye på at apparatet ikke kobles til en elektronisk laderegula-
tor.

Legg alle ledninger og anleggsdeler med tilstrekkelig avstand til mulige støykilder 
som f.eks. mobiltelefoner, elektroniske oppvarmingsstyringer, tenningsutstyr eller 
radioanlegg.

For å unngå forstyrrelser på fjernsynsapparatet eller parabolanlegget anbefales det 
at fjernsynsapparatet ‚jordes‘ i bilen. Dette kan du gjøre ved å forbinde det fritt 
tilgjengelige godset på fjernsynsapparatet med bilens chassis.

Når du kobler til uteenheten (mottakerantennen) skal du kun bruke de medleverte 
kabelsettene eller de skjøtekabelsettene som blir levert som tilbehør. Skjøtekabelset-
tene kan kun leveres for HD mottaker „Europe“.
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Pass på før antennen åpnes at ingen gjenstander (trestammer, grener, skilt osv.) 
forstyrrer denne prosessen. 

Før du begynner å kjøre bilen må du, som fører av bilen, overbevise 
deg personlig ved å se ut på uteenheten om at antennen er fullstendig 
trukket inn.

Etter at tenningen er slått på hhv. motoren er startet, kan det ta opptil 30 se-
kunder før antennen er trukket inn automatisk. Ikke beveg bilen i denne tiden.
Antennen kan bare trekkes inn når hovedbryteren på mottakeren står på PÅ 
(hhv. på „I“) og mottakeren blir forsynt med strøm. En teknisk defekt i bilen 
eller antenneanlegget kan forhindre at antennen blir trukket inn automatisk. 
Du skal derfor alltid kontrollere at antennen er fullstendig trukket inn før du 
begynner å kjøre bilen.

Forsikre deg om at anlegget er montert i bilen i henhold til bestemmelsene i den 
medleverte monteringsveiledningen eller få dette bekreftet av den bedriften som 
har montert anlegget.

I forskjellige land gjelder forskjellige bestemmelser for drift av parabolanlegg og 
elektriske og elektroniske apparater generelt. Som bruker av et slikt anlegg er du 
selv ansvarlig for at de respektive forskriftene blir overholdt.

Hvis du ikke kjenner til de respektive nasjonale forskriftene, anbefaler vi at du for 
din egen rettssikkerhet kobler ut anlegget med hovedbryteren på mottakeren før du 
begynner å kjøre, slik at hele parabolanlegget er fullstendig skilt fra strømforsynin-
gen i bilen.

Vær spesielt oppmerksom på at alle delene av anlegget kan være en fare for barn. 
Det kan være livsfarlig å svelge smådeler som f.eks. batterier! La aldri barn leke med 
dette anlegget eller deler av det uten tilsyn. Pass alltid på at ingen personer opphol-
der seg i antennens aksjonsradius mens den beveger seg.



2.1 Fjernkontroll
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P+

OK

P-

- +

TEL: +49(0)7237/4855-0
www.ten-haaft.com

Slå mottakeren på/av (Power)

Koble ut høyttalere (Mute)
Med et langt trykk (3 sek.) blir sovefunksjonen aktivert

Tallknapper for direkte valg av kanal

Skifte mellom fjernsyns- og radiodrift

Utvalg av en favorittliste

Innstille volum

Programveksel

Åpner dataskjermmenyer

Går tilbake til det programmet som ble sett sist
Kobler teletekst Mixmodus inn / ut

Viser aktuell programinformasjon (EPG)

Menynavigasjon opp
I normal drift: Programveksel

Menynavigasjon ned
I normal drift: Programveksel

Menynavigasjon venstre
I normal drift: Innstille volum

Menynavigasjon høyre
I normal drift: Innstille volum

Til å velge eller bekrefte en funksjon

Åpner programlisten

Lukker dataskjerm-menyer / kobler Teletext ut

Uten funksjon

Hente opp elektronisk programtidsskrift (EPG)

Starte mottakerens teletekstfunksjon
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P+

OK

P-

- +

TEL: +49(0)7237/4855-0
www.ten-haaft.com

Velge klang

Spole tilbake

Spole frem

Starter gjengivelse

Stanser avspillingen
Starter timeshift funksjonen

Avslutter gjengivelse

Starter opptak av en sending

Hopper 5 minutter tilbake i den opptatte sending

Hopper 5 minutter fremover i den opptatte sending

Hente opp opptaksoversikt

Hente opp timerliste

Valg av video-oppløsning i HDMI utgangen

CARO MA HDTV: Starter satellittsøkemenyen
Oyster HDTV + I: Start satellittsøk /
Start Internett-satellittsøk

Aktiverer gjennomsleping for analoge og digitale video og
audiosignaler

Åpner antenneanleggsmeny



2.2 Parabolmus - Betjening uten fjernkontroll

Med de to knappene på den nedsatte visningsenheten (parabolmus) kan motta-
keren nødbetjenes når det ikke finnes noen fjernkontroll.
Knappene har da disse funksjonene:

Hvis mottakeren står i standby, blir den koblet inn når du trykker kort på begge 
knappene. I standby modus „strømsparende“ kan mottakeren kun kobles inn 
med denne knappekombinasjonen.

Et annet betjeningselement er hovedbryteren på forsiden av mottakeren.
I stilling „O“ eller „OFF“ er mottakeren fullstendig skilt fra strømforsyningen i bilen. 
For å bruke mottakeren må denne bryteren stå i stilling „I“ eller „ON“.

Hvis mottakeren ikke reagerer på kommandoer, skal du sette hovedbryteren på „O“ i 
10 sekunder og så på „I“ igjen.

Skifte til neste sender i senderlisten

Skifte til forrige sender i senderlisten

Når du trykker begge knappene kort samtidig, kan du skifte mellom RADIO og TV.
Hvis du trykker på begge tastene i lengre tid, kobler mottakeren seg ut. Dette tilsvarer et 
trykk på den røde standby (ON/OFF) knappen på fjernkontrollen

Parabolmus-plugg (RJ-45)

Fjernkontrollmottaker

Venstre parabolmus-knapp

Høyre parabolmus-knapp

Display1

4

2

5

3

1
2 3

4

5
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3.1 Funksjonene på parabolanlegget
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Oyster / CARO / Cosmo HDTV

Helautomatisk søk Den viste satellitten blir søkt

Søk over standplass Valg av standplass

Manuelt søk Azimuth; Elevasjon; Skew; Siste posisjon; Lagre posisjon; Legge sammen

Legge sammen og koble ut 

Legge sammen og deaktivere

Denne funksjonen legger sammen antennen og setter mottakeren i standby

Denne funksjonen kjører antennen inn uten å koble mottakeren ut.

Konfigurasjon

Internet service Display Satellitt/søk

Standby modus Komfortabel ; Strømsparende

Dreie LED display Ja, nei

Aktivere uteenhet 

Søkesatellitt 

Aktuell standplass 

Automat. satellittveksel 

Sleeptimer  

Tilbakestille søkeparameter 

Søk over standplass 

Aktiv, Spørsmål, Av

Søkt fjernsynssatellitt

Standplass

Aktiv, Av

Sleep-modus, Standby

Ja, nei

Standplassutvalg, start søk

Spesialfunksjoner CTRL Out 12V, 0V
Audio Out På, Av
Hodetelefon /Headphone På, Av
Front AUX relé  På, Av

Menygrenen for styring av anlegget kan hentes opp direkte med ANT-knappen på 
fjernkontrollen.

Das Oyster / CARO / Cosmo HDTV menyen når du også ved å trykke MENU-knap-
pen og deretter velge punktet Oyster / CARO / Cosmo HDTV … med markørknappe-
ne (menynavigasjonsknapper opp/ned). Når du trykker på OK åpner du menyen.



De enkelte punktene kan du som vanlig velge med markørknappene (menynavigas-
jonsknapper opp/ned) og OK. Alle søkefunksjoner og nødvendige innstillinger blir 
betjent med menyen Oyster / CARO / Cosmo HDTV … Mange funksjoner blir også 
utløst helautomatisk, når dette gir deg mer betjeningskomfort.

Like etter at anlegget er koblet inn blir da antennen automatisk foldet ut og kjørt til 
siste mottaksposisjon. Hvis du da ikke får inn noe bilde, starter Helautomatisk søk av 
seg selv. Før du kobler inn anlegget skal du derfor forsikre deg om at ingen personer 
skal komme til skade når antennen beveger seg.

Antennen blir automatisk trukket inn når anlegget kobles ut med den røde standby-
knappen      eller knappene på displayenheten, antennen blir også trukket inn når du 
kobler inn tenningen i bilen for å starte motoren. Naturligvis varer det noen sekun-
der før antennen er lagt sammen. Begynn aldri å kjøre før antennen er fullstendig 
sammenlagt og mottakeren er koblet ut.

Forsikre deg generelt før du begynner å kjøre ved å se på biltaket om at 
antennen ligger i forskriftsmessig stilling.
Displayet må bare vise et grønt standby-punkt eller, alt etter innstilling, 
være helt mørk.

Vær oppmerksom på at når du slår av hovedbryteren blir anlegget fulls-
tendig skilt fra bilens strømnett, slik at heller ikke antennen kan legges 
sammen automatisk.

Vær også oppmerksom på at den strømsparende standby-modus bare kan oppheves 
med samtidig trykk på begge knappene i parabolmusen.
Hvis du formoder at anlegget ikke lenger funksjonerer, skal du først trykke de to 
knappene på parabolmusen.
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Ved valg av dette menypunktet startes 
det helautomatiske søket direkte. Det 
automatiske søket blir ellers også 
startet etter innkobling, når ikke noen 
bilde kan beregnes i den siste mot-
taksposisjonen (f.eks. etter at bilen ble 
beveget eller standplassen er skiftet).

Satellittsøket skjer etter LEM-prinsippet (Last Elevation Memory) og begynner  i 
hellingsvinkelen for den siste mottaksposisjonen. Som regel blir en satellitt med 
dekning funnet relativt raskt, fordi det ofte ikke er noen stor avstand mellom den 
gamle og den nye standplassen.

Hvis du har kjørt en lengre strekning etter den siste standplassen, er det som regel 
en tidsmessig fordel (kortere søketid), å velge „Søk over standplass“.

Det helautomatiske søket går alltid ut fra at bilen står helt vannrett. Hvis dette ikke 
er tilfellet, må du eventuelt regne med lengre søketider.

Satellitten som brukes til helautomatisk søk kan forhåndsinnstilles under Oys-
ter / CARO / Cosmo HDTV… -> Konfigurasjon -> Søkesatellitt.

Parabolanlegget er i stand til å veksle frem og tilbake mellom alle de satellittene 
som kan tas inn på standplassen, uten at du må gjøre noe spesielt.

For hver programplass i senderlisten er også den satellitten lagret som sender dette 
programmet (se vedlegg Kanalliste). Når parabolanlegget oppdager en satellittveksel 
når du skifter program, søker antennen straks denne satellitten og retter seg nøyak-
tig mot dette signalet. I denne tiden ser du meldingen Søk aktivt i statusdisplayet.

3.2 Helautomatisk søk 

Oyster HDTV > Helautomatisk søk

Satellitt:

Den viste satelliten blir søkt. Vennligst vent i noen sekunder, 
slik at antennen kan rette seg nøyaktig mot satelitten. Trykk 
EXIT for å stanse bevegelsen og avbryte søket.

Status:
Astra 1

    Søk aktiv
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Hvis det valgte programmet ikke blir funnet på den nye satellitten (f.eks. fordi det 
for tiden ikke blir sendt eller fordi du befinner deg utenfor mottaksområdet), går 
antennen tilbake til den satellitten der søket ble startet og kobler om til et program 
på denne satellitten.

Den tiden som anlegget bruker til å gjennomføre denne vekslingen er sterkt avhen-
gig av hvor langt de to satellittposisjonene er fra hverandre. En veksling mellom As-
tra 1 og Hotbird kan f.eks. utføres på mindre enn 5 sekunder, når satellittposisjone-
ne er kjent. Hvis de nøyaktige posisjonene ikke er kjent, varer vekslingen litt lenger.

3.2 Helautomatisk søk



Ved valg av dette menypunktet „Søk 
over standplass“ åpnes en undermeny 
hvor du kan velge forskjellige land 
hhv. områder. Med markørknappene 
(menynavigasjonsknapper opp/ned) 
kan en innføring velges og så aktiveres 
med OK.

Den satellitten blir søkt som brukes 
til det helautomatiske søket, hhv. er 
forhåndsinnstilt under Oyster / CARO / 
CARO / Cosmo HDTV… -> Konfiguras-
jon -> Søkesatellitt.

Den regionalt forskjellige hellingsvin-
kelen blir da tilordnet den satellitten 
som kan mottas.
Satellitten kan dermed eventuelt bli 
funnet raskere. Nettopp når det er en 
større avstand mellom gammel og ny 
standplass er denne søkefunksjonen 
spesielt interessant.

Billedskjermen viser hvilken satellitt 
som virkelig blir brukt for søket. Etter 

at satellitten er funnet, blir det automatisk koblet om til et program som virkelig blir 
sendt fra denne satellitten.

Vennligst vær oppmerksom på at du ikke kan ta inn alle satellitter og ikke alle kana-
ler på alle steder. Mottaksmulighetene er også avhengig av størrelsen på antennen.

3.3 Søk over standplass
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Søk over standplass

MENU : Tilbake

Tyskland (nord)
Tyskland (syd)
Østerrike
Sveits
Holland
Belgia
Danmark
Polen
Tsjekkia
Frankrike (nord)
Frankrike (syd)
England
...
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Når du velger dette menypunktet, 
åpnes en meny der du kan styre hhv. 
innstille parabolanlegget manuelt. Før 
du velger dette menypunktet, skal du 
velge et program som du kan ta inn på 
det stedet der du er, ellers kan du ikke 
motta noe bilde.

Med manuelt søk kan f.eks. antenne-
posisjonen optimaliseres manuelt, hhv. 
kan man rette inn mot nye satellitter. 
Menyen viser dreining og helling i 
grader i relasjon til bilen, samt signal-

styrken. Det sterkeste signalet gir samtidig den beste billedkvaliteten. 

Signalstyrken varierer imidlertid alt etter program og standplass. For å motta bilder 
trenger du en signalstyrke med en C/N verdi på minst 7 eller høyere (C/N 8 ved 
krypterte programmer).

Du beveger antennen ved å sette bjelken med markørknappene (menynavigasjons-
knapper opp/ned) på Azimut (dreining, retning) eller Elevasjon (helling). Med mar-
kørknappene (menynavigasjonsknapper opp/ned) kan du nå bevege antennen 
skrittvis i den valgte retning.

Displayet viser en endring som tilsvarer den du fremkaller i antenneretningen.  Vær 
oppmerksom på at de viste retningsverdiene gjelder for bilen din og ikke er noen 
ekte gradangivelser (himmelretninger) – når du har kjørt bilen, gjelder altså ikke de 
gamle verdiene lenger!

3.4 Manuelt søk

Oyster HDTV > Manuelt søk

MENU : Tilbake EXIT : Lukk meny

Azimuth
Elevasjon
Azimuth step size
Elevation step size
Siste posisjon
Lagre posisjon
Legge sammen
Signalstyrke
Signalkvalitet
C/N

10,0°
-72.0°

2
1

68%
64%
10,5
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Hvis du vil styre antennen manuelt over lengre strekninger, kan du forstørre skrittle-
ngden. 

Den aktuelt innstilte posisjonen blir lagret ved å velge punktet Lagre posisjon og 
trykke OK. Nå blir den aktuelle posisjonen straks lagret.
Når du nå legger sammen/kobler ut anlegget og så kobler det inn igjen, går anten-
nen automatisk til denne posisjonen. Hvis du altså hadde et bilde ved Lagre posis-
jon og bilen ikke ble flyttet, vil du se et bilde igjen på noen sekunder etter at du slår 
på anlegget igjen.

Som en annen mulighet kan du til enhver tid legge sammen antennen fra punktet 
„Manuelt søk“ – flytt den røde bjelken til „Legge sammen“ og trykk OK. Antennen 
legges nå sammen, du kan følge dette i retningsindikatorvinduet. Ved en elevasjon 
på ca. —73° er antennen mekanisk fullstendig sammenlagt — anlegget kobler seg 
imidlertid ikke ut. Ved valg av punktet „Siste posisjon“ og deretter trykk på OK går 
antennen til den lagrete posisjonen. Dette kan du f.eks. bruke når du tidligere har 
lagt sammen antennen for nå å folde den ut igjen.

Når du har valgt en DVB-T sender (ekstra), er det naturligvis ikke hensiktsmessig å 
optimere opprettingen av parabolantennen. DVB-T mottas med en separat antenne. 
Av denne grunn blir det vist en tilsvarende henvisning når du vil bruke det manuelle 
søket med en aktivert DVB-T kanal.

For å forlate menyen Manuelt søk, kan du alltid trykke EXIT. Når antennen fremdeles 
beveger seg når du forlater menyen, blir den stanset.

3.4 Manuelt søk
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Denne funksjonen legger sammen an-
tennen og setter mottakeren i standby.

Med trykk på den røde standby-
knappen     på fjernkontrollen eller 
med samtidig, langt trykk på begge 
knappene på displayenheten oppnår 
du samme virkning.

Standby-tilstanden blir vist med et grønt punkt på displayenheten (parabolmus), 
hvis innstillingen „Komfort“ er valgt på Oyster / CARO / Cosmo HDTV… -> Konfi-
gurasjon -> Standby-modus .

Denne funksjonen kjører antennen inn 
uten å koble mottakeren ut.

Reaktivere:
Velg menypunkt Manuelt søk -> 
Siste posisjon

3.5 Legge sammen og koble ut 

3.6 Legge sammen og deaktivere 

Antennen blir lagt sammen og så utkoblet. 
Trykk EXIT når du vil avbryte sammenleggingen.

Legge sammen og koble ut

Azimuth:
Elevasjon:

0,0
0,0

Antennen blir lagt sammen. Trykk EXIT når du vil avbryte 
sammenleggingen. Etter sammenlegging kan du bruke 
mottakeren i harddiskavspilling eller DVB-T modus.

Legge sammen og deaktivere

Azimuth:
Elevasjon:

0,0
0,0
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Under dette menypunktet kan du foreta forskjellige innstillinger for driften av 
parabolanlegget. Alle innstillinger som gjelder de automatiske søkefunksjonene blir 
gjennomført her. Innstillinger som gjelder generelle mottakerfunksjoner, gjennomfø-
res i Meny -> Konfigurasjon.

Du har følgende muligheter for konfigurasjon av parabolanlegget:

 l Standby-Modus
 
 Med innstillingen „Komfort“ kan du koble inn anlegget med fjernkontrollen (rød 
 knapp) igjen, når det står i standby. Denne beredskapen blir vist med et lite  
 grønt punkt eller en strek på displayet.

 Innstillingen „Strømsparende“ kobler i tilfelle standby ut både fjern- 
 kontrollmottakeren og det grønne lyspunktet. I dette tilfellet kan du ikke  
 bruke fjernkontrollen til gjeninnkobling. For innkobling må du da trykke  
 kort på de to knappene på displayenheten (parabolmus).

	 l Dreie LED display
 
 Innstillingen „Ja“ medfører at kanalnummeret blir vist opp-ned på displayet.  
 Dette er nyttig når den eksterne displayenheten er montert hengende på hodet.  
 Dermed er kanalnummeret igjen normalt leselig.

 Innstillingen „Nei“ er ment for et ‚normalt‘ montert display.

3.7 Konfigurasjon
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	 l Aktivere uteenhet

 Når anlegget blir koblet inn blir antenneenheten normalt straks aktivert og  
 antennen dreiet mot satellitten. Du kan forhindre dette ved å sette dette  
 menypunktet på „Av“. Dette kan f.eks. være hensiktsmessig hvis du ikke tar inn  
 noen satellitt der du oppholder deg, men du ikke vil gi avkall på funksjonene  
 PVR eller +T (ekstra).

 Denne funksjonen kan også benyttes til drift av en ekstern satellittantenne. Ved 
 innstilling „Spørsmål“ blir det spurt på nytt ved hver innkobling av anlegget om 
 du denne gang vil aktivere antennen eller ikke.

 Du kan alltid aktivere antenneenheten senere, ved å hente opp Oyster / CARO /  
 Cosmo HDTV menyen med ANT-knappen og så gå til Aktivere antenne under  
 Konfigurasjon.

	 l Søkesatellitt

 Her kan du velge hvilken satellitter som anlegget skal gå til etter innkobling  
 hhv. ved helautomatisk søk eller ved søk over standplass. Du kan velge mellom  
 forskjellige satellitter som dekker forskjellige områder og programtilbud på  
 forskjellige språk. Vær oppmerksom på at ikke alle satellitter kan mottas overalt  
 (se vedlegg Søkesatellitter)!

 l Automat. satellittveksel

 Innstillingen „Aktiv“ medfører at det ved et programskifte blir undersøkt om det 
 nye programmet blir sendt på en annen satellitt enn den som for tiden tas inn.  
 Når en slik satellittveksel blir registrert, går anlegget automatisk til den nye  
 satellitten: 

 Innstillingen „Av“ deaktiverer den automatiske satellittvekslingen. Dette kan  
 være nødvendig når den automatiske satellittvekslingen ikke funksjonerer på  
 grunn av svake signaler og du vil bruke manuelt søk. (se Automatisk satellitt- 
 veksel).

3.7 Konfigurasjon
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	 l Sleeptimer

 Ved innstilling Standby blir antennen lagt sammen og koblet ut når sleep- 
 timeren aktiveres. Ved innstilling sleep-modus blir anlegget satt i sleep-modus  
 med sleeptimeren, uten at antennen blir lagt sammen.

 Det regulære tidsuret virker bare i sleep-modus og er inaktiv i standby.

	 l Tilbakestille søkeparameter

 Velg dette punktet og bekreft med OK, når du mener at parabolanlegget ikke  
 lenger finner den valgte satellitten riktig med automatisk søk eller søk over  
 standplass. Satellittsøkefunksjonen blir dermed satt tilbake til en basistilstand.  
 Vær oppmerksom på at søket kan ta lengre tid første gang etter at søke- 
 parametrene er satt tilbake. Bruk derfor denne funksjonen med omtanke.

Servicemeny

Velg menypunktet Oyster / CARO / Cosmo HDTV… -> Konfigurasjon og trykk på 
ANT-knappen for å komme  til servicemenyen.

Parabolmus — visningssteder 

Standard innstilling av visningssteder for parabolmusen er 4. 

Søketransponder/Beam (kun for fagforhandleren) 

Mange satellitter har flere forskjellige belysningssoner (fotspor). Dette medfører 
at ikke alle kanalene på en satellitt kan mottas over hele forsyningsområdet for en 
satellitt. Det er også tenkelig at det helautomatiske søket ikke kan finne en satellitt, 
fordi en annen belysningssone er valgt som referanse. Her kan du velge en passende 
belysningssone for hver satellitt i samsvar med angivelsene fra parabolleverandøren 
og ditt oppholdssted.

3.7 Konfigurasjon
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Internet Service Sat

Ved Oyster Digital-anlegg med ekstrautstyret „Internet“ kan den satellitten som 
leverer Internettjenesten innstilles her. I leveringstilstand er denne innstillingen 
allerede forhåndsinnstilt så den passer til det medleverte satellittmodemet.

Test Limits og Test Powersupply

De to menypunktene Test Limits (prøvegrenser) og Test Powersupply (prøvestrømfor-
syning) brukes av en fagmann til montering av anlegget og er ikke av betydning for 
normal bruk.

3.7 Konfigurasjon
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Hvis du har kjøpt din Oyster 85 Digital CI med ekstrautstyret „Internett“, har du 
mulighet for å få tilgang til det verdensomspennende Internett direkte over satellitt. 
(Andre modeller har ikke denne muligheten for Internett.) 

For Internett-driften trenger man en bruksavtale med en leverandør (leverandør av 
Internett- tjenester) og et spesielt satellittmodem og en iLNB med sendemulighet. 
Modem og iLNB er allerede inkludert i leveringsomfanget til din Oyster 85, hvis du 
har kjøpt ekstrautstyret „Internett“. Du må da bare slutte en brukeravtale for å akti-
vere det medleverte modemet. Tilsvarende dokumenter og nærmere informasjon om 
dette ble levert med anlegget ditt.

Internettkommunikasjonen går over en vanlig computer eller en bærbar computer, 
som ha en nettverkkobling. Over denne nettverkkoblingen forbinder du din PC med 
satellittmodemet ved hjelp av den medleverte kabelen.

Ditt anlegg er allerede forhåndskonfigurert så det passer til det leverte satellitt-
modemet og den leverandøren av Internettjenester som er anbefalt i de vedlagte 
dokumentene.

Du kan enten aktivere Internettfunksjonen over menyen med MENU -> Oyster 
HDTV -> „Internet Service“ eller etter valg også trykke FUNC-knappen på fjern-
kontrollen mens TV-en er i drift.

I begge tilfeller starter anlegget søket etter den forhåndskonfigurerte Internett-
servicesatellitten og optimerer seg deretter nøyaktig mot Internettsignalet.
Etter vellykket innstilling veksler displayet i parabolmusen til „IP“ (Internett-Proto-
koll). Modemet begynner nå å kommunisere med nettverket over satellitt og å logge 
seg inn. Denne prosessen varer typisk i 60 sekunder, men kan i unntakstilfeller også 
vare vesentlig lengre.

Vellykket kommunikasjon mellom modem og nettverk vises ved at den grønne 
„RX“-LED på modemet lyser opp. Hvis den grønne LED‘en på modemet ikke lyser opp 
innen maks. 60 sekunder etter omkobling til „IP“, er det en feil i modemet.

3.8 Internet service (ekstrautstyr)
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Etter at modemet har logget seg inn på nettverket, slukner den gule „Advarsel!“-LE-
Den på modemet. Nå står kommunikasjon mellom din PC og Internett til disposisjon.

Merk: Din PC får en IP-adresse fra modemet hhv. fra satellittnettverket over DHCP. 
Aktiver derfor funksjonen „Hent IP-adresse automatisk“ på din PC!

For å gå tilbake fra Internett-drift til normal TV-drift, må du trykke knappen „AV“ på 
fjernkontrollen. Deretter kan du bruke fjernkontrollen for å starte et nytt satellittsøk 
for den forhåndsinnstilte TV-satellitten (MENU -> Oyster HDTV -> Helautomatisk 
søk).

Alternativt kan du også avslutte Internett-driften med knappen „TV“ og dermed gå 
direkte tilbake til den forhåndskonfigurerte fjernsynssatellitten. 

Selvfølgelig kan du også legge sammen og koble ut ditt parabolanlegg direkte fra 
Internett-drift ved å trykke på den røde standby-knappen på fjernkontrollen.

Vær oppmerksom på at enten TV-/radio-drift eller Internett-drift er mulig med 
parabolanlegget. Samtidig drift av begge funksjoner er ikke mulig.

3.8 Internet service (ekstrautstyr)



3.9 Feilmeldinger

Under driften av den automatiske antenneenheten kan det oppstå forstyrrelser, når 
f.eks. antennens bevegelsesfrihet ikke er garantert (grener, snø osv.).
Slike forstyrrelser blir oppdaget automatisk og vist på det eksterne displayet som 
feilkoder.

Indike-
ring

Feilbeskrivelse Feilutbedring

E 01 Under søk etter en satellitt 
ble det ikke mottatt noe 
signal

Skift standplassen. Har du fri sikt mot sør? 
Er du innenfor mottaksområdet for en 
satellitt?

E 02
E 03

Antennen er blokkert i drei-
eretning (E02) eller hellings-
retning (E03)

Rager gjenstander ut i antennens beve-
gelsesområde? Er strømspenningen for lav 
(batteriet svakt)?

E 04 Antennen kan ikke legges 
fullstendig sammen og 
kobles ut

Trykk EXIT for å folde ut antennen igjen. 
Fjern snø, løv eller andre gjenstander fra 
fordypningen i antennelegemet.
Sett anlegget ALDRI bare på OFF med ho-
vedbryteren, uten at du først har utbedret 
årsaken for feilen!

E 05
E 06

Antennen reagerer ikke etter 
at den er koblet inn eller re-
agerer ikke på kommandoer

Er den røde sikringen (10 A) i orden?
Er alle kabler stukket forskriftsmessig inn?
Eventuelt er stikkontaktene for styreled-
ningen litt oksidert. Trekk kabelen ut og 
sett den inn igjen

E 07
E 09

Kortslutning / brudd i 
antennekabelen eller på 
antennen

Kontroller den hvite antennekabelen og 
støpslene, både på mottakeren og på LNB.

E 08 Ingen / for lav spenning for 
uteenheten

Kontroller pluggsikringene på baksiden av 
mottakeren.

E 10
E 11
E 12

Advarsel: Når antennen 
dreies synker nettspennin-
gen tydelig.

Lad opp batteriet så snart som mulig. 
Kontroller ev. kablene og tilkoblingen for 
anlegget til bilens strømforsyning.
Følg monteringsveiledningen!
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Indike-
ring

Feilbeskrivelse Feilutbedring

E14
E 15

Feil tilbakemelding fra 
uteenheten

En ikke kompatibel uteenhet er tilkoblet.
Reléet for strømforsyning til uteenheten 
preller (dvs. flere ganger rask åpning og 
lukking) eller kontakten er tilsmusset eller 
svidd (relé defekt).
Eventuelt sterke svingninger i strømfor-
syningen (ekstern forsyning med ladere-
gulator eller fjernsynsapparat fremkaller 
forstyrrelser).

E 16 Gal modellkonfigurasjon Feil på modellkonfigurasjonen.
Eventuelt ble en oppdatering ikke gjen-
nomført riktig. Apparatet må til fabrikkens 
kundeservice.

E 17 Re-init utløst Det ble oppdaget udefinerte minneinn-
hold. Feilene ble korrigert.
Slå apparatet av og så på igjen. Ev. må du 
nå gjennomføre noen innstillinger på nytt 
(f.eks. søkesatellitt)

E 18 Grensebryter/mekanisk feil Det ble oppdaget en feil i antenneenhe-
ten. Eventuelt er ising årsaken. Ta kontakt 
med kundeservice.

E 19 Maskinvaredefekt (evt. også 
tilsvarende OSD-melding)

Den automatiske selvtesten har oppdaget 
en maskinvaredefekt. Ikke bruk apparatet 
mer, det er fare for følgeskader. Apparatet 
må til kundeservice.

3.9 Feilmeldinger



3.10 Mottak i fjerne land

I dette kapitlet blir det beskrevet hvordan man justerer LNB for å optimere de-
kningen i utkanten av belysningssonen fra fjernsynssatellitter. Skruforbindelsen 
på LNB eller antennen må da løsnes og dreies til et bestemt vinkelmål. Denne 
optimeringen er kun nødvendig i utkanten av sonen. Det anbefales å foreta 
denne justeringen bare hvis du har gode tekniske ferdigheter.

Ved bruk av moderne digital teknikk blir ofte det området der en bestemt satellitt 
kan mottas betydelig større.

Imidlertid ‚sikter‘ alle satellitter som sender et program som er av interesse for mel-
lomeuropeere naturligvis mot Mellomeuropa. Når altså mottakeranlegget befinner 
seg utenfor dette området, ser antennen mot satellitten ‚fra siden‘. Denne effekten 
kalles „skew-vinkel“ eller også „polarisasjonsfeilvinkel“ og opptrer spesielt i områder 
som Portugal, Sydspania, Marokko, Hellas, Tyrkia og ganske ekstremt på Kanariøye-
ne.

Mottakselektronikken kompenserer denne effekten som regel uten videre aksjoner, 
men i mange tilfeller må man ‚hjelpe litt til‘ med hånden. Denne ‚hjelpen‘ består 
i at LNB (mottakshode på antennen) hhv. hele den flate antennen må dreies noen 
grader.

For de følgende tabellene og vinkelangivelsene gjelder som bestemmelse: Til be-
stemmelse av dreieretningen ser betrakteren, som også antennen, i retning mot 
satellitten.
Betrakteren står altså bak eller ved siden av antennen. Alt etter antennemodell 
dreier du nå LNB foran antennen (Oyster®), LNB i antennen (Cosmo®) eller hele 
antennen (CARO®).

 l Dreieretninger MED URVISEREN er negative (-).
 l Dreieretninger MOT URVISEREN er positive (+).
 l Ved en dreining i „+“-retning blir LNB-legemet / antennen beveget NED mot  
  HØYRE.
 l Ved en dreining i „-“-retning blir LNB-legemet / antennen beveget NED mot  
  VENSTRE.
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3.10 Mottak i fjerne land

Innstilling av LNB i forskjellige områder:

Merk: Denne tabellen inneholder kun standardverdier for skew-vinkelen.

Korreksjoner under ca. 8° må ikke nødvendigvis gjennomføres, så lenge mottaks-
forholdene er gode. „Fininnstillingen“ av skew-vinkelen gjør det ofte mulig å motta 
satellitter i områder som egentlig ligger tydelig utenfor sendeområdet. De egentlige 
sendeområdene for de enkelte satellittene kan du slå opp under www.lyngsat.com 
eller under www.satcodx.com. Disse to nettsidene har helt generelle, interessante 
opplysninger om kanaltilbudet og rekkevidden for parabolfjernsyn.

Land Astra I 
19.2° øst

Astra II 
28.2° øst

Astra III 
23.5° øst

Hotbird 
13° øst

Atlantic Bird 
3 5° vest 

Tyskland og tilgrensen-
de land

0° +8° +4° -6° -23°

Frankrike +7° +14° +1° +2° -15°

Beneluxstatene +3° +9° +6° -2° -16°

England +7° +12° +10° +3° -9°

Irland +11° +16° +13° +7° -6°

Portugal +22° +28° +25° +16° -4°

Sydspania, Gibraltar +20° +28° +24° +14° -8°

Skandinavia -6° -2° -4° -9° -19°

Hellas -12° 0° -7° -20° -38°

Tyrkia, Ukraina, Hvite-
russland

-20° -11° -15° -26° -39°

Kanariøyene +39° +44° +42° +34° +12°

Marokko +23° +31° +27° +17° -8°

Italia, Sicilia -2° +8° +3° -8° -27°

Tunisia, Libya +4° +15° +9° -4° -27°

Midtøsten -31° -19° -25° -38° ---
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4.1 Mottaker menytre

Tilgang over fjernkontrollknappen „Meny“

Hovedmeny

Kanalliste

Konfigurasjon

Tilleggsfunksjoner

Tidsur 

CI-innstillinger 

Rediger

Søk 

Generelt 

Filbehandler 

Språk

Mottak

Informasjon om kanalvelger 

Info om nettverk 

Gjenopprett fra fil 

Transponderliste 

Lagre til fil 

Tid og dato 

Nettradio 

Kalender

Passord og ungdomsvern

Systeminformasjon 

OSD

Programvareoppdatering 

Audio/video 

PVR/drivere 

Nettverk

Fabrikkinnstillinger

Info om tjenesten 

Satellittliste 

Gjenopprette liste med fabrikkinnstillinger
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Betjening med fjernkontroll:

30

Funksjon Innstillingsmulighet

Hovedmeny / Kanalliste

Rediger Sortere kanaler, redigere favorittlister

Søk Kanalsøk

Lagre til fil Eksportere kanalliste

Gjenopprett fra fil Importere kanalliste

Transponderliste Tilføye, fjerne transponder

Satellittliste Redigere basisinnstillingene for satellittene

Gjenopprette liste 
med fabrikkinnstil-
linger

Tilbakesette kanallistene på tilstand ved levering

Hovedmeny / Konfigurasjon

Generelt CEC-kontroll, fjernkontroll, Sleep Timer, automatisk strømkutt

Tid og dato Dato, tid, område, sommertid

Språk Menyspråk, audio-språk, språk for underteksting

OSD Innblendingstid, transparens, stillbilde for radio, kanalnummer-timeout

Passord og ung-
domsvern

Lås for oppsettsmeny, passord, aldersgrense for visning, aldersinformasjoner

Mottak Twin LNB, apparatstyring, velge satellitter, aktivere satellitter, LNB høy og lav 
LOF

Audio/video Format, skaleringsmetode, HDMI signal (oppløsning), YPbPr, lysstyrke, kontrast, 
saturasjon, dig. audioutgang, HDMI audioutgang, leppesynkronisering

PVR/drivere Konfigurasjon PVR/drivere (innebygget strømkutter i harddisk (valg), PVR-
tidshopp, tidsur-pretime, tidsur-posttime, gi nytt navn, formatere)

Nettverk DHCP på/av, DNS modus auto/manuell

Fabrikkinnstillinger Gjenopprette fabrikkinnstillinger

4.1 Mottaker menytre
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Funksjon Innstillingsmulighet

Hovedmeny / Tilleggsfunksjoner

Filbehandler Display av drivere og filer

Nettradio Inn-/utkoble nettradio

Kalender Kalendervisning for det aktuelle år

Programvareopp-
datering 

Oppdatere programvaren

Systeminformasjon Systeminformasjoner

Informasjon om 
kanalvelger 

Informasjon om kanalvelger (nåværende kanalvelger, nåværende satellitt, 
nåværende transponder, signalstyrke, signalkvalitet

Info om tjenesten Info om tjenesten om innstilt kanal

Info om nettverk Informasjoner om det tilkoblede nettverk

Hovedmeny

Tidsur Tidsur, stille inn/fjerne tidsur

CI-innstillinger Informasjon om CI-modul og smartkort

4.1 Mottaker menytre



4.2 Kanalliste / redigere 

Den digitale CI-mottakeren har 10 
fritt programmerbare favorittlister. En 
favorittliste er et utvalg av kanaler fra 
den totale kanallisten.

Når en favorittliste blir aktivert, kan 
du bare velge blant de programme-
ne som finnes i denne favorittlisten, 
alle andre kanaler blir undertrykket. 
Fordi det er mulig å legge inn opptil 
10 forskjellige favorittlister, kan f.eks. 
forskjellige brukere legge inn en egen 
liste, uten at den komplette kanallis-
ten må forandres.

Legge inn favorittlister

Favorittlister blir forvaltet under MENU ->Kanallister. I denne undermenyen kan du 
legge vilkårlige kanaler fra den totale kanallisten i hver av de 10 favorittlistene. For 
betjening finnes det hjelpetekster som blir vist på den nedre kanten av bildeskjer-
men. Forlag redigeringen av favorittlistene med 1 x EXIT eller 2 x MENU. Eventuelle 
endringer må bekreftes med OK.

Bruke favorittlister

Med knappen „0“ kommer du direkte til valgmenyen for favorittlister. Velg den 
ønskete listen med P+/P- og bekreft med OK. Fra det øyeblikket kan du bare velge 
de kanalene som forvaltes i den valgte favorittlisten. For at alle kanalene skal være 
tilgjengelige igjen, trykker du en gang til på „0“ og velger INGEN. Vær oppmerksom 
på at du til enhver tid kan velge alle kanalene ved å bruke direkte kanalvalg også 
når en favorittliste er aktivert.

Sortere programmer

Her kan du sortere programlisten, forskyve programmer i listen, gi programmer nye 
navn, slette programmer og tilføye programmer til favorittlister.
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SWAP
PLAY
FR/FF
OK
INFO
MENU

STOP
EXIT

: Bytt aktiv liste
: Still inn tjenester
: Indeks opp / ned
: Legg til favoritter
: Merk tjenester
: Tilbake

: Vleg favorittliste
: Fjern element
: Sorter liste etter navn
: Gi nytt navn til tjenester / fa...
: Lås / lås opp kanal
: Lukk meny

Redigeringsprogram for liste over tjenester
TV tjenester Favorites 1123

0001 Das Erste HD
0002 ZDF HD
0003 SAT.1
0004 RTL Television
0005 ProSieben
0006 RTL2
0007 VOX
0008 WDR HD Köln
0009 SWR BW HD



Sette opp favorittlister

Velg en favorittliste med den blå knappen (liste 1 er allerede valgt på forhånd). 
Marker et program i listen „TVprogrammer “, og føy det til den aktuelle favorittlisten 
med knappen [OK]. Når du også vil tilføye det neste programmet i listen, trykker du 
ganske enkelt på knappen [OK] en gang til. Bruk samme fremgangsmåte med alle 
yndlingsprogrammene i listen.

Redigere program- eller favorittlister

Velg med knappen [SWAP] om listen „TVProgrammer“ eller en „Favorittliste“ skal 
redigeres. Marker det programmet som skal redigeres. Nå kan du forskyve dette 
programmet i listen med knappene [◄◄] og [►►], tilpasse programnavnene med 
den [gule] knappen eller slette et program fra listen med den [røde] knappen.

Innenfor vinduet for inntasting av tekst:

Marker den tekstposisjonen som skal endres og endre bokstavene med tallknappene 
(f.eks. 1x knapp [2] = «a», 4x knapp [9] = «z»). Med de [blå] knappene kan den tilg-
jengelige tegntypen bli endret, med de [gule] knappene blir et tegn innføyet, med 
de [grønne ] knappene blir et tegn fjernet og med de [røde] knappene blir tegnet til 
venstre for innføyningsmerket slettet.

Betjening kun med tilsvarende fagkunnskaper

I programmenyen (trykk MENU-knappen en gang) / redigere kanalliste står 
undermenypunktet „Transponderliste“ til disposisjon. I denne menyen kan du 
se de innstillingene som kreves for mottak av de enkelte kanalene og evt. også 
forandre dem.

Gale innføringer ved de enkelte posisjonene kan føre til at en eller flere kanaler ikke 
lenger blir mottatt.

4.2 Kanalliste / redigere

33



4.3 Kanalliste / søk

Velg først den satellitten det skal 
søkes på (f.eks. „ASTRA“), deretter 
søkets type: Auto for å søke over hele 
satellitten Kanal for kun å søke over 
en av satellittens transpondere. 

Bestem så om Kun FTA, Kun krypterte 
eller Alle programmer skal søkes.

Nå kan du innstille om programmer for TV + radio, Kun TV eller Kun radio skal 
søkes. Hvis en enkelt transponder for en satellitt skal søkes, må transponderen inn-
stilles med knappene Tasten [◄] og [►] .

Flere opplysninger om søk:

Gjør deg fortrolig med søkefunksjonen og bruk den regelmessig. Ved mediet „digitalt 
fjernsyn“ kommer det ofte nye sendere. 

Ofte blir også data endret for sendere som allerede eksisterer. 

Et søk overtar automatisk endringer som oppdages inn i den interne senderlisten, 
når du svarer „OK“ på spørsmålet som stilles når du forlater søket, selv om du selv 
ikke har foretatt noen endringer.
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EXIT : Lukk menyMENU : Tilbake

Kanalsøk for satellitt

Vleg satellitt:
Søkemetode:
Type tjeneste:
TV/Radio:
Endre/vleg transponder
Signalstyrke
Signalkvalitet
Start søk

0%
0%

Astra 19,2°E
Lyd

Kun FTA
TV + radio

1: 10729 MHz V



Hovedmeny / konfigurasjon

Konfigurasjon av mottakeren

Konfigurasjon av mottakeren /
Menypunkt Generelt

Konfigurasjon av mottakeren /
Menypunkt Generelt
-> Fjernkontroll valg
(Når det brukes konkurrerende
fjernkontroller.)
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Innstillinger

MENU : Tilbake

Generelle innstillinger
Tid og dato
Språk
OSD
Passord og foreldrekontroll
Mottak
Lyd, video
PVR/drivere
Nettverk

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Innstillinger: Generelle innstillinger

MENU : Tilbake EXIT : Lukk meny

CEC-kontroll
Automatisk strømkutt
Fjernkontroll:
Sleep Timer:

Av
På
A
Av



4.5 Tilleggsfunksjoner

1. Signalstyrke

Etter at antennen er rettet opp kan 
du til enhver tid hente opp visnin-
gen av signalstyrken i undermenyen 
„Tilleggsfunksjoner/ Informasjon 
om kanalvelger“. Ved hjelp av den 
vertikale bjelken kan du vurdere 
signalstyrken.

C/N-verdien angir den samme verdien 
i dB. Jo høyere dette tallet er, desto 
bedre er mottakskvaliteten. Alt etter 
kanal skal man med DVB-S kunne 
motta et godt fjernsynsbilde fra en 
verdi på ca. 8. Ved DVB-T (ekstra) er en 
C/N fra ca. 15 tilstrekkelig for mottak 
uten forstyrrelser.

Merk:
Signalstyrken er ikke bare avhengig av innstillingen av mottakeranlegget og posis-
jonen innenfor belysningsområdet, men også av den kanalen som for øyeblikket er 
aktivert.

Vær oppmerksom på dette når du kontrollerer hvordan antennen er opprettet ved 
hjelp av signalstyrkeindikatoren. Det er normalt at noen kanaler har god dekning, 
mens andre kanaler er meget svake.
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Tilleggsfunksjoner

MENU : Tillbake

Filbehandler
Nettradio
Kalender
Programvareoppdatering

Systeminformasjon
informasjon om kanalvelger
Info om tjenesten
Info om nettverk



2. Systeminformasjon:

I undermenyen „Tilleggsfunksjoner/
systeminformasjon“ får du opplys-
ninger om programvareversjon og 
serienummer for din mottaker.

Denne informasjonen er nødvendig 
for serviceformål eller oppdatering av 
programvare.

Eksempel:
 l ten Haaft Serial: 2800805030
 l ten Haaft Build: EU/3.00
 l PSU-firmware: 1.00
 l Motor Revisjon: 00404 (kun på  
  helautomatiske anlegg)
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4.5 Tilleggsfunksjoner

Syteminformasjon

MENU : Tilbake EXIT : Lukk meny

Oppstartslaster:
Firmware:
MAC-adresse:
Merke:
ten Haaft Serial:
ten Haaft Build:
PSU-Firmware:
Motor-Revision:

2012-04-21 23:47
V1.0.0.0 2013-03-05 08:00

02:00:00:00:06:B3
Oyster HDTV

*4294967295*
EU/3.00 Mar 5 2013 08:59:55

1.000
00404



Tidsuret er bestemt til å kunne gjennomføre opptak på harddisken komforta-
belt og tidsstyrt.

Dessuten finnes tidsurfunksjonen også på apparater uten HD. Du kan i dette tilfellet 
f.eks. bruke funksjonen når du absolutt ikke vil gå glipp av en bestemt sending på 
en bestemt kanal. Mottakeren skifter da i rett tid til den programmerte kanalen i 
samsvar med programmeringen av tidsuret.
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4.6 TIDSUR



5.1 Tilkoblinger

Hovedbryter AV/PÅ Sjakt for CI-moduler
Utløserkontakt (maks. 7A / 30V DC) Hodetelefontilkobling (3,5 mm jakk-kontakt)
USB 2.0 tilkobling for PVR-funksjoner Sjakt for SD-kort

A D
B E
C F

OFF ON

max.7A
USB

SDHC
CARD

3A       10A

COMMON INTERFACE EUROPE

A B C D FE

Ekstra: DVB-T/T2/C inngang

Analog videosignal utgang (FBAS for eldre apparater, ikke HD-dyktig)

Digital audio inngang (S/PDIF, koaksial)

SAT1, antenneinngang for tilkobling av første LNB i parabolantenneanlegget

Audio-inngang venstre

Digital audio utgang (S/PDIF, koaksial)

USB 2.0 tilkobling for en ekstern USB-harddisk

YPbPr komponent utgang (Cinch) for projektor/LCD-/plasmaapparater (HD-dyktig)

Tilkobling for en infrarødmottaker etter valg

SAT2, antenneinngang for tilkobling av en ytterligere LNB (opptaksfunksjon)

Audioutgang venstre, for eksterne aktive høyttalere, HiFi-anlegg osv.

CTRL Out (Cinch), koblingsspenning 12 V / 300 mA

LAN, IP nettverkstilkobling

Digital HDMI inngang (til gjennomsleping av et HDMI signal til HDMI utgang)

Antennestyring for Oyster antenne

Videosignalinngang for AV Loop Through funksjon (FBAS)

Audioutgang høyre, for eksterne aktive høyttalere, HiFi-anlegg osv.
Audioinngang høyre

AV CTRL (Cinch), koblingsspenning 6 V / 12 V

Parabolmus tilkobling til kanaldisplayet, direkte innmating og infrarødt mottak

Digital HDMI utgang for tilkobling av et TV apparat

Spenningsforsyning (brun (-) = gods; rød (+) = 12 - 24 V; sort = klemme 15)

5

10

2

6

11

17

14

20

12

18

15

21

13

19

16

22

3

7

4

9
8       

39

EXT IR

ANTENNA
CONTROL

USB2 LAN
SAT

MOUSE

12V-24V
DC IN

SAT1

CVBS L-Audio-R S/PDIF

CTRL
OUT

AV
CTRL

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

Y Pb Pr HDMI IN HDMI OUT

IN

OUTSAT2

1 2

3 15 16 17 18 19 20 21 2214

4 8 10 126
5 7 9 11 13



På apparatets frontside finnes det en åpning for moduler til dekodering av krypterte 
programmer.
For å unngå skader må det kun brukes moduler som er merket med „PC Card“-logo. 
Andre moduler kan forårsake irreparable skader på mottakeren.

Ikke forsøk å sette inn modulene med makt. Trekk i stedet modulen ut av sjakten 
igjen og sett den inn på nytt. Pass på at den settes inn med riktig side oppover.
Smartkort har av og til irriterende påskrift, fordi de ofte er laget for bruk i andre 
dekodere. De fleste vanlige Common Interface-moduler forventer at kortene blir 
stukket inn med de gyldne glinsende kontaktene oppover. Pass på at de som oftest 
gullfargete kontaktflatene på smartkortet er rene og støvfrie før du setter kortet inn 
i Common-Interface-modulen.

Når en krypteringsmodul blir riktig registrert, vises navnet i listen i menypunktet 
„Kryptering“ i hovedmenyen. Når du går til posten for denne modulen i denne listen 
og trykker OK, vises en meny som blir satt opp av den respektive krypteringsmodu-
len. Vennligst henvend deg til modulprodusenten hvis du har spørsmål.

Merk: Noen moduler kobler seg ikke opp fullstendig og setter ikke noe me-
nysystem klart før det er satt inn et gyldig kort. Til navigasjon i den produsent-
spesifikke menyen brukes knappene OK og EXIT. Hvis en meny ikke reagerer 
mer på inntasting av OK eller EXIT, kan du fremtvinge et avbrudd av dialogen 
med MENU-knappen. Mottakeren bryter da forbindelsen til modulens menysys-
tem.
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5.2 CI Common Interface modul

Felles grensesnitt

MENU : Tilbake EXIT : Lukk meny

Spor: Ingen modul



5.3 Programvareoppdatering

Over menypunktet Tilleggsfunksjoner 
/ Programvareoppdatering kan du 
oppdatere programvare og kanalliste 
ved hjelp av USB-grensesnitt.

Se også www.ten-haaft.com
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Programvareoppdatering

MENU : Tilbake
: Avbryt

EXIT : Lukk meny

Oppdatering fra fil
Oppdatering over Internett
Nåværende programvareversjon er: V0.0.0.2 2013-01-23 ...



5.4 Tekniske data mottaker

Inngangsfrekvensområde 950…2150 MHz

Inngangsimpedans 75 Ω

Inngangsnivåområde -60 … -25 dBm

2 inngangsbøssinger F-norm, hunn

LNB styresignal 22kHz - 13V/18V

Frekvensområde VHF (174MHz … 230MHz)
UHF (470MHz … 790MHz)

Video dekoder H.264 / AVC, MPEG-2

Video oppløsning 480i/480p/576i/576p/720p/1080i

Modulasjonstyper DVBS, DVBS2 QPSK und 8PSK

Video bitrate opptil 18Mbit/s

Symbolrate 1 opptil 45 Msymb/s i DVB-S (QPSK) 
1 opptil 62Msymb/s i DVB-S2 (QPSK og 8PSK)

FEC (Feilkorreksjon) DVB-S: Viterbi og Reed-Salomon 
DVB-S2: LDPC + BCH dual decoder

Signalutganger video HDMI, YPbPr, FBAS (Cinch)

Audio dekoder MPEG layer 1,2,3, AC-3, Dolby Digital

Signalutganger audio HDMI, SPDIF (Coaxial), Analog Stereo (Cinch)

HDMI, SPDIF, FBAS, Analog Audio Loop Through funksjonalitet

2 x USB 2.0

Ethernet 10/100 Base-T MAC

Common Interface CI 1.0 nach EN 50221

SDHC Card 1

Ekstern IR 1

Koblingsutgang 12V / 300mA

Koblingsutgang AV 6V/12V 3mA

Koblingsrelé maks. 7A / 30V DC

12V eller 24V (11-30V) DC
Batteri bufret eller elektronisk stabilisert

Tekniske endringer forbeholdes
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SAT Tuner

DVB-T2/C Tuner

Audio

Tilkoblinger -
Innganger

Tilkoblinger -
Utganger

Drifts-
spenning

Video



5.5 Samsvarserklæring

Wir, der Hersteller, ten Haaft GmbH , Oberer Strietweg 8, D-75245 Neulingen, 
GERMANY / ALLEMAGNE erklären hiermit, dass folgende Produkte den wesentlichen 
Anforderungen der folgenden Vorschriften entsprechen und somit ein CE-Zeichen 
in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 89/336/EWG und der KFZ-Richtlinie 
72/245/EWG (i.d.F. 2006/38/EG) tragen.

 l Oyster® Digital 85 HDCI + T SKEW
 l Oyster® Digital 65 HDCI + T SKEW
 l CARO® Digital HDCI+T
 l CARO® Digital MA HDCI+T
 l Cosmo® Digital HDCI+T
 l SamY® Digital HDCI+T
 l D5000 HDCI+T

Eine Bescheinigung gemäß Anhang IIIC der EG-RL 72/245/EWG (2006/28/EG) liegt 
dem Hersteller vor.

 l EN 55013 (2001) + A1
 l EN 55020 (2001) + A1, A2

Neulingen, den 01.11.2009

Roman Bittigkoffer
Geschäftsführer

Konformitätserklärung
Declaration of Confirmity

Déclaration de Conformité
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6.1 Liste over kanaler og fjernsynsprogrammer

Vedlegg kanalliste:

I den originale kanallisten (TV) er programmene tilordnet de enkelte satellittene som 
følger ved utlevering av mottakeren:

Satellitt Posisjon Kanal CH
Astra 1 19,2°O 001 - 499

Hotbird 13°O 500 - 999

Astra 2 28,2°O 1000 - 1269

Eutelsat W2 16°O 1270 - 1439

Atlantic Bird 3 5°W 1440 - 1499

Astra 3 23,5°O 1500 - 1599

Thor / Intelsat 10-02 1°W 1600 - 1839

Sirius 5°O 1840 - 1969

Hispasat 30°O 1970 - 2249

Astra 1 (iberisk prog.) 19,2°O 2250 - 2379

Eutelsat W3A 7°O 2380 - 2399

Hellas Sat 2 39°O 2400 - 2489

Eurobird 9 9°O 2500 - 2599

Amos 4°W 2600 - 2659

Eutelsat W1 10°O 2660 - 2699

Telstar 12 15°W 2700 - 2749

Türksat 2A 42°O 2750 - 2899

BADR 3 / 4 26°O 2900 - 2949

Atlantic Bird 2 8°W 2950 - 2999

Hotbird (gresk. prog.) 13°O 3000 - 3079

Hotbird (arabisk prog.) 13°O 3080 - 3299

Eutelsat W4 36°O 3300 - 3329

Astra 1 19°O 3450 - 3500

Endringer i kanallistetilordningen forbeholdes

Vær oppmerksom på at det ikke er lagt en kanal på alle programnummere. Noen 
nummer er reservert for fremtidige utvidelser.
Dessuten blir enkelte programmer ofte nedlagt av leverandørforetakene.

44



Du kan til enhver tid sortere kanallisten etter dine ønsker.
Nye kanallister som vi tilbyr for nedlasting under www.ten-haaft.com, har muligens 
en annen inndeling enn den listen som opprinnelig er lagret i mottakeren. Slike end-
ringer kan bli nødvendige i fremtiden for å kunne ta opp nye satellitter i listen.

Vedlegg krypterte programmer:

Disse kodete (krypterte) programpakkene er allerede forhåndsprogrammert fra fab-
rikken:

ORF (Østerrike) kryptert CH 100 til CH 111 (Astra 1) 

SKY Tyskland kryptert CH 120 til CH 168 (Astra 1)

Arena kryptert CH 163 til CH 199 (Astra 1)

Canal + (Nederland) CH 200 til CH 226 (Astra 1)

TV Vlaanderen (Belgia) CH 228 til CH 243 (Astra 1)

Canal Sat France (Frankrike) CH 300 til CH 473 (Astra 1)

SRG (Sveits) CH 540 til CH 546 (Hotbird)

BIS TV (Frankrike) CH 550 til CH 594 (Hotbird)

Mellom CH 200 og CH 499 ligger krypterte og ukrypterte programmer med forskjel-
lige programtyngdepunkter (mote, musikk, sport, …) fra forskjellige europeiske land. 
Flere programpakker og kanaler kan til enhver tid søkes med KANALSØK og lagres 
på vilkårlige programplasser.
Vennligst vær oppmerksom på at det for krypterte programmer er nødvendig med en 
passende CI-modul og et godkjent smartkort fra programleverandøren (provider). Du 
får opplysninger om dette fra din programleverandør.

Han gir også opplysninger om type og hvor du kan kjøpe CI-modulen. Hvis du har 
spørsmål om krypterte programpakker, også hvis du har tekniske spørsmål, skal du 
utelukkende henvende deg til den respektive programleverandøren.

Mange programpakker kan av lisensgrunner bare tas inn i det respektive hjemlandet. 
Forbindtlige opplysninger om dette kan du bare få hos programleverandøren. OBS: 
Bruk bare originale smartkort fra den respektive leverandøren for å unngå skader på 
Digital CI mottakeren og CI-modulene!
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Vedlegg Valg av fjernsynssendere

Fra fabrikken er blant andre følgende tyskspråklige kanaler innprogrammert i 
HD mottaker „Europe“: 

1 Das Erste 30 ZDF Infokanal

2 ZDF 31 ZDF Dokukanal

3 SAT1 32 EinsExtra

4 RTL 33 EinsFestival

5 ProSieben 34 EinsPlus

6 RTL2 35 DMAX

7 VOX 36 Tele 5

8 WDR Köln 37 Das Vierte

9 SWR FS BW 38 Nick/Comedy

10 MDR Sachsen 39 Anixe SD

11 BR FS Nord 40 DW-TV

12 NDR FS NDS 41 N24

13 Kabel eins 42 EuroNews

14 Super RTL 43 CNN Int.

15 DSF 44 Sky News

16 Eurosport 45 CNBC Europe

17 3sat 46 Bloomberg TV

18 arte 47 BBC World

19 n-tv 48 RAI 1

20 BR FS Süd 49 TRT International

21 hr-fernsehen 50 Al Jazeera

22 rbb Berlin 51 Al Jazeera International

23 Radio Bremen TV 52 HSE 24 extra

24 SR Fernsehen 53 QVC Deutschland

25 SWR FS RP 54 Channel 21

26 BR-alpha 55 HSE 24

27 Phoenix 56 Q TV SHOP

28 ZDF Theaterkanal 57 Sonnenklar TV

29 KiKa 58 9Live

Endringer forbeholdes
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6.2 Henvisninger om miljøvern

Dette produktet må ikke kastes med vanlig husholdningsavfall når det 
er oppbrukt, men må innleveres til et innsamlingssted for resirkulering 
av elektriske og elektroniske apparater. Symbolet på produktet, bruks-
veiledningen og emballasjen henviser til dette.

Materialene kan gjenvinnes i henhold til merkingen. Med gjenvinning, gjenbruk av 
materialene eller andre former for gjenbruk av brukte apparater yter du et viktig 
bidrag til vern av miljøet. Vennligst spør hos kommunen om vedkommende depone-
ringssted.

Bruktbilforordning - ELV
Mottakeren er sertifisert og bestemt som tilbehør for bruk på motorkjøretøy. De kan 
derfor deponeres i rammen av bruktbil-forskriftene (Europeisk direktiv om bruktbiler 
ELV, 2000/53/EF; for Tyskland: AltfahrzeugV) sammen med bilen. Mottakeren inne-
holder ingen stoffer som i henhold til direktivet er klassifisert som miljøskadelige.

Til slutt ønsker vi deg mye glede med ditt nye ten Haaft produkt!
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ten Haaft GmbH

Oberer Strietweg 8 
75245 Neulingen-Göbrichen 
GERMANY

Telefon + 49 (0) 72 37 / 48 55– 0 
Telefax + 49 (0) 72 37 / 48 55– 50 
E-post: info@ten-haaft.com

Åpningstider:

Mandag – fredag  kl. 08:00 – 12:00 
kl. 12:30 – 16:30   

www.ten-haaft.com


