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1.1 Johdanto

ten Haaft® -HDTV-satelliittilaitteisto on älykäs vastaanottojärjestelmä, joka toimii 
täysin automaattisesti. Monimutkaisia asetuksia ei tarvitse tehdä käsin. Toisin kuin 
tavalliset televisioantennit, pitää satelliittilaitteisto aina kohdistaa tarkalleen  
etelässä olevaan satelliittiin. Puiden kaltaiset esteet eivät saa häiritä signaaleita, 
koska muutoin satelliitin vastaanotto ei ole mahdollista.

Varmista, että näkyvyys etelään, satelliitin suuntaan on esteetön. Jos kuvan 
vastaanotto ei onnistu jossakin paikassa (esimerkiksi puiden häiritessä satellii-
tin signaaleita), vastaanotto on usein täysin ongelmatonta jo muutaman metrin 
päässä. Skandinaviassa satelliittisignaalia voivat häiritä myös kaukana olevat 
vuoret.

Vain laitteessa Oyster®:

Tällaisten tilanteiden varalta Oyster®-antenniyksikkö (kutsutaan myös ulkoyksiköksi) 
on irrotettavissa, jotta satelliittivastaanottimen käyttö olisi aina mahdollisimman 
vaivatonta. Voit milloin tahansa irrottaa laitteiston katolta ja pystyttää sen ajo-
neuvon läheisyyteen paikkaan, jossa on hyvä vastaanotto. Tarvitset vain erityisen 
maajalustan sekä jatkokaapelin. Maa-asennusta varten tarvittava asennussarja on 
saatavilla lisävarusteena.

Rakennukseen asennettavan satelliittilaitteiston asetukset tarvitsee yleensä tehdä 
vain kerran. Tämä antenni on kuitenkin tarkoitettu matkailukäyttöön. Koska jo  
muutaman senttimetrin muutokset sijainnissa vaativat korjausta, satelliittilaitteisto 
on säädettävä uudelleen aina sen jälkeen, kun sijainti on muuttunut. ten Haaft® 
-mukavuussatelliittilaitteiston käyttäjä selviää säätämisestä vain napin  
painalluksella.
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HDTV-satelliittilaitteistomme tarjoavat ensiluokkaisen käyttömukavuuden ja ohjel-
matarjonnan. Laitteisto avautuu napin painalluksella ja etsii kaikki
vastaanotettavissa olevat satelliitit. Mikroprosessoriohjattu hienosäätö ja digitaali-
nen vastaanottotekniikka takaavat parhaan mahdollisen kuvanlaadun. Voit nauttia 
kaikkien digitaalisia ohjelmia lähettävien satelliittien koko televisio- ja radio-
ohjelmatarjonnasta pelkkää kaukosäädintä käyttämällä. Satelliittilaitteiston kauko-
säätimellä voidaan säätää myös television äänenvoimakkuutta. Sinun ei siis tarvitse 
käyttää hankalasti kahta eri kaukosäädintä.

Laitteistossa on lisäksi mukavuustoiminto, jonka ansiosta satelliittilautanen voidaan 
jättää suunnatuksi satelliittin ja viritin vammutetaan. Näin vältytään päivittäisil-
tä antennin liikuttamisilta, kun jossain paikassa oleskellaan pidempiä aikoja. Näin 
säästetään sähköä merkittävästi.

Näiden ohjeiden ensimmäisillä sivuilla on kuvattu vastaanottimen yleisten toimin-
tojen käyttö. Sen jälkeen selitetään satelliittilaitteiston erityistoiminnot. Lopuksi 
annetaan yksityiskohtaiset tiedot hakutoiminnoista.

HDTV-satelliittijärjestelmän avulla voidaan katsoa paitsi salaamattomia, vapaasti 
vastaanotettavia ohjelmia (Free To Air tai FTA-lähetykset) myös salattuja tai koo-
dattuja ohjelmia. Järjestelmään kuuluvan Common Interface (CI) -liitännän ansiosta 
laitteistoon voidaan liittää monen eri salausjärjestelmän salauksenpurkumoduuleja. 
Näin laitteistolla voidaan seurata myös lukuisia salattuja ohjelmakanavia (maksu-
tv). Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että käytettävissä on erikseen hankittu dekoode-
rimoduuli sekä aktivoitu ja voimassa oleva ohjelmantarjoajan älykortti (katselukort-
ti).

Tutustu myös kappaleeseen Common Interface (koodatut ohjelmat).
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1.2 Käyttötarkoitus

Satelliittilaitteisto on tarkoitettu käytettäväksi matkailuautoissa ja -vaunuissa tai 
muissa ajoneuvoissa standardien mukaisten satelliittitelevisiosignaalien vastaanot-
toon Ku-kaistalta (taajuuskaista).

Laitteen avulla pystytään ajoneuvon ollessa pysäköitynä automaattisesti suuntaa-
maan yhdysrakenteinen antenni johonkin Euroopassa käytössä olevista geostatio-
naarisista televisiosatelliiteista.

Käyttöjännite otetaan auton sähköjärjestelmästä, jonka nimellisjännitteen on oltava 
12 V tai 24 V. Jos laitetta ei voida liittää auton sähköjärjestelmään, on käytettävä 
tarkoitukseen sopivaa muunninta (230 V / 12 V).

Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi kiinteästi matkailuautoihin tai 
-vaunuihin, joiden huippunopeus on enintään 130 km/h.

Satelliittilaitteiston luotettavan ja asianmukaisen toiminnan takaamiseksi laitteistoa 
ei saa käyttää muuhun kuin sille määriteltyyn käyttötarkoitukseen.

 l Laitteistokokonaisuuden muuttaminen yksittäisiä osia poistamalla tai vieraita  
  osia lisäämällä ei ole sallittua.
 l Laitteiston asennuksessa moottoriajoneuvoon on noudatettava  
  moottoriajoneuvoja koskevia voimassa olevia määräyksiä. Masto ja antenni on  
  asennettava mukana toimitettuja asennusohjeita tarkoin noudattaen.
 l Tuote ei kaipaa säännöllistä huoltoa. Suojakoteloita ei saa avata.
 l Satelliittilaitteistolla varustettua matkailuautoa ei pidä pestä  
  harjapesukoneella, pesukadulla tai korkeapainepesurilla.
 l Kovassa tuulessa ja myrskyssä on laitteisto suljettava.
 l Asennus on sallittua vain koville ajoneuvokatoille, jotka ovat riittävän lujia ja  
  kantavia.
 l Epäselvyyksien tai ongelmien ilmetessä käänny valmistajan tai valmistajan  
  valtuuttaman korjaamon puoleen.

  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 Erityishuomiota vaativia ohjeita

Tulipalovaaran ja laitteistovaurioiden välttämiseksi tulee vastaanotin suojata sateel-
ta ja kosteudelta.

Mikäli koteloon joutuu jokin esine tai kosteutta, kytke laitteisto irti virtalähteestä. 
Tarkastuta laite alan ammattilaisella ennen kuin otat sen uudelleen käyttöön.

Aseta vastaanotin paikkaan, jossa voidaan taata riittävä ilmanvaihto ja jonka 
lähettyvillä ei ole lämmönlähteitä. Siten vältetään sisäinen lämmön kertymi-

nen ja varmistetaan pidempi käyttöikä. Vastaanottimen päälle ei saa asettaa mitään 
- tuuletusaukkojen tukkiminen saattaa aiheuttaa käyttövikoja ja vaurioita, jopa 
laitteiston itsesyttymisen.

Jos huomaat epätavallista hajua tai savua, kytke laitteisto irti virtalähteestä ja anna 
se ammattilaisen tarkastettavaksi.

Kytke vastaanotin pois päältä ennen muiden laitteiden kytkemistä. Laitteen virran-
syöttöön tarvitaan 2,5 mm² - 4,0 mm² paksut liitäntäjohdot, jotka kytketään suo-
raan ajoneuvon akkuun. Varmista ehdottomasti, ettei laitetta kytketä elektroniseen 
lataussäätimeen.

Asenna kaikki johdot ja yksiköt tarpeeksi kauas mahdollisista häiriönaiheuttajista, 
kuten esim. matkapuhelin, lämmityslaitteen elektroninen ohjausyksikkö, sytytys- ja 
radiolaitteistot.

Television ja satelliittivastaanottimen häiriöiden välttämiseksi kannattaa ajoneuvon 
televisio maadoittaa.
Se tapahtuu yhdistämällä television maadoitusliitäntä ajoneuvon runkoon.

Ulkoyksikön (vastaanottoantennin) kytkemiseen saa käyttää ainoastaan toimituk-
seen kuuluvia kaapelisarjoja tai lisävarusteena saatavia jatkokaapeleita. Jatkokaape-
lisarjoja on saatavilla vain Oyster® Digital -laitteeseen.
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Ennen antennin avaamista on tarkistettava, ettei sen tiellä ole esteitä (puun-
runko, oksa, kyltti yms.).

Ajoneuvon kuljettajana sinun on ennen jokaista ajoa varmistettava hen-
kilökohtaisesti, että antenni on sulkeutunut täydellisesti.
Kun sytytysvirta kytketään päälle tai moottori käynnistetään, antenni 

sulkeutuu automaattisesti, mikä kestää korkeintaan 30 sekuntia. Ajoneuvoa ei 
saa liikuttaa tänä aikana.
Antenni voidaan sulkea vain, kun vastaanottimen pääkytkin on asennossa ON 
(päällä tai I) ja kun vastaanotin saa virtaa. Ajoneuvon tai antennilaitteiston 
tekninen vika saattaa estää automaattisen sulkeutumisen. Varmista sen vuoksi 
aina, että antenni sulkeutuu kokonaan, kun ajoneuvo käynnistetään.

Varmista, että laitteisto on asennettu ajoneuvoon mukana toimitettujen  
asennusohjeiden mukaisesti tai pyydä vahvistus asennusohjeiden mukaisesta 
asennuksesta asennuksen suorittavalta korjaamolta.

Satelliittivastaanottimien sekä yleisesti sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käytöstä on 
eri maissa säädetty toisistaan poikkeavia lakeja. Velvollisuutenasi laitteiston käyttä-
jänä on noudattaa kulloinkin voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.

Mikäli olet epävarma kulloisenkin maan määräyksistä, suosittelemme oman oi-
keusturvasi vuoksi ennen jokaista ajoa kytkemään laitteiston pois päältä vastaanot-
timen pääkytkimestä. Tällöin koko satelliittivastaanotinlaitteisto erotetaan ajoneu-
von sähköverkosta kokonaan.

Muista, että laitteiston kaikki osat saattavat olla vaarallisia lapsille. Pienten osien, 
kuten paristojen, nieleminen voi olla hengenvaarallista! Älä koskaan anna lasten 
leikkiä laitteistolla tai sen osilla ilman valvontaa. Huolehdi, ettei antennin  
liikealueella ole ketään, kun antenni liikkuu.



2.1 Kaukosäätimet
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P+

OK

P-

- +

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

Laitteiston kytkeminen päälle ja pois (Power)

Kaiuttimien mykistys (Mute)
Pitkään painamalla (3 s) aktivoidaan Sleep-virransäästötoiminto

Numeropainikkeet ohjelmakanavan suoraa syöttämistä varten

Vaihtaminen television ja radion välillä

Suosikkilistan valinta

Äänenvoimakkuuden säätö

Kanavanvaihto

Avaa kuvaruutuvalikot

Kytkee viimeksi seuratulle ohjelmakanavalle
Kytkee teksti-tv:n yhdistetyn tilan (Mixmode) päälle/pois

Näyttää ajankohtaiset ohjelmatiedot (EPG)

Valikossa navigointi ylös
Normaalikäytöllä: kanavanvaihto

Valikossa navigointi alas
Normaalikäytöllä: kanavanvaihto

Valikossa navigointi vasemmalle
Normaalikäytöllä: äänenvoimakkuuden säätö

Valikossa navigointi oikealle
Normaalikäytöllä: äänenvoimakkuuden säätö

Toiminnon valitseminen tai vahvistaminen

Avaa ohjelmakanavaluettelon

Sulkee kuvaruutuvalikot / kytkee teksti-tv:n pois

Ei toimintoa

Elektronisen ohjelmaoppaan (EPG) avaaminen

Vastaanottimen tekstitelevisiotoiminnon käynnistys
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P+

OK

P-

- +

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

Äänitoimintojen valinta

Kelaus taakse

Kelaus eteen

Käynnistää ohjelmantoiston

Pysäyttää ohjelmantoiston
Käynnistää ajansiirtotoiminnon (Timeshift)

Lopettaa ohjelmantoiston

Käynnistää ohjelman tallennuksen

Siirtyy tallennetussa ohjelmassa 5 minuuttia taaksepäin

Siirtyy tallennetussa ohjelmassa 5 minuuttia eteenpäin

Tallennusluettelon haku esiin

Ajastinluettelon haku esiin

HDMI-lähdön videoresoluution valinta

CARO MA HDTV: Käynnistää satelliittihaun valikon
Oyster HDTV + I: Satelliittihaun käynnistys / 
satelliittihaun käynnistys internetin kautta

Aktivoi analogisten ja digitaalisten video- ja audiosignaalien 
siirron

Avaa antennilaitteiston valikon 



2.2 Satelliittihiiri - Käyttö ilman kaukosäädintä

Vastaanotinta voidaan käyttää myös erillisen näyttöyksikön (satelliittihiiren) 
kahdella painikkeella, jos kaukosäädintä ei ole käytettävissä. Painikkeisiin on 
liitetty seuraavat toiminnot:

Vastaanottimen ollessa valmiustilassa se kytketään päälle painamalla lyhyesti 
molempia painikkeita. Valmiustilassa „sähköä säästävä“ voi vastaanottimen  
kytkeä päälle ainoastaan näillä painikkeilla. 

Käyttöelementteihin kuuluu myös pääkytkin vastaanottimen etupaneelissa. Kun ky-
tkin on asennossa O tai OFF, on vastaanotin erotettu täydellisesti ajoneuvon sähkö-
verkosta. Vastaanottimen käyttö edellyttää, että kytkin on asennossa I tai ON.

Mikäli vastaanotin ei enää reagoi käskyihin, kytke pääkytkin n. 10 sekunniksi asen-
toon O ja sen jälkeen takaisin asentoon I.

Siirtyminen kanavaluettelon seuraavalle ohjelmakanavalle

Siirtyminen kanavaluettelon edelliselle ohjelmakanavalle

Kun molempia painikkeita painetaan lyhyesti yhtä aikaa, voidaan siirtyä edestakaisin radion 
ja television välillä. Kun molempia painikkeita painetaan pitkään yhtä aikaa, vastaanotin 
kytkeytyy pois päältä. Se vastaa punaisen valmiustilapainikkeen (ON/OFF) painamista kauko-
säätimestä.

Satelliittihiiren pistoke (RJ-45)

Kaukosäätimen vastaanotin

Vasen satelliittihiiripainike

Oikea satelliittihiiripainike

Näyttö1

4

2

5

3

1
2 3

4

5
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3.1 Satelliittilaitteiston toiminnot
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Oyster / CARO / Cosmo HDTV

Täysautomaattinen haku Näytössä olevan satelliitin haku käynnissä

Haku sijaintipaikan mukaan Sijaintipaikan valinta

Manuaalinen haku Atsimuutti; Elevaatio; Skew; Edellinen asento; Tallenna asento; Sulje

Sulje ja kytke pois

Sulje ja sammuta

Antenni sulkeutuu ja vastaanotin kytkeytyy pois päältä.

Sulje antenni ja deaktivoi se (vastaanotin pysyy päällä)

Asetukset

Internet Service Satelliitti/haku-näyttö

Valmiustila Mukavakäyttöinen, sähköä säästävä

Käännä näytön LEDit Kyllä, ei

Aktivoi ulkoyksikkö

Hakusatelliitti

Tämänhetkinen sijaintipaikka

Automaatt. satelliitin vaihto

Uniajastin

Palauta hakuparametrit

Haku sijaintipaikan mukaan

Aktivoitu, kysy, pois

Haettava TV-satelliitti

Sijaintipaikka

Aktivoitu, pois

Virransäästötila (Sleep mode), valmiustila (Stand-by) 

Kyllä, ei

Sijaintipaikan valinta, käynnistä haku

Erikoistoiminnot CTRL Out 12V, 0V
Audio Out Aktivoitu, pois
Kuulokkeet  /Headphone Aktivoitu, pois
Front AUX relay päälle, pois

Laitteiston ohjauksen valikko-osaan päästään suoraan painamalla kaukosäätimen 
painiketta ANT.

Oyster / CARO / Cosmo HDTV - valikkoon päästään myös MENU-painiketta paina-
malla ja valitsemalla sitten kohdistinpainikkeilla (valikon navigointipainikkeet ylös/
alas) kohta Oyster / CARO / Cosmo HDTV ... Valikko avataan OK-painikkeella.



Yksittäiset kohdat valitaan totuttuun tapaan kohdistinpainikkeilla (valikon navigoin-
tipainikkeet ylös/alas) ja painikkeella OK. Oyster / CARO / Cosmo HDTV ... -vali-
kosta käytetään kaikkia hakutoimintoja ja tehdään niiden edellyttämät asetukset. 
Monet toiminnot kuitenkin aktivoituvat täysin automaattisesti, mikäli se parantaa 
käyttömukavuutta.

Esimerkiksi heti laitteiston päällekytkennän jälkeen antenni avautuu automaattisesti 
ja siirtyy viimeiseen vastaanottoasentoon. Jos tässä ei voida vastaanottaa kuvaa, 
käynnistyy täysautomaattinen haku itsenäisesti. Henkilövahinkojen välttämiseksi 
tulee siksi varmistaa ennen laitteiston kytkemistä päälle, ettei antennin toimintasä-
teen sisäpuolella ole ketään.

Kun laitteisto kytketään pois punaisella valmiustilapainikkeella      (Stand-by) tai 
erillisen näyttöyksikön näppäimillä, antenni sulkeutuu automaattisesti. Antenni 
sulkeutuu myös, kun ajoneuvon sytytysvirta kytketään päälle moottorin käynnistä-
miseksi. Antennin sulkeutuminen kestää muutaman sekunnin. Ennen antennin täy-
dellistä sulkeutumista ja vastaanottimen kytkeytymistä pois ei saa koskaan lähteä 
ajamaan.

Luo silmäys ajoneuvon katolle aina ennen liikkeellelähtöä ja varmista, 
että antenni on siirtynyt asianmukaiseen lepotilaan. Näytön pitää olla 
pimeä tai siinä saa olla vain vihreä valmiustilapiste, asetuksista riippuen.

Ota huomioon, että kun laitteisto kytketään pois päältä pääkytkimestä, 
se kytketään kokonaan irti ajoneuvon sähköverkosta. Tällöin myöskään 
antennin automaattinen sulkeutuminen ei voi toimia.

Huomaa lisäksi, että energiaa säästävä valmiustila saadaan pois päältä ainoastaan 
painamalla satelliittihiiren molempia painikkeita yhtä aikaa. Paina siis ensin  
satelliittihiiren kumpaakin painiketta, mikäli laitteisto vaikuttaa siltä, ettei se  
toimi enää.
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Tästä valikkokohdasta käynnistetään 
suoraan täysautomaattinen haku. Au-
tomaattinen haku käynnistyy muutoin 
myös laitteiston päällekytkemisen 
jälkeen, jos viimeksi käytössä ollees-
sa vastaanottoasennossa ei pystytä 
vastaanottamaan televisiokuvaa (esim. 
ajoneuvon siirtämisen tai paikanvaih-
don vuoksi). 

Satelliitinhaku tapahtuu nk. LEM-periaatteen mukaan (Last Elevation Memory) ja 
käynnistyy viimeksi käytössä olleen vastaanottoasennon kallistuskulmasta. Vastaan-
otettavissa oleva satelliitti löytyy tavallisesti suhteellisen nopeasti, kun edellinen ja 
nykyinen sijaintipaikka eivät ole kovin kaukana toisistaan.

Mikäli edellisen käyttökerran jälkeen on ajettu pitempi matka, on haku tavallisesti 
nopeampaa, jos se suoritetaan sijaintipaikan mukaan.

Täysautomaattinen haku olettaa, että ajoneuvo on pysäköity täysin vaakasuoraan. 
Jos näin ei ole, saattaa haku kestää kauemmin.

Täysautomaattiseen hakuun käytettävä satelliitti voidaan esiasettaa kohdassa 
Oyster / CARO / Cosmo HDTV… -> Asetukset -> Hakusatelliitti.

Satelliittilaitteisto pystyy automaattisesti vaihtamaan edestakaisin kaikkien sijainti-
paikalla vastaanotettavien satelliittien välillä ilman käyttäjän erityisiä käskyjä.

Kanavaluettelossa on jokaista tallennettua ohjelmapaikkaa kohden myös sitä va-
staava satelliitti (katso liite Kanavaluettelo). Kun satelliittilaitteisto kanavaa vaih-
dettaessa tunnistaa satelliitinvaihdon, antenni etsii välittömästi kyseisen satelliitin 
ja suuntaa itsensä signaalin mukaan. Tilanäytössä on tällöin ilmoitus Haku akti-
voitu.

3.2 Täysautomaattinen haku

Oyster HDTV > Täysautomaattinen haku

Satelliitti:

Näytössä olevan satelliitin haku on käynnissä. Ole hyvä ja 
odota - antennin suuntaaminen satelliittiin voi kestää 
muutaman sekunnin. Voi pysäyttää liikkeen ja keskeyttää 
haun EXIT-painikkeella.

Tila:
Astra 1

Haku aktivoitu
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Mikäli valittua ohjelmakanavaa ei löydy uuden satelliitin kautta (koska se esimerkik-
si ei lähetä tai olet vastaanottoalueen ulkopuolella), antenni siirtyy takaisin satel-
liittiin, josta haku käynnistettiin, ja kytkee tämän lähettämälle kanavalle.

Vaihtoon kuluva aika riippuu ratkaisevasti siitä, kuinka kaukana satelliittien asemat 
ovat toisistaan. Vaihto satelliittien Astra 1 ja Hotbird välillä voidaan esimerkiksi 
suorittaa alle viidessä sekunnissa edellyttäen, että satelliittien asemat ovat tiedos-
sa. Mikäli tarkkoja asemia ei tunneta, vaihto kestää ensimmäisellä kertaa hieman 
kauemmin.

3.2 Täysautomaattinen haku



Valikkokohdan Haku sijaintipaikan 
mukaan kautta avautuu alavalik-
ko, josta voidaan valita eri maita tai 
alueita. Tiedot valitaan kohdistinpai-
nikkeilla (valikon navigointipainikkeet 
ylös/alas) ja aktivoidaan painikkeella 
OK.

Laite hakee täysautomaattiseen ha-
kuun käytettävän satelliitin / satel-
liitin, joka on valittu kohdassa Oyster 
/ CARO / Cosmo HDTV… -> Asetukset  
-> Hakusatelliitti.

Paikan mukaan muuttuvat kallistus-
kulmat yhdistetään vastaanotettaviin 
satelliitteihin. Tällä tavoin satelliitti 
saattaa löytyä nopeammin. Tämä ha-
kutoiminto on kätevä varsinkin silloin, 
kun aiempi ja nykyinen sijaintipaikka 
ovat kaukana toisistaan.

Kuvaruudusta näkyy, mitä satelliittia 
hakuun käytetään. Kun satelliitti on 
löytynyt, kuvaruutuun tulee auto-
maattisesti kyseisen satelliitin kautta 
lähetettävä ohjelmakanava.

Muista, että joka paikassa ei ole mahdollista vastaanottaa jokaista satelliittia eikä 
kaikkia satelliittien lähettämiä kanavia. Vastaanottomahdollisuudet riippuvat myös 
antennin koosta.

3.3 Haku sijaintipaikan mukaan

15

Haku sijaintipaikan mukaan

MENU : Takaisin

Pohjois-Saksa
Etelä-Saksa
Itävalta
Sveitsi
Alankomaat
Belgia
Tanska
Puola
Tšekki
Pohjois-Ranska
Etelä-Ranska
Englanti
...
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Tämän valikkokohdan kautta satelliit-
tilaitteistoa voidaan ohjata ja säätää 
manuaalisesti. Ennen valikkokohdan 
avaamista tulee valita sijaintipaikalla 
vastaanotettavissa oleva ohjelmaka-
nava. Muuten ei kuvan saaminen ole 
mahdollista.

Manuaalisen haun avulla voidaan 
esimerkiksi manuaalisesti säätää an-
tennin asentoa tai suunnata se uusiin 
satelliitteihin. Valikko näyttää kierron 
ja kallistuksen arvot asteissa suhteessa 
ajoneuvoon sekä signaalin vahvuuden. 
Vahvin signaali vastaa parasta kuva-
laatua. 

Signaalin voimakkuus vaihtelee ohjelmakanavan ja sijaintipaikan mukaan. Kuvan 
saaminen edellyttää, että signaalin voikmakkuuden C/N-arvo on yli 7 (salatuissa 
ohjelmakanavissa C/N 8).

Antennia liikutetaan asettamalla palkki kohdistinpainikkeilla (valikon navigointipai-
nikkeet ylös/alas) kohtaan Azimuth (atsimuutti, suuntakulma) tai Elevation (elevaa-
tio, korkeuskulma). Antennia voidaan nyt liikuttaa askelittain halutussa suun-
nassa kohdistinpainikkeilla (valikon navigointipainikkeet ylös/alas). 

Näyttöikkunasta näkyy suunta, johon antennia liikutetaan. Ota huomioon, että 
näytössä olevat suunta-arvot ilmoitetaan suhteessa ajoneuvoon. Ne eivät ole oikeita 
ilmansuuntaa ilmaisevia astelukuja ja ne vanhenevat, kun ajoneuvoa liikutetaan!

3.4 Manuaalinen haku

Oyster HDTV > Manuaalinen haku

MENU : Takaisin EXIT : Sulje valikko

Atsimuutti
Elevaatio
Azimuth step size
Elevation step size
Edellinen asento
Tallenna asento
Sulje
Signaalitaso
Signaalilaatu
C/N

10,0°
-72.0°

2
1

68%
64%
10,5
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Mikäli antennia halutaan ohjata manuaalisesti suuria etäisyyksiä, voidaan askelko-
koa suurentaa.

Ajankohtainen asema tallennetaan valitsemalla kohta Tallenna asema ja painamal-
la OK. Asema tallentuu välittömästi. Kun laitteisto nyt sammutetaan ja kytketään 
sitten uudelleen päälle, se siirtyy automaattisesti tähän asemaan. Mikäli kuvaruu-
dussa oli kuva asemaa tallennettaessa ja ajoneuvoa ei sen jälkeen ole siirretty, tulee 
kuvaruutuun kuva muutaman sekunnin päästä päällekytkemisen jälkeen.

Kohdasta Manuaalinen haku antennin voi lisäksi sulkea. Se tapahtuu siirtämällä 
punainen palkki kohtaan Sulje ja painamalla OK. Antenni sulkeutuu. Voit seurata 
sitä suunnanilmaisuikkunasta. Kun korkeuskulmana (elevaatio) on n. –73°, on an-
tenni sulkeutunut mekaanisesti. Laitteisto ei tällöin kuitenkaan kytkeydy pois päältä. 
Valitsemalla Edellinen asento ja painamalla sitten OK antenni siirtyy tallennettuun 
asentoon. Toimintoa voidaan esimerkiksi käyttää antennin avaamiseen uudelleen.

Mikäli olet valinnut DVB-T-kanavan (lisävaruste), ei satelliittiantennia luonnollisesti 
tarvitse suunnata oikein. DVB-T-lähetyksiä vastaanotetaan erillisen antennin avulla. 
Näin ollen näyttöön tulee tästä ilmoitus, kun manuaalista hakua halutaan käyttää 
jonkin DVB-T-kanavan ollessa aktivoituna.

Manuaalisen haun valikosta voidaan milloin tahansa poistua painikkeella EXIT. An-
tennin mahdollinen liike pysähtyy valikosta poistuttaessa.

3.4 Manuaalinen haku
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Tämä toiminto sulkee antennin ja kyt-
kee vastaanottimen valmiustilaan.

Saman asian ajaa kaukosäätimen 
punaisen valmiustilapainikkeen     tai 
erillisen näyttöyksikön molempien 
painikkeiden samanaikainen, pitkä 
painaminen.

Valmiustilaa osoittaa vihreä piste näyttöyksikössä (satelliittihiiri), edellyttäen, että 
kohtaan Oyster / CARO / Cosmo HDTV… -> Asetukset -> Valmiustila on valittu 
„Mukavakäyttöinen“.

Tämä toiminto sulkee antennin, mutta 
ei kytke vastaanotinta pois päältä.

Aktivoiminen uudelleen:
Valitse valikkokohta  
Manuaalinen haku ->  
Viimeinen asema. 

3.5 Sulje ja kytke pois

3.6 Sulje ja sammuta

Antenni sulkeutuu ja kytkeytyy sitten pois. Paina EXIT, jos 
haluat keskeyttää sulkeutumisen.

Sulje ja kytke pois

Atsimuutti:
Elevaatio:

0,0
0,0

Antenni sulkeutuu. Paina EXIT, jos haluat keskeyttää 
sulkeutumisen. Sulkeutumisen jälkeen voit katsella ohjelmia 
joko kiintolevyltä tai DVB-T-vastaanoton avulla.

Sulje ja sammuta

Atsimuutti:
Elevaatio:

0,0
0,0
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Tästä valikkokohdasta voidaan tehdä satelliittilaitteiston käyttöä koskevia asetuksia. 
Kaikki automaattista hakutoimintoa koskevat asetukset tehdään tästä. Yleisiä vas-
taanotintoimintoja koskevat asetukset tehdään kohdasta Valikko -> Asetukset.

Satelliittilaitteistolle voidaan tehdä seuraavat eri asetukset:

 l Valmiustila
 
 Jos laitteisto on valmiustilassa ja asetuksena on mukavuustoiminto Komfort,  
 laitteisto voidaan kytkeä päälle kaukosäätimen punaisella valmiustilapainik- 
 keella.  
 Valmiustilan tunnistaa näytössä olevasta pienestä vihreästä pisteestä tai  
 viivasta.

 Virransäästöasetus kytkee valmiustilassa sekä kaukosäätimen  
 vastaanottimen että vihreän valon pois. Tällöin uusi päällekytkeminen ei  
 enää onnistu kaukosäätimellä. Sitä varten on painettava lyhyesti erillisen  
 näyttöyksikön (satelliittihiiren) molempia painikkeita.

 l Käännä näytön LEDit
 
 Asetuksella Kyllä kanavan numero tulee näyttöön ylösalaisin. Se on hyödyllistä  
 silloin, kun erillinen näyttöyksikkö asennetaan roikkumaan alaspäin. Tällä tavoin  
 kanavan numero on luettavissa normaalisti.

 Asetus Ei on tarkoitettu normaalisti asennettua näyttöä varten.

3.7 Asetukset
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 l Aktivoi ulkoyksikkö

 Kun laitteisto kytketään päälle, antenniyksikkö aktivoituu tavallisesti  
 välittömästi. Antenni kääntyy satelliittiin päin. Voit estää tämän valitsemalla  
 tähän valikkokohtaan Pois. Tämä voi olla mielekästä esimerkiksi silloin, kun  
 jossain paikassa ei ole satelliittivastaanottoa, mutta halutaan käyttää  
 vastaanottimen tallennustoimintoja (PVR) tai DVB-T (lisävaruste) toimintoja.

 Tätä toimintoa voidaan käyttää myös silloin, kun käytössä on ulkoinen  
 satelliittiantenni. Kun asetuksena on Kysy, laitteiston päällekytkennän  
 yhteydessä kysytään aina, halutaanko antenni aktivoida vai ei.

 Antenniyksikkö voidaan tarvittaessa aktivoida jälkikäteen valitsemalla  
 painikkeella ANT valikko Oyster / CARO / Cosmo HDTV ja siellä kohdasta  
 Asetukset vaihtoehto Aktivoi antenni.

 l Hakusatelliitti

 Tässä kohdassa voidaan valita, mihin satelliittiin laitteiston halutaan  
 suuntaavan päällekytkemisen jälkeen tai hakutoiminnoissa. Valittavana on  
 useita satelliitteja, joiden ohjelmatarjonta on suunniteltu monia eri alueita ja  
 kieliä varten. Ota huomioon, että kaikkialla ei voida vastaanottaa joka satelliitin  
 lähettämiä ohjelmia (katso liitettä Hakusatelliitit).

 l Automaatt. satelliitin vaihto

 Toiminnon ollessa aktivoitu tarkastetaan jokaisen kanavanvaihdon yhteydessä,  
 lähetetäänkö ohjelma jonkin toisen kuin parhaillaan käytössä olevan satelliitin  
 kautta. Kun tällainen satelliitinvaihto tunnistetaan, laitteisto suuntaa  
 automaattisesti uuteen satelliittiin.

 Automaattinen satelliitinvaihto kytketään pois toiminnasta asetuksella Pois  
 päältä. Se voi olla tarpeen, mikäli automaattinen satelliitinvaihto ei toimi  
 heikkojen signaalien vuoksi ja haku halutaan tehdä manuaalisesti. (Katso  
 Automaattinen satelliitinvaihto.)

3.7 Asetukset



21

 l Uniajastin

 Asetuksella Valmiustila antenni sulkeutuu ja kytkeytyy pois päältä, kun  
 uniajastin aktivoidaan. Kun asetuksena on Virransäästötila, uniajastin kytkee  
 laitteiston virransäästötilaan ilman, että antenni suljetaan.

 Tavallisten ajastimien asetukset ovat käytössä vain virransäästötilassa.  
 Valmiustilassa ne ovat pois toiminnasta.

 l Palauta hakuparametrit

 Valitse tämä kohta ja vahvista OK-painikkeella, mikäli satelliittilaitteisto ei  
 löydä haluttua satelliittia luotettavasti kummallakaan hakutoiminnolla  
 (automaattinen haku, haku sijaintipaikan mukaan). Satelliitin hakutoiminto  
 palautetaan tällöin alkutilaan. Ota huomioon, että hakuparametrien  
 palauttamisen jälkeen saattaa seuraava haku kestää pidempään. Toimintoa on  
 sen vuoksi syytä käyttää harkiten.

Huoltovalikko

Huoltovalikkoon päästään valitsemalla valikkokohta Oyster / CARO / Cosmo 
HDTV… -> Asetukset ja painamalla ANT-painiketta. 

Satelliittihiiren merkit

Satelliittihiiren vakioasetuksessa merkkejä on neljä.

Hakutransponderi/peittoalue (vain jälleenmyyjille) 

Joillakin satelliiteilla on monta eri peittoaluetta. Sen vuoksi satelliitin lähettämistä 
ohjelmakanavista kaikkia ei voida vastaanottaa koko peittoalueella. On myös mah-
dollista, ettei täysautomaattisessa haussa löydy jotain satelliittia, koska haulle on 
annettu toinen viitepeittoalue. Tästä kohdasta voit valita jokaiselle satelliitille sen 
ylläpitäjän antamien tietojen mukaisen sekä olinpaikkaasi vastaavan peittoalueen.

3.7 Asetukset
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Internet Service satelliitti

Valinnaisella Internet-toiminnolla varustettujen Oyster Digital –laitteistojen ta-
pauksessa tässä kohdassa on mahdollista asettaa satelliitti, joka toimittaa Internet-
tiedot. Toimitustilassa tämä on esiasetettu mukana toimitettua satelliittimodeemia 
vastaavasti.

Test Limits ja Test Powersupply

Valikkokohdat Test Limits ja Test Powersupply on tarkoitettu ammattilaisen käyttöön 
laitteiston asennusta varten. Niillä ei ole merkitystä tavallisen käytön kannalta.

3.7 Asetukset
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Mikäli Oyster 85 Digital CI -laitteeseesi kuuluu valinnainen Internet-toiminto, voit 
halutessasi päästä maailmanlaajuiseen internet-verkkoon suoraan satelliitin kautta. 
(Muissa malleissa ei ole Internet-mahdollisuutta.)

Internetin käyttöä varten tarvitaan käyttösopimus internet-palveluntarjoajan 
kanssa, erityinen satelliittimodeemi sekä lähetyskykyinen interaktiivinen LNB (iLNB). 
Modeemi ja iLNB kuuluvat Oyster 85 -laitteen toimitukseen, mikäli olet hankkinut 
laitteen, johon kuuluu valinnainen Internet-toiminto. Mukana toimitettu modeemi 
voidaan ottaa käyttöön heti, kun palveluntarjoajan kanssa on solmittu käyttösopi-
mus. Asiaankuuluvat asiakirjat ja lisätiedot on toimitettu laitteen mukana.

Internet-kommunikaatio tapahtuu tavallisen tietokoneen tai sylimikron avulla, jossa 
pitää olla verkkoliitäntä. Tämän verkkoliitännän kautta tietokone yhdistetään satel-
liittimodeemiin mukana toimitetun kaapelin avulla.

Laitteisto on tehtaalla esiasetettu toimitukseen kuuluvan satelliittimodeemin ja 
laitteen asiakirjoissa suositellun internet-palveluntarjoajan mukaan.

Internet-toiminto voidaan aktivoida joko valikosta MENU -> Oyster HDTV -> In-
ternet Service tai vaihtoehtoisesti TV:n katselun aikana painamalla kaukosäätimen 
FUNC-painiketta.

Molemmissa tapauksissa laitteisto käynnistää esiasetetun internetpalvelusatelliitin 
haun, minkä jälkeen se optimoi itsensä tarkoin internetsignaalin mukaan. Kun säätö 
on valmis, satelliittihiiren näyttöön tulee ilmoitus IP (internet-protokolla). Modeemi 
käynnistää nyt tiedonvaihdon verkon kanssa sekä sisäänkirjautumisen satelliitin 
kautta. Toimenpide kestää tavallisesti 60 sekuntia. Poikkeustapauksissa se voi kui-
tenkin kestää myös huomattavasti kauemmin.

Kun modeemin ja verkon yhteys on saatu aikaan, modeemin vihreä RX-ledi syttyy. 
Mikäli modeemin vihreä ledi ei syty 60 sekunnin sisällä IP-tilaan kytkemisen jälkeen, 
on modeemissa vika.

3.8 Internet Service (lisävaruste)
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Kun modeemin kirjautuminen verkkoon on onnistunut, modeemin keltainen varoi-
tusledi sammuu. Tietokone voi nyt olla yhteydessä internetiin.

Huomaa: Modeemi tai satelliittiverkko osoittaa DHCP:n avulla tietokoneellesi 
IP-osoitteen. Tämän vuoksi tietokoneessa on oltava aktivoituna vaihtoehto „Hae IP-
osoite automaattisesti“.

Internet-tilasta palataan tavalliseen TV-käyttöön painamalla kaukosäätimen 
painiketta AV. Sen jälkeen voit käynnistää kaukosäätimellä uuden, esiasetettuun 
televisiosatelliittiin kohdistuvan satelliittihaun (MENU -> Oyster HDTV -> Täys-
automaattinen haku).

Vaihtoehtoisesti voit lopettaa internetkäytön painikkeella TV, jolloin palataan suo-
raan esiasetetulle televisiosatelliitille.

Satelliittilaitteisto voidaan luonnollisesti sulkea ja kytkeä pois myös internetkäytön 
aikana. Paina sitä varten kaukosäätimen punaista valmiustilapainiketta.

Huomaa, että satellittilaitteiston kautta voidaan käyttää joko TV:tä ja radiota tai 
internetiä. Kummankin toiminnon samanaikainen käyttö ei ole mahdollista.

3.8 Internet Service (lisävaruste)



3.9 Häiriöilmoitukset

Ulkoyksikön virhetoimintoja voi esiintyä, jos esimerkiksi antennin liike on estynyt 
oksien tai lumen painon johdosta.
Tällaiset virheet havaitaan automaattisesti ja ilmaistaa virhekoodeina satelliittihii-
ressä.

Ilmoi-
tus

Vian kuvaus Vian korjaus

E 01 Satelliittia haettaessa ei 
pystytty vastaanottamaan 
signaaleja.

Muuta sijaintipaikkaa. Onko etelään vapaa 
näköyhteys? Oletko satelliitin vastaanot-
toalueella?

E 02
E 03

Antennin liikkuvuus on 
estynyt kääntö- (E02) tai 
kallistussuunnassa (E03).

Onko antennin liikkuma-alueella esteitä? 
Onko syöttöjännite liian alhainen (akku 
heikko)?

E 04 Antennia ei voida sulkea 
kokonaan ja kytkeä pois 
päältä.

Avaa antenni uudestaan EXIT-painikkeella. 
Poista antennin rungon syvennyksestä 
lumi, lehdet tai muut häiriötekijät.
Laitteistoa ei MISSÄÄN TAPAUKSESSA 
saa pelkästään kytkeä pääkytkimestä pois 
(OFF), vaan ensin on poistettava häiriön 
syy!

E 05
E 06

Antenni ei joko käynnisty 
lainkaan tai se ei reagoi 
käskyihin.

Onko punainen varoke (10 A) kunnossa?
Onko kaikki johtimet kytketty asianmukai-
sesti paikoilleen?
Ohjausjohtimen koskettimet voivat olla 
hieman hapettuneita. Irrota johdin ja 
kytke se sitten takaisin paikalleen.

E 07
E 09

Oikosulku/katkos antenni-
kaapelissa tai antennissa.

Tarkasta sekä vastaanottimesta että taa-
juusmuuntimesta (LNB) valkoinen anten-
nikaapeli sekä pistokkeet.

E 08 Ulkoyksikkö ei saa jännitettä 
lainkaan tai jännite jää liian 
alhaiseksi.

Tarkasta vastaanottimen kääntöpuolella 
olevat varokkeet.
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Ilmoi-
tus

Vian kuvaus Vian korjaus

E 10
E 11
E 12

Varoitus: Antennin 
kääntyessä syöttöjännite 
laskee huomattavasti.

Lataa akku mahdollisimman pian. Tarkasta 
johdotus ja laitteiston sähkökytkentä.
Noudata asennusohjeita!

E14
E 15

Ulkoyksikkö lähettää vir-
heellisen palautesignaalin.

Ulkoyksikkö ei ole yhteensopiva muun 
laitteiston kanssa.
Ulkoyksikön virtarele värähtelee (auke-
aa ja sulkeutuu nopeasti peräkkäin) tai 
kosketin on likaantunut tai palanut. (Rele 
on viallinen.)
Virransyötössä saattaa olla isoja vaihte-
luita (virransyöttö lataussäätimen kautta 
viallinen tai televisio aiheuttaa häiriöitä).

E 16 Asetukset vääriä. Vika asetuksissa.
Jokin päivitys on mahdollisesti suoritettu 
väärin. Laite on toimitettava valtuutettu-
un korjaamoon.

E 17 Re-Init laukaistu. On todettu määrittelemättömiä muisti-
merkintöjä. Viat on korjattu.
Kytke laite pois ja takaisin päälle. Joita-
kin asetuksia täytyy mahdollisesti tehdä 
uudelleen (esim. hakusatelliitti).

E 18 Vika rajakytkimessä / me-
kaanisissa osissa.

Antenniyksikössä on todettu vika. Se voi 
johtua jäätymisestä. Käänny korjaamon 
puoleen.

E 19 Laitteistovika (mahdollisesti 
myös vastaava vikailmoitus 
OSD-kuvaruudussa).

Automaattinen itsetestaus on todennut 
laitteistovian. Laitetta ei saa enää käyttää. 
On olemassa jälkivahinkojen vaara. Laite 
on toimitettava korjaamoon.

3.9 Häiriöilmoitukset



3.10 Vastaanotto satelliittien reuna-alueilla

Tässä luvussa kuvataan, miten suoritetaan LNB-säätö vastaanoton optimoimi-
seksi televisiosatelliittien näkyvyysalueen reunoilla. Tällöin avataan LNB:n tai 
antennin ruuvikiinnitys ja sitä käännetään tietyn kulma-arvon verran. Tämä 
optimointi on tarpeen ainoastaan reuna-alueilla. Sen suorittamista suositellaan 
vain tekniikkaan perehtyneille.

Ajanmukaisen digitaalitekniikan myötä tiettyjen satelliittien vastaanottoalue laajen-
tuu osittain huomattavastikin.

Esimerkiksi keskieurooppalaisille tarkoitettuja ohjelmia lähettävät satelliitit on 
luonnollisesti kuitenkin suunnattu Keski-Eurooppaan. Mikäli vastaanotin on tämän 
alueen ulkopuolella, on antenni satelliitista nähtynä sivussa. Tätä ilmiötä kutsutaan 
skew- tai polarisaatiokulmaksi. Se ilmenee erityisesti Portugalissa, Etelä-Espanjassa, 
Marokossa, Kreikassa ja Turkissa - sekä erityisen vahvana Kanariansaarilla.

Vastaanottoelektroniikka kompensoi ilmiön yleensä itsestään. Joissakin tapauksissa 
säätöä on kuitenkin tarpeen korjata hieman käsin ja kääntää antennin LNB-taajuus-
muunninta tai koko tasoantennia muutaman asteen verran.

Alla olevien taulukoiden ja kulma-arvojen yhteydessä tulee huomata seuraava: 
Kääntösuunta määritetään niin, että käyttäjä katsoo antennin kanssa samansuun-
taisesti satelliittiin päin. Käyttäjä on siis joko antennin takana tai sen vieressä. An-
tennimallista riippuen käännetään antennin edessä olevaa LNB-taajuusmuunninta 
(Oyster®), antennissa olevaa LNB:tä (Cosmo®) tai koko antennia (CARO®).

 l Kääntösuunnat MYÖTÄPÄIVÄÄN ovat negatiivisia (-).
 l Kääntösuunnat VASTAPÄIVÄÄN ovat positiivisia (+).
 l Käännettäessä (+)-suuntaan LNB:tä/antennia liikutetaan ALHAALTA OIKEALLE.
 l Käännettäessä (-)-suuntaan LNB:tä/antennia liikutetaan ALHAALTA  
  VASEMMALLE.
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3.10 Vastaanotto satelliittien reuna-alueilla

LNB:n säätäminen eri alueilla:

Ohje: Taulukon skew-kulma-arvot ovat vain suuntaa antavia.

Alle 8 asteen korjauksia ei välttämättä tarvitse tehdä niin kauan kuin vastaanotto 
toimii hyvin. Skew-kulman hienosäädön avulla pystytään usein vastaanottamaan 
satelliitteja alueilla, jotka periaatteessa ovat selvästi peittoalueen ulkopuolella. 
Yksittäisten satelliittien peittoalueista saat lisätietoja osoitteista www.lyngsat.com 
ja www.satcodx.com. Näillä verkkosivuilla on mielenkiintoista yleistietoa satelliitti-
television ohjelmatarjonnasta ja ulottuvuusalueista. 

Maa Astra I 
19.2° 
itään

Astra II 
28.2° 
itään

Astra III 
23.5° 
itään

Hotbird 
13° 
itään

Atlantic Bird 
3 5° länteen  

Saksa ja sen naapuri- 
maat

0° +8° +4° -6° -23°

Ranska +7° +14° +1° +2° -15°

Benelux-maat +3° +9° +6° -2° -16°

Englanti +7° +12° +10° +3° -9°

Irlanti +11° +16° +13° +7° -6°

Portugali +22° +28° +25° +16° -4°

Etelä-Espanja, Gibraltar +20° +28° +24° +14° -8°

Pohjoismaat -6° -2° -4° -9° -19°

Kreikka -12° 0° -7° -20° -38°

Turkki, Ukraina, Valko-
Venäjä

-20° -11° -15° -26° -39°

Kanariansaaret +39° +44° +42° +34° +12°

Marokko +23° +31° +27° +17° -8°

Italia, Sisilia -2° +8° +3° -8° -27°

Tunisia, Libya +4° +15° +9° -4° -27°

Lähi-itä -31° -19° -25° -38° ---
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4.1 Vastaanottimen valikkorakenne

Pääsy valikoihin kaukosäätimen painikkeella MENU

Päävalikko 

Kanavaluettelo

Asetukset

Ekstrat

Ajastin

CI-asetukset

Muokkaa

Haku

Yleiset asetukset

Tiedostonhallinta

Kielet

Vastaanotto

Virittimen tiedot

Verkkotiedot

Palauta tiedostosta

Transponderiluettelo

Tallenna tiedostoon

Aika ja päivämäärä

Internet-radio

Kalenteri

Salasana ja lapsilukko

Järjestelmän tiedot

OSD

Ohjelmiston päivitys

Audio/video

PVR / levyasemat

Verkko

Palauta tehdasasetukset

Ohjelmatiedot

Satelliittiluettelo

Palauta tehdasluettelo
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Käyttö kaukosäätimellä:
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Toiminto Mahdolliset asetukset

Päävalikko / Kanavaluettelo

Muokkaa Ohjelmakanavaluettelon muokkaaja, suosikkilistan muokkaaja

Haku Kanavahaku 

Tallenna tiedostoon Vie kanavaluettelo

Palauta tiedostosta Tuo kanavaluettelo

Transponderiluettelo Lisää, poista transponderi

Satelliittiluettelo Muokkaa satelliittien perusasetuksia

Palauta  
tehdasluettelo

Kanavaluettelot palautetaan toimitustilaan

Päävalikko / Asetukset

Yleiset asetukset CEC-valvonta, Kauko-ohjain, Uniajastin, Automaattinen virrankatkaisu

Aika ja päivämäärä Päivämäärä, Aika, Aikavyöhyke, Kesäaika

Kielet OSD-kieli, Audiokieli, Tekstityskieli

OSD Näyttöaika, läpikuultavuus, Radion pysäytyskuva, Kanavanumeron aikavirhe

Salasana ja  
lapsilukko

Asetusvalikon lukitus, Salasana, Katseluikä, Ikätiedot

Vastaanotto Twin LNB, Laitteisto-ohjaus, Satelliitin valinta, Satelliitin aktivointi, LNB 
korkea ja matala LOF 

Audio/video Näyttömuoto, Skaalausmenetelmä, HDMI-signaali (resoluutio/tarkkuus), YPbPr, 
Kirkkaus, Kontrasti, Värikylläisyys, Dig. äänen ulostulo, HDMI-äänen ulostulo, 
Huulisynkronointimoodi

PVR / levyasemat Asetukset: PVR/levyasemat (sisäisen kiintolevyn virrankatkaisu (valinnainen), 
PVR:n hyppyaika, Ajastimen läpimenoaika, Ajastimen seuranta-aika, Muuta 
valitun laitteen nimi, Alusta valittu laite)

Ohjelmatiedot Asetetun kanavan ohjelmatiedot

Verkko DHCP päälle/pois, DNS-tila auto/manuaalinen

Palauta 
tehdasasetukset

Palauta tehdasasetukset

4.1 Vastaanottimen valikkorakenne
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Toiminto Mahdolliset asetukset

Päävalikko / Ekstrat

Tiedostonhallinta Levyasemien ja tiedostojen näyttö

Internet-radio Internet-radio päälle/pois

Kalenteri Ajankohtaisen vuoden kalenterinäyttö

Ohjelmiston
päivitys

Ohjelmiston päivitys

Järjestelmän tiedot Järjestelmän tiedot

Virittimen tiedot Virittimen tiedot (nykyinen viritin, nykyinen satelliitti, nykyinen transponderi, 
signaalivahvuus, signaalilaatu)

Ohjelmatiedot Asetetun kanavan ohjelmatiedot

Verkkotiedot Kytkettyä verkkoa koskevat tiedot

Päävalikko 

Ajastin Ajastinluettelo, ajastimen muokkaus/poisto

CI-asetukset CI-moduulin ja älykortin tiedot

4.1 Vastaanottimen valikkorakenne



4.2 Kanavaluettelo / Muokkaus

Digital CI -vastaanottimessa on 10 
vapaasti ohjelmoitavaa suosikkilistaa. 
Suosikkilista on valikoima kanavia 
ohjelmakanavien kokonaisluettelosta.

Kun jokin suosikkilista aktivoidaan, 
ovat vain kyseisen suosikkilistan 
ohjelmakanavat käytettävissä. Mui-
ta kanavia ei tällöin näy luettelossa. 
Koska suosikkilistoja voidaan luoda 
jopa 10 erilaista, voivat esimerkiksi 
vastaanottimen eri käyttäjät koota 
itselleen omat listat. Ohjelmakanavien 

kokonaisluetteloa ei tällöin tarvitse muuttaa.

Suosikkilistojen luominen

Suosikkilistoja muokataan kohdasta MENU  -> Kanavaluettelot. Tässä alavalikossa 
voidaan mihin tahansa kymmenestä suosikkilistasta lisätä haluttuja kanavia koko-
naisluettelosta. Näytön alalaitaan tulee listojen luomista koskevia ohjetekstejä. Suo-
sikkilistojen muokkauksesta poistutaan painamalla 1 x EXIT tai 2 x MENU. Mahdolli-
set muutokset täytyy vahvistaa OK-painikkeella.

Suosikkilistojen käyttö

Painikkeella 0 pääset suoraan suosikkilistojen valintavalikkoon. Valitse haluamasi 
lista painikkeilla P+/P- ja vahvista valintasi painamalla OK. Kanavaluettelosta voi-
daan nyt valita ainoastaan jokin aktivoidun suosikkilistan ohjelmakanavista. Kaikki 
ohjelmakanavat saadaan uudestaan käyttöön painamalla taas painiketta 0 ja va-
litsemalla EI MIKÄÄN. Huomaa, että kaikki kanavat ovat käytettävissä myös jonkin 
suosikkilistan ollessa aktivoituna, kun haluttu kanava valitaan suoraan.

Ohjelmakanavaluettelon muokkaaja

Tässä voit järjestää ohjelmakanavaluetteloa, siirtää luettelon ohjelmakanavia  
muualle, nimetä niitä uudelleen, poistaa ohjelmakanavia ja lisätä ohjelmakanavia
suosikkilistoille.
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SWAP
PLAY
FR/FF
OK
INFO
MENU

STOP
EXIT

: Vaihda aktiivinen luettelo
: Ohjelman valitseminen
: Indeksi ylös/alas
: Lisää suosikkeihin
: Merkitse ohjelma
: Takaisin

: Valitse suosikkilista
: Poista kohde
: Lajittele lista nimen mukaan
: Nimeä uudelleen ohjelma/s...
: Lukitse / avaa kanava
: Sulje valikko

Ohjelmaluettelon muokkaaja
TV-ohjelmat 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



Suosikkilistan luominen

Valitse suosikkilista sinisellä painikkeella (lista 1 on esivalittuna). Merkitse luet-
telosta TV-ohjelmat haluamasi ohjelmakanava ja lisää se nykyiselle suosikkilistalle 
painamalla [OK].
Paina painiketta [OK] uudelleen, jos haluat lisätä suosikkeihin seuraavankin kanavan 
luettelosta. Toimi samoin kaikkien listalla olevien suosikkikanaviesi kohdalla.

Ohjelmakanava- tai suosikkilistan muokkaaminen

Valitse painikkeella [SWAP] TV-ohjelmien tai suosikkilistojen muokkaus. 
Merkitse muokattava ohjelmakanava. Voit nyt siirtää kanavan paikkaa luettelossa 
painikkeilla [◄◄] ja [►►], muokata kanavan nimeä [keltaisella] painikkeella tai 
poistaa kanavan luettelosta [punaisella] painikkeella.

Merkkijonojen syöttöikkunassa: 

Merkitse teksti, jonka haluat muokata, ja muuta kirjaimia numeronäppäimillä (esim. 
1 x painike [2] = «a», 4 x painike [9] = «z»). [Sinisellä] painikkeella voidaan muuttaa 
käytettävissä olevia merkkityyppejä, [keltaisella] painikkella voidaan lisätä merkki, 
[vihreällä] painikkeella poistaa merkki ja [punaisella] painikkeella poistaa merkki 
kohdistimen vasemmalta puolelta.

Ainoastaan asiantunteville käyttäjille

Ohjelmavalikossa (paina kerran MENU-painiketta) / Kanavaluettelon muokkaus 
on alavalikkokohta Transponderiluettelo. Tässä valikossa voit katsella ja tarvit-
taessa muuttaa asetuksia, jotka ovat tarpeen yksittäisten kanavien vastaanot-
toon.

Väärät tiedot yksittäisissä kohdissa voivat johtaa siihen, että yhtä tai useampaa 
kanavaa ei voida enää vastaanottaa.

4.2 Kanavaluettelo / Muokkaus
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4.3 Kanavaluettelo / Kanavahaku

Valitse ensin satelliitti, johon haku 
halutaan kohdistaa (esim. ASTRA), ja 
sen jälkeen kanavahaun muoto: Valitse 
Auto kun haluat kohdistaa haun koko 
satelliittiin, ja valitse Kanava halu-
tessasi kohdistaa haun vain yhteen 
transponderiin.

Määrittele sitten, haluatko hakea vain 
maksuttomat ohjelmat (vain FTA), 
vain salatut ohjelmat vai kaikki 
ohjelmat. 

Seuraavaksi voit määritellä haettavat kanavat vielä sen mukaan, haetaanko TV + 
radio, vain TV tai vain radio. Jos haku halutaan kohdistaa satelliitin yksittäiseen 
transponderiin, on kyseinen transponderi asetettava painikkeilla [◄] ja [►].

Kanavahakua koskevia lisätietoja:

Tutustu kanavahakutoimintoon ja käytä sitä säännöllisesti. Digitaalitelevision kana-
vatarjonta kasvaa jatkuvasti.

Jo käytössä olevien kanavien tietoja päivitetään myös melko usein.

Kanavahaku päivittää sisäisen kanavaluettelon automaattisesti, kun varmistuskysy-
mykseen vastataan OK kanavahausta poistuttaessa. Tämä toimii myös, kun et itse 
ole tehnyt muutoksia.
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EXIT : Sulje valikkoMENU : Takaisin

Satelliitin skannausvalikko

Valitse satelliitti:
Hakumenetelmä:
Vapaa ohjelma:
TV / Radio:
Muokkaa / valitse viitetransponderi
Signaalitaso
Signaalilaatu
Aloita kahu

0%
0%

Astra 19,2°E
Auto

Vain FTA
TV + Radio

1: 10729 MHz V



4.4 Päävalikko / Asetukset

Vastaanottimen asetukset

Vastaanottimen asetukset / 
valikkokohta Yleiset asetukset

Vastaanottimen asetukset / 
valikkokohta Yleiset asetukset
-> kaukosäätimen valinta
(jos käytössä on toisen valmistajan 
kaukosäädin.)
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Asetukset

MENU : Takaisin

Yleiset asetukset
Aika ja päivämäärä
Kielet
OSD
Salasana ja lapsilukko
Vastaanotto
Audio/video
PVR / levyasemat
Verkko

Palauta tehdasasetukset

Asetukset: Yleiset asetukset

MENU : Takaisin EXIT : Sulje valikko

CEC-valvonta:
Automaattinen virrankatkaisu
Kaukosäädin:
Sleep Timer:

Pois päältä
Päältä
A
Pois päältä



4.5 Ekstrat

1. Signaalin voimakkuus

Kun antenni on suunnattu, voi- 
daan päävalikon alavalikosta Ekstrat 
/ Virittimen tiedot milloin tahansa 
hakea esiin signaalivoimakkuuden 
näyttö. Pystysuoran palkin avulla 
voidaan arvioida signaalin voimak-
kuus.

C/N-arvo ilmaisee saman dB:inä. Mitä 
suurempi arvo, sitä parempilaatuinen 
vastaanotto. DVB-S-järjestelmällä 
pitäisi n. arvosta 8 alkaen näkyä hyvä 
TV-kuva, kanavasta riippuen. DVB-T-
signaalit (optio) pystytään vastaanot-
tamaan noin C/N-arvosta 15 alkaen.

Ohje:
Signaalin voimakkuus riippuu paitsi vastaanottolaitteiston asetuksista ja olinpaikas-
ta peittoalueen sisällä myös parhaillaan aktivoituna olevasta ohjelmakanavasta.

Ota tämä huomioon tarkistaessasi antennin suuntaa signaalivoimakkuuden näytön 
avulla. On normaalia, että joidenkin kanavien vastaanotto on erinomainen, kun 
toisten taas on hyvin heikko.
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Ekstrat

MENU : Takaisin

Tiedostonhallinta
Internet-radio
Kalenteri
Ohjelmiston päivitys

Järjestelmän tiedot
Virittimen tiedot
Ohjelmatiedot
Verkkotiedot



2. Järjestelmän tiedot:

Alavalikosta Ekstrat/Järjestelmätie-
dot saat tiedot vastaanottimesi oh-
jelmistoversiosta ja sarjanumerosta.

Näitä tietoja tarvitaan huoltoa ja 
ohjelmistopäivityksiä varten.

Esimerkki:
 l ten Haaft Serial: 2800805030
 l ten Haaft Build: EU/3.00 
  (laiteohjelmiston versio)
 l PSU-Firmware: 1.00
 l Motor Revision: 00404  
  (vain täysautomaattisille  
  laitteistoille)

37

4.5 Ekstrat

Järjestelmän tiedot

MENU : Takaisin EXIT : Sulje valikko

Käynnistyslatain:
Laiteohjelma:
MAC-osoite:
Merkki:
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



Ajastimen tarkoituksena on mahdollistaa ohjelmien vaivaton, ajastettu  
tallennus ulkoiselle muistille.

Ajastintoiminto on käytettävissä myös ilman ulkoista muistia. Toimintoa voidaan 
tässä tapauksessa käyttää esimerkiksi sen varmistamiseen, ettei tietyltä kanavalta 
tuleva ohjelma jää näkemättä. Tällöin vastaanotin kytkeytyy ajoissa halutulle  
ohjelmakanavalle ajastimen asetuksien mukaan.
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4.6 AJASTIN



5.1 Liitännät

Pääkytkin POIS/PÄÄLLE Paikka CI-moduulille
Kytkentäliitin (maks. 7A / 30V DC) Kuulokeliitäntä (3,5 mm:n jakkiliitin)
USB 2.0 -liitäntä PVR-toiminnoille Paikka SD-korteille

A D
B E
C F

OFF ON

max.7A
USB

SDHC
CARD

3A       10A

COMMON INTERFACE EUROPE

A B C D FE

Analogisen videosignaalin lähtöliitäntä (CVBS vanhoille laitteille, ei HD-yhteensopiva)

Digitaalinen audiotulo (S/PDIF, koaksiaali)

SAT1, antennituloliitäntä ulkoyksikön ensimmäisen LNB:n liittämistä varten

Vasen audiotulo

Digitaalinen audiolähtö (S/PDIF, koaksiaali)

USB 2.0 -liitäntä ulkoista USB-kiintolevyä varten

YPbPr-komponenttilähtö (cinch)  videoprojektoreille/LCD-/plasmalaitteille (HD-yhteensopiva)

Liitäntä lisävarusteena saatavaa infrapunavastaanotinta varten

SAT2, antennituloliitäntä toisen LNB:n liittämistä varten (tallennustoiminto)

Vasen audiolähtö, erillisiä aktiivikaiuttimia, hifilaitteistoja yms. varten

CTRL Out (cinch), kytkentäjännite 12 V / 300 mA

Verkkoliitäntä (LAN, IP)

Digitaalinen HDMI-tulo (HDMI-signaalin siirtoon HDMI-lähtöön)

Oyster-antennin ohjaus

Videosignaalin siirron tuloliitäntä (AV Loop Through, komposiittivideo CVBS)

Oikea audiolähtö, erillisiä aktiivikaiuttimia, hifilaitteistoja yms. varten
Oikea audiotulo 

AV CTRL (cinch), kytkentäjännite 6 V / 12 V

Satelliittihiiren liitäntä kanavanäyttöä, suoraa tietojen syöttämistä ja infrapunavastaanottoa varten

Digitaalinen HDMI-lähtö TV-laitteen kytkemistä varten

Virransyöttö (ruskea (-) = maadoitus; punainen (+) = 12 - 24 V; musta = liitin 15)

5

10

2

6

11

17

14

20

12

18

15

21

13

19

16

3

7

4

9
8       
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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 14 15 16 17 18 19 20 2113

3 7 9 115
4 6 8 10 12



Laitteen etupaneelissa on moduulipaikka salattujen lähetysten seuraamisen mah-
dollistavalle salauksenpurkumoduulille.
Vaurioiden välttämiseksi paikkaan saa asettaa vain moduuleja, joissa on PC Card 
-logo. Muunlaiset moduulit voivat rikkoa vastaanottimen pysyvästi.

Moduuleja ei saa yrittää asettaa paikoilleen väkisin. Vedä moduuli sen sijaan ulos ja 
työnnä se uudelleen sisään. Varmista, että moduuli asetetaan laitteeseen oikea puoli 
ylöspäin.
Älykorteissa saattaa olla oudon näköinen painatus, koska kortit on usein suunniteltu 
muita dekoodereita varten. Useimmat Common Interface -moduulit on suunnitel-
tu niin, että kortit asetetaan lukijaan kullanväriset koskettimet ylöspäin. Varmista 
ennen älykortin asettamista Common Interface -moduuliin, että koskettimet - jotka 
tavallisesti ovat kullanväriset - ovat puhtaat ja pölyttömät.

Kun salausmoduuli tunnistetaan oikein, sen nimi tulee luetteloon päävalikon 
kohtaan Salaus. Kun siirryt listassa kyseisen moduulin kohdalle ja painat painiketta 
OK, avautuu yksittäisen salausmoduulin oma valikko. Käänny moduulin valmistajan 
puoleen, mikäli käytössä ilmenee kysymyksiä.

Ohje: Jotkin moduulit rekisteröityvät täysin ja aktivoivat valikkojärjestelmän 
vasta sitten, kun kortinlukijaan on työnnetty voimassa oleva älykortti. Val-
mistajakohtaisissa valikoissa liikutaan painikkeilla OK ja EXIT. Mikäli valikko 
ei enää reagoi OK- tai EXIT-painikkeeseen, valinnan voi keskeyttää MENU-
painikkeella. Tällöin vastaanotin katkaisee yhteyden moduulin valikkojärjestel-
mään. 
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5.2 CI Common Interface -moduuli

Yleinen käyttöliittymä

MENU : Takaisin EXIT : Sulje valikko

Lisäys: Ei moduulia



5.3 Ohjelmistopäivitys  

Valikkokohdasta Ekstrat  / Ohjel-
miston päivitys  voit päivittää oh-
jelmiston ja kanavalistat USB-liitintä 
käyttäen.

Katso myös www.ten-haaft.com
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Ohjelmiston päivitys

MENU : Takaisin
: Peruuta

EXIT : Sulje valikko

Päivitä tiedostosta
Päivitä Internetin kautta
Nykyinen ohjelmaversio on: V0.0.0.2 2013-01-23 08:23



5.4 Vastaanottimen tekniset tiedot

Audiosignaalin lähtöliitännät 950…2150 MHz

Tuloimpedanssi 75 Ω

Tulon tehotaso -60 … -25 dBm

2 tuloliitäntää F-tyyppi, naaras

LNB-ohjaussignaali 22kHz - 13V/18V

LNB-ohjaussignaali VHF (174MHz … 230MHz)
UHF (470MHz … 790MHz)

Videodekooderi H.264 / AVC, MPEG-2

Videoresoluutio 480i/480p/576i/576p/720p/1080i

Modulaatiotavat DVBS, DVBS2 QPSK ja 8PSK

Videon bittinopeus maks. 18 Mbit/s

Symbolinopeus 1...45 Msymb/s / DVB-S (QPSK)
1...62 Msymb/s / DVB-S2 (QPSK ja 8PSK)

FEC (virheenkorjaus) DVB-S: Viterbi ja Reed-Solomon
DVB-S2: LDPC + BCH dual decoder

Videosignaalin lähtöliitännät HDMI, YPbPr, FBAS (cinch)

Audiodekooderi MPEG layer 1,2,3, AC-3, Dolby Digital

Audiosignaalin lähtöliitännät HDMI, SPDIF (koaksiaali), analoginen 
stereoliitäntä (cinch)

HDMI, SPDIF, FBAS, analoginen 
audioliitäntä

Loop Through -toiminto

2 x USB 2.0

Ethernet 10/100 Base-T MAC

Common Interface CI 1.0 / EN 50221

SDHC-kortti 1

Ulkoinen infrapuna 1

Kytkentälähtö 12V / 300mA

Kytkentälähtö AV 6V / 12V 3mA

Kytkentärele maks. 7 A / 30 V DC

12 V tai 24 V (11-30 V) DC
akkutuettu tai elektronisesti stabiloitu

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.
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Satelliittiviritin

DVB-T2/C-viritin

Audio

Liitännät - 
tulot

Liitännät - 
lähdöt

Käyttöjän-
nite

Video



5.5 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

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 Kanava- ja televisio-ohjelmaluettelo 

Liite Kanavaluettelo:

Vastaanottimessa on toimitettaessa ohjelmat järjestetty sen alkuperäisessä kanava-
luettelossa (TV) yksittäisten satelliittien mukaan seuraavasti:

Satelliitti Asema Kanava CH
Astra 1 19,2° itään 001 - 499

Hotbird 13° itään 500 - 999

Astra 2 28,2°itään 1000 - 1269

Eutelsat W2 16° itään 1270 - 1439

Atlantic Bird 3 5°länteen 1440 - 1499

Astra 3 23,5° itään 1500 - 1599

Thor / Intelsat 10-02 1° länteen 1600 - 1839

Sirius 5° itään 1840 - 1969

Hispasat 30° itään 1970 - 2249

Astra 1 (iberialaiset ohjelmat) 19,2° itään 2250 - 2379

Eutelsat W3A 7° itään 2380 - 2399

Hellas Sat 2 39° itään 2400 - 2489

Eurobird 9 9° itään 2500 - 2599

Amos 4° länteen 2600 - 2659

Eutelsat W1 10° itään 2660 - 2699

Telstar 12 15° länteen 2700 - 2749

Türksat 2A 42° itään 2750 - 2899

BADR 3 / 4 26° itään 2900 - 2949

Atlantic Bird 2 8° länteen 2950 - 2999

Hotbird (kreikk. ohj.) 13° itään 3000 - 3079

Hotbird (arabialaiset ohj.) 13° itään 3080 - 3299

Eutelsat W4 36° itään 3300 - 3329

Astra 1 19° itään 3450 - 3500

Oikeudet kanavaluettelon muutoksiin pidätetään.

Huomaa, että kaikkiin kanavanumeroihin ei ole yhdistetty kanavia. Monet numerot 
ovat vapaita tulevia laajennuksia varten. Hyvin usein ohjelmantarjoajat myös kytke-
vät yksittäisiä ohjelmakanavia pois käytöstä.

44



Voit milloin vain halutessasi järjestää kanavaluettelon uudelleen. Osoitteesta www.
ten-Haaft.com ladattavissa uusissa ohjelmakanavaluetteloissa saattaa olla eri jär-
jestys kuin vastaanottimeen alun perin tallennetussa luettelossa. Muutokset saatta-
vat olla tarpeen, jotta luetteloon voitaisiin lisätä uusia satelliitteja.

Liite Koodatut ohjelmat:

Seuraavat koodatut (salatut) ohjelmapaketit on ohjelmoitu laitteeseen jo tehtaalla:

ORF (Itävalta) salattu CH 100 - CH 111 (Astra 1) 

SKY Deutschland (Saksa) salattu CH 120 - CH 168 (Astra 1)

Arena salattu CH 163 - CH 199 (Astra 1)

Canal + (Alankomaat) CH 200 - CH 226 (Astra 1)

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

Canal Sat France (Ranska) CH 300 - CH 473 (Astra 1)

SRG (Sveitsi) CH 540 - CH 546 (Hotbird)

BIS TV (Ranska) CH 550 - CH 594 (Hotbird)

Paikkojen CH 200 ja CH 499 välillä on sekä salattuja että salaamattomia, paino-
pisteiltään (muoti, musiikki, urheilu jne.) erilaisia ohjelmakanavia useista Euroopan 
maista. KANAVAHAUN avulla voidaan milloin tahansa etsiä lisää ohjelmapaketteja 
ja -kanavia ja tallentaa ne halutuille paikoille.

Ota huomioon, että salattujen ohjelmien katselu edellyttää sopivaa CI-moduulia 
sekä voimassa olevaa ohjelmantarjoajan älykorttia. Lisätietoja saat kyseessä olevalta 
ohjelmantarjoajalta. He kertovat myös tarvittavan CI-moduulin tyypin ja hankinta-
paikan. Käänny salattuja ohjelmapaketteja koskevien kysymysten kanssa ohjelman-
tarjoajan puoleen - myös silloin, kun kyseessä on tekninen kysymys.

Monia ohjelmapaketteja voidaan lisenssisopimuksellisista syistä vastaanottaa vain 
niiden alkuperämaassa. Tähän liittyviä ajankohtaisia tietoja voivat antaa vain ky-
seiset ohjelmantarjoajat. Huomio: Käytä ainoastaan ohjelmantarjoajan alkuperäisiä 
älykortteja. Digital CI -vastaanotin ja CI-moduuli saattavat muutoin vaurioitua!
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Liite Esimerkkejä televisiokanavista:

Digital CI- vastaanottimeen on tehtaalla ohjelmoitu mm. seuraavat saksankieliset 
ohjelmakanavat: ASTRA 1 (19,2° itään)

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

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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6.2 Liite Hakusatelliitit

ASTRA 1:
Satelliitti välittää yli 50 vapaasti vastaanotettavaa saksankielistä televisio-oh-
jelmaa. Niiden joukossa ovat kaikki suuret yksityiset ohjelmantarjoajat, julkiset 
televisiokanavat ja niiden paikalliskanavat sekä lukemattomia radiokanavia, mukaan 
lukien kaikkien saksalaisten yleisradiolaitosten radiokanavat. Turkissa, itäisen Väli-
meren alueella sekä Itä-Euroopassa satelliitin vastaanotto on hyvin huonoa tai se ei 
onnistu lainkaan.

ASTRA 2:
ASTRA 2 kattaa ensisijaisesti Euroopan englanninkielisen alueen. Tunnetuimmat 
englanninkieliset uutiskanavat löytyvät täältä. Vastaanottoalue on jaettu eri  
vyöhykkeisiin. Kaikkien ohjelmien vastaanotto on taattu vain Britteinsaarilla.

ASTRA 3:
Astra 3 lähettää ohjelmapaketteja Alankomaista, Tšekistä ja Slovakiasta. Astra 3:n 
kautta lähetettävät signaalit eivät yllä luotettavasti Etelä-Eurooppaan.

HOTBIRD (tunnetaan myös nimellä „Eutelsat Hotbird“):
ASTRAn tavoin myös HOTBIRD on kokonainen satelliittijärjestelmä, ei pelkästään 
yksittäinen satelliitti. Sen kautta lähetetään yli 200 vapaasti vastaanotettavaa 
digitaalista ohjelmakanavaa eri kielillä. Hotbirdin peittoalue ulottuu koko Euroop-
paan - sen signaalit tosin ovat selvästi heikompia kuin Astran. Kreikassa ja Turkissa 
Hotbird on helpoin tapa vastaanottaa saksankielisiä ohjelmakanavia.

THOR ja SIRIUS:
Nämä satelliitit kattavat Pohjois-Euroopan sekä ohjelmatarjontansa että peitto-
alueensa puolesta. Kun käytössä on riittävän suurikokoinen antenni, voidaan monia 
Thorin ja Siriuksen ohjelmista vastaanottaa jopa Etelä-Saksassa saakka. Lähes kaikki 
lähetettävät ohjelmat ovat kuitenkin salattuja.

ATLANTIC BIRD 3:
Lähetysten kohteena ovat ensisijaisesti Ranska ja Benelux-maat. Sopivilla lautasan-
tenneilla satelliitin lähetyksiä voi kuitenkin ongelmitta vastaanottaa koko Euroopas-
sa. Satelliitti lähettää joitakin ranskankielisiä ohjelmia digitaalisina ja salaamatto-
mina.
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HISPASAT:
HISPASAT kattaa erityisesti Iberian niemimaan sekä Kanariansaaret. Satelliitin lähe-
tyksiä voi kuitenkin hyvin vastaanottaa myös Italiassa, Ranskassa, Benelux-maissa 
jne. Ohjelmatarjonta on suunniteltu espanjankieliselle alueelle.

EUTELSAT W3A:
Satelliitti, jonka vastaanottoalue on ehdottomasti kaikista laajin. Peittoalueeseen 
kuuluu koko Euroopan lisäksi myös Lähi-itä. Sen signaalit ovat kuitenkin selvästi 
muita satelliitteja heikompia.

EUTELSAT W2:
Tämä satelliitti lähettää erilaisia ohjelmapaketteja pienemmistä Euroopan maista. 
Sen signaali on suhteellisen heikko.

HELLAS SAT 2:
HELLAS SAT 2 lähettää kreikkalaista ohjelmaa, ja sillä on suuri ohjelmatarjonta Itä-
Eurooppan maista, kuten esim. Bulgariasta tai Ukrainasta.

EUROBIRD 9:
EUROBIRD 9 lähettää italialaisia, ruotsalaisia ja erilaisia muita ohjelmia Euroopan 
kattavalla alueella.

Türksat:
Türksat lähettää pääasiassa turkkilaista ohjelmaa ja kattaa kahdella peittoalueellaan 
melkein koko Euroopan ja arabimaat.

Telstar:
Tämä satelliitti lähettää joitakin ohjelmakanavia Euroopan kattavalla alueella eri 
eurooppalaisilla ja arabialaisilla kielillä.

Amos:
Satelliitti lähettää Romaniaan, Unkariin ja Ukrainaan suunnattuja ohjelmapaketteja. 
Amos on vastaanotettavissa Euroopan keski- ja itäosissa.
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6.3 Ympäristönsuojelua koskevia ohjeita

Käyttöikänsä lopussa tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalous-
jätteen mukana, vaan laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaro-
mun keräyspisteeseen. Laitteessa, käyttöohjeissa tai pakkauksessa oleva 
symboli muistuttaa tästä.

Materiaaleja voidaan kierrättää merkinnöistä riippuen. Kierrättämällä, toimittamalla 
materiaalit keräykseen sekä muulla sähkö- ja elektroniikkaromun hyödyntämisellä 
autat suojelemaan ympäristöämme. Lisätietoja lähimmästä keräyspisteestä saat 
asuinpaikkasi viranomaisilta.

Romuajoneuvodirektiivi - ELV
Vastaanotin on ajoneuvokäyttöön suunniteltu ja hyväksytty lisävaruste. Se voidaan 
siten hävittää romuajoneuvoja koskevien määräysten mukaisesti yhdessä mootto-
riajoneuvon kanssa (EU:n romuajoneuvodirektiivi ELV, 2000/53/EY, Saksassa Alt-
fahrzeugV). Vastaanottimessa ei ole materiaaleja, jotka on direktiivissä luokiteltu 
ympäristölle haitallisiksi.

Toivotamme sinulle paljon iloa uuden ten Haaft -tuotteesi kanssa! 
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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-Mail: info@ten-haaft.com

Aukioloajat:

maanantaista perjantaihin  kello 08:00 – 12:00 
kello 12:30 – 16:30

Maahantuoja:

Kaha Oy

PL 117 
FIN-01511  Vantaa 
FINLAND

Puh: 09-615 6800 
Fax: 09-6156 8305 
Sähköposti: info@kaha.fi   

www.ten-haaft.com


