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1. YLEISTÄ

1.1 Johdanto

Näissä ohjeissa kuvataan automaattisen satelliittilaitteiston toiminta ja käyttö. Asennusta koskevat ohjeet sisäl-

tyvät mukana toimitettuihin asennusohjeisiin.

Laitteisto toimii virheettömästi ja luotettavasti vain, jos sekä asennusta että käyttöä koskevia ohjeita noudate-

taan. 

Tämä automaattinen satelliittilaitteisto on älykäs vastaanottojärjestelmä satelliittitelevisiota varten. Se pystyy 

automaattisesti suuntaamaan itsensä esisäädettynä olevaan satelliittiin, edellyttäen, että vastaanottojärjestel-

mä on kyseisen satelliitin ulottuvuusalueella.

Varmistu aina vapaasta näköyhteydestä etelään. Kaikki satelliitit ovat Euroopasta katsottuna suunnilleen ete-

lässä. 

Automaattinen suuntaus ja televisiolähetysten vastaanotto ei ole mahdollista, mikäli satelliittiin johtavalla suo-

ralla linjalla on esteitä (rakennuksia, vuoria, puita jne.). (ks. myös kuva 5.1: ”Lähetysten vastaanottoon liittyviä 

käytännön ohjeita – satelliittilaitteiston suuntaaminen“)

Tämän oppaan ensimmäisillä sivuilla on kuvattu laitteiston yleisten toimintojen käyttö. Näiden ohjeiden jälkeen 

on selostettu laitteiston tarjoamat säätömahdollisuudet. 

Varmista ennen virran kytkemistä, että antennin tiellä ei ole esteitä (esim. oksat tai autotallin ovi).

1.2 Toimitussisältö

”Oyster® TV” Premium, varustettu kauko-ohjaimella ja ohjausyksiköllä; antennilla varustettu ulkoyksikkö – saata-

vissa valinnaisena vastaanoton optimointiin tarkoitetulla SKEW-kääntöyksiköllä varustettuna

1.3 Käyttötarkoitus

Tämä tuote on tarkoitettu asennettavaksi kiinteästi matkailuautoihin tai asuntovaunuihin, joiden suositeltu 

huippunopeus on enintään 130 km/h.

Ajoneuvon ollessa pysäköitynä tuote pystyy itse suuntaamaan yhdysrakenteisen antenninsa johonkin Euroopassa 

yleisesti käytettävistä, maahan nähden paikallaan pysyvistä televisiosatelliiteista.

Laite ottaa käyttöjännitteen normien mukaisesta auton sähköverkosta, jonka nimellisjännitteen on oltava 12 V 

tai 24 V DC. Kun laite asennetaan asuntovaunuun, hakkuriteholähteiden käyttö on kiellettyä. Muu kuin käyttö-

tarkoituksen mukainen käyttö ei ole sallittua.

Jos laite yhdistetään ajoneuvon sähköverkkoon, ajoneuvon puolella on huolehdittava asianmukaisesta sähköi-

sestä suojauksesta.



4 5

1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ

Akkujärjestelmien syväpurkautumisen välttämiseksi televisio on varustettu keinukytkimellä, jolla laitteen voi 

erottaa täydellisesti verkosta. Jos tätä kytkintä ei käytetä, ajoneuvon puolella on suoritettava toimenpiteet, joilla 

voidaan estää akkujärjestelmien syväpurkautuminen. 

Satelliittilaitteiston valmistaja suosittelee laitteiston kytkemistä yksinomaan tavallisiin lyijyakkuihin, joiden ni-

mellisjännite on 12 V / 24 V DC ja nimelliskapasiteetti vähintään 50 Ah.

Valmistaja ei vastaa itse laitteistolle, akkujärjestelmille, ajoneuvoille tai muille esineille aiheutuvista välittömistä 

tai välillisistä vahingoista tai seurannaisvahingoista, jotka johtuvat tarkoitukseen sopimattoman akkujärjestel-

män käytöstä tai asennus- tai johdotusvirheistä.

Noudata myös seuraavia valmistajan määräyksiä:

•  Asennus on sallittua vain koville ajoneuvokatoille, joiden lujuus ja ominaisvakavuus ovat riittäviä. Mootto-

riajoneuvoihin tehtäviä asennustöitä koskevia alakohtaisia ohjeita on noudatettava.

•  Tuote ei kaipaa säännöllistä huoltoa. Suojakoteloita ei saa avata. Tarkastukset on syytä antaa ainoastaan 

pätevän ammattilaisen tehtäväksi.

•  Satelliittilaitteistolla varustetun matkailuauton/asuntovaunun pesemistä harjapesukoneella, pesukadulla tai 

korkeapainepesurilla on syytä välttää.

•  Laitteistokokonaisuuteen ei saa tehdä muutoksia yksittäisiä osia poistamalla tai vieraita osia lisäämällä. Mui-

den kuin alkuperäisten lautasantennien, satelliittilaitteistojen ja LNB-konvertterien käyttö ei ole sallittua.

•  Asennuksen saa suorittaa vain tehtävään pätevä henkilö. Asennuksen yhteydessä on tällöin noudatettava tar-

kasti tähän käyttöohjeeseen kuuluvaa asennusohjetta. Ota epäselvyyksien tai ongelmien ilmetessä yhteyttä 

valmistajaan tai valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

  Kovassa tuulessa ja myrskyssä on laitteisto pantava kokoon.

   Antennin kääntyminen pystyasentoon on estettävä asianmukaisin toimenpitein siinä tapauksessa, että ajoneu-

voa siirretään peruutussuunnassa / ajoneuvolla peruutetaan yli 30 km/h:n nopeudella. Erityisesti tämä koskee 

ajoneuvon kuljettamista kuorma-autossa tai rautateitse. (Ks. myös luku 1.4 Turvallisuusohjeet)

1.4 Turvallisuusohjeita

   Satelliittilaitteisto toimii asianmukaisesti vain, jos laitteisto on kytketty oikein ajoneuvon sytytysjärjestel-

mään (katso asennusohjeita).

Kun laitteisto on asennettu oikein, antenni siirtyy itsestään lepotilaan ja kiinnittää itsensä siihen, kun ajoneuvon 

virta kytketään. Mikäli laitteisto ei häiriön vuoksi pysty sulkeutumaan lainkaan tai sulkeutuu vain osittain, sinun 

vastuullasi on ajoneuvon kuljettajana tarkastaa ja varmistaa ennen liikkeellelähtöä, että antenni on siirtynyt 

kokonaan asianmukaiseen säilytysasentoon.

Antenni liikkuu virran kytkemisen jälkeen automaattisesti sisään. ”Oyster® TV” Premium on ehdottomasti käyn-

nistettävä uudelleen (katkaisemalla ja kytkemällä virta udelleen), ennen kuin antennin voi ottaa uudelleen käyt-

töön.

Sytytysvirran (napa 15)
on oltava kytkettynä

 antennin automaattista sulkeutumista varten 
ajoneuvon käynnityksen yhteydessä

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

at vehicle start

Démarrage doit être connecté
Pour rétracter automatiquement l‘antenne  

au démarrage du véhicule

    Saksan tieliikennelainsäädännön (StVO) mukaan moottoriajoneuvon kuljettajan on varmistuttava ajoneuvon-

sa liikennekelpoisuudesta aina ennen liikkeellelähtöä. Kuljettajan on tällöin varmistettava silmämääräisesti, 

että ulkoyksikön antenni on liikkunut kokonaan sisään.

Otathan lisäksi huomioon, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käytöstä on eri maissa säädetty toisistaan poik-

keavia lakeja. Velvollisuutenasi laitteiston käyttäjänä on noudattaa kulloinkin voimassa olevia lakeja ja määrä-

yksiä.

Laitteen pysäyttäminen kauko-ohjaimella ja erottaminen jännitelähteestä ennen huoltotöiden aloittamista

     Kauko-ohjaimen pysäytyspainike (STOP) pysäyttää antennin liikkeen.

Käyttöjännite on ehdottomasti katkaistava huoltotöiden ajaksi koko antennilaitteistosta. Tämä koskee sekä  

”Oyster® TV” Premium -laitetta että VISION III -ohjausyksikköä.
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2. KÄYTTÖELEMENTIT

2.1 Ensimmäiset vaiheet / Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Kaikki ”Oyster® TV” Premium -laitteeseen kuuluvan täysautomaattisen satelliittilaitteiston ohjauspainikkeet sijaitse-

vat ”Oyster® TV” Premium -laitteeseen integroidussa vastaanottimessa ja kauko-ohjaimessa. Kauko-ohjaimen pai-

nikkeet toimivat vain, jos virta on kytketty ”Oyster® TV” Premium -laitteeseen ja laitteen alustusvaihe on päättynyt.

KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS

Järjestelmän valmiustila kytketään päälle ja pois päältä ”Oyster® TV” Premium -laitteen pohjassa olevalla kytkimellä 

(ks. sivu 11, elementti 10). Järjestelmä käynnistetään kauko-ohjaimen POWER-painikkeella. 

Huomio!

Antenni aloittaa satelliittien haun automaattisesti, kun ”Oyster® TV” Premium -laite kytketään päälle. ”Oyster® TV” 

Premium -laitteen integroidun vastaanottimen virran kytkemisen jälkeen tapahtuva alustusvaihe voi kestää enim-

millään minuutin ajan. Antenni liikkuu tämän jälkeen ulos ja aloittaa automaattisen satelliittien haun.

Ohje: Jollei toisin ole mainittu, kaikki ohjeet koskevat kauko-ohjaimen painikkeita.

Huomio!

Jos kytket integroidulla vastaanottimella varustetun ”Oyster® TV” Premium -laitteen päälle, antenni liikkuu ulos ja 

aloittaa automaattisen satelliittien haun.

1. Paina laitteen pohjassa olevaa virtakytkintä. Punainen valmiustilan LED-valo palaa laitteen etupaneelissa.

2. Paina kauko-ohjaimen POWER-painiketta. Sininen valmiustilan LED-valo syttyy tämän jälkeen.

VIRRAN KATKAISEMINEN

Laite kytketään valmiustilaan painamalla POWER-painiketta. Punainen valmiustilan LED-valo syttyy. Voit katkaista 

virran televisiosta laitteen taustapuolella (alhaalla) olevalla keinukytkimellä, mikäli et aio käyttää televisiota pitkään 

aikaan (esimerkiksi yön ajaksi). Muista kuitenkin tällöin, että laitteisto liikkuu mahdollisesti virran uudelleen kytke-

misen jälkeen  sisään ja jälleen ulos. Näiden liikkeiden jälkeen laitteisto aloittaa satelliittien haun..

2.2 Antennin ohjaus

Käyttäjän ei tarvitse puuttua antennien toimintaan, mikäli antennijärjestelmässä käytetään tavanomaisia asetuksia. 

Laitteisto hakee automaattisesti tarvittavat satelliitit. Ainoastaan uuden sijaintipaikan syöttäminen COUNTRY-pai-

nikkeen välityksellä on suositeltavaa siinä tapauksessa, että ajoneuvon sijainti on muuttunut huomattavasti.

Antennitoiminto vaikuttaa vain seuraaviin neljään kauko-ohjaimen painikkeeseen: 

Country-painike: Sijaintitietojen syöttämiseen satelliittien haun optimoimiseksi. Stop-painike; Start-painike; 

Park-painike – antennin suoraan ohjaamiseen. Antennit eivät toimi lainkaan, jos ”Oyster® TV” Premium -laitteen 

integroitu vastaanotin on poissa käytöstä. Muut kauko-ohjaimen painikkeet on tarkoitettu ”Oyster® TV” Premium 

-laitteen integroidun vastaanottimen ohjaamiseen. Ks. kohta 2.3 ”Kauko-ohjain”. ”Oyster® TV” Premium -laite on 

asetettu tehtaalla valmiiksi antennin ohjaamista varten. 

2. KÄYTTÖELEMENTIT

2.3 Kauko-ohjain

Painike Toiminto

POWER:  Painamalla tätä painiketta voi integroidulla vastaanot-

timella varustetun ”Oyster® TV” -laitteen ottaa käyttöön laitteen 

ollessa valmiustilassa.

1 - 9
0-9 NUMBER / NUMEROPAINIKKEET: Jotakin numeropainiketta 

(0–9) painamalla voi avata suoraan jonkin kanavan tai syöttää 

valikossa lukuarvoja.

EPG

EPG / SÄHKÖINEN OHJELMAOPAS. Tätä painiketta painamalla voi 

hakea näyttöön jokaisen kanavan osalta nykyisiä ja tulevia lähetyksiä 

koskevat ohjelmatiedot. Lisäksi käytettävissä on 7 päivän esikatselu.

EXIT
POISTU: Tätä painiketta painamalla voi poistua valikosta muutoksia 

tallentamatta.

MUTE / MYKISTÄMINEN: Tätä painiketta painamalla voi mykistää 

kaikki vastaanottimen audiolähdöt. Mykistyksen voi peruuttaa 

painamalla samaa painiketta uudelleen.

Toimintoa ”Personal Video Recorder” varten - USB-liitännän välityksellä

Time
Shift Lähetysten katsominen ajansiirtoa käyttäen USB-muistin avulla

SWAP
RECALL / EDELLINEN KANAVA: Tätä painiketta painamalla voi 

palata edelliselle kanavalle.

Toimintoa ”Personal Video Recorder” varten - USB-liitännän välityksellä

Toimintoa ”Personal Video Recorder” varten - USB-liitännän välityksellä

Toimintoa ”Personal Video Recorder” varten - USB-liitännän välityksellä

Toimintoa ”Personal Video Recorder” varten - USB-liitännän välityksellä

Source Tulosignaalin/lähteen valinta

   File Tallenteiden luettelo

OK
OK / ENTER: Tätä painiketta painamalla voi vahvistaa tehdyn 

valinnan tai tallentaa valikossa tehdyt asetukset.

CHANNEL Asemaluettelon avaaminen
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2. KÄYTTÖELEMENTIT 2. KÄYTTÖELEMENTIT

Paini-
ke

Toiminto

LIIKKUMINEN YLÖSPÄIN: Tämän painikkeen avulla voit liikkua 

valikossa ylöspäin.

LIIKKUMINEN VASEMMALLE: Tämän painikkeen avulla voit vaihtaa 

käytettävissä olevien toimintojen valintaa.

LIIKKUMINEN OIKEALLE: Tämän painikkeen avulla voit vaihtaa 

käytettävissä olevien toimintojen valintaa.

LIIKKUMINEN ALASPÄIN: Tämän painikkeen avulla voit liikkua 

valikossa alaspäin.

SETUP
Tämän painikkeen avulla voit avata television päävalikon /  

palata valikossa yhden askeleen taaksepäin.

RED
PUNAINEN: Tälle painikkeelle on osoitettu valikossa tilannekohtaisesti 

erilaisia toimintoja.

GREEN
VIHREÄ: Tälle painikkeelle on osoitettu valikossa tilannekohtaisesti 

erilaisia toimintoja.

YELLOW
KELTAINEN: Tälle painikkeelle on osoitettu valikossa tilannekohtaisesti 

erilaisia toimintoja.

BLUE
SININEN: Tälle painikkeelle on osoitettu valikossa tilannekohtai-

sesti erilaisia toimintoja.

TEXT Tekstitelevisio

   AQT START – asemahaku: DVB-T / T2, maanpäällinen lähetysverkko

SUBT SUBT – tekstitys

INFO INFORMATION – nykyinen kanava

PAGE+ Sivu taaksepäin / asemaluettelossa

PAGE- Sivu eteenpäin / asemaluettelossa

FAV
SUOSIKIT: Tätä painiketta painamalla voit avata aiemmin tallentamasi 

suosikkiasemien luettelot / valita suosikkiluettelon (Favourite List).

TV/ Valinta TV:n/radion välillä

AUDIO AUDIO – audiosignaalin kielivalinta

Paini-
ke

Toiminto

Äänenvoimakkuuden lisääminen

Äänenvoimakkuuden pienentäminen

CH Järjestyksessä seuraavan kanavan valitseminen

CH Järjestyksessä edellisen kanavan valitseminen

STOP Antennin liikkeen pysäyttäminen

START Antennin liikkeen käynnistäminen

PARK Antennin siirtäminen kuljetusasentoon

COUNTRY
Sijaintipaikan valinta. Hyödyllinen suurten sijaintimuutosten 

yhteydessä.

BATT
Painikkeella voi avata valvontanäytön, joka sisältää syöttöjännitet-

tä koskevat tiedot (vain 8-sarjasta alkaen).

S/Q
Painikkeella voi avata valvontanäytön, joka sisältää antennisignaa-

lia ja signaalin laatua koskevat tiedot (vain 8-sarjasta alkaen).

PICTURE
Kuvannäyttötilan valitseminen tallennetuista asetuksista (vain 

8-sarjasta alkaen).

SOUND
Äänentoistotilan valitseminen tallennetuista asetuksista (vain 

8-sarjasta alkaen).
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2. KÄYTTÖELEMENTIT 2. KÄYTTÖELEMENTIT

2.4 Liitännät / käyttö laitteesta käsin

 1. Valmiustilan LED-valo

 2. Kauko-ohjaimen tunnistin

 Painikkeet

 3. Setup                          
     AQT

TV-asetusvalikon avaaminen ja sulkeminen. Asemien haku käynnistyy, 
jos painiketta painetaan yli kolmen sekunnin ajan (vain maanpäällinen 
lähetysverkko DVB-T) 

 4. VOL                               +/-, äänenvoimakkuuden säätäminen

 5. CH     
     Play                               
     Eject                           

+/-, aseman valitseminen 
USB-muistivälineeltä tapahtuvan toiston käynnistäminen /taukotilan päättäminen 
Toisto USB-liitännän kautta

 6. Source                           Signaalitulojen valikon avaaminen ja sulkeminen

 7. Valmiustila                         TV:n kytkeminen lepotilaan/valmiustilaan

 Liitännät

 1. HDMI 1 / HDMI 2

 2. USB-liitäntä

 3.  12 V:n / 24 V:n tasavirtatulo (DC)

 4. Kuulokeliitäntä 3,5 mm:n stereo-jakkiliitin

 5. Audiotulo 3,5 mm:n stereo-jakkiliitin

 6. Satelliittitulo F-liitin (naaras)

 7. RF-antenniliitäntä DVB-T; IEC-naarasliitin

 8. AV-tulo RCA-naarasliittimet: keltainen = FBAS (video); punainen, valkoinen = 
audio vasen ja oikea

 9. Audiolähtö (koaksiaalikaapeli) S/PDIF

10. Keinukytkin: virta päälle/pois

11. Asennuspaikka moduulille CI/CI+ Korttipaikka moduulille Conditional Access Modul (CAM)

vasen sivu  

(edestä katsottuna)

kuva ylhäältä

11

4
5

6

7

2

3
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2. KÄYTTÖELEMENTIT 2. KÄYTTÖELEMENTIT

COMMON INTERFACE -MODUULIPAIKKA

Common Interface (CI+) -moduulipaikka on tarkoitettu SmartCard-kortilla varustetun Conditional Access -mo-

duulin (CAM) asentamiseen. Näiden varusteiden avulla sinun on mahdollista katsella maksutelevision tarjoamia 

kanavia samoin kuin hyödyntää muita maksutelevision tarjoamia palveluita. Lisätietoja sopimuksista ja moduu-

leista saat omalta televisio-operaattoriltasi.

Ohje: Conditional Access -moduulit ja SmartCard-kortit ovat saatavissa erillisinä varusteina.

  Huomio! Katkaise virta televisiosta, ennen kuin asennat moduulin moduulipaikkaan CI+.

Moduulipaikka CI+ sijaitsee laitteen taustapuolella. Työnnä CA-moduuli oikeinpäin moduulipaikkaan ja asenna 

tämän jälkeen SmartCard-kortti CA-moduuliin.

• Odota muutama minuutti, jotta SmartCard-kortin aktivointi ehtii päättyä.

• Valitse asema, jonka haluat aktivoida SmartCard-kortin avulla.

• Näyttöön ilmestyy lisätietoja käyttämästäsi SmartCard-kortista.

•  Avaa SmartCard-kortin valikko painamalla painiketta OK . Noudata manuaalisten asetusten osalta käyttä-

mäsi CI+ -moduulin opasta.

• Moduulin poistamisen jälkeen näyttöön ilmestyy seuraava viesti: ”CI-moduuli poistettu”

• Kytke virta televisioon ja valitse tulosignaaliksi ”Digitaali-TV”.

• CA-moduulin tunnistamisen jälkeen ruutuun ilmestyy seuraava viesti: ”CI-moduuli tunnistettu”

SIGNAALITULOT

HDMI / AV Setup

HDMI- tai AV-liitäntöjen valikot muistuttavat tavanomaiseen TV-vastaanottoon liittyviä valikoita. Ainoa poikke-

us on se, että näissä valikoissa ei voi tehdä asemiin liittyviä asetuksia.

Jos signaalilähteeksi on valittu HDMI eikä signaalia ole tällöin käytettävissä, ruutuun ilmestyy seuraava näyttö:

Laite kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan, jos se ei pysty tunnistamaan signaalia 30 minuutin kuluessa.

AUDIOTULO

Valitse tuloksi AV, jos haluat käyttää esimerkiksi MP3-soitinta. Näyttö sammuu 30 minuutin kuluttua. Kaiuttimet 

pysyvät kuitenkin toiminnassa.
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3. LAITTEISTON KÄYTTÄMINEN 3. LAITTEISTON KÄYTTÄMINEN

3.1 Käynnistäminen/sammuttaminen

Huomio!

Antenni aloittaa satelliittien hakemisen automaattisesti ”Oyster® TV” Premium -laitteen käynnistämisen jäl-

keen, mikäli laite on varustettu integroidulla vastaanottimella. Vastaanotin suorittaa virran kytkemisen jälkeen 

alustusvaiheen, joka voi kestää enimmillään minuutin ajan. Tämän jälkeen antenni liikkuu toiminta-asentoon ja 

aloittaa automaattisen satelliittien haun.

Varmista ennen virran kytkemistä ”Oyster® TV” Premium -laitteeseen, että antennin liikealueella ei ole esteitä. 

Näitä voivat olla esim. oksat tai autotallin katto.

Valitse kauko-ohjaimella haluamasi kanavat. Antenni siirtyy automaattisesti oikeaan asentoon.

Laitteisto siirtyy turvallisuussyistä kuljetusasentoon, kun ajoneuvon sytytysvirta kytketään päälle. ”Oyster® TV” 

Premium -laite on ehdottomasti käynnistettävä uudelleen (katkaisemalla ja kytkemällä virta uudelleen), ennen 

kuin antennin voi ottaa uudelleen käyttöön.

VASTAANOTTIMELLA VARUSTETUN ANTENNILAITTEISTON SYNKRONOIMINEN

Sammuta ”Oyster® TV” Premium -laite, jos antennilaitteisto jostakin tärkeästä syystä siirtyy automaattisesti 

kuljetusasentoon. 

Tämä voi johtua seuraavista syistä: 

• antennilaitteiston automaattinen turvallisuustestaus käynnistynyt 

• käyttöjännitteen alaraja alittunut 

• sytytysvirta kytketty hetkeksi päälle ja jälleen pois päältä.

”Oyster® TV” Premium -laitteen voi käynnistää uudelleen sen jälkeen, kun antenni on liikkunut kuljetusasentoon.

3.2 Painiketoiminnot

Painike Toiminto

COUNTRY

Maa-asetuksen syöttämällä voi lyhentää antennin suuntaamiseen tarvittavaa aikaa erityisesti siinä 

tapauksessa, että ajoneuvon sijainti on muuttunut edellisestä käyttökerrasta huomattavasti.

”COUNTRY”-painikkeella voi avata valikon ”Select Location”. Tässä valikossa on valittavissa 47 

Euroopan maata.

Maa-asetuksen valitsemalla voi ottaa käyttöön automaattisen SKEW-toiminnon, mikäli tämä 

toiminto on käytettävissä laitteistossasi. Mikäli laitteistossasi ei ole automaattista SKEW-toimintoa, 

tutustu lukuun ”Vastaanotto satelliittien näkyvyysalueen reunoilla” (sivu 40).

PARK

”PARK”-painiketta painamalla antennin voi siirtää kuljetusasentoon. Antenni kannattaa siirtää 

kuljetusasentoon esimerkiksi myrskyisellä säällä. Vastaanotinta voi kuitenkin käyttää tällöin edelleen 

ulkoisen laitteen yhteydessä.

STOP

”STOP”-painiketta painamalla antennin voi pysäyttää mihin tahansa asentoon.

Hyödyllinen toiminto: Jos haluat antennin pysyvän toiminta-asennossa, paina STOP-painiketta 
ja katkaise virta ”Oyster® TV” -laitteesta 15 sekunnin kuluessa POWER-painikkeella  
(Open Sleep).

START

”START”-painikkeen painaminen käynnistää automaattisen hakutoiminnon. Laite hakee viimeksi 

asetetun satelliitin uudelleen. START-painikkeen painaminen kumoaa painikkeiden STOP ja PARK 

vaikutuksen.

Transponderin taajuutta voi muuttaa painamalla painikkeita Start, Park, Start, Park, Start mainitussa 

järjestyksessä vuoron perään.

Huomaa:

Painikkeita STOP / PARK / START ei tarvita normaalikäytön aikana. Näillä painikkeilla käyttäjä voi puuttua anten-

nin suuntauksen toimintaan.
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4.1 Käyttöönotto

Oyster TV -laitteeseen on määritelty tehtaalla vakioasemaluettelo sekä mahdollisesti myös suosikkiluetteloita 

(uusien suosikkiluettelojen luonti, ks. luku 4.5, Suosikkiluettelo (satelliitti-TV). Käynnistä automaattinen asemien 

hakutoiminto, jos kanavia puuttuu tai jos haluat lisätä muita kanavia.

Valitse haluamasi signaalilähde. ten Haaft -satelliittilaitteiston tapauksessa signaalilähteen tulee olla DVB-S.

Signaalitulon valikon voi avata painamalla Source -painiketta.

Valitse tulo painamalla nuolipainikkeita   ja vahvista valintasi painamalla painiketta OK . Jos signaa-

lilähdettä ei valita OK -painikkeella, näyttöön palaa muutaman sekunnin kuluttua nykyinen aiemmin valittu 

signaalilähde. 

Valikosta voi poistua painamalla painiketta EXIT . Valittavissa ovat seuraavat signaalitulot. Paina sopivia kau-

ko-ohjaimen painikkeita:

• Digitaali-TV

• Satelliitti-TV

• AV

• HDMI 1

• HDMI 2

• USB

4.2 Yleiset TV-asetukset

TV-ASETUSTEN VALIKKO

Asetusvalikossa sinun on mahdollista tehdä televisioon liittyvät asetukset.

• Näyttöön liittyvät valikot voi valita painamalla painiketta SETUP .

• Painikkeilla     voit liikkua valikoissa eri suuntiin.

• Painiketta Exit tai Setup painamalla voit poistua asetusvalikosta.

KUVA (PICTURE)

Tässä valikossa voit muuttaa erilaisia ”Oyster® TV” -laitteen kuvaan liittyviä asetuksia. Seuraavat asetukset ovat 

mahdollisia:

ÄÄNI (SOUND)

Tässä valikossa voit muuttaa erilaisia ”Oyster® TV” -laitteen ääneen liittyviä asetuksia. Seuraavat asetukset ovat 

mahdollisia:

4. ”OYSTER® TV” -LAITTEEN KÄYTTÖ
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DIGITAALI-TV:N ASETUKSET (DTV SETUP)

Tässä valikossa voit määritellä digitaalitelevision vastaanottoon liittyvät yleisasetukset. Valittavissa ovat seu-

raavat vaihtoehdot:

Kieli: Audio (Audio Language)

Valitse mieleisesi ensi- ja toissijainen kieli.

Kieli: Tekstitys (Subtitle Language)

Määrittele mieleisesi tekstityksen kieli.

Aikavyöhyke (Time Zone)

Tässä kohdassa voit määritellä aikavyöhykkeen.

CI-tiedot (CI Information)

Tästä valikon kohdasta voit siirtyä Common Interface -kortin tietoihin.

Aktiiviantenni (Antenna Power) (tarkoitettu vahvistimella varustetuille antenneille)

Tässä kohdassa voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä antennin virransyötön.

TOIMINTOJEN LUKITSEMINEN (LOCK)

Voit rajoittaa televisiovastaanottimen yksittäisten toimintojen käyttöä. Jos lukko on kytkeytynyt, sinun on syö-

tettävä salasana, ennen kuin voit tehdä muutoksia lukituilla toimintoalueilla.

 

Järjestelmän lukitseminen (Lock System)

Lukitsee järjestelmän. Asetusten tekeminen on mahdollista vasta salasanan syöttämisen jälkeen.

Lapsilukko (Block programme)

Lapsilukon avulla voit estää valitsemiesi lähetysten ja kanavien katselun. 

Ikärajat (Parental Guidance)

Tämän toiminnon avulla voit rajoittaa kanavan katselua katsojien iän perusteella. Katseltavissa ovat tällöin ai-

noastaan lähetykset, jotka soveltuvat valitun ikäasetuksen mukaisille katsojille. Valittavissa on erilaisia ikärajoja.

Ohje: Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikkien televisiokanavien kohdalla.

Salasanan määrittely (Change Password)

Tässä kohdassa voit muuttaa salasanaasi.

Ohje: Salasanan perusasetus on 0000.
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TOIMINNOT

Tässä valikossa voi muuttaa seuraavia asetuksia.

Näytön kieli (OSD Language)

Mahdollistaa näyttövalikon kielen muuttamisen.

Kuvasuhde (Aspect Ratio)

Valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot:

• Auto

• Zoom 1

• Zoom 2

• 16:9

• 4:3

Kohinanvaimennus (Noise Reduction)

Tässä kohdassa voit muuttaa kuvakohinaan vaikuttavia asetuksia. 

Sleep Timer

Tässä kohdassa voit määritellä television automaattisen sammutuksen ajankohdan. Valitse haluamasi aika-ase-

tus painikkeilla  . Paina tämän jälkeen painiketta EXIT .

Auto Sleep

Tämän asetuksen avulla voi määritellä, kytkeytyykö laite automaattisesti valmiustilaan tai pois päältä 4 tunnin 

toiminta-ajan jälkeen (EU-määräysten mukainen energiansäästötoiminto, tehdasasetusten mukaan aina käy-

tössä).

Palautus lähtötilaan (Reset)

Mahdollistaa laitteen palauttamisen tehdasasetusten tilaan.

4.3 Asema-asetukset ja -haku (DVB-T / T2)

ASEMAT

Tässä valikossa on mahdollista tehdä kanava-asetukset.

DVB-T-kanava-asetukset

Tässä valikossa voit tehdä kanavia ja kanavien ominaisuuksia koskevat asetukset.

Kanava (Channel)

Valitse kanava, jonka asetukset haluat määritellä.

Taajuus (Frequency)

Ei muutettavissa.

Maa

Ei muutettavissa.

Manuaalinen haku

Mahdollistaa asemien hakemisen ja asettamisen manuaalisesti.

Automaattinen haku

Mahdollistaa suosikkiluettelon sisältämien kohtien lajittelun samoin kuin kohtien poistamisen luettelosta sekä 

lisäämisen luetteloon.

Asemien muokkaus (Channel Edit)
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Mahdollistaa DVB-T-suosikkiluettelon sisältämien kanavien lajittelun samoin kuin kanavien poistamisen luette-

losta sekä lisäämisen luetteloon.

MUUT DVB-T-ASEMIEN ASETUKSET

Ruutuun ilmestyy seuraava näyttö, kun virta kytketään laitteeseen ensimmäisen kerran. Valitse näytön kieli paina-

malla painikkeita    . Valitse ”Autom. haku” (Auto Search) ja paina painiketta OK .

Ohje: Maa-asetusta ei voi muuttaa.

Kun tämä näyttö on ilmestynyt ruutuun, valitse sopiva rivi painamalla painiketta  tai  sekä sopiva maa tai 

asema painamalla painikkeita  ja . Vahvista syöttämäsi salasana painamalla painiketta OK . Automaattinen 

haku käynnistyy. Hakua ei saa keskeyttää. Asemien vastaanotto on mahdollista vain, jos laitteeseen on yhdistetty 

DVB-T-antenni (ei sisälly toimitukseen).

Jos tämä näyttö on ilmestynyt ruutuun, odota, kunnes asemien haku on päättynyt. Tämä voi kestää muutaman 

minuutin.

Haun päätyttyä laite määrittelee kohdealueen. Jos käytettävissä on useampi kuin yksi paikallinen asema, valitse 

ensisijainen alue painikkeilla   ja paina tämän jälkeen painiketta OK . Voit poistua tämän jälkeen valikosta 

painamalla painiketta EXIT .

Haun päätyttyä ruutuun ilmestyy ensimmäinen käytettävissä oleva digitaalinen asema. Kaikki muut käytettävissä 

olevat kanavat sisältyvät kanavaluetteloon, jonka voi avata painamalla painiketta CHANNEL .

Maanpäällisen television kanavien haun voi käynnistää uudelleen (valinnainen toiminto, maanpäällisen televi-

sion vastaanottoon tarvittava antenni ei sisälly toimitukseen) painamalla yhtäjaksoisesti painiketta Auto Tune 

(AQT). Aiemmin tallentunut asemaluettelo katoaa tällöin muistista.
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4.4 Asema-asetukset ja -haku (DVB-S / S2)

Valitse Source  ja siirry satelliitti-TV:n valikkoon. Paina painiketta SETUP  ja valitse painikkeella OK  kohta ”Kanavat”. 

Valitse painikkeella OK  satelliitti, jonka haluat hakea. Tarkasta näytöstä, voimistuuko signaali ja parantuuko 

vastaanoton laatu. Siirry hakuun ”Transponder” ja käynnistä haku painamalla painiketta OK . Laite suorittaa 

koko satelliitin kattavan haun.

 

Hakutoiminto lisää kaikki satelliitin kohdalta löytyneet uudet kanavat peruskanavaluettelon loppuun.

Voit sijoittaa kaikki kanavat mieleiseesi järjestykseen sekä muuttaa kanavia tarpeidesi mukaisesti.

MUUT ASETUKSET

Vakioasetuksia käytettäessä laite löytää kaikki FTA-kanavat tai salatut kanavat. Jos näin ei ole, valikossa ”Lisä-

asetukset” (Advanced Setup) sinun on mahdollista muuttaa satelliittiasetuksia. Laite saattaa toimia virheellisesti, 

mikäli tämän valikon asetukset on tehty väärin tai puutteellisesti! 

Valikkoa ”Lisäasetukset” (Advanced Setup) varten tarvitaan salasana. Toimitustilassa salasana on ”0000”

UUDEN TRANSPONDERIN LISÄÄMINEN

Televisioon on mahdollista lisätä uusia transpondereita, minkä ansiosta television käyttö on mahdollista myös 

tulevaisuudessakin. Tee uuden transponderin asetukset ohjeiden mukaisesti. Avaa valikko ”Lisäasetukset” (Ad-

vanced Setup). (salasana: 0000) 

Siirry satelliittien ja transponderien (TP) hallintaohjelmaan painamalla painiketta GREEN . 

Valitse haluamasi satelliitti ja avaa transponderien luettelo painamalla painiketta .
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Lisää symbolinopeus, taajuus ja polaarisuus painamalla painiketta RED .

Tallenna tiedot painikkeella OK .

Haku näin määritellyn transponderin avulla käynnistyy painettaessa painiketta BLUE . Kaikki uudet kanavat tallen-

tuvat kanavaluettelon loppuun.

TAVALLISIA SATELLIITTIASETUKSIIN (DVB-S) LIITTYVIÄ ONGELMATILANTEITA JA RATKAISUEHDOTUKSIA 
ONGELMIIN

1.  Kanavia ei löytynyt, signaalin voimakkuus ja vastaanoton laatu on näytön mukaan hyvin heikko.

  Tarkasta kaikki kaapelit TV-vastaanottimesta LNB-yksikköön. Varmista, että antenni on suunnattu oikeaan 

satelliittiin ja että antennin ja satelliitin välissä ei ole puita tai muita esteitä.

2.  Haun yhteydessä ei löytynyt kaikkia asemia tai asemat olivat virheellisiä.

  Varmista, että antenni on suunnattu oikeaan satelliittiin ja että kyseinen satelliitti on myös määritelty vali-

kossa.

3. Kuvan pikselöityminen tai katkokset äänessä katselun aikana.

  Tarkasta signaalihäviöitä ja laatua koskevat tiedot valikosta ”Asemat”. Vastaanottoteho saattaa heikentyä 

huomattavasti myös siinä tapauksessa, että antenni on kääntynyt vain hieman pois sopivasta asennosta. Kaa-

peli ei saa myöskään olla liian pitkä. Muista myös, että eri satelliittien kohdalla saatetaan tarvita erikokoisia 

antenneja.

4. Signaalihäviöt vähäisellä vesi- tai lumisateella. 

  Tämä ongelma johtuu yleensä liian heikkolaatuisesta signaalista. Tarkasta antennin suuntaus ja antennin 

koko.

5. Signaalihäviöt tuulisella säällä 

  Tarkasta antennin kiinnitys. Antenni ei saa liikkua. Varmista myös, että antennin vastaanottoalueella ei ole 

puita tai muita tuulessa liikkuvia esteitä.

6. Väärä tekstitys tai ääniraita 

 Varmista, että valikossa tekemäsi kieliasetukset ovat oikein.

7.  Miten voin lisätä uuden kanavan, jota hakutoiminto ei löytänyt?

  Sinun on lisättävä uusi transponderi. Lue toimenpidettä koskevat ohjeet aihetta käsittelevästä luvusta tässä 

oppaassa.
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KANAVIEN MUOKKAAMINEN (SATELLIITTI-TV:N TILA)

Siirry valikkoon kohdasta SETUP  ja valitse otsikko ”Asemat” (Channel). Valitse tämän jälkeen kohta ”Muokkaa asemia”.  

Valitse asema painamalla painikkeita   tai PAGE+  PAGE- . Värillisillä painikkeilla voit määritellä seuraavat 

asetukset:

Punainen

Painiketta RED  painamalla voi poistaa aseman. Aseman voi valita painikkeilla  . Valitsemasi asema katoaa 

muistista, kun painat painiketta OK .

Keltainen

Painiketta YELLOW  painamalla voit muuttaa kanavien paikkaa. Painikkeilla   voit siirtää valitsemasi aseman 

haluamaasi paikkaan. Painamalla painiketta OK  voit tallentaa aseman pysyvästi uuteen paikkaan.

Sininen

Jos haluat ohittaa jonkin aseman kanavalta toiselle siirtyessäsi, valitse ohitettava asema ja paina painiketta BLUE

. Aseman voi tämän jälkeen valita ainoastaan syöttämällä suoraan aseman numeron.

Vihreä

Painiketta GREEN  painamalla voi poistaa koko asemaluettelon muistista. 

Huomio! Laitteisto ei tämän jälkeen mahdollisesti pysty enää löytämään satelliitteja!

KANAVIEN MUOKKAAMINEN (DIGITAALI-TV:N TILA)

Valitse asema painamalla painikkeita   tai PAGE+  PAGE- . Värillisillä painikkeilla voit määritellä seuraavat 

asetukset:

Punainen

Painiketta RED  painamalla voi poistaa aseman. Aseman voi valita painikkeilla  . Valitsemasi asema katoaa 

muistista, kun painat painiketta OK .

Keltainen

Painiketta YELLOW  painamalla voit muuttaa kanavien paikkaa. Painikkeilla   voit siirtää valitsemasi aseman 

haluamaasi paikkaan. Painamalla painiketta OK  voit tallentaa aseman pysyvästi uuteen paikkaan.

Sininen

Jos haluat ohittaa jonkin aseman kanavalta toiselle siirtyessäsi, valitse ohitettava asema ja paina painiketta BLUE

. Aseman voi tämän jälkeen valita ainoastaan syöttämällä suoraan aseman numeron.

FAV

Painamalla painiketta FAV  voit lisätä aseman DVB-T-suosikkiluetteloon.
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4.5 Suosikkiluettelo (satelliitti-TV)

Uuden FAV-luettelon luominen: Siirry valikkoon kohdasta SETUP  ja valitse otsikko ”Asemat” (Channel). Valitse tä-

män jälkeen kohta ”Suosikkiluettelo” (Favourite List). Sieltä käsin voit siirtyä suosikkiluettelosta toiseen paina-

malla painiketta FAV , kunnes näytössä on tyhjä luettelo. Kahteen ensimmäiseen suosikkiluetteloon on asetettu 

tehtaalla toisiinsa nähden vaihtoehtoiset kanavat (ks. luku 4.1, Käyttöönotto).

Painikkeilla   voi liikkua asemasta toiseen. Painikkeella ADD ( RED ) voit lisätä luetteloon haluamasi aseman. 

Asema tallentuu luettelon loppuun. Asemien järjestystä ei voi enää jälkeenpäin muuttaa.

Luetteloon valmiiksi lisättyjen asemien kohdalla on sydänmerkki.

4.6 Muut toiminnot

TEKSTITELEVISIO (EI KÄYTETTÄVISSÄ KAIKKIEN ASEMIEN KOHDALLA)

Tekstitelevisio on informaatiojärjestelmä, jonka katselu on mahdollista televisiovastaanottimesi avulla. Hakemis-

tossa ilmoitetut sivut voi avata toimintoa varten tarkoitetuilla ohjauspainikkeilla. 

Ohje: Näyttövalikoita ei voi avata, mikäli tekstitelevisio on haettu ruutuun. Näytön värejä, kontrastia ja 
kirkkautta ei voi muuttaa. Äänenvoimakkuuden säätäminen on sitä vastoin mahdollista. 

Tekstitelevision voi hakea ruutuun painamalla painiketta TEXT . Yleensä ruutuun avautuu ensin hakemistosivu.

Tekstitelevision näyttö sulkeutuu, kun painiketta TEXT  painetaan uudelleen. Ruutuun palaa tällöin valitun ase-

man lähetys.

Mix

Kun tekstitelevisio näkyy ruudussa, painiketta Mix SUBT  painamalla voit muuttaa näyttötapaa siten, että meneil-

lään oleva lähetys on nähtävissä tekstin taustalla.

Piilottaminen näytöstä

Painiketta Cancel AUDIO  painamalla voit piilottaa tekstitelevision kokonaan näytöstä kytkemättä toimintoa kui-

tenkaan pois päältä.

Sivun valitseminen

•  Voit siirtyä haluamallesi tekstitelevision sivulle syöttämällä sivunumeron numeropainikkeilla. Numerot ilmes-

tyvät ruudun vasempaan yläkulmaan. Sivun haku käynnistyy.

• Hakemistosivulle voi palata painamalla painiketta Index PAGE+ .

• Alasivun voi valita painamalla painiketta Subpage PAGE- .
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Tekstitys

Tekstityksen voi hakea näyttöön normaalin televisio-ohjelman aikana valitsemalla tekstitelevision sivun 150. 

Tekstitys ilmestyy ruudun alareunaan siinä tapauksessa, että tekstitys on käytettävissä meneillään olevassa lä-

hetyksessä.

• Tekstitelevision tilasta voi poistua painamalla painiketta TEXT .

Tietojen hakeminen näyttöön

• Kätketyt tiedot (tietovisailujen vastaukset jne.) voi hakea näyttöön painamalla painiketta Reveal FAV .

• Tilasta voi poistua painamalla uudelleen painiketta Reveal. 

Pikavalinta

Tekstitelevisionäytön alareunassa on väreittäin ja aihepiireittäin ryhmiteltyjä luokkia ( RED , GREEN , YELLOW , BLUE ).

•  Voit siirtyä näiden luokkien kohdalle painamalla kauko-ohjaimen värillisiä painikkeita.

• Hakemistosivulle voi palata painamalla painiketta Index.

Sivun pysäyttäminen

Jos tekstitelevision tilassa valitsemasi sivu sisältää alasivuja, näyttö etenee automaattisesti alasivulta toiselle.

•  Painiketta Hold INFO  painamalla voit estää alasivujen näytön etenemisen, jolloin parhaillaan näkyvä sivu jää 

näyttöön. Ruudun vasemmassa yläkulmassa on nähtävissä näytön pysäyttämisestä kertova symboli.

• Alasivujen näytön eteneminen jatkuu, kun painat uudelleen painiketta Hold.

Tekstitelevision näytön suurentaminen

• Tekstitelevision näytön kokoa voi suurentaa painamalla painiketta Size. Sivu jakautuu kahteen puoliskoon.

• Sivun toisen puoliskon voi hakea ruutuun painamalla painiketta Size uudelleen.

• Tekstitelevision näyttö palaa normaatitilaan, mikäli painat painiketta TV/  kolmannen kerran.

Digital text (koskee vain Isoa-Britanniaa)

Digital text on informaatiojärjestelmä, jonka katselu on mahdollista televisiovastaanottimesi avulla. 

Ohje: Näyttövalikoita ei voi avata, mikäli Digital text -järjestelmä on haettu ruutuun. Näytön värejä, kont-
rastia ja kirkkautta ei voi muuttaa. Äänenvoimakkuuden säätäminen on sitä vastoin mahdollista.

4. ”OYSTER® TV” -LAITTEEN KÄYTTÖ 4. ”OYSTER® TV” -LAITTEEN KÄYTTÖ

Ohje: Varmista, että Digital text -järjestelmä on käytettävissä valitsemallasi asemalla.

Noudata näyttöruudun ohjeita.

• Digital text -näytön voi hakea ruutuun painamalla painiketta TEXT .

•  Painikkeilla   voit valita haluamasi sivun. Valinnan voi puolestaan vahvistaa painikkeella OK . Voit 

valita haluamasi sivun myös numeronäppäimillä.

• Painikkeilla     voit liikkua Digital text -järjestelmän sivulta toiselle.

•  Värillisillä painikkeilla RED , GREEN , YELLOW  ja BLUE   tietyt toiminnot voi valita suoraan.

• Digital text -järjestelmästä voi poistua painamalla painiketta EXIT  tai TEXT .

TEKSTITYS

Jos lähetyksessä on käytettävissä tekstitys, tekstityksen voi valita painikkeella SUBT . Voit valita haluamasi kielen 

painikkeilla   ja vahvistaa tämän jälkeen valintasi painikkeella OK .

OHJELMATIEDOT

Painikkeella INFO  voit hakea ruutuun parhaillaan katsomaasi kanavaa koskevia tietoja. Seuraavassa kuvassa on 

nähtävissä esimerkki tyypillisistä ohjelmatiedoista. 

Seuraavien lähetysten ohjelmatiedot voi valita painikkeella .
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AUDIO

Kielen ja ääniraidan voi valita painamalla painiketta AUDIO .

Valitse haluamasi kieli painikkeilla   ja paina painiketta OK.

Sähköinen ohjelmaopas

Sähköinen ohjelmaopas (EPG) välittää tietoja valitun kanavan meneillään olevista ja tulevista lähetyksistä.

Ohjelmaoppaan voi käynnistää painamalla painiketta EPG . Seuraava valikko avautuu:

Kanavilta ja lähetyksistä toiseen voi liikkua painikkeilla   PAGE+  PAGE- . Painikkeita   painamalla voi siir-

tyä EPG-oppaan seuraaviin tapahtumiin. EPG-oppaan näyttämä ajanjakso vaihtelee yksittäisten asemien välillä. 

(pisin mahdollinen ajanjakso 7 vuorokautta).

Painikkeella OK  voit siirtyä valitsemasi aseman kohdalle. Tämä on mahdollista ainoastaan EPG-oppaan en-

simmäisen tapahtuman kohdalla, sillä muut tapahtumat eivät ole vielä alkaneet. Ohjelmaoppaasta voi poistua 

painamalla painiketta Guide tai painiketta EXIT .

4. ”OYSTER® TV” -LAITTEEN KÄYTTÖ

4.7 Tekniset tiedot – ”Oyster® TV”

ten Haaft -televisiovas-
taanottimet

”Oyster® TV” - 19” ”Oyster® TV” - 21,5” ”Oyster® TV” - 24” ”Oyster® TV” - 32”

Tyyppi L188TRS L218TRS L248TRS L327TRS

EU-energiatehokkuusluokka B B B B

Kuvaruudun koko 19” / 47 cm 21,5” / 55 cm 24” / 61 cm 32” / 81 cm

Tehontarve käytön aikana 20 W maks. 25 W maks. 31 W maks. 36 W maks.

Vuotuinen energiankulutus 
(kWh / vuosi*)

29 kWh / vuosi 37 kWh / vuosi 45 kWh / vuosi 53 kWh / vuosi

Tehontarve valmiustilassa /  
laitteen ollessa pois päältä

< 0,5 W  < 0,5 W  < 0,5 W  < 0,5 W

Resoluutio (pikseliä) HD Ready 1366 x 768 Full HD 1920 x 1080 Full HD 1920 x 1080 HD Ready 1366 x 768

Katselukulma, vaaka / pysty /  vasteaika 170° / 160° / 5 ms 170° / 160° / 5 ms                                              170° / 160° / 5 ms                                            178° / 178° / 8 ms                                         

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

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

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

DVB-S, DVB-S2, DVB-T

Kaiutinten musiikkiteho 2 x 4 W @ 4 Ω 2 x 4 W @ 4 Ω 2 x 4 W @ 4 Ω 2 x 4 W @ 4 Ω

Mitat, sis. jalan / ilman jalkaa 
(l x k x s)

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

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

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

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

Paino jalalla varustettuna /  
paino ilman jalkaa

~ 2,8 kg / ~ 2,5 kg ~ 3,4 kg / ~ 3,1 kg ~ 3,8 kg / ~ 3,5 kg ~ 5,3 / ~ 4,7 kg

VESA-standardi  100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 300 x 200 mm

Käyttöjännite (1vain verkkoa-
dapteria käytettäessä)

12 V DC/24 V DC/230 V AC1  12 V DC/24 V DC/230 V AC1  12 V DC/24 V DC/230 V AC1  12 V DC/24 V DC/230 V AC1  

Liitännät

2 x HDMI varustettu HDCP:llä varustettu HDCP:llä varustettu HDCP:llä varustettu HDCP:llä

2 x USB 2.0-liitäntä Videokuvan / äänen / 
valokuvien siirtoon     

Videokuvan / äänen / 
valokuvien siirtoon     

Videokuvan / äänen / 
valokuvien siirtoon     

Videokuvan / äänen / 
valokuvien siirtoon   

3 x RCA-liitäntä analoginen audiosignaali 
/ komposiittivideosignaali, 

tulosign.

analoginen audiosignaali 
/ komposiittivideosignaali, 

tulosign.

analoginen audiosignaali 
/ komposiittivideosignaali, 

tulosign.

analoginen audiosignaali 
/ komposiittivideosig-

naali, tulosign.

Jakkiliitin 3,5 mm, stereo Kuulokeliitäntä                                                  Kuulokeliitäntä                                                  Kuulokeliitäntä                                                  Kuulokeliitäntä                                                

digitaalinen audiolähtö 
koaksiaaliliitäntä (RCA)

a a a a

Virtakytkin a                 a               a                 a

Asennuspaikka moduulille CI / CI+ a a a a

Toimitussisältö

TV-vastaanotin ja jalusta a a a a

Järjestelmäkauko-ohjain a a a a

Virtakaapeli 12 V / 24 V 
(varustettu liittimellä auton 
sähköverkkoa varten)

a a a a

Verkkoadapteri 110 V ... 240 V 
AC EURO-suojakosketinpistoke

a a a a

4. ”OYSTER® TV” -LAITTEEN KÄYTTÖ

* vain 8-sarjasta alkaen
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5. ASIAKASPALVELU

5.1 Lähetysten vastaanottoon liittyviä käytännön ohjeita – satelliittilaitteiston suuntaaminen

Satelliittilaitteiston suuntaaminen satelliittiin nähden vaatii laitteiston säätämistä kolmella eri tasolla:

1. ATSIMUUTTIKULMA (”KOMPASSISUUNTA”)

Atsimuuttikulmaksi kutsutaan vaakatasossa olevan antennin kohdistussuunnan ja maantieteellisen pohjoisen 

välistä kulmaa. Atsimuuttikulma riippuu vastaanottimen ja valitun satelliitin maantieteellisestä sijainnista. 

Esimerkiksi ASTRA 1 -satelliitin (kiertoratapaikka 19,2° E) atsimuuttikulma on Berliinissä 173° ja Etelä-Espan-

jassa 143°.

2. KOROTUSKULMA (”KALLISTUSKULMA”)

Korotuskulma ilmoittaa satelliitin korkeuden taivaanrannan yläpuolella. Myös tämä kulma riippuu vastaanot-

timen ja valitun satelliitin sijainnista. Keski-Euroopassa tämä kulma on tavallisesti 25° – 35° Kulma pienenee 

pohjoista kohti siirryttäessä. 

3. SKEW-KULMA (”POLARISAATIOTASON KALLISTUSKULMA”)

Jotta paras mahdollinen vastaanoton laatu olisi saavutettavissa Lounais- ja Kaakkois-Euroopassa, LNB-yksikköä 

kannattaa kääntää ilmoitettuun ilmansuuntaan. Näin on mahdollista korjata maapallon kaarevuudesta johtuva 

polarisaatiovirhe.

Oyster®-laitteistoon on saatavissa valinnaisena ”SKEW”-varustus, joka huolehtii LNB-yksikön säätämisestä täy-

sin automaattisesti.

ESTEET ANTENNIN EDESSÄ

10 Meter 10 Meter

9 
M

et
er
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3 

M
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er

42°

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

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

28°

5. ASIAKASPALVELU

5.2 Vastaanotto satelliittien näkyvyysalueen reunoilla

LNB-YKSIKÖN SÄÄTÄMINEN ERI ALUEILLA:

Skew-toiminnolla varustettu Oyster® Premium suorittaa tämän säädön automaattisesti. Tässä luvussa kuvataan, 

miten LNB-yksikön säätöä voi korjata televisiosatelliittien näkyvyysalueen reunoilla siten, että vastaanoton laatu 

on paras mahdollinen. Tällöin avataan LNB:n tai antennin ruuvikiinnitys ja sitä käännetään tietyn kulma-arvon 

verran. Tämä optimointi on tarpeen ainoastaan reuna-alueilla. Toimenpiteen suorittamista suositellaan vain tek-

niikkaan perehtyneille henkilöille. Kaikki keskieurooppalaisen yleisön kannalta kiinnostavia kanavia lähettävät 

satelliitit on suunnattu Keski-Eurooppaan. Mikäli vastaanotin on tämän alueen ulkopuolella, on antenni satellii-

tista nähtynä sivussa. Tätä ilmiötä kutsutaan SKEW- tai polarisaatiokulmaksi. Ilmiö esiintyy etenkin Portugalissa, 

Etelä-Espanjassa, Marokossa, Kreikassa ja Turkissa sekä aivan erityisesti Kanariansaarilla. Vastaanottoelektroniik-

ka kompensoi ilmiön yleensä itsestään. Joissakin tapauksissa säätöä on kuitenkin tarpeen korjata hieman käsin ja 

kääntää antennin LNB-taajuusmuunninta tai koko tasoantennia muutaman asteen verran.

CYTRAC® DX CARO®+ OYSTER®
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5. ASIAKASPALVELU

KOSKEE OYSTER®-LAITTEITA:

Alla olevien taulukoiden ja kulma-arvojen yhteydessä tulee huomata seuraava: Kääntösuunnan määrittämiseksi 

käyttäjän on suunnattava katseensa LNB-yksikön suunnan mukaisesti lautasantennin peiliä kohti. Käyttäjän on 

seistävä siten antennin edessä. Pitkien viivojen väli on aina 10°.

•  Kääntösuunnan MYÖTÄPÄIVÄÄN arvot ovat positiivisia (+). l Kääntösuunnan VASTAPÄIVÄÄN arvot ovat ne-

gatiivisia (-).

• Kääntösuunnan ”+” tapauksessa LNB-yksikön runkoa siirretään ALHAALTA VASEMMALLE.

• Kääntösuunnan ”-” tapauksessa LNB-yksikön runkoa siirretään ALHAALTA OIKEALLE.

KOSKEE LAITTEITA CARO®+ / CYTRAC® DX:

Alla olevien taulukoiden ja kulma-arvojen yhteydessä tulee huomata seuraava: Kääntösuunnan määrittämiseksi 

käyttäjän on suunnattava katseensa antennin suunnan mukaisesti satelliittia kohti. Käyttäjän on seistävä siten 

antennin takana tai vieressä.

• Kääntösuunnan MYÖTÄPÄIVÄÄN arvot ovat negatiivisia (-).

• Kääntösuunnan VASTAPÄIVÄÄN arvot ovat positiivisia (+).

• Kääntösuunnan ”-” tapauksessa antennia siirretään ALHAALTA VASEMMALLE.

• Kääntösuunnan ”+” tapauksessa antennia siirretään ALHAALTA OIKEALLE.

5. ASIAKASPALVELU

Maa Eutelsat  
5° itään

Thor 
0,8° län-
teen

Astra 4 
4.8° itään

Hotbird 
13° itään

Astra 1 
19,2° itään

Astra 3 
23.5° itään

Astra 2 
28.2° itään

Saksa, 

Itävalta, 

Sveitsi

-23° -16° -12° -6° 0° 4° 8°

Ranska -15° -11° -5° 2° 7° 11° 14°

Benelux-maat -16° -12° -8° -2° 3° 6° 9°

Englanti -9° -6° -3° 3° 7° 10° 12°

Irlanti -6° -3° 1° 7° 11° 13° 16°

Portugali -4° 1° 8° 16° 22° 25° 28°

Etelä-Espanja, 

Gibraltar
-8° -3° 5° 14° 20° 24° 28°

Pohjoismaat -19° -16° -14° -9° -6° -4° -2°

Kreikka -38° -35° -29° -20° -12° -7° 0°

Turkki, Unkari, 

Valko-Venäjä
-39° -36° -31° -26° -20° -15° -11°

Kanarian-

saaret
12° 18° 26° 34° 39° 42° 44°

Marokko -8° -2° 6° 17° 23° 27° 31°

Italia, Sisilia -27° -24° -17° -8° -2° 3° 8°

Kroatia -27° -24° -19° -11° -5° -1° 4

Tunisia, Libya -27° -22° -15° -4° 4° 9° 15°

LNB-yksikön säätäminen eri alueilla:

Ohje: Taulukossa ilmoitetut SKEW-kulmat ovat vain suuntaa antavia arvoja. Alle 8 asteen korjauksia ei välttä-

mättä tarvitse tehdä niin kauan kuin vastaanotto toimii hyvin. SKEW-kulman hienosäädön avulla satelliittivas-

taanotto on usein mahdollista myös alueilla, jotka ovat selvästi varsinaisen peittoalueen ulkopuolella. Lisätietoja 

yksittäisten satelliittien peittoalueista on saatavissa osoitteista www.lyngsat.com ja www.satcodx.com. Näillä 

verkkosivuilla on mielenkiintoista yleistietoa satelliittitelevision ohjelmatarjonnasta ja ulottuvuusalueista.
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5. ASIAKASPALVELU

5.3 Häiriöt

Pysäytystoiminto

Antennin liike on pystyttävä pysäyttämään milloin tahansa. Satelliittihaku pysäytetään tai keskeytetään 

käyttöpaneelissa olevalla SAT-painikkeella, Oyster TV:n kauko-ohjaimen pysäytyspainikkeella (STOP) tai Feature-

Boxin virtapainikkeella (vain mallissa Oyster V). Kyseisten painikkeiden painamisen jälkeen laite ei suorita enää 

mitään käskyjä.

Pysäytystoiminnon palauttaminen 

Pysäytystoiminto perutaan uudella liikekäskyllä, esim. painamalla Premium-laitteistoissa Oyster TV:n kau-

ko-ohjaimen käynnistyspainiketta, Vision-laitteistoissa käyttöpaneelissa olevaa SAT-painiketta tai FeatureBox 

in virtapainiketta (vain mallissa Oyster V).

Vian kuvaus Vian korjaus

Signaalien vastaanotto ei ollut 
mahdollista satelliitin haun 
yhteydessä.

Onko etelään vapaa näköyhteys?
Onko sijaintipaikkasi haettavan satelliitin vastaanottoalueella?
Oliko LNB-yksikön SKEW-kulman muuttaminen sijaintisi vuoksi vält-
tämätöntä?

Laitteisto ei siirry moitteetto-
masti kuljetus- tai toiminta- 
asentoon.

Onko antennin liikkuma-alueella esteitä?
Onko syöttöjännite liian pieni (akun varaus heikko)?

Antenni ei käynnisty virran 
kytkemisen jälkeen, tai antenni 
ei reagoi käskyihin.

Onko sulake kunnossa?
Onko kaikki kaapelit yhdistetty oikein?

6. LIITE

6.1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus
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6. LIITE

6.2 Ympäristönsuojelua koskevia huomautuksia

Romuajoneuvodirektiivi – ELV

Antennijärjestelmä on ajoneuvokäyttöön suunniteltu ja hyväksytty lisävaruste. Se voidaan siten hävittää romu-

ajoneuvoja koskevien määräysten mukaisesti yhdessä moottoriajoneuvon kanssa (EY:n romuajoneuvodirektiivi 

ELV, 2000/53/EY, Saksassa AltfahrzeugV). Antennijärjestelmässä ei ole materiaaleja, jotka on direktiivissä luoki-

teltu ympäristölle haitallisiksi.

Toivotamme sinulle miellyttäviä hetkiä satelliittilaitteistosi parissa.

ten Haaft -asiakaspalvelu

MERKINTÖJÄ
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