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1. ALLMÄNT
1.1 Inledning
Den här bruksanvisningen beskriver funktionerna i och hanteringen av den automatiska satellitenheten. Anvisningar om monteringen finns i den medföljande monteringsinstruktionen, som är en del av bruksanvisningen
En felfri och säker funktion kan bara säkerställas om du följer dessa anvisningar både för monteringen och för
användningen.
Din automatiska satellitenhet är ett intelligent mottagningssystem för satellit-tv som automatiskt kan rikta in
sig mot en förinställd satellit så länge mottagningssystemet befinner sig inom räckvidden för just denna satellit.
Se alltid till att ha ”Fri sikt mot söder”. Alla satelliter står sett från Europa ungefär i riktning mot söder.
När den direkta linjen mot satelliten är skymd av hinder (byggnader, berg, träd etc.), kan ingen automatisk
injustering äga rum, och ingen mottagning är möjlig. (Se även 6.1: ”Mottagning – injustering av satellitenhet”,
Sidan 19)
På de första sidorna i den här bruksanvisningen hittar du anvisningar om hur man använder de allmänna funktionerna på enheten, därefter beskrivs vilka inställningsmöjligheter som finns.
Försäkra dig innan påslagning om att det inte finns något hinder i vägen för antennen vid injustering (t.ex. en
gren eller en garagedörr).

1.2. Leveransen omfattar
Kontrollenhet, styrenhet, ytterenhet med antenn – som tillval med SKEW-vridenhet för bästa möjliga mottagning.

1.3 Avsedd användning
Den här produkten är avsedd för fast montering på husbilar eller husvagnar (caravans) med en tillåten maximal
hastighet på högst 130 km/h.
Produkten klarar att automatiskt rikta in en fast monterad antenn på ett parkerat fordon mot en för Europa
normal, geostationär, direktstrålande tv-satellit.
Spänningsförsörjningen måste ske via fordonets nätförsörjning enligt norm med 12V/24V DC. Vid montering på
husvagnar får ingen regulator användas för elförsörjningen. En annan användning än den avsedda är inte tillåten.
Om apparaten ansluts till fordonsuttag, måste lämplig säkring finnas i fordonet.
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1. ALLMÄNT
Din satellitenhet är av tillverkaren avsedd för anslutning till gängse fordons elförsörjning med en märkspänning
på 12 V/24V DC.
Tillverkaren tar inget som helst ansvar för direkta eller indirekta skador eller följdskador på själva enheten, på
batterier, på fordon eller annan egendom vilka uppstår p.g.a. monteringsfel eller kabeldragningsfel.
Beakta även följande föreskrifter från tillverkaren:
• M
 ontering får endast ske på hårda fordonstak med tillräcklig hållfasthet och egenstabilitet. Tillämpliga, erkända riktlinjer från fordonsindustrin ska beaktas och följas.
• P rodukten kräver inget regelbundet underhåll. Apparathusen får inte öppnas. Låt endast en kvalificerad fackman utföra kontrollarbeten.
• U
 ndvik att tvätta husbilen/husvagnen med SAT-anläggningen i en tvättanläggning med borstar eller med
högtryckstvätt.
• D
 et är inte tillåtet att förändra apparaten genom att ta bort komponenter eller lägga till nya komponenter.
Användning av andra parabolspeglar eller LNB än de på originalet är förbjuden.
• M
 onteringen ska utföras av tillräckligt kunnig personal och den bilagda monteringsanvisningen, som är en
del av denna bruksanvisning, ska följas noggrant. Kontakta tillverkaren eller en av tillverkaren godkänd serviceverkstad vid oklarheter eller problem
 Kör in anläggningen vid storm (75-80 km/h; 8 Beaufort).
V
 id körning bakåt i mer än 30 km/h, särskilt vid lastning på lastbil eller tåg, ska antennen genom lämpliga åtgärder säkras mot att oavsiktligt ställas uppåt (se även 1.4 Säkerhetsanvisningar, sidan 5).
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1. ALLMÄNT
1.4 Säkerhetsanvisningar
 Avsedd användning av satellitanläggningen förutsätter att den är korrekt ansluten till fordonets tändning (se
monteringsanvisningen).
En korrekt monterad antenn körs automatiskt fram till viloläget och spärras i det läget en kort stund efter att
tändningen har slagits på. Om anläggningen p.g.a. fel inte kan dras in helt eller bara dras in delvis, är det ditt
ansvar som förare av fordonet att övertyga dig om att antennen är noggrant och fullständigt nedlagd innan du
kör iväg.
Tändning/plint 15
måste anslutas

för automatisk indragning av antennen vid
fordonsstart

Ignition switch must be connected
for automatic retraction of the antenna
at vehicle start

Démarrage doit être connecté

pour rétracter automatiquement l‘antenne
au démarrage du véhicule

 Enligt trafikförordningen måste fordonsföraren inför varje körning övertyga sig om att fordonet är trafikdugligt. Det innebär att föraren måste se över ytterenheten för att kontrollera att antennen är helt indragen.
Observera även att i olika länder gäller olika lagstadgade regler för drift av elektrisk och elektronisk utrustning.
Som användare av sådan utrustning är du själv ansvarig för att respektive föreskrifter följs.
STOPPFUNKTION VIA KONTROLLENHETEN OCH BORTKOPPLING AV DRIFTSPÄNNINGEN VID UNDERHÅLLSARBETEN
Väljarknappen
på kontrollenheten stoppar antennens rörelse. I stoppläget utförs inte heller DiSEqC™- eller
Control-kommandon från mottagaren.
Stoppfunktionen upphävs genom att bläddra med
på kontrollenheten till menypunkten ”Automatisk sökning” och ytterligare en tryckning på väljarknappen
eller genom att trycka på På/Av-knappen
. Detta gör
att antennen körs in. Vid underhållsarbeten på antennanläggningen måste ovillkorligen driftspänningen till hela
anläggningen stängas av.
När anläggningen ansluts till strömförsörjningen igen och efter att man tryckt på På/Av-knappen
kontrollen visas ”activate”. Bekräfta med . Antennen körs nu ut.

på fjärr-

5

2. REGLAGE
2.1 De första åtgärderna
All styrning av enheten görs via kontrollenheten.

Vision

På/Av

Kontrollenheten kan placeras på valfri plats, tänk dock på att den inte är vattentät. Eventuellt måste skyddsfolien
tas bort från skärmen.
På kontrollenhetens skärm visas information om det aktuella drifttillståndet hos din anläggning. För att kunna
läsa av den här informationen rekommenderas att kontrollenheten placeras lättillgängligt.
Eftersom skärmen är belyst kan den utan problem läsas av även på en mycket mörk plats.
Kontrollenheten får av driftsäkerhetsskäl bara kopplas ur när ytterenheten är i viloläge. Det ser man på att ingen
text visas på skärmen.
För monteringen och den första idrifttagningen liksom för den nödvändiga kabeldragningen för din Vision-anläggning har vi skapat en separat anvisning, monteringsanvisningen.
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2. REGLAGE
2.2 Slå på och stänga av

Vision
På/Av – Anläggningen startar sökning
med senaste position

Vision III-antennanläggningen kan slås på och stängas av på två olika sätt:
på kontrollenheten, eller alternativt genom att slå på resp. stänga av mottagaren.
alltid med knappen
Om anläggningen ska reagera på att mottagaren slås på eller stängs av, måste detta alternativ aktiveras
under menypunkten ”Mottagarkontroll”. Se kapitel 4.4 ”Mottagarkontroll”, sidan 14.
Efter påslagningen fälls parabolen upp och placeras först i positionen för den senaste satellitsökningen. Om
fordonet har flyttats sedan dess hittar anläggningen inga signaler och påbörjar den helautomatiska satellitsökningen.
För att stänga av anläggningen trycker du en gång till på knappen
övergår till viloläget.

så att anläggningen körs in direkt och

Om du vill stoppa anläggningen medan den körs in eller ut, trycker du bara på knappen
omedelbart.

så stannar antennen

Anmärkningar:
Glöm inte att slå på din tv-apparat och ev. mottagaren.
Om anläggningen efter att den har körts ut bara visar ”Manuell sökning” på displayen och inte startar
sökningen automatiskt, användes den i manuellt läge innan den senast stängdes av.
Observera även kapitlet ”Automatisk sökning” (sidan 10) och ”Manuell sökning (sidan 12).
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2. REGLAGE
2.3 Menyanvändning

Vision

På/Av

På alla menynivåer sker styrningen med pilknapparna

och

Väljarknapp

På/Av

.

Med dessa knappar väljer du önskad undermeny eller önskad funktion eller önskad inställningspunkt.
aktiverar du den visade menypunkten. I inställningspunkterna kan du ändra de
Genom att trycka på knappen
visade värdena inom fördefinierade gränser med pilknapparna
och .
Med knappen

övertar du resp. sparar inställningsvärdet och kommer tillbaka till urvalsnivån.

Med knappen

kommer du tillbaka till urvalsnivån utan att spara data.

Genom att välja menypunkten ”Tillbaka” och trycka på knappen

hoppar du upp en nivå i menystrukturen.

USB-GRÄNSSNITT
Kontrollenheten har ett mini-USB-gränssnitt och levereras med en kabeladapter (”OTG-Adapter”). Uppdateringar
av programvaran för Vision III-styrboxen kan göras med hjälp av OTG-adaptern och ett USB-minne.
Mer information om uppdateringar hittar du på www.ten-haaft.com/rmc/updates.
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3. ANVÄNDNING AV ANLÄGGNINGEN
3.1 Menystrukturen

Menystruktur knappfunktioner
Knappfunktioner se kapitlet Menyanvändning
SAT-drift

visas söksatelliten i den automatiska sökningen

Med

SAT-byte

Välj satellit med

Automatisk sökning
Manuell sökning

. Fyra satelliter kan ställas in

startar automatisk sökning på den satellit som valts i menypunkten Söksatellit

Med

Manuell styrning av parabolen. Signaloptimering

Ort

Val av ort från en lista; påskyndar att söksatelliten hittas

Huvudmeny

till inställningsnivåer

Med

Inställningar (allmänna)

Med

Språk

till undermenyerna på nivån Allmänna inställningar

Språkmeny

Dimmer

Skärmbelysning

Färgton

Val av bildskärmsfärg
Startläge antenn genom mottagare ”Auto av”; ”Standby”; ”Sleep”

Receiver Control (mottagarstyrning)

Aux-Relais

Grundinställning: aktiv, från: Reducerar viloströmmen

MotorSW-Update

Uppdatering av anläggningens motorstyrningskort

Upgrade Premium

Omställning av anläggningen till premiumfunktionssätt (”Oyster®-tv” krävs)

Serviceinfo

Serienummer V III-tunerinfo, antenntyp, modellvariant, FPGA-version, version fjärrkontroll, fel-nr

Tillbaka
Inställningar satellit

Tillbaka
Med

Söksatellit
DiSEqC på/av
DiSEqC på <>
DiSEqC V3-ID
t.ex. ASTRA 1
DiSEqC V3: <001>
DiSEqC Rec-ID
DiSEqC Rec: 001
DiSEqC-data
D: 00 00 00 00
Sat. Position
SAT-position 1-4
ASTRA 2
Tillbaka

till huvudmenyn

till undermenyerna på nivån Inställningar satellit

Söksatelliten definieras för automatisk sökning
Visa DiSEqC-funktion på/av. Satellitbyte via mottagare
DiSEqC-funktioner på/av
Visa eller koppla ett VisionIII DiSEqC-ID-nr till en viss satellit
Välj satellit
Ställ in DiSEqC-ID-nummer
Ta emot mottagar-DiSEqC-ID
Visa mottagar-DiSEqC-ID
Överföringsprotokoll DiSEqC

Endast för diagnos

Visning av överföringsprotokoll DiSEqC
Programmering av satelliter för SAT-byte
Fyra SAT-positioner kan programmeras
Val: 16 satelliter
Tillbaka

till huvudmenyn
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3. ANVÄNDNING AV ANLÄGGNINGEN
3.2 Automatisk sökning
Efter start av anläggningen med knappen
mottagning från en satellit ägde rum.

körs antennen upp och riktas först mot den position där senaste

Om ingen satellit finns på denna position, startar anläggningen själv den helautomatiska sökningen efter den
inställda satelliten.
Efter att söksatelliten hittats, stoppas sökningen och tv-bilden visas. Normalt tar satellitsökningen mindre än en
minut, beroende på fordonets position eventuellt något längre.
När en referenstransponder på satelliten inte fungerar eller inte kan tas emot där du befinner dig, startar anläggningen en självlärande procedur som körs en gång och kan ta upp till 15-25 min.
Om det fortfarande inte visas någon tv-bild, befinner du dig sannolikt i ett område där den förvalda satelliten
inte kan tas emot eller det kanske finns ett hinder i anläggningens mottagningsriktning. I detta fall visas meddelandet ”Ingen satellit kunde hittas” på fjärrkontrollens skärm.
Under satellitsökningen växlar bilden mellan ”Automatisk sökning” och ”söksatellitens” namn.
Den helautomatiska sökningen utgår alltid från att fordonet står helt vågrätt. Om det inte är fallet, kan det
medföra förlängd söktid.
Om anläggningen redan körts ut, kan den helautomatiska sökningen startas på nytt på följande sätt:
• Tryck på knappen

upprepade gånger tills meddelandet ”Automat. sökning” visas på skärmen.

• Tryck på knappen
I princip krävs inte anslutning eller inkoppling av en SAT-mottagare för satellitsökningen.

3.3 SAT-drift
Skärmbild när anläggningen befinner sig i signalmottagningsläge. Med knappen
ningen är riktad mot just nu.

visas vilken satellit anlägg-

3.4 Ortsangivelse
”Ortsangivelse” är ett alternativ i översiktsmenyn. Med knapp
bläddra med knapparna
och välja ort med knappen .

kommer du till en lista på länder där du ska

Antennen ställs sedan in på bästa möjliga sätt för satellitsökning på denna ort (SKEW*- och inställningsvinkel).
*Endast för anläggningar med SKEW-tillval eller automatisk SKEW-funktion.
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3. ANVÄNDNING AV ANLÄGGNINGEN
3.5 SAT-byte
GÖR ETT SNABBT SATELLITBYTE MED FJÄRRKONTROLLEN
I menyn ”SAT-byte” kan upp till fyra favoritsatelliter programmeras in. Dessa kan sedan väljas direkt med
OK-knappen.
Programmeringen av favoritsatelliter för de fyra positionerna i menyn ”SAT-byte” görs med inställningsalternativet ”SAT-position”.
Inställningssekvens: ”Huvudmeny”, ”Inställning SAT” och ”SAT-position”. Här väljs och sparas en satellit från
satellitlistan efter att en position (1…4) ställts in.

Programmering av satelliter för SAT-byte
PROGRAMMERING AV SATELLITER FÖR SAT-BYTE
Automatisk sökning

startar automatisk sökning på den satellit som valts i menypunkten Söksatellit

Med

SAT-byte

Välj satellit med

. Fyra satelliter kan ställas in

SAT-drift

Med

Val av ort

Val av ort från en lista; påskyndar att söksatelliten hittas

Manuell sökning

visas söksatelliten i den automatiska sökningen

Manuell styrning av parabolen. Signaloptimering

Huvudmeny

till inställningsnivåer

Med

Inställningar (allmänna)

Med

till undermenyerna på nivån Allmänna inställningar

Inställningar satellit

Med

till undermenyerna på nivån Inställningar satellit

Söksatellit
SAT-position
SAT-position 1-4
ASTRA 2

Söksatelliten definieras för automatisk sökning
Programmering av satelliter för SAT-byte
Fyra SAT-positioner kan programmeras
Val: 16 satelliter

Vid ett satellitbyte går antennen direkt till satellitpositionerna.
En förutsättning för direkt satellitpositionering är att den nya positionen ställts in tidigare och är känd. Annars
gör antennen på samma sätt som vid ”automatisk sökning”. Den kör först till X-position ”0” och söker härifrån
efter satelliterna.
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3. ANVÄNDNING AV ANLÄGGNINGEN
3.6 Manuell sökning
När du vill ta emot från en ny satellit som ännu inte är sparad som söksatellit i styrenheten, kan den ställas in
med manuell sökning.
Koppla först om mottagaren till en förprogrammerad programplats, som strålas ut från den önskade satelliten.
På fjärrkontrollen trycks knappen
Nivå 1
Manuell sökning
Gå till undernivå A med
välj alternativ.

in upprepade gånger tills meddelandet ”Manuell sökning” visas på skärmen.
Undernivå A
Välj alternativ med

Undernivå B
och

Bearbeta alternativ med

och

och

Info:
En nivå tillbaka med SAT-knappen
Elevation ”upp/ned”
Bearbeta alternativ med

Lutning (visa grader)
Redigera data med
och
Tillbaka till undernivå A med

Azimut ”vänster/höger”
Bearbeta alternativ med

Vridning (visa grader)
Redigera data med
och
Tillbaka till undernivå A med

SKEW ”LNB grad”
Bearbeta alternativ med

LNB (visa grader)
Redigera data med
och
Tillbaka till undernivå A med

Spara ”store <> exit”
och gå tillbaSpara data med
ka till SAT-drift (nivå 1)
I denna meny sparas data med OK-knappen! En kort stund visas ”sparat”. Data sparas inte med SAT-knappen!
I båda fallen lämnar du den manuella programmeringen och går till övre menynivå (”Manuell sökning”).
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3. ANVÄNDNING AV ANLÄGGNINGEN
3.7 Huvudmeny – åtkomst av inställningarna
”Huvudmeny” är ett av alternativen i översiktsmenyn. Med ett tryck på knappen
till inställningsnivåerna.

i ”huvudmenyn” kommer du

3.8 Omstart av anläggningen
Som alla datorstyrda apparater kan även den här anläggningen råka ut för att programvaran ”kraschar”. Orsaken
kan vara yttre påverkan, t.ex. starka elektromagnetiska störningar eller också hittills oidentifierade programvarufel.
Om du tycker att din anläggning reagerar felaktigt eller inte alls på kommandon, bör du starta om mikroprocessorn. Det kan du göra på olika sätt oavsett vilket läge anläggningen befinner sig i.
• O
 m säkringen på styrenheten är enkel att komma åt, drar du ur säkringen och sätter in den igen efter några
sekunder.
• R
 ESET-funktion: En reset av Vision III-styrboxen görs genom att de fyra knapparna (SAT-knappen, de båda
pil-knapparna och OK-knappen) trycks in tillsammans i ca 2 sekunder.
I båda de beskrivna fallen gör anläggningen en omstart internt.
Om anläggningen är uppfälld, körs den först in. Efter omstarten befinner sig anläggningen i viloläge och kan
sedan slås på igen med knappen som vanligt.
 OBS! Fordonets tändning har högsta prioritet via anslutning 15. Om tändningen slås på resp. motorn
startas, körs anläggningen principiellt in och kan manövreras igen först efter att tändningen slagits av.
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4. ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR
4.1 Serviceinfo
Här kan information av betydelse för servicen hämtas.
• Serienummer
• V III-tunerinfo
• Antenntyp
• Modellvariant
• FPGA-version
• Version fjärrkontroll
• Felnummer

4.2 Språk
Val av språk för texter på fjärrkontrollen.

4.3 Dimmer
Ändra ljusstyrkan för bakgrundsbelysningen:
Meddelandets bakgrundsbelysning kan anpassas efter personliga önskemål inom ett visst område, MIN/MAX.
Belysningen släcks efter ca 1,5 minuter för att spara på batteriet.
Varje knapptryckning innebär en påslagning eller förlängning av bakgrundsbelysningen med den förinställda
tiden.

4.4 Mottagarkontroll
Åtkomst via nivå 1 ”Huvudmeny”

och

och

”Inställningar”

Mottagarkontroll: Under denna menypunkt konfigurerar du valfria inställningar för anläggningsstyrning med
hjälp av mottagaren. Genom val av läge (Mode), avgör du om och hur anläggningen startas av mottagaren.
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4. ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR
MODE 1 ”AUTO AV” (FÖRINSTÄLLNING)
• R
 ekommenderas när mottagaren aldrig stänger av LNB-spänningen eller ingen antennstyrning önskas med
hjälp av mottagaren!
• Påslagning och avstängning av anläggningen kan endast ske med SAT-knappen på fjärrkontrollen.
MODE 2 ”AUTO STBY”
• Rekommenderas när LNB-spänningen stängs av i mottagar-standby!
• P åslagning och avstängning av anläggningen kan nu ske med hjälp av satellitmottagaren samt med SAT-knappen på fjärrkontrollen.
• M
 ottagaren slås på: Initialisering av mottagaren kan ta upp till 1 min. beroende på modell. Först därefter körs
anläggningen ut och söker efter önskad satellit.
• Mottagaren stängs av: Anläggningen körs in och går till standby-läge.
MODE 3 ”AUTO SLEEP”
• Rekommenderas när LNB-spänningen stängs av i mottagar-standby!
• P åslagning och avstängning av anläggningen kan ske nu med hjälp av satellitmottagaren samt med SAT-knappen på
fjärrkontrollen.
• M
 ottagaren slås på. Om anläggningen körts in, körs den ut och söker önskad satellit. Om anläggningen redan
körts ut, stannar den i samma position. Men om ingen signal tas emot i denna position, söker anläggningen
efter önskad satellit.
• Mottagaren stängs av: Anläggningen kopplas till standby, antennen stannar dock kvar i sin position (sleep).
• I läget ”Auto Sleep” kan anläggningen endast köras in genom att trycka på SAT-knappen på fjärrkontrollen.
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5. AUTOMATISKT SATELLITBYTE
5.1 Automatiskt satellitbyte via DiSEqC™
I de flesta fall kommer du att rikta in din automatiska satellitmottagningsanläggning mot en viss bestämd satellit. Naturligtvis kan din anläggning även ta emot signaler från mängder av andra satelliter, och beroende på vad
man väljer erbjuds t.ex. holländska, schweiziska, franska, spanska eller andra nationella program. Val av satellit
kan vid behov alltid göras manuellt via användarmenyn.
Dessutom kan din satellitmottagningsanläggning utföra ett automatiskt satellitbyte om programmet ändras. Det
är nödvändigt t.ex. i länder där olika program är placerade på olika satelliter. Användning av det automatiska
satellitbytet kräver vissa inställningar på tv-apparaten eller mottagaren och eventuellt även på satellitmottagningsanläggningen. Om dessa nödvändiga inställningar inte utförs eller inte utförs korrekt, fungerar inte ett
automatiskt satellitbyte eller fel satellit ställs in. Du kan genomföra det automatiska satellitbytet med hjälp av
DiSEqC™ (avstängd från fabrik).
För att undvika problem och felfunktioner har funktionen ”automatiskt satellitbyte” från fabrik ställts in på läget
ej aktivpå din Oyster/Cytrac/Caro VISION satellitmottagningsanläggning ! Om du vill använda den här funktionen kan du när som helst aktivera den via menysystemet. Du måste dock ovillkorligen göra de nödvändiga korrekta inställningarna på din tv-apparat resp. mottagare och eventuellt även på satellitmottagningsanläggningen!

5.2 E Inställningar på Vision-styrenheten
För att kunna använda det automatiska satellitbytet med hjälp av DiSEqC™-egenskaperna hos tv-apparaten/
mottagaren måste du först aktivera funktionen DiSEqC™ i antennanläggningens menysystem. Se sidan 9, Användning av anläggningen.

5.3 Slå på DiSEqC™ på tv-apparaten
De nödvändiga inställningarna för tv-apparat/mottagare finns som regel under en menypunkt med namnet
DiSEqC™ eller liknande. Läs instruktionen till tv-apparaten/mottagaren för att få nödvändig information , eller
vänd dig till din återförsäljare.
I DiSEqC™-inställningarna bör du kunna välja mellan 1.0, 1.1 och 1.2. Vi rekommenderar att du väljer DiSEqC™
1.2. Därutöver måste du, precis som för Vision III-styrboxen, tilldela varje satellit ett entydigt ID. Dessa ID måste
vara identiska i tv-inställningarna och i Vision III-styrboxen (se tabell på nästa sida).
Om det inte är möjligt att göra dessa inställningar i tv-apparaten, vänd dig till din återförsäljare.
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5. AUTOMATISKT SATELLITBYTE
Sat ID

Vridomkopplare

Satellitnamn

DiSEqC™ ID

1

1

Astra 1

19,2° O

1

2

2

Astra 2

28.2° O

5

3

3

Astra 3

23.5° O

3

4

4

Hotbird

13.0° O

2

5

5

Eutelsat W5

5,0° W

4

6

6

Thor / Intelsat 10

0,8° W

7

7

7

Astra 4

4,8° O

6

8

8

Eutelsat 16

16,0° O

15

9

9

Eutelsat 7

7,0° O

9

10

A

Hispasat

30,0° W

14, 21

11

B

Eutelsat 9

9,0° O

18

12

C

Hellas Sat 2

39,0° O

10

13

D

Türksat

42,0° O

11

14

E

Intelsat 907

27,5° W

19

15

Eutelsat 8W

8,0° W

8

16

Eutelsat 10

10,0° O

12

17

Amos 2/3

4,0° W

13

18

Telstar 12

15,0° W

16

19

Astra 5

31,5° O

20

20

Hylas 1

33,6° W

22

* DiSEqC™ är ett registrerat varumärkes som tillhör Eutelsat, 70, rue Balard, F-75502 Paris Cedex 15.
www.eutelsat.com
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6. SERVICE
6.1 Mottagning – injustering av satellitenhet
För att rikta en satellitenhet mot en satellit måste man beakta tre inställningsvinklar:
1. AZIMUTVINKEL (”KOMPASSRIKTNING”)
Med azimutvinkel menas den horisontella riktningen hos en antenn, d.v.s. vinkeln mellan norr och antennens
riktning. Azimutvinkeln beror av mottagarens geografiska position och den valda satelliten.
I Berlin har t.ex. ASTRA 1 (omloppsposition 19,2° ost) en azimut på 173° och i södra Spanien 143°.
2. ELEVATIONSVINKEL (”LUTNINGSVINKEL”)
Elevationsvinkeln säger hur högt över horisonten en vald satellit står på himlen för en viss mottagarposition. Den
ligger i Mellaneuropa normalt mellan 25° och 35° och blir mindre ju längre norrut man kommer.
3. SKEW-VINKEL (”POLARISATIONSVINKEL”)
För bästa möjliga mottagning i de yttre områdena av sydvästra och sydöstra semesterregionerna är det ändamålsenligt att vrida LNB i respektive himmelsriktning. Då utjämnas den polarisationsvinkel som uppstår genom
jordytans krökning.
Oyster® erbjuder ett ”SKEW”-tillbehör som tillval med helautomatisk inställning av LNB.
HINDER FÖR ANTENNEN

42°
10 Meter

18

28°
10 Meter

5,3 Meter

Vid 28° elevation (Nordtyskland):
Ett 5,3 meter högt träd på 10 meters
avstånd påverkar just precis
inte mottagningen.

9 Meter

Vid 42° elevation (södra Spanien):
Ett 9 meter högt träd på 10 meters
avstånd påverkar just precis
inte mottagningen.

6. SERVICE
6.2 Mottagning i avlägsna länder
INSTÄLLNING AV LNB I OLIKA REGIONER:
Denna inställning sker automatiskt i Oyster® Premium med Skew Option. I detta kapitel beskrivs hur man gör en
efterjustering av LNB för att optimera mottagningen i utkanterna av tv-satelliters täckningsområden. Detta gör
man genom att lossa LNB- eller antennförskruvningen och vrida med ett visst antal grader. Denna optimering
behövs endast i utkanterna av området. Rekommendationen är att det endast utförs av tekniskt kunniga personer. Alla satelliter som sänder program av intresse för mellaneuropéer siktar på Mellaneuropa. När mottagaren
befinner sig utanför detta område, ser antennen satelliten ’från sidan’. Denna effekt kallas ”SKEW-vinkel” eller
”polarisationsvinkel” och uppträder framförallt i regioner som Portugal, södra Spanien, Marocko, Grekland, Turkiet och särskilt på Kanarieöarna. Mottagningselektroniken kompenserar vanligtvis denna effekt utan att man
behöver göra något, men i vissa fall måste man ”hjälpa till” för hand. Man ”hjälper till” genom att vrida LNB
(antennens mottagningshuvud) eller hela den platta antennen några grader.
CYTRAC® DX

CARO®+

OYSTER®
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6. SERVICE
FÖR OYSTER®:
För följande tabeller och vinkelangivelser gäller: Vridriktningen fastställs genom att betraktaren liksom LNB tittar
i riktning mot parabolantennens spegel, och står då framför antennen. De långa strecken markerar 10° per streck.
• Vridriktningar MEDURS är positiva (+). Vridriktningar MOTURS är negativa (-).
• Vid en vridning i ”+ ”-riktning flyttas LNB-kroppen NEDTILL till VÄNSTER.
• Vid en vridning i ”- ”-riktning flyttas LNB-kroppen NEDTILL till HÖGER.
FÖR CARO®+ / CYTRAC® DX:
För följande tabeller och vinkelangivelser gäller: Vridriktningen fastställs genom att betraktaren liksom antennen
tittar mot satelliten, och står alltså bakom eller bredvid antennen.
• Vridriktningar MEDURS är negativa (-).
• Vridriktningar MOTURS är positiva (+).
• Vid en vridning i ”- ”-riktning flyttas antennen NEDTILL åt VÄNSTER.
• Vid en vridning i ”+ ”-riktning flyttas antennen NEDTILL åt HÖGER.
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6. SERVICE
Inställning av LNB i olika regioner:
Land

Eutelsat
5° väst

Thor
0,8° väst

Astra 4
4,8° öst

Hotbird
13° öst

Astra 1
19.2° öst

Astra 3
23.5° öst

Astra 2
28.2° öst

Tyskland,
Österrike,
Schweiz

-23°

-16°

-12°

-6°

0°

4°

8°

Frankrike

-15°

-11°

-5°

2°

7°

11°

14°

Benelux-länderna

-16°

-12°

-8°

-2°

3°

6°

9°

England

-9°

-6°

-3°

3°

7°

10°

12°

Irland

-6°

-3°

1°

7°

11°

13°

16°

Portugal

-4°

1°

8°

16°

22°

25°

28°

Södra Spanien, Gibraltar

-8°

-3°

5°

14°

20°

24°

28°

Skandinavien

-19°

-16°

-14°

-9°

-6°

-4°

-2°

Grekland

-38°

-35°

-29°

-20°

-12°

-7°

0°

Turkiet,
Ungern,
Vitryssland

-39°

-36°

-31°

-26°

-20°

-15°

-11°

Kanarieöarna

12°

18°

26°

34°

39°

42°

44°

Marocko

-8°

-2°

6°

17°

23°

27°

31°

Italien,
Sicilien

-27°

-24°

-17°

-8°

-2°

3°

8°

Kroatien

-27°

-24°

-19°

-11°

-5°

-1°

4

Tunisien,
Libyen

-27°

-22°

-15°

-4°

4°

9°

15°

Anvisning: Denna tabell innehåller endast riktvärden för SKEW-vinkeln. Korrekturvärden under ca 8° behöver
inte nödvändigtvis användas så länge mottagningen är god. ”Fininställningen” av SKEW-vinkeln möjliggör ofta
mottagning från satelliter i regioner som egentligen ligger utanför mottagningsområdet. De egentliga mottagningsområdena för de enskilda satelliterna finns på www.lyngsat.com eller på www.satcodx.com. Dessa båda
webbplatser innehåller intressant allmän information om kanalutbud och räckvidd hos satellit-tv.
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6. SERVICE
6.3 Störningar
Stoppfunktion
Antennen måste när som helst kunna stoppas när den är i rörelse. En satellitsökning stoppas eller avbryts med
SAT-kappen på kontrollenheten, stoppknappen på fjärrkontrollen till Oyster-TV eller med power-knappen på FeatureBox (endast på Oyster V). Efter att någon av dessa knappar har trycks in accepteras inga fler styrkommandon.
Återställa stoppfunktionen
Den här stoppfunktionen upphävs med ett nytt rörelsekommando, t.ex. genom att trycka på startknappen på
fjärrkontrollen till Oyster TV hos Premium anläggningar, SAT-knappen på kontrollenheten hos Vision anläggningar eller power-knappen på FeatureBox (endast på Oyster V).
Felbeskrivning

Åtgärdande av störning

Vid sökning efter en satellit
kunde ingen signal mottas.

Har du fri sikt mot söder?
Befinner du dig i mottagningsområdet för den valda satelliten?
Måste SKEW-vinkeln för LNB ändras p.g.a. platsen där du befinner dig?

Anläggningen körs inte ut resp.
dras in på rätt sätt.

Sticker något föremål ut inom antennens rörelseområde? Är matningsspänningen för låg (batterinivån låg)?

Antennen reagerar inte efter
påslagning eller på kommandon.

Är säkringen hel?
Är alla kablar ordentligt anslutna?
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6. SERVICE
6.4 Uppdateringar av anläggning via USB-minne
Anläggningen måste vara ansluten och ha strömförsörjning (ev. ska anläggningen aktiveras med SAT-knappen
och stängas av efter ca 3 sek med OK-knappen).
Anslutning av USB-minnet

Beskrivning
Koppla ihop USB-minnet med adaptern och anslut adaptern till
manöverenheten

Adaptern har en längre USB-kontakt än normalt för att den
lättare ska kunna anslutas till en fast monterad manöverenhet.
Stick inte in den djupare än som visas här på bilden!

USB-minnet avläses och en fråga visas om att Aktualisieren?

Abbrechen

Starten
Efter en tryckning på OK-  knappen startas en kontroll av
anläggningen och programmeringen börjar.
Vid fel (t.ex.: Anläggningen passar inte för uppdateringen) visas
motsvarande meddelande.

Om USB-minnet är anslutet redan när manöverenheten slås på, startas först en annan kontroll och ev. visas
meddelandet no UF-file.
Meddelandet försvinner i ett sådant fall efter ca 5 sek och sedan fortsätter det som vanligt.
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6. SERVICE
Programmering

Beskrivning
Först beskrivs programminnet (flash).

Därefter konfigurationsminnet (NVM).

Efter slutmeddelandet gör anläggning och manöverenhet en
återställning och därmed avslutas uppdateringsprocessen.

OBS: Under programmeringen får USB-minnet absolut inte tas bort och anläggningen får inte
kopplas bort från elnätet!!!
KOMPLETTERANDE INFORMATIONER
• Aktuella uppgifter för USB-minnet kan laddas ned från ”http://ten-haaft.com/rmc/updates/”.
• Den nedladdade zip-filen måste packas upp i USB-minnet. Alla filer bör ligga i minnets huvudmapp.
• I zip-filen resp. på USB-minnet kan det finnas uppgifter för flera olika anläggningstyper. Uppdateringsfunktionen i manöverenheten söker efter respektive lämplig version.
• P å korten finns en speciell variant av EVI-filen. Därmed bibehålls de individuella användarinställningarna i
anläggningen.
• Så länge programmeringen inte är aktiv, kan USB-minnet alltid tas ut.
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7. BILAGA
7.1 AUX-relä – valfri omkopplare för tv-apparat
Vision III-styrboxen har en omkopplare med vilken tv-apparatens strömförsörjning kan slås på och stängas av.
Denna omkopplare är alltid avstängd när Vision-anläggningen är i drift och öppen när anläggningen är avstängd
(standby eller sleep).
Följaktligen är tv-apparaten alltid skild från elnätet, när Vision-anläggningen inte är i drift och behöver då ingen
standby-ström.
Observera!
• O
 mkopplaren är ingen egens strömförsörjning! Strömförsörjningen till tv-apparaten måste alltid ske via en
separat kabel och får inte ”förgrenas” från strömförsörjningen till Vision-anläggningen (observera ovillkorligen monteringsanvisningen!)
• D
 et finns tv-apparater med integrerad SAT-mottagare. Om denna mottagare är avsedd för antennstyrning
med LNB-spänningen (se Mottagarkontroll Mode 2 eller Mode 3), ska denna apparat inte anslutas till omkopplaren.
Exempel på koppling:

TV

Batteri
Vision III
styrenheten
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7. BILAGA
7.2 Försäkran om överensstämmelse
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7. BILAGA
7.3 Upplysningar om miljöskydd
Förordning om uttjänta fordon - ELV
Antennsystemet är certifierat och avsett att användas som tillbehör på motorfordon. Avfallshanteringen kan
därmed ske inom ramen för förordningen om uttjänta fordon (europeisk förordning om uttjänta fordon ELV,
2000/53/EG; för Tyskland: 'Altfahrzeugverordnung') tillsammans med fordonet. Antennsystemet innehåller inget
av de ämnen som enligt direktivet klassificeras som miljöfarliga.

Vi hoppas att du får stor glädje av din SAT-anläggning
ten Haaft-teamet
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