Kompakti ja kevyt

laaja ulottuvuusalue

erittäin nopeasti vastaanottovalmis

verkkopäivitys

Panemme vielä
paremmaksi!
ten Haaft takaa huippulaadun.
Emme silti lepää laakereillamme. Jokainen
uusi kehitysvaihe perustuu vuosikymmenten
kokemukseen.
Tiedämme, mikä toimii, mikä kestää ja mistä
on iloa käyttäjälle.

Toimitettavissa alkaen

maaliskuusta 2017

Iso harppaus eteenpäin
Oyster ®

pitää sisällään useita uraauurtavia innovaatioita.

Avaamme uuden luvun mobiilin antenniteknologian historiassa.
Tervetuloa lähetykseen!

Korkeus suljettuna on vain n. 17 cm, (myös TWIN-versiolla ja SKEW-toiminnolla)! Sen mahdollistaa
nokkela rakenneratkaisu: kaarevan muotonsa ansiosta feed-varsi menee tilaasäästävästi kokoon.
Kattoon koskematta ja liki äänettömästi.
Ulkoyksikön paino: n. 11 kg
Peilin halkaisija: 85 cm
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vain 17 cm korkea

Missä tahansa
katseletkin
Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä...
Oyster ®

vakuuttaa suurimmalla mahdollisella

ulottuvuusalueella. Tähän vaikuttaa eritoten
antennipeili, jonka halkaisija on 85 cm.
THOR NORDIC
ASTRA 4 NORDIC
Ilmoitetut vastaanottoalueet ovat

THOR EUROPE

likimääräisiä ydinulottuvuusalueita.
ten Haaft ei pysty vaikuttamaan yksittäisten kanavien vastaanottoalueisiin. Vastaanottoalueet ovat satelliittiyhtiöiden vastuulla. Emme siksi voi taata tässä esitettyjen vastaanottoalueiden
pysyvyyttä.

Versiot
Oyster ®

Vision (ilman vastaanotinta)

Perusversio, mikäli sinulla jo on vastaanotin tai TV-laite, jossa on
sisäänrakennettu vastaanotin. Laitteistoa ohjataan sen käyttöpaneelista käsin.

Oyster ®

Premium

(sis. „Oyster ® TV“ laitteen)
Täydellinen ten Haaft -järjestelmä. Järjestelmän kaukosäätimellä käytetään sekä

„Oyster® TV“

TV-laitetta että satelliittilaitteistoa.
Vaihtoehtoisena kumpaankin:
TWIN-versio kahdelle TV-laitteelle
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GPS, 3D-kompassi ja
kaltevuusanturi tällä yhdistelmällä on
ratkaiseva vaikutus.

Helppo käyttää oman
valinnan mukaisesti
Oyster ®

:n „aivoina“ on sen ohjausyksikkö Featu-

reBox. Se laskee ja säätää. Vision-versiossa FeatureBoxin kanssa kommunikoidaan käyttöpaneelin
kautta, Premium-versiossa siihen käytetään TV:n
kauko-ohjainta. Kännykkäsovelluksen ansiosta
FeatureBoxia voi nyt myös ohjata älypuhelimesta.
Käytössäsi ovat perustoiminnot. Voit myös ulkopuolelta esim. kytkeä antennin päälle tai pois
päältä, vaihtaa satelliittia tai hakea näyttöön
asetusvalikon.

Älä etsi.
Löydä!
Oyster ®

tietää jatkuvasti satelliittien

paikat. Sen ansiosta säästyt ainaiselta
kanavahaulta. Järjestelmä suuntautuu
tarkasti satelliitin mukaan.
Tämä teknologinen innovaatio perustuu
kolmen komponentin yhteispeliin: GPS,
3D-kompassi ja kaltevuusanturi. GPS
määrittää paikan, 3D-kompassi selvittää,
mihin suuntaan ajoneuvosi (ja siten
antenni) osoittaa, kaltevuusanturi tunnistaa,
onko ajoneuvo mahdollisesti kallistunut,
ja korjaa antennin asentoa vastaavasti.
Eritoten ajoneuvon kallistusta ei usein oteta
kyllin huomioon. Muutamalla asteella on
jo tuntuva häiriövaikutus. Paljon enemmän
kuin esim. ajoneuvon aseman korkeuserolla
vuorenhuipun ja laakson välillä.
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FeatureBoxilla on siis uusia ominaisuuksia ja siitä
on tullut jopa kevyempi.

Satelliittiasetukset
ja transponderin
asetukset muuttuvat
usein

Olet varustautunut muutoksien varalta
On harmittavaa, jos satelliittisignaalien tekniset ominaisuudet yllättäen muuttuvat ollessasi
lomamatkalla jossakin Euroopassa ja yhtäkkiä mikään ei enää toimi. Silloin auttaa usein enää
päivitys. Teknikkomme ohjelmoivat sen käden käänteessä, mutta se on vielä asennettava sinun
satelliittiantenniisi.
Oyster ®

vastaanottaa verkkopäivityksiä älypuhelimesi kautta (tai vaihtoehtoisesti USB-tikulta).

Kyseessä ei ole mikään turha toiminto.
Päivitys tulee suoraan kännykkääsi ja sen voi asentaa siitä järjestelmään. Oyster ®

-

laitteistoa varten voi ladata ilmaisen mobiilisovelluksen, jossa on päivitystoiminnon
lisäksi monta muutakin hyödyllistä ominaisuutta. Siten voimme ilmoittaa sinulle
välittömästi, jos havaitsemme satelliitin ominaisuuksien muuttuneen. Saat tiedon häiriön
aiheuttajasta ja pikaista apua päivityksen muodossa.
Kännykkäsi on mobiilisovelluksen kautta yhteydessä Oyster ®

-laitteiston ohjaukseen. Mikäli

ilmenee tekninen häiriö, se on useimmiten diagnosoitavissa Oyster ® -sovelluksella. Nämä tiedot
voidaan sitten välittää asiakaspalvelullemme.

Yksi kaapeli
riittää
Kun puhumme „yhden kaapelin ratkaisusta“, myös tarkoitamme sitä.
Erillistä virtajohtoa ei tarvita. Käytämme erityistä koaksiaalikaapelia,
joka huolehtii ulkoyksikön ohjauksesta, virransaannista ja signaalin
välityksestä.
Laitteiston asennus on sen ansiosta kuin mini-invasiivinen leikkaus.
Yksi pieni reikä riittää.
TWIN-versioon tarvitaan toki lisäksi toinen koaksiaalikaapeli.
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Älykkäästi ratkaistun rakenteen
ja innovatiivisten materiaalien
ansiosta laitteisto on luotettavan
vakaa, mutta silti kevyt.

Antennipeilin
varsi on ultrakevyttä
magnesiumia

Meitä ei helposti horjuteta!
Oyster ®

-ulkoyksikkö painaa vain n. 11 kg. On melkein hämmentävää, että painon vähenemisestä huo-

limatta vakavuus on kasvanut. Se onkin ratkaisevassa asemassa. Ei pelkästään sen kannalta, että Oyster ®
on tunnetusti pitkäikäinen, vaan eritoten häiriöttömän vastaanoton takia. Väärässä kohdassa säästävät
valmistajat ottavat sen riskin, että antennijärjestelmästä tulee epävakaa ja altis tuulelle. Silloin kuvan
laatu kärsii varmasti.
Oyster ®

:n vakavuus on tulosta kekseliäästä insinööritaidosta ja uusimmista, korkealuokkaisista mate-

riaaleista, joita käytetään myös moottoriurheilussa. Antennipeilin varsi on ultrakevyttä magnesiumia ja
valmistettu yhdestä kappaleesta. Sen ansiosta se on kevyenäkin erittäin vakaa ja vääntövarma.
Lasikuituvahvisteisesta muovista valmistetun feed-varren tarkoin mitoitetut sisätuet antavat sille myös
korkean vääntöjäykkyyden. Selkokielellä: se ei väänny. Lisäksi tämä huolellisesti suunniteltu rakenneosa
kätkee sisälleen johdot ja kaltevuusanturin sekä kompassin ja GPS-anturit. Mikäli antenni varustetaan
SKEW-toiminnolla (lisävaruste), on sekin integroitu feed-varteen suojaan tuulen ja sään vaikutuksilta.

SKEW: Automaattisesti isompi
ulottuvuusalue
SKEW (sanotaan skju) on pieni sähkömoottori, joka säätää automaattisesti LNBmikropäätä ja lisää siten tuntuvasti Oyster ®

:n ulottuvuusaluetta. Tämä lisävaruste

on suositeltava, jos matkustat usein Euroopan lounais- tai kaakkoisosissa.
Tällöin kannattaa ehdottomasti valita SKEW. Kun toisten pitää kavuta matkailuautonsa katolle, SKEW hoitaa tehtävän automaattisesti. SKEW on integroitu 		
feed-varteen ja on siten suojassa säältä ja vaurioitumiselta.
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Pyörää ei pidä
keksiä uudelleen
Kiertopäätekniikka on todistanut luotettavuutensa kymmenissätuhansissa
Oyster ® -laitteistoissa. Olemme kehittäneet
sitä lisää Oyster ®

:ssä, mutta periaate on

sama: Vain antennin pää liikkuu, antennin
runko pysyy paikallaan.
Se merkitsee: liikutellaan pienempää
massaa. Se alentaa virrankulutusta ja
mekaanista kulutusta sekä säästää tilaa.
Lisäksi kääntöpiste on korkeammalla.
Oyster ®

säilyttää liikkuvuutensa jopa

paksun lumen peitossa.

Oyster ® = laatua
Yksinkertaisen, toimintavarman tekniikan ja uusimman
elektroniikan yhdistelmä on avainasemassa. ten Haaft
ei kelpuuta tuotteisiinsa epäluotettavia massatuotanto-osia.
Käytämme jo luotettavaksi osoittautuneita kovaan
käyttöön tehtyjä komponentteja. Käytämme mittapuuna
vaativia autoteollisuuden normeja. Tärinän- ja iskunkestävyyttä sekä äärilämpötilojen sietoa koskevat autoteollisuuden normit ovat erittäin tiukkoja. Ylitämme
säännöllisesti niiden vaatimukset. Siksi valmistajan 		
antama 3 vuoden takuu on itsestäänselvyys.
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Hillityn tyylikäs:
salaperäinen, sinertävä hohde
Oysterissasi. Valoefektin voi
kytkeä päälle ja pois.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään. Versios 08/2016, tuotenro 4.350.0293

Laatua eriteltynä
ja numeroina
Korkeus: n. 17 cm
Ulkoyksikön paino: n. 11 kg
Asennustarvikkeiden paino: n. 2 kg
Peilin halkaisija: 85 cm
DIN ISO 9013 -sertifioitu
Malli: Single tai TWIN
Lisävaruste: SKEW

Made in Germany

ten Haaft GmbH
Neureutstr. 9, 75210 Keltern

Oy Kaha Ab

Puh.: 0049 7231- 58 588 0

Ansatie 2 A 01740, Vantaa

Faksi: 0049 7231- 58 588 119

Puh: +358 9 615 6800

info@ten-haaft.de

caravan@kaha.fi

www.ten-haaft.de

www.kaha.fi · www.autoluettelo.fi

