
 Kompakt og lett    topp rekkevidde    meget rask    online oppdatering



Ja, vi blir enda 
bedre!
ten Haaft er kjent for topp kvalitet.

Men likevel slår vi oss ikke til ro med det. 

Flere tiårs erfaring har satt sitt preg på 

samtlige nyutviklinger den dag i dag. Vi vet 

hva som fungerer bra, hva som holder og 

hva som gjør kundene våre glade.

Et voldsomt skritt 
Det er flere banebrytende innovasjoner som kjennetegner Oyster® .

Nå starter et nytt kapittel i mobilantenners teknologihistorie. 

Motta signalene!

Høyden i sammenlagt tilstand er kun: ca. 17 cm (også Twin-varianten og med SKEW)! Dette skyldes den 

smarte konstruksjonsløsningen: Takket være matearmens buede form trenger den bare lite plass når den 

legges ned. Uten å berøre taket og nærmest støyfritt.

Vekt på uteenhet: ca. 11 kg

Diameter på speil: 85 cm
kun 17 cm høyt

Kan leveres f.o.m. 
mars 2017
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Uansett hvor langt synet  
skal rekke i det fjerne
Europa, Nord-Afrika, Midtøsten ... Oyster®   

overbeviser med maksimal rekkevidde og signal - 

styrke.Dette skyldes hovedsakelig antennespeilet  

med en diameter på 85 cm.

De angitte mottaksrekkeviddene viser  

omtrentlige basisområder. Rekkevidden  

til de enkelte programmene ligger utenfor ten Haafts innflytelse-

sområde. Det er utelukkende den enkelte satellittoperatøren som 

er ansvarlig for den faktiske rekkevidden. Det kan ikke garanteres 

at de viste mottaksrekkeviddene også gjelder i fremtiden.

THOR NORDIC

ASTRA 4 NORDIC

THOR EUROPE

Die Varianten
Oyster®  Vision (uten mottaker)

Basisvarianten hvis du ønsker å bruke en eksisterende mottaker eller et  

tv-apparat med integrert mottaker. Betjenes ved hjelp av betjeningsdelen.

Oyster®  Premium
(inkl. „Oyster® TV“ apparat)

Det komplette systemet fra ten Haaft.  

Her bruker du systemfjernkontrollen både  

til tv-apparatet og satellittanlegget.  

 

Valgfritt for begge to:  

Twin-varianten for to tv-apparater.

„Oyster® TV“
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Enkel betjening  
etter ønske
«Hjernen» til Oyster®  er styreenheten, den såkalte 

FeatureBox. Den både regner og regulerer. Ved Vision- 

varianten vil du kommunisere med FeatureBox via 

betjeningsdelen, ved Premium-varianten bruker du 

tv-fjernkontrollen til dette. Takket være mobilappen  

er det også blitt mulig å styre FeatureBox via smart-

telefon. Du kan ta bruk av de grunnleggende meny-

funksjonene pluss at du for eksempel kan til- og 

frakoble antennen fra utsiden, bytte satellitt eller få 

vist systeminnstillingene.  

 

Med andre ord kan FeatureBox mer og er samtidig 

blitt slankere.
Ikke søk.  
Finn!
Oyster®  vet til enhver tid hvor satellit-

tene er. Dette vil spare deg for irriterende 

søk i alle retninger. Systemet rettes presist 

inn mot satellitten. 

Det er samspillet mellom tre komponenter  

som er årsaken til dette teknologiske for-

spranget: GPS, 3D-kompass og hellingssen-

sor. GPS bestemmer stedet, 3D-kompasset 

fastslår retningen bilen din (og dermed 

antennen) viser mot, mens hellingssenso-

ren registrerer om bilen ev. står på skrå og 

sørger for en nøyaktig utrettingsbevegelse 

av antennen. Det er først og fremst bilens  

helling som ofte undervurderes. Bare noen 

få grader fører til store forstyrrelser. 

Langt større forstyrrelser enn for eksempel 

høydeforskjellen mellom bilens posisjon på 

fjelltoppen og nede i dalen.

GPS, 3D-kompass og 

hellingssensor – det er 

denne kombinasjonen 

som er avgjørende.
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Satellitt- og  

transponderinn-

stillingene er 

underlagt hyppige 

endringer.

Godt rustet mot endringer
Er ikke det svært irriterende hvis satellittsignalenes tekniske karakteristikker endres mens du er 

på ferie ett eller annet sted i Europa og hvis plutselig ingenting lenger fungerer? I så fall er en 

oppdatering eneste utvei. Denne programmeres av våre teknikere i løpet av kort tid, men må i 

tillegg installeres på satellittantennen din.

Oppdateringer mottar din Oyster®  online via smarttelefon (eller via USB-minnepinne som et 

alternativ). Dette er langt mer enn bare en lek.

Oppdateringer lastes direkte ned på mobilen og kan derfra leses inn i systemet.  

Det finnes en gratis app for din Oyster®  som du kan laste ned og som har flere  

viktige funksjoner i tillegg til selve oppdateringsfunksjonen. På denne måten vil  

vi informere deg med en gang vi oppdager at satellittkarakteristikkene er blitt endret. Du får da 

vite hva som er årsaken til feilen og snarest mulig motta den oppdateringen du trenger.

Mobilen din er tilknyttet Oyster® -styringen via denne appen. I tilfelle teknisk feil er det svært 

ofte Oyster-appen som finner ut av det. Disse dataene formidles så videre til kundetjenesten.

Ikke mer enn  
én kabel
Når vi snakker om en løsning med bare én enkel kabel, så mener vi 

det. Det trengs ikke flere kabler til strømforsyningen. Det vi bruker, 

er en spesiell koaksialkabel som er ansvarlig for styringen, strøm-

forsyningen og signaloverføringen av uteenheten. Monteringen blir 

dermed et «minimalt invasivt inngrep». Det holder med bare ett 

eneste lite hull.

TWIN-versjonen bruker selvsagt to koaksialkabler.
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Pålitelig stabilitet og lite 

vekt takket være innova-

tive materialer og smart 

konstruksjon.

Speilarmen er  

laget av ultralett  

magnesium.

Ingen som vil stå på gyngende grunn!
Oyster®  uteenheten veier ikke mer enn ca. 11 kg. Nesten ikke til å tro at stabiliteten har økt til 

tross for redusert vekt. Og det er stabiliteten som er avgjørende. Ikke bare for den lange Oyster®- 

levetiden, men også spesielt for et uavbrutt mottak av signalene. De produsenter som sparer penger 

på feil sted, risikerer et ustabilt antennesystem som ikke er motstandsdyktig mot vær og vind. Og 

dermed er bildeforstyrrelser et faktum.

Stabiliteten til Oyster®  er resultatet av smart ingeniørkunst og topp moderne materialer av høy 

kvalitet slik de brukes i motorsport. Speilarmen er laget av ett stykke og består av ultralett  

magnesium. På denne måten er armen lett og samtidig svært stabil og torsjonsstiv.

Også innsiden av matearmen, som består av glassfiberarmert kunststoff, har en spesiell stor tor-

sjonsstivhet takket være nøye beregnete skråstøtter. Med andre ord: Den kan ikke fordreies.  

Dessuten gir denne gjennomtenkte komponenten plass til kabelføringen og hellingssensoren samt 

kompass og GPS-sensorikk. Hvis antennen blir utstyrt med SKEW (valgfritt), er også denne integrert 

i matearmen og dermed beskyttet mot vær og vind.

SKEW: Automatisk større rekkevidde
SKEW (uttales skju) er en liten elektromotor som justerer LNB automatisk, noe som 

øker Oyster® ‘s rekkevidde betydelig. Dette utstyret er valgfritt og anbefales der-

som du ofte reiser til Sørvest- og Sørøst-Europa.

I så fall er SKEW en god investering du ikke kommer til å angre på. Mens andre må 

klatre opp på taket til bobilen, gjør SKEW denne jobben automatisk. SKEW er inte-

grert i matearmen og er på denne måten beskyttet mot vær, vind og skader.
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Ikke finne opp 
hjulet på nytt
Dreiehodeteknikken har vist seg som en 

pålitelig teknikk i titusenvis av Oyster®- 

anlegg. I Oyster®  bruker vi en forbedret 

teknikk, mens prinsippet forblir det  

samme: Kun antennehodet kan dreies, 

antennekroppen er fiksert.

Det betyr: Mindre vekt som skal beveges. 

Dette reduserer både strømforbruket, den 

mekaniske belastningen og sparer plass.

I tillegg er rotasjonspunktet blitt flyttet 

oppover. Selv om det ligger et tykt lag 

med snø, kan Oyster®  fortsatt beveges.

Oyster® = kvalitet 
Det er blandingen av enkel, solid teknikk og topp-

moderne elektronikk som er avgjørende. Konsument-

varer som er mottakelige for feil, hører ikke hjemme 

hos ten Haaft.

 

Vi satser på pålitelige komponenter som tåler tung 

belastning. Vi måler oss med bilbransjens høye stan-

dardkrav. I forbindelse med resistens mot vibras-

joner, mekaniske sjokk og ekstreme temperaturer 

gjelder svært strenge regler i bilbransjen. Vi overgår 

dem regelmessig. Det er derfor en selvfølge at vi gir  

      3 års produsentgaranti.
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Diskret blikkfang:  

hemmelighetsfullt, blått lys  

på din Oyster® . Lyseffekten 

kan til- og frakobles etter  

eget ønske.

Fakta og tall om 
kvalitet 
Høyde: ca. 17 cm

Vekt på uteenhet: ca. 11 kg

Vekt på monteringsdel: ca. 2 kg

Diameter på speil: 85 cm

Sertifisert i henhold til DIN ISO 9013

Utførelse: Single eller Twin

Valgfri: med eller uten SKEW

Made in Germany

ten Haaft GmbH

Neureutstr. 9, 75210 Keltern

Tlf.:  0049 7231- 58 588 0

Faks:  0049 7231- 58 588 119

info@ten-haaft.de

www.ten-haaft.de
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www.maxfritid.no

Max Fritid Engros AS

Øran Øst 6300 Åndalsnes

Tlf.: 0047 71 22 02 00

post@maxfritid.no


