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1. GENERELT

1.1 Indledning

Denne vejledning beskriver, hvordan det automatiske satellitanlæg fungerer og betjenes. Anvisninger vedrørende 

montage befinder sig i den ligeledes medfølgende montagevejledning, der er en del af betjeningsvejledningen.

Der kan kun garanteres for fejlfri og driftssikker funktion, hvis du overholder disse vejledninger både i forbindelse 

med montage og brug af anlægget. 

Dit automatiske satellitanlæg er et intelligent modtagesystem til satellit-tv, der automatisk kan justere ind på 

en satellit, der er indstillet i forvejen, så længe modtagesystemet befinder sig inden for denne bestemte satellits 

rækkevidde.

Vær altid opmærksom på at du har "frit udsyn mod syd". Alle satellitter befinder sig omtrent i sydlig retning set 

fra Europa. 

Hvis den direkte linje til satellitten er spærret af forhindringer (bygninger, bjerge, træer etc.), kan der hverken 

gennemføres en automatisk indstilling eller modtages tv-programmer. (se også 6.1: ”Modtagelse i praksis – ind-

stilling af et satellitanlæg”, side 19)

På de første sider i denne vejledning finder du anvisninger til, hvordan du betjener de generelle funktioner på dit 

anlæg, derefter forklares indstillingsmulighederne. 

Før du tænder anlægget, skal du forvisse dig om, at der ikke er nogen forhindringer (f.eks. gren eller garageport) 

i vejen for antennen, når den rettes ud).

1.2 Leveringsomfang

Betjeningsenhed; styreenhed; ekstern enhed med antenne – valgfrit med SKEW-drejeenhed til optimeret mod-

tagelse.

1.3 Tilsigtet brug

Dette produkt er beregnet til at blive fast monteret på autocampere eller campingvogne med en tilladt topha-

stighed på maks. 130 km/t.

Når køretøjet, som produktet er monteret på, er parkeret, er den indbyggede antenne i stand til automatisk at 

indstille på en geostationær, direkte sendende tv-satellit, der er almindelig i Europa.

Strømforsyningen skal leveres af køretøjets standardiserede elektriske anlæg med en nominel spænding på  

12 V/24 V DC. Ved indbygning i campingvogne må der ikke bruges nogen styrekontakt til strømforsyningen. 

Anvendelse til andre formål end de ovenfor anførte er ikke tilladt.

Hvis udstyret tilsluttes til køretøjets spændingsforsyning, skal der udføres en velegnet sikring på køretøjets side.
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1. GENERELT

Dit satellitanlæg er fra producentens side beregnet til tilslutning til normale elektriske køretøjsanlæg med en 

nominel spænding på 12 V/24 V DC.

Producenten hæfter på ingen måde for direkte eller indirekte skader eller følgeskader på selve anlægget, på 

batterisystemer, motorkøretøjer eller andre genstande, der opstår på grund af montagefejl eller fejl i lednings-

føringen.

Vær også opmærksom på følgende forskrifter fra producenten:

•  Det er kun tilladt at montere udstyret på hårde køretøjstag, der er tilstrækkeligt solide og stabile. De relevan-

te, godkendte retningslinjer for motorkøretøjer skal iagttages og overholdes.

•  Produktet kræver ingen regelmæssig service. Kabinetterne må ikke åbnes. Få altid en kvalificeret fagmand til 

at foretage alt kontrolarbejde.

•  Undgå at vaske autocamperen/campingvognen med satellitanlægget i vaskehaller med børster, vasketunne-

lanlæg eller med højtryksspulere.

•  Det er ikke tilladt at ændre det samlede udstyr ved at fjerne enkelte komponenter eller tilføje andre kompo-

nenter. Det er ikke tilladt at benytte andre parabolskærme eller LNB'er end de originale dele.

•  Montagen skal foretages af personale med tilstrækkelig kvalifikation under nøje hensyntagen til den med-

leverede montagevejledning, som er del af denne betjeningsvejledning. Ved tvivlsspørgsmål eller problemer 

bedes du henvende dig til producenten eller et autoriseret serviceværksted.

  Træk anlægget ind i stormvejr (75-80 km/t.; 8 på Beauforts vindskala).

   Ved baglæns transport/baglæns kørsel > 30 km/t, især når køretøjet transporteres på lastbil eller tog, skal 

antennen sikres med velegnede forholdsregler mod at kunne rette sig ud (se også 1.4 Sikkerhedsanvisninger, 

side 5).
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1. GENERELT

1.4 Sikkerhedsanvisninger

   For at dit satellitanlæg kan fungere korrekt, er det principielt nødvendigt, at anlægget er tilsluttet korrekt til 

tændingen i dit køretøj (se montagevejledningen).

Hvis anlægget er monteret korrekt, vil antennen, kort tid efter at der tændes for køretøjets tænding, af sig selv 

køre i hvilestillingen og fastlåses der. Hvis anlægget ikke kan køre ind eller ikke kan køre helt ind på grund af en 

forstyrrelse, er det dit ansvar som fører af køretøjet at forvisse dig om og sørge for, at antennen ligger korrekt og 

er lagt helt ned, inden du kører.

Tænding/terminal 15
skal tilsluttes

 til automatisk indtrækning af antennen,  
når køretøjet startes

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

    Ifølge færdselsloven skal føreren af et motorkøretøj altid forvisse sig om, at køretøjet er egnet til trafikken, 

inden der startes. I den forbindelse skal man med et blik på den eksterne enhed kontrollere, at antennen er 

kørt helt ind.

Desuden skal du være opmærksom på, at der gælder forskellige lovforskrifter i de enkelte lande for brug af 

elektriske og elektroniske apparater. Som bruger af sådanne anlæg bærer du selv ansvaret for at overholde de til 

enhver tid gældende forskrifter.

STOPFUNKTION VIA BETJENINGSENHEDEN OG FJERNELSE AF DRIFTSSPÆNDINGEN VED SERVICEARBEJDE

Valg- knappen på betjeningsenheden stopper antennens bevægelse. I stop-modus udføres der heller ingen 

modtager-DiSEqC™- eller Control-kommandoer mere. 

Stop-funktionen ophæves ved at bladre   hen til menupunktet ”Automatisk søgning” på betjeningsenheden 

og og trykke på valg-knappen igen  eller ved at trykke på tænd-/slukknappen . Dette får antennen til at 

køre ind. I forbindelse med servicearbejde på antenneanlægget skal driftsspændingen til hele anlægget slås fra. 

Når anlægget tilsluttes strømmen igen, ses ”activate”, efter at man har trykket på tænd-/slukknappen  på 

betjeningsenheden. Bekræft med . Nu kører antennen ud.
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2. BETJENINGSELEMENTER

2.1 De første trin

Al betjening sker ved hjælp af betjeningsenheden. 

Vision

Tænd/sluk

Denne betjeningsenhed kan du anbringe hvor som helst, men du skal dog tage højde for, at den ikke er vandtæt. 

Du skal muligvis trække den beskyttende folie af displayet. 

I displayet på betjeningsenheden får du diverse informationer om dit anlægs aktuelle driftsstatus. For at kunne 

aflæse disse informationer anbefales det at placere betjeningsenheden på et tilgængeligt sted.

Da der er lys i displayet, kan det også aflæses uden problemer, hvis det monteres på et meget mørkt sted.

Af hensyn til driftssikkerheden bedes du kun trække stikket til betjeningsenheden ud, mens din eksterne enhed 

er i hviletilstand. Du kan se det på, at der ikke vises nogen form for tekst i displayet.

Til montage og den første ibrugtagning samt de nødvendige arbejder med at trække ledninger til dit Visi-
on-anlæg har vi skrevet en separat vejledning - montagevejledningen. 
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2. BETJENINGSELEMENTER

2.2 Tænd og sluk

Vision

Tænd/sluk – Anlægget starter søgningen 

med den sidste position

Vision III antenneanlægget kan tændes og slukkes på to forskellige måder:

Principielt altid med knappen  på betjeningsenheden eller ved at tænde eller slukke modtageren For at 
anlægget kan reagere på, at der tændes eller slukkes for modtageren, skal denne valgmulighed aktiveres i 
menupunktet ”Modtagerkontrol”. Se kapitel 4.4 ”Modtagerkontrol”, side 14.

Når anlægget er blevet tændt, retter parabolen sig op og indstiller sig først på den position, hvor der sidst blev 

fundet en satellit. Hvis køretøjet har skiftet position siden da, kan anlægget ikke genkende nogen signaler, og det 

begynder den fuldautomatiske satellitsøgning.

For at slukke anlægget skal du blot trykke en gang til på knappen , så anlægget straks kører ind og dermed 

skifter til hviletilstand.

Hvis du vil stoppe anlæggets bevægelse, mens det er ved at køre ud eller ind, skal du blot trykke på knappen 
, så standser antennen med det samme.

Kommentarer:

Husk dog at tænde dit tv samt evt. modtageren.

Hvis anlægget efter at være kørt ud kun viser "Manuel søgning" i displayet og ikke automatisk går i gang 
med søgningen, har det været brugt i manuel modus, før det blev slukket sidste gang. 

Vær i den forbindelse opmærksom på kapitlerne ”Automatisk søgning” (side 10) og ”Manuel søgning” 
(side 12).
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2. BETJENINGSELEMENTER

2.3 Menubetjening

Vision

Tænd/sluk Valgknap Tænd/sluk

På alle niveauer i menuen sker betjeningen med pileknapperne   og . 

Med disse knapper vælger du den ønskede undermenu eller den ønskede funktion eller det ønskede indstillings-

punkt.

Ved at trykke på knappen  aktiverer du det viste menupunkt. I indstillingspunkterne kan du ligeledes bruge 

pileknapperne  og  til at ændre de viste værdier inden for de anførte grænser.

Med knappen  overtager eller gemmer du den indstillede værdi og kommer tilbage til valgniveauet.

Med knappen  kommer du tilbage til valgniveauet uden at gemme dataene.

Ved at vælge menupunktet "Tilbage" og trykke på knappen  kommer du hver gang et niveau højere op i 

menustrukturen.

USB-GRÆNSEFLADE

Betjeningsenheden har en mini-USB-grænseflade og leveres med en ledningsadapter (”OTG-adapter”). Soft-

ware-opdateringer af Vision III styreboksen kan gennemføres ved hjælp af OTG-adapteren samt et USB-stik.

Du kan finde flere informationer om opdateringer på www.ten-haaft.com/rmc/updates.
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3. BETJENING AF SYSTEMET

3.1 Menustrukturen

Tastfunktioner, se kapitel menubetjening

SAT-drift

SAT-skift

Automatisk søgning (Auto Search)

Position

Manuel søgning (Manual Search)

Hovedmenu

Indstillinger (generelt)

Indstillinger satellit

Sprog

Dæmper

Receiver control

Upgrade premium

Farvetone

Motor softwareupdate

Service informationer

Søgt satellit

Tilbage

DiSEqC til/fra

DiSEqC V3-ID

Sat. position

Tilbage

DiSEqC rec-ID

DiSEqC data

DiSEqC til <>

f.eks. ASTRA 1

SAT-position 1-4

DiSEqC Rec: 001

D: 00 00 00 00

DiSEqC V3: <001>

ASTRA 2

Vælg satellitter med . Der kan indstilles 4 satellitter

Manuel styring af antenneskærmen. Optimering af signalet

med  til indstillingsniveauerne

med  til undermenupunkter for niveauet indstillinger generelt

med  til undermenupunkter for niveauet indstillinger satellit

Sprog menu

Display belysning

Startmodus antenne ved hjælp af modtageren ”Auto fra”; ”Standby”; ”Sleep”

Serienummer V III-tunerinformation, antennetype, modeltype, FPGA-version, styreapparatets version, fejlnr.

Fastlægger søgte satellitter til den automatiske søgning

Visning DiSEqC funktion til/fra. Satellitskift via receiver

Kontrol eller tilordning af et VisionIII DiSEqC-ID nr. til en bestemt satellit

Modtag modtager DiSEqC ID

DiSEqC overførselsprotokol

Programmer satellitter til SAT-skift

Tilbage  til hovedmenuen

Vælg satellit

Vis modtager DiSEqC ID

Visning af DiSEqC overførselsprotokol 

bruges kun til diagnoser

Der kan programmeres 4 SAT-positioner

Indstil DiSEqC ID nummer

Udvalg: 16 satellitter

DiSEqC funktion til/fra

Valg af skærmens farvetone

Omstilling af systemet til premium funktioner (”Oyster® TV” forudsættes)

Update af motorstyringens printkort i systemet

Tilbage  til hovedmenuen

med  visning af søgte satellitter i den automatiske søgning

med  starter den automatiske søgning efter den satellit, der er angivet i menupunktet søgte satellitter

Vælg positionen fra en liste; dette fremskynder søgningen efter satellitter

Menustruktur Tastfunktioner

Aux-Relais Grundindstilling: aktiv, slukket: reduktion af vågestrømmen
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3. BETJENING AF SYSTEMET

3.2 Den automatiske søgning

Når systemet tændes med tasten , kører antennen op og flyttes til den position, hvor der sidst blev modtaget 

en satellit. 

Hvis der ikke findes en satellit, søger systemet automatisk efter den valgte satellit. 

Når den søgte satellit er blevet fundet, stopper søgningen, og skærmbilledet ses. Satellitsøgningen varer normalt 

< 1 minut. Alt efter køretøjets parkeringsposition kan det også vare lidt længere.

Hvis en referencetransponder på satellitten svigter, eller hvis den ikke kan modtages der, hvor du befinder dig, 

starter systemet en indlæsningsrutine, der kan tage 15 - 25 minutter. 

Hvis der ikke vises noget TV-billede efter denne lange søgeperiode, befinder du dig sandsynligvis i et område, hvor 

den valgte satellit ikke kan modtages, eller signalet er blokeret. I dette tilfælde vises meddelelsen ”No satellite 

found” på styreapparatets skærm. 

Meldingen skifter mellem ”automatisk søgning” og navnet på den ”søgte satellit” under søgningen.

Den automatiske søgefunktion antager altid, at dit køretøj står helt lige. Hvis det ikke er tilfældet, kan søgepe-

rioden udvides.

Hvis antennen allerede er kørt ud, starter den automatiske søgefunktion som følger:

• Tryk på tasten , indtil meldingen ”Automat. search” ses på displayet

• Tryk på tasten 

Det er generelt ikke nødvendigt at tilslutte eller tænde for en satellitmodtager til søgningen efter satellitter.

3.3 SAT-drift

Melding, når systemet er klar til at modtage signaler.  Den p.t. modtagne satellit vises med tasten .

3.4 Indtastning af position

”Indtastning af position” er et valgbart punkt i oversigtsmenuen. Med tasten  kommer du til en liste over 

lande, som der kan bladres i med tasterne  . Din position skal vælges med tasten .  

Antennen indstilles herefter optimalt for køretøjets position til satellitsøgningen (SKEW*- og hældningsvinkel). 

*Kun på systemer med SKEW-option eller automatisk SKEW-funktion.
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3. BETJENING AF SYSTEMET

3.5 SAT-skift

UDFØRELSE AF HURTIGT SATELLITSKIFT MED STYREAPPARATET 

Der kan programmeres op til 4 foretrukne satellitter med ”SAT-skift”-menuen. Disse satellitter 

kan derefter vælges direkte med OK-tasten.

Programmeringen af de foretrukne satellitter for de fire positioner i ”SAT-skift”-menuen udføres med indstil-

lingsoptionen ”SAT position”.

Indstillingsmåde: ”Hovedmenu”, ”Indstilling SAT” og ”SAT position”. En satellit vælges og lagres fra satellitlisten, 

når en position (1…4) er blevet indstillet.

PROGRAMMERING AF SATELLITTER TIL SAT-SKIFT

Automatisk søgning (Auto Search)

SAT-skift

SAT-drift

Manuel søgning (Manual Search)

Valg af position

Hovedmenu

Indstillinger (generelt)

Indstillinger satellit

Søgt satellit

SAT-position

SAT-position 1-4

ASTRA 2

Vælg satellitter med . Der kan indstilles 4 satellitter

Vælg positionen fra en liste; dette fremskynder søgningen efter satellitter

med  til indstillingsniveauerne

med  til undermenupunkter for niveauet indstillinger generelt

med  til undermenupunkter for niveauet indstillinger satellit

Fastlægger søgte satellitter til den automatiske søgning

Programmer satellitter til SAT-skift

Der kan programmeres 4 SAT-positioner

Udvalg 16 satellitter

med  starter den automatiske søgning efter den satellit, der er angivet i menupunktet søgte satellitter

med  visning af søgte satellitter i den automatiske søgning

Manuel styring af antenneskærmen. Optimering af signalet

Programmering af satellitter til SAT-ski� 

Satellitpositionerne tilkøres direkte ved et satellitskift.

Forudsætning for en direkte satellitpositionering er, at den nye position allerede er blevet indstillet og er kendt. 

I modsat fald opfører antennen sig som ved ”automatisk søgning”. Den kører først til X-positionen ”0” og søger 

efter satellitter herfra.
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3. BETJENING AF SYSTEMET

3.6 Manuel søgning

Hvis du ønsker at modtage signaler fra en ny satellit, der endnu ikke er gemt som søgesatellit i styreenheden, kan 

den manuelle søgefunktion bruges til at tune systemet til denne satellit.

Først skal modtageren omstilles til en forudindstillet station, som transmitteres af den valgte satellit.

Tryk på tasten  på betjeningsdelen, indtil meldingen ”Manuel søgning” ses på displayet. 

Dataene gemmes i denne menu med OK-tasten! ”Gemt” ses et øjeblik. Dataene gemmes ikke med sat-tasten!

I begge tilfælde forlades den manuelle programmering og der springes til det overordnede menuniveau (”Ma-

nuel søgning”).

Niveau 1 Underniveau A Underniveau B

Manuel søgning 

Gå med   til underniveau A og 

vælg en mulighed. 

Information: 
Med SAT-tasten  et niveau 

tilbage

Med  og  vælges en mu-
lighed

Med  og  bearbejdes en 
mulighed

Elevation ”op/ned” 
Med  bearbejdes en mulighed

Hældning (visning af grad) 
Med  og  ændres data 

Med  tilbage til underniveau A

Azimut ”venstre/højre” 
Med  bearbejdes en mulighed

Drejning (visning af grad) 
Med  og  ændres data 

Med  tilbage til underniveau A

SKEW ”LNB grad” 
Med  bearbejdes en mulighed

LNB (visning af grad) 
Med  og  ændres data 

Med  tilbage til underniveau A

Lagring ”store <> exit” 
Med  gemmes indstillin-

gerne og der vendes tilbage til 

SAT-funktion (niveau 1)
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3. BETJENING AF SYSTEMET

3.7 Hovedmenu – adgang til indstillingerne

”Hovedmenuen” er et valgbart punkt i oversigtsmenuen. Der skiftes til indstillingsniveauet med et tryk på tasten 

 i valgpunktet ”Hovedmenu”.

3.8 Genstart af systemet

Softwaren i systemet kan ”gå ned” som på ethvert computerstyret system. Det kan skyldes eksterne påvirkninger, 

f.eks. stærk, elektro-magnetisk interferens eller tidligere ikke opdagede programmeringsfejl.

Hvis du mener, at dit Vision-system reagerer ukorrekt, eller hvis det slet ikke reagerer, anbefaler vi, at du genstar-

ter mikroprocessoren. Det kan ske på forskellige måder, uanset systemets tilstand.

•  Hvis der er let adgang til sikringen på betjeningsdelen, fjern da sikringen, og geninstaller den efter nogle 

sekunder.

•  RESET funktion: Du kan også resette Vision 3-styreboksen ved at trykke de fire taster ind på samme tid i ca. 

2 sekunder (sat-tasten, de to piletaster samt OK-tasten). 

Systemet udfører internt en ny opstart i disse tilfælde. 

Er systemet klappet ud, lukkes det først. Efter genstart befinder systemet sig i standby og kan genstartes som 

sædvanligt med tasten.

   OBS! Køretøjets tændte tændingsspænding over terminal 15 har første prioritet. Når tændingen er 
tændt eller motoren startet, kører antennen ind og kan kun anvendes igen, når der er slukket for tæn-
dingen.
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4. INDSTILLINGER GENERELT

4.1 Service INFO

Her finder du forskellige interessante, informationer vedrørende service.

• Serienummer

• V III-tunerinfo

• Antennetype

• Modelvariant

• FPGA-version

• Styreapparatets version

• Fejlnummer

4.2 Sprog

Valg af sprog for de tekster, der ses på styreapparatet.

4.3 Lysdæmper

Ændring af baggrundsbelysningens lysstyrke: 

Displayets baggrundsbelysning kan tilpasses dine personlige lysstyrke-ønsker inden for et bestemt område, MIN 

/ MAX. Belysningen slås fra igen efter ca. 1,5 minut for at spare strøm. 

Baggrundsbelysningen tændes hver gang, der trykkes på en tast eller udvides i en fast periode.

4.4 Modtager kontrol

Adgang via niveau 1 ”Hovedmenu”  og  og  ”Indstillinger”  

Modtager kontrol: Ekstra indstillinger til systemets styring via modtageren kan konfigureres i dette menupunkt. 

Med modusvalget (mode) kan du fastlægge, om og hvordan systemet skal startes af modtageren.
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4. INDSTILLINGER GENERELT

MODE 1 ”AUTO FRA” (FABRIKSINDSTILLING)

•  Anbefales, hvis modtageren aldrig slår LNB-spændingen fra eller der ikke ønskes en antennestyring med 

modtageren!

• Systemet kan kun tændes og slukkes med sat-tasten på styreapparatet.

MODE 2 ”AUTO STBY”

•  Anbefales, hvis LNB-spændingen slås fra, mens modtageren er i standby! 

•  Systemet kan kun tændes og slukkes med satellitmodtageren samt med sat-tasten på styreapparatet.

•  Modtager tilsluttes: Initialiseringen af modtageren kan vare op til 1 minut alt efter model. Først derefter kører 

systemet ud og søger den ønskede satellit. 

• Modtager slås fra: Systemet kører ind og skifter til standby.

MODE 3 ”AUTO SLEEP”

• Anbefales, hvis LNB-spændingen slås fra, mens modtageren er i standby!

•  Systemet kan kun tændes og slukkes med satellitmodtageren samt med sat-tasten på styreapparatet.

•  Modtager tilsluttes. Var systemet kørt ind, kører det herefter ud og søger den ønskede satellit. Var systemet 

allerede kørt ud, forbliver det i dets position. Modtages der intet signal i denne position, søger systemet efter 

den ønskede satellit.

•  Modtager slås fra: Systemet skifter til standby, antennen forbliver dog i den aktuelle position (sleep).

• I modus ”Auto sleep” kan systemet kun køres ind med et tryk på sat-tasten på styreapparatet.
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5. AUTOMATISK SATELLITSKIFT

5.1 Automatisk satellitskift via DiSEqC™*

I de fleste tilfælde justeres dit automatiske satellitmodtageanlægget kun ind på en bestemt satellit. Dit anlæg 

kan naturligvis også modtage en lang række flere satellitter, så du afhængigt af udvalget kan få fx hollandske, 

schweiziske, franske, spanske programmer eller programmer fra andre lande. Satellitten kan efter behov og til 

hver en tid vælges manuelt via betjeningsmenuen.

Derudover er dit satellitmodtageanlæg i stand til at skifte automatisk til en anden satellit, når der skiftes pro-

gram. Det er fx nødvendigt i lande, hvor programmer er placeret på forskellige satellitter. Brug af det automatiske 

satellitskift kræver nogle indstillinger på dit tv-apparat eller din modtager og eventuelt også på dit satellitmod-

tageanlæg. Hvis disse nødvendige indstillinger ikke er blevet gennemført eller ikke er blevet gennemført korrekt, 

vil det automatiske satellitskift ikke fungere, eller der køres ind på en forkert og dermed ubrugelig satellit. Det 

automatiske satellitskift kan gennemføres ved hjælp af DiSEqC™ (slukket fra fabrikkens side).

For at undgå problemer og funktionsfejl er funktionen ”automatisk satellitskift” ikke aktiveret fra fabrikkens side 

på dit Oyster/Cytrac/Caro VISION satellitmodtageanlæg! Hvis du vil benytte denne funktion, kan du til hver en 

tid aktivere den via menusystemet, du skal dog i så fald altid foretage de nødvendige korrekte indstillinger på dit 

tv-apparat eller modtageren og evt. også på satellitmodtageanlægget!

5.2 Indstillinger på Vision-styreenheden

For at kunne bruge det automatiske satellitskift ved hjælp af DiSEqC™-mulighederne på dit tv-apparat/din mod-

tager skal du først aktivere funktionen DiSEqC™ i dit antenneanlægs menusystem. Se også side 9, Betjening af 

anlægget.

5.3 Tænd DiSEqC™ på tv’et

De nødvendige indstillinger befinder sig som regel på tv-apparatet/modtageren under et menupunkt med navnet 

DiSEqC™ eller en tilsvarende betegnelse. Læs om de nødvendige detaljer i den forbindelse i vejledningen til dit 

tv-apparat/din modtager eller henvend dig til din forhandler.

I DiSEqC™-indstillingerne bør du have mulighed for at vælge mellem 1.0, 1.1 og 1.2. Vi anbefaler dig at vælge 

DiSEqC™ 1.2. Derudover skal du tildele en entydig ID til hver satellit, sådan som det også allerede er gemt i 

Vision III styreboksen. Disse ID’er skal være identiske i tv-indstillingerne og i Vision III styreboksen (se tabellen 

på næste side).

Hvis disse indstillinger ikke er mulige i dit tv-apparat, bedes du ligeledes kontakte din forhandler.
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5. AUTOMATISK SATELLITSKIFT

Sat ID drejekontakt Satellitnavn 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™ er et indregistreret varemærke, der tilhører firmaet Eutelsat, 70, rue Balard, F-75502 Paris Cedex 15.  

www.eutelsat.com
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6.1 Modtagelse i praksis – indstilling af et satellitanlæg

For at indstille et satellitanlæg på en satellit skal man være opmærksom på tre indstillingsniveauer:

1. AZIMUT-VINKLEN (”KOMPASRETNING”)

Azimut-vinkel er betegnelsen for en antennes horisontale justering, der angiver vinklen mellem nord og anten-

nens sigteretning. Azimut-vinklen afhænger af modtagerens geografiske position og den valgte satellit. 

For eksempel har ASTRA 1 (orbital position 19,2° øst) en azimut på 173° i Berlin og på 143° i Sydspanien.

2. ELEVATIONSVINKEL (”HÆLDNINGSVINKEL”)

Elevationsvinklen er et udtryk for, hvor højt over horisonten satellitten står på himlen, og den afhænger ligeledes 

af modtagerens position og af den valgte satellit. I Mellemeuropa ligger den typisk mellem 25° til 35° og aftager, 

jo længere man kommer mod nord. 

3. SKEW-VINKEL (”POLARISATIONSVINKEL”)

For at opnå optimal modtagelse i randområderne i de sydvestlige og sydøstlige ferieområder, er det hensigts-

mæssigt at dreje LNB'en mod det pågældende verdenshjørne. På den måde udlignes den polarisationsvinkel, som 

opstår på grund af Jordens krumning.

Oyster® tilbyder et fakultativt ”SKEW”-udstyr med fuldautomatisk indstilling af LNB.

FORHINDRINGER FORAN ANTENNEN

10 meter 10 meter

9 
m

et
er

5,
3 

m
et

er

42°

Ved 42° elevation (Sydspanien): 
Et 9 meter højt træ på 10 meters 
afstand er ingen hindring for 
modtagelsen.

Ved 28° elevation (Nordtyskland): 
Et 5,3 meter højt træ på 10 meters 
afstand er ingen hindring for 
modtagelsen

28°

6. SERVICE
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6. SERVICE

6.2 Modtagelse i fjerne lande

INDSTILLING AF LNB’EN I FORSKELLIGE OMRÅDER:

Denne indstilling udføres automatisk på Oyster® Premium med fakultativt Skew-udstyr. I dette kapitel beskrives 

det, hvordan der foretages en LNB efterjustering for at optimere modtagelsen i randzonerne for tv-satellitters 

dækkeområder. LNB- eller antenneskrueforbindelsen løsnes og drejes et bestemt vinkelmål. Denne optimering er 

kun nødvendig i randzoner. Det anbefales at lade teknisk kyndige gennemføre dette arbejde. Alle satellitter, der 

udstråler et interessant program for mellemeuropæere, ”sigter” på Centraleuropa. Hvis modtageanlægget altså 

befinder sig uden for dette område, ser antennen "fra siden" mod satellitten. Denne effekt kaldes SKEW-vinkel 

eller og opstår især i lande/områder som f.eks. Portugal, Sydspanien, Marokko, Grækenland, Tyrkiet og i ekstrem 

grad på De Kanariske Øer. Modtageelektronikken kompenserer for det meste denne effekt uden at gøre noget, 

men i nogle tilfælde er det nødvendigt at "efterjustere" en smule med hånden. Denne "efterjustering" består i, at 

hhv. LNB (antennens modtagehoved) eller hele den flade antenne skal drejes et par grader.

CYTRAC® DX CARO®+ OYSTER®
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6. SERVICE

FOR OYSTER®:

For de efterfølgende tabeller og vinkeloplysninger skal følgende fastlægges: For at bestemme drejeretningen 

skal betragteren kigge ind i parabolen i samme retning som LNB’en, man skal altså stå foran antennen. De lange 

streger markerer 10° hver.

•  Drejninger MED URET er positive (+). Drejninger MOD URET er negative (-).

• Ved en drejning i ”+”-retning bevæges LNB-legemet FORNEDEN mod VENSTRE.

• Ved en drejning i ”-”-retning bevæges LNB-legemet FORNEDEN mod HØJRE.

FOR CARO®+/CYTRAC® DX:

For de efterfølgende tabeller og vinkeloplysninger skal følgende fastlægges: For at bestemme drejeretningen 

skal betragteren kigge i retning mod satellitten ligesom antennen, man skal altså stå bagved eller ved siden af 

antennen.

• Drejninger MED URET er negative (-).

• Drejninger MOD URET er positive (+).

• Ved en drejning i ”-”-retning bevæges antennen FORNEDEN mod VENSTRE.

• Ved en drejning i ”+”-retning bevæges antennen FORNEDEN mod HØJRE.
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6. SERVICE

Land Eutelsat  
5° vest

Thor 
0.8° vest

Astra 4 
4.8° øst

Hotbird 
13° øst

Astra 1 
19.2° øst

Astra 3 
23.5° øst

Astra 2 
28.2° øst

Tyskland, 

Østrig, 

Schweiz

-23° -16° -12° -6° 0° 4° 8°

Frankrig -15° -11° -5° 2° 7° 11° 14°

Benelux-lan-

dene
-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°

Sydspanien,  

Gibraltar
-8° -3° 5° 14° 20° 24° 28°

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

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

Tyrkiet, 

Ungarn,  

Hviderusland

-39° -36° -31° -26° -20° -15° -11°

De Kanariske 

Øer
12° 18° 26° 34° 39° 42° 44°

Marokko -8° -2° 6° 17° 23° 27° 31°

Italien, 

Sicilien
-27° -24° -17° -8° -2° 3° 8°

Kroatien -27° -24° -19° -11° -5° -1° 4

Tunesien, 

Libyen
-27° -22° -15° -4° 4° 9° 15°

Indstilling af LNB’en i forskellige områder:

Bemærk: Denne tabel indeholder kun vejledende værdier for SKEW-vinklen. Korrekturer under ca. 8° skal ikke 

ubetinget udføres, så længe modtagelsen er i orden. "Finindstillingen" af SKEW-vinklen gør det ofte muligt 

at modtage satellitter i områder, der egentlig allerede ligger væsentligt uden for dækkeområdet. De egentlige 

dækkeområder for de enkelte satellitter findes under www.lyngsat.com eller under www.satcodx.com. Disse to 

websider indeholder helt generelle, interessante informationer om kanaludbuddet og rækkevidden for satellit-tv.
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6.3 Forstyrrelser

Stopfunktion

Antennens bevægelse skal til hver en tid kunne stoppes. Satellitsøgningen stoppes eller afbrydes med SAT-knap-

pen på betjeningsenheden, stop-knappen på Oyster tv’ets fjernbetjening eller power-knappen på FeatureBox’en 

(kun på Oyster V). Trykkes der på en af disse knapper, udføres styrekommandoerne ikke længere.

Nulstilling af stopfunktionen 

Denne stopfunktion ophæves med en ny bevægelseskommando, fx ved at trykke på start-knappen på Oys-

ter tv’ets fjernbetjening på Premium-anlæg, SAT-knappen på betjeningsenheden på Vision-anlæg eller pow-

er-knappen på FeatureBox’en (kun på Oyster V).

Fejlbeskrivelse Fejlafhjælpning

Der blev ikke modtaget et 
signal under søgningen efter 
en satellit.

Har du frit udsyn mod syd?
Er du i de indstillede satellitters modtageområde?
Blev du nødt til at ændre LNB‘ens SKEW-vinkel pga. din position?

Anlægget kører ikke korrekt ud 
eller ind.

Rager genstande ind i antennens bevægelsesområde?
Er forsyningsspændingen for lille (batteri svagt)?

Antennen reagerer ikke, når 
der tændes for den, eller den 
reagerer ikke på kommandoer.

Fungerer sikringen?
Er alle kabler sat rigtigt i?

6. SERVICE
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6. SERVICE

6.4 Opdateringer af anlægget via USB-stik 

Anlægget skal være tilsluttet, og der skal være tilsluttet strøm (for at sikre dette kan anlægget evt. aktiveres med 

Sat-knappen og stoppes igen efter ca. 3 sek. med OK-knappen).

Tilslutning af USB-stik Beskrivelse

Forbind USB-stikket med adapteren, og sæt den i betjenings-
delen

Adapteren har et længere USB-stik end normalt, så den nemme-
re kan tilsluttes til en fastmonteret betjeningsdel.
Stik den ikke længere ind end vist her på billedet!

Annuller Start

USB-stikket aflæses, hvorpå der vises forespørgslen 

 Aktualisieren?

Efter et tryk på OK-knappen  starter en kontrol af anlægget, 
og programmeringsprocessen begynder.
I tilfælde af fejl (fx hvis anlægget ikke passer til opdateringen) 
vises en tilsvarende melding.

Hvis USB-stikket allerede er sat i, når der tændes for betjeningsdelen, startes der først en anden kontrol, og 

der vises evt. no UF-file.

Meldingen forsvinder i så fald efter ca. 5 sek., og der fortsættes som normalt.
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6. SERVICE

Programmeringsprocedure Beskrivelse

Først beskrives programhukommelsen (Flash).

Derefter konfigurationshukommelsen (NVM).

Efter slut-meldingen udfører anlægget og betjeningsdelen en 

reset, og dermed er opdateringsprocessen afsluttet.

OBS: Fjern under ingen omstændigheder stikket og afbryd ikke strømforbindelsen til anlægget 
under programmeringen!!!

 
SUPPLERENDE INFORMATIONER 

•  De aktuelle data for USB-stikket kan downloades på ”http://ten-haaft.com/rmc/updates/”.

• Den downloadede zip-fil skal dekomprimeres på stikket. Alle filer bør ligge i stikkets overordnede mappe.

•  Der kan ligge data for flere anlægstyper i zip-filen eller på USB-stikket. Betjeningsdelens opdateringsfunktion 

søger så selv den passende version.

•  På kortene findes der en speciel variant af EVI-filen. Dermed bevares de individuelle brugerindstillinger på 

anlægget.

• Så længe programmeringen ikke er aktiv, kan USB-stikket til hver en tid fjernes.
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7. TILLÆG

7.1 AUX-relæ – ekstra omskifterkontakt til TV

Vision III’s styreenhed har en omskifterkontakt, som tænder eller slukker for TV’ets strømforsyning.

Denne omskifterkontakt er altid lukket, når Vision-anlægget er i drift og åbnes, hvis anlægget er slukket (standby 

eller sleep).

Dermed er tv’et altid slået fra strømforsyningen, når Vision-anlægget ikke er i drift, hvorved der spares på stand-

by-energien.

OBS:

•  Omskifterkontakten er ingen strømkilde! TV’ets strømforsyning skal altid udlægges med et separat kabel. Der 

må ikke ”trækkes” strøm fra Vision-anlægget (overhold ubetinget monteringsvejledningen!)

•  Nogle tv-apparater er udstyret med en integreret satellitmodtager. Er denne modtager konfigureret til anten-

nestyring med LNB-spændingen (se modtagerkontrol modus 2 eller modus 3), bør dette apparat ikke tilsluttes 

til omskifterkontakten.

Eksempel på tilslutning:

Batteri

Vision III 

styrenheten

TV
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7. TILLÆG

7.2 Overensstemmelseserklæring
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7.3 Henvisninger vedr. miljøbeskyttelse

Tysk forordning om udrangerede køretøjer (”Altfahrzeugverordnung”)

Antennesystemet er certificeret og beregnet som tilbehør til brug på motorkøretøjer. Bortskaffelsen kan gennem-

føres sammen med motorkøretøjet iht. forordningen om udrangerede køretøjer (europæisk direktiv om udrange-

rede køretøjer, 2000/53/EF; for Tyskland: ”Altfahrzeugverordnung”). Antennesystemet indeholder ingen stoffer, 

der er miljøskadelige iht. direktivet.

Vi ønsker dig god fornøjelse med dit satellitanlæg

Teamet fra ten Haaft

7. TILLÆG
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