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Formålsmessig bruk 
 

Formålsmessig bruk av dette produktet er fast montering på 
bobiler eller campingvogner (caravans) med en høyeste hastighet 
på ikke over 130 km/t. Når kjøretøyet er parkert er produktet i 
stand til å rette den monterte parabolantennen selvvirkene mot en 
vanlig, geostasjonær, direkte strålende fjernsynssatellitt for 
Europa. Strømforsyningen må skje fra et bilstrømnett i samsvar 
med standard med en merkespenning på 12V/24V. 

En annen bruk enn den som er fastlagt er ikke tillatt. 

 
 Vennligst også følg disse forskriftene fra produsenten: 

• En endring av det totale apparatet ved å fjerne enkelte 
komponenter eller å føye til andre komponenter er ikke tillatt. 

• Bruk av andre parabolspeil eller LNBer enn den opprinnelig 
monterte delen er ikke tillatt. 

• Monteringen må gjennomføres av tilstrekkelig kvalifisert personell. 

• Relevante, anerkjente direktiver fra bilindustrien kan følges og 
overholdes. 

• Montering er kun tillatt på harde kjøretøytak med tilstrekkelig 
fasthet og egen stabilitet. 

• Produktet trenger ikke noe regelmessig vedlikehold. Husene må 
ikke åpnes. Overlat alltid inspeksjonsarbeider til en kvalifisert 
fagmann. 

• Hvis det finnes uklarheter eller problemer skal du henvende deg til 
produsenten eller et verksted som er godkjent av produsenten. 
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Innledning 
 
Denne veiledningen beskriver funksjon og betjening av det automatiske 
parabolanlegget Oyster Vision II. Anvisninger som gjelder monteringen 
finner du i den vedlagte monteringsveiledningen. En feilfri og 
driftssikker funksjon kan kun garanteres når denne veiledningen blir fulgt 
både når det gjelder montering og drift. 
 
Din Oyster Vision II er et intelligent mottakssystem for parabolfjernsyn, 
som er i stand til å rette seg automatisk mot en forhåndsinnstilt satellitt, 
så lenge mottakssystemet befinner seg innenfor rekkevidden til denne 
bestemte satellitten. 
 
Pass alltid på at du har „Fritt utsyn mot sør“. Sett fra Europa står 
alle satellitter omtrent i sør. Når den direkte linjen til satellitten er 
blokkert av hindere (fjell, åser, trær osv.), kan anlegget ikke 
innrettes automatisk, fjernsynsmottak er heller ikke mulig. 
 
 
På de første sidene i denne veiledningen finner du anvisninger om 
betjening av de generelle funksjonene på Oyster Vision, deretter blir 
innstillingsmulighetene forklart. De siste sidene i veiledningen inneholder 
forskjellige tekniske detaljer på Oyster Vision. 
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De første skrittene 
 
For montering og første oppstart og for den nødvendige leggingen av 
kabler for Oyster Vision har vi satt opp en separat veiledning, 
monteringsveiledningen. Alle skritt fra utpakning over montering og 
tilkobling til du kobler inn første gang samt forskjellige grunninnstillinger 
er forklart der. Når du har arbeidet deg nøye gjennom alle punktene i 
monteringsveiledningen, har du en fullt funksjonsdyktig Oyster Vision til 
disposisjon. 
 
Hele betjeningen skjer over betjeningsdelen.  
 

Vision

 
 
Denne betjeningsdelen kan du plassere på et sted etter ditt valg, men du 
skal ta hensyn til at denne delen ikke er vanntett. Eventuelt må du ta 
beskyttelsesfolien av displayet. 
 
I displayfeltet på betjeningsdelen får du diverse opplysninger om 
anleggets aktuelle driftstilstand. For å kunne lese disse opplysningene 
anbefales det å plassere betjeningsdelen på et tilgjengelig sted. Displayet 
har lys slik at også kan leses uten problemer når det er montert på et 
mørkt sted. 
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For å bevare driftssikkerheten skal du bare koble ut betjeningsdelen når 
Oyster Vision befinner seg i hviletilstand. Dette ser du ved at det ikke 
vises noen tekst på displayet. 
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Innkobling / utkobling 
 

Betjeningen av Oyster Vision er meget enkel. Trykk bare på knappen  
og Oyster Vision er allerede i drift.  
Du må imidlertid ikke glemme å koble inn parabolmottakeren (mottaker) 
og fjernsynsapparatet / flatskjermen. Oyster Vision funksjonerer helt 
uavhengig av fjernsynsapparat og mottaker, men hvis disse apparatene er 
utkoblet, er mottak av fjernsyn eller radio selvfølgelig ikke mulig.  
 
Etter innkobling retter speilet seg opp og inntar først posisjonen for den 
siste satellitten som ble funnet. Hvis bilen i mellomtiden ble flyttet, 
registrerer ikke anlegget noen signaler og det begynner med det 
helautomatiske satellittsøket.  
 
For valg (grunninnstilling) av den ønskete satellitten skal du følge kapittel 
menypunkt „Innstillinger“ (se side 12). 
 
Hvis det ikke vises noe bilde etter at anlegget er foldet ut og anlegget 
ikke går over til automatisk søk, ble det brukt i manuell modus før du 
koblet det ut siste gang. Se da kapittel „Automatisk søk“ og „Manuelt 
søk“ (se sider 8 & 9). 
 

For å koble ut anlegget trykker du en gang til på knappen , slik at 
Oyster Vision straks legges sammen og så går over til hviletilstand. 
 
Når du vil stanse anleggets bevegelse mens det søker, trykker du ganske 
enkelt på knappen  og antennen blir straks stående.   
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Oversiktsmenyen 
Alltid når Oyster Vision er aktivert og ikke akkurat gjennomfører noen 
spesiell aksjon, som for eksempel rettes opp eller legges sammen, 
automatisk søk eller satellittveksel, har du direkte tilgang til 
oversiktsmenyen, herfra kan du utløse alle aksjoner eller gå videre til 
hovedmenyen. 
 
Med knappene og  kan du navigere i denne oversiktsmenyen, med 

aktiverer du de enkelte funksjonene. 
 

 
  Sat-drift    

Anlegget er i normal drift. Trykk eller  for å 
bla gjennom de forskjellige menypunktene. 

 

Automat. søk 
 

Automatisk søk (se side 8). 
 

Manuelt søk 
 

Manuelt søk (se side 9). 
 

Sat-veksel 
 

Satellitt-veksel (se side 10). 
 

Innstillinger Knappen henter opp menypunktet 
„Innstillinger“.  
(Se side  12). 
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Automatisk søk 

Etter at du har koblet inn anlegget med knappen  kjører antennen ut 
og retter seg først mot den posisjonen der en satellitt sist ble mottatt. 
Hvis det ikke blir mottatt noen satellitt her, begynner anlegget 
automatisk det helautomatiske søket etter den forhåndsinnstilte 
satellitten (i leveringstilstand ASTRA 1). Hvordan du endrer denne 
innstillingen ser du i kapittel menypunkt „Innstillinger“ på side 12.  
Når satellitten er funnet, stanser søket og fjernsynsbildet blir vist. Hvis 
det ikke blir vist noe fjernsynsbilde selv etter et langt søk (flere minutter), 
befinner du deg sannsynligvis i et område der den forhåndsinnstilte 
satellitten ikke blir tatt inn eller det er et hinder i anleggets 
mottaksretning. I dette tilfellet vises meldingen „ikke funnet?.“ i displayet 
på kontrollapparatet. Du bør da velge en annen satellitt eller forsikre deg 
om at mottaket ikke blir forstyrret av et hinder, eventuelt må du skifte 
standplass. 
Det helautomatiske søket går alltid ut fra at bilen står helt vannrett. Hvis 
dette ikke er tilfellet, må du eventuelt regne med lengre søketider. 
Når anlegget allerede er kjørt helt ut kan det helautomatiske søket startes 
på nytt på denne måten: 
 
- Trykk knappen  flere ganger til displayet viser „Automat. søk“ 

- Trykk knappen  
 
Hvis mottakeren ikke er koblet inn på slutten av det automatiske søket, 
vises en tilsvarende melding på displayet. 
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Manuelt søk 
Det manuelle søket brukes fortrinnsvist til fininnstilling av en funnet 
satellitt ved vanskelige mottaksforhold. Når du vil ta inn en ny satellitt, 
som ennå ikke er lagret som søkesatellitt i kontrollapparatet, kan denne 
også innstilles med manuelt søk. 
 
Sett først mottakeren på en forhåndsprogrammert programplass som blir 
sendt fra den ønskete satellitten.  

På kontrollapparatet trykker du knappen  flere ganger, til displayet 
viser „Manuelt søk“. Etter at du har trykket på knappen  kan du 
endre antenneposisjonen skrittvist med pilknappene. Til å begynne med 
er innstillingen av dreievinkelen fastlagt. Du kan koble frem og tilbake 
mellom dreievinkel og hellingsvinkel ved å trykke og holde på knappen 

 og samtidig trykke på en av pilknappene. 
Innrett anlegget i de to bevegelsesaksene på det sterkest mulige signalet 
med pilknappene. 
 
Etter at du har innstilt antennen på best mulig mottak kan du lagre 
posisjonen for denne standplassen ved å trykke på knappen  en gang 
til. 
Når anlegget kobles inn senere blir antennen da først kjørt til den lagrete 
posisjonen. Selv om det ikke ta inn noen satellittsignaler i denne 
posisjonen, blir Automatisk søk ikke startet når du tidligere har lagret en 
posisjon som det ble kjørt til manuelt. Hvis du ønsker dette starter du 
Automatisk søk over menyen (se også side 8). 

Hvis „Manuelt søk“ blir avbrutt med knappen , blir den aktuelle 
posisjonen ikke lagret. Anlegget går da tilbake til utgangsposisjonen. 
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Satellitt-veksel 
Prinsipielt kan en satellittveksel også skje ved at en annen satellitt blir 
tastet inn i menypunktet „Søkesatellitt“ og etterfølgende valg av 
helautomatisk søk. For å svinge raskt og komfortabelt til en annen 
satelitt ble imidlertid en såkalt „rask satellitt-veksel“ satt inn i tillegg til 
DiseqC systemet. Her kan man på kortest mulig tid gå til fire 
forhåndsinnstilte satellitter. Satellittvekslingen funksjonerer bare 
tilfredsstillende når de innstilte satellittene virkelig kan mottas der du 
oppholder deg. 
 
Forhåndsinnstilling : 
Hent opp menypunktet „SAT-posisjon“  og legg den tilsvarende 
satellitten på denne posisjonen (se side 17). Hvis du ikke belegger alle 4 
mulige posisjoner, beholdes de satellittene som er fastlagt av fabrikken 
på resten av posisjonene. Forhåndsinnstillingen er da allerede avsluttet. 
Forlat nå innstillingsmenyen. 
 
Det er ganske enkelt å skifte til en annen satellitt: Bla videre i 
oversiktsmenyen ved å trykke flere ganger på knappen  , til displayet 
viser „SAT-veksel“. 
Trykk nå på knappen  og displayet viser den satellitten som for 
øyeblikket blir mottatt. Ved å trykke på knappene  eller  kan du nå 
gå gjennom de 4 forhåndsinnstilte satellittene.  
 
Tips: Hvis du ikke belegger alle fire mulige posisjoner, og du synes at de satellittene 
som er lagt inn fra fabrikken forstyrrer når du blar gjennom posisjonene, kan du også 
legge samme satellitt på flere posisjoner. Hvis du f.eks. bare vil veksle mellom Astra 
og Hotbird, legger du Astra på posisjon 1, Hotbird på posisjon 2, Astra igjen på 
posisjon 3 og Hotbird igjen på posisjon 4. . Når du blar gjennom med  eller  
vises da alltid bare vekselvist Astra eller Hotbird. 
 
Når den satellitten du ønsker står i displayet går du direkte dit ved å 
trykke på knappen . 
Displayet skifter deretter tilbake til modus „Sat-drift“. 
 



 

  

 
 11 
   

Denne SAT-vekslingen varer noen sekunder etter et helautomatisk søk. 
Hvis det ble kjørt flere ganger til en satellitt og det ikke siden ble startet 
noe helautomatisk søk, og bilen ikke ble flyttet,  går opprettingen 
vesentlig raskere. 
Etter at anlegget på nytt er blitt rettet opp og lagt sammen går det 
imidlertid igjen til den innstilte „Søkesatellitten“ (se side 13). 
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Menypunkt „Innstillinger“ 
Med dette menypunktet kan du endre de enkelte innstillingene på 
anlegget eller hente opp forskjellige funksjoner. For å komme til de 
forskjellige innstillingsmulighetene må du altså alltid først velge 
hovedmenyen. 
I oversiktsmenyen blar du ganske enkelt til punktet Innstillinger og 
trykker på knappen  for å aktivere menyen. 
 
Når anlegget er utkoblet er menyen ikke tilgjengelig. Du må altså først 
koble inn Oyster Vision før du kan bruke menyen.  
 
 
Menybetjening 
På alle menynivåer skjer betjeningen med pilknappene og . Med 
disse knappene velger du den ønskete undermenyen eller funksjonen 
eller innstillingspunktet. Når du trykker på knappen  aktiverer du det 
viste menypunktet. 
I innstillingspunktene kan du endre de viste verdiene med pilknappene 

og innenfor fastlagte grenser. Med knappen  overtar du 
innstillingsverdien og kommer tilbake til valgnivået. 

Når du velger menypunktet tilbake  og trykker knappen  kommer 
du ett nivå høyere i menytreet om gangen. 
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Menystruktur 
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Språk 
Valg av språk for tekstene på betjeningsdelen. 
 
Søkesatellitt 
Valg „Astra 1“, „HotBird“ m.fl. (Vedlegg Søkesatellitter, side 27). 
Velg den satellitten som for det første overfører ditt ønskeprogram og 
for det andre kan mottas i det området der du for øyeblikket oppholder 
deg. 
For programmer på tysk i Europa vil du som regel velge „Astra 1“. 
 
DiseqC/Sat-Pos 

Du kommer til dette menypunktet ved å trykke på   i DiseqC-
undermenyen, der innstillingene for satellittveksel og DiseqC systemet 
blir foretatt. (se side 10 og 18) 
 
Service info 
Her kan du hente opp forskjellige opplysninger som er av interesse for 
service. 
 
Min.Elevation 
Valg 8-30. 
Her legger du inn den minsteelevasjonen som antennen kan innta under 
satellittsøket. Dette skal ‚beskytte’ deler på bilen, som f.eks. takskinnen, 
en takluke eller et lufterør, mot antennen når den beveger seg. 
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Jo lavere satellittens elevasjon på himmelen er, desto lavere vil 
mottakerhodet (LNB) bevege seg over taket under satellittsøket. Hvis det 
er montert deler i dreieområdet, kan de kollidere med parabolantennen 
og forårsake skader på Oyster Vision eller de respektive delene. Ofte må 
anlegget monteres på steder der det er liten plass. Innstillingen 
Min.Elevation forhindrer nå at LNB synker under en bestemt verdi. Jo 
høyere det inntastete tallet er, desto høyere er den nedre grensen for 
LNB. Når du endrer denne verdien inntar LNB straks den tilsvarende 
posisjonen, dermed kan du se om dette er hensiktsmessig. 
I mottaksområdet for Oyster Vision oppnår satellitten Astra 1 aldri 
elevasjonsverdier som er mindre enn ca. 14°. For andre satellitter kan 
denne verdien være enda lavere.  
Forsiktig: Hvis du innstiller en verdi her som er for stor, kan den 
satellitten som du ønsker, særlig i de nordlige områdene i Europa, 
muligens ikke lenger tas inn! 
 
 
Armjustering 
Dette punktet brukes av service for å foreta mekaniske 
grunninnstillinger av anlegget. 
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Undermeny DiseqC: 

DiseqC: Monitor 
Du kan bruke denne funksjonen til å finne ut hvilke DiseqC 
kommandoer som mottakeren sender ut ved et programskifte og om den 
overhodet frembringer kommandoer i samsvar med standarden. Den 
hjelper deg altså med å programmere både mottakeren og Oyster Vision 
korrekt. 
En linje med tall og bokstaver blir vist. Først er bare det første tallet som 
står helt til venstre viktig. Alle andre opplysninger som står lenger til 
høyre representerer de overførte databytes og kan være til hjelp for en 
kvalifisert tekniker hvis det oppstår problemer med innstillingen. Du 
behøver ikke å bry deg mere om disse angivelsene. 
Tallet helt til venstre viser det posisjonsnummeret (satellittnummer) som 
mottakeren sendte ut sist. Ved en helautomatisk satellittveksel kjører 
Oyster Vision til dette posisjonsnummeret. 
 
 
DiseqC: På/Av 
Standard: Av 
DiseqC gjør det mulig å veksle satellitt helautomatisk, når du velger en 
annen satellitt på din DiseqC-kompatible mottaker ved programskifte. Se 
her også kapitlet om satellittveksel på side 10. 
Du skal bare aktivere DiseqC funksjonen når du ofte vil veksle mellom 
de enkelte satellittene og når din mottaker er DiseqC-kompatibel. 
Også når DiseqC funksjonen er aktivert (DiseqC: På), er den likevel bare 
aktiv når Oyster Vision befinner seg i „ventetilstand“. Dette ser du på 
Hovedmeny  eller  Sat-drift   i betjeningsdelen. Så lenge du befinner deg 
i menyen eller du har aktivert en spesiell funksjon blir DiseqC 
kommandoer ignorert. 
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Vennligst merk: Du må programmere både Oyster Vision og 
mottakeren din korrekt og overensstemmede for å kunne bruke 
DiseqC-funksjonene. 
Les om programmering i veiledningen for mottakeren. 
 
 
 
 
SAT-posisjon 
Tilordning av satellitter til „Posisjon 1“ til „Posisjon 4“. 
Du kan velge ialt 4 posisjoner (satellitter) med den normale SAT-
vekslingen eller DiseqC-satellittvekslingen. 
Til hver av de 4 posisjonen kan man tilordne en satellitt fra listen over 
søkesatellitter. 

Velg først „Posisjon 1“ og trykk på knappen . Med pilknappene kan 
du nå velge den satellitten som du vil ha på denne posisjonen. Du 
bekrefter valget med . 
Bruk samme fremgangsmåten for „Posisjon 2“ til „Posisjon 4“ som 
beskrevet for „Posisjon 1“ . 
 
For tyskspråklige områder anbefales det å legge Astra 1 på „Posisjon 1“ 
og Hotbird på „Posisjon 2“. Dette tilsvarer innstillingen fra fabrikken. 
 
 
Vennligst se også forklaringene i kapitlet „DiseqC-system“ på side 
18. 
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DiseqC-system1 
Hva er DiseqC? 
 
Med økende antall fjernsynssatellitter vokser ønsket om å motta 
programmer fra forskjellige satellitter. For å velge den ønskete satellitten 
ble bl.a. DISEqC-systemet utviklet, et omkoblingssignal som gjør det 
mulig for brukeren å motta flere satellitter med bare én mottaker med et 
enkelt valg av det tilsvarende fjernsynsprogrammet. Opprinnelig ble 
systemet bestemt bare for fast installerte anlegg i hus. De forskjellige 
mottakssystemene (parabolspeil) ble da forbundet med en såkalt 
DISEqC-dyktig multibryter (som helst skal være montert under 
hustaket), der også parabolmottakeren er tilkoblet. Ved å sende et 
tilsvarende DISEqC-signal fra mottakeren til multibryteren setter denne 
multibryteren programmene fra den valgte satellitten til disposisjon på 
mottakeren. DISEqC signalet er et standardisert signal som er tilgjengelig 
på nesten alle moderne digitale parabolmottakere (DVB-S mottaker). 
Oyster Vision bruker dette DISEqC-signalet til å gå helautomatisk til 
inntil fire forhåndsinnstilte satellitter. Den første konfigurasjonen av et 
DISEqC-system er relativt komplisert og er delvis en utfordring selv for 
tekniske kyndige. I tvilstilfeller bør systemet konfigureres av en erfaren 
fagmann. Systemet kan dessuten bare brukes på en tilfredsstillende måte 
når de innstilte satellittene virkelig kan tas inn der du oppholder deg. 
Hvis dette ikke er tilfellet, må du finne satellitten over innstillingen 
„Søkesatellitt“ (se side 14) og Automatisk søk (se side 8). 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Digital Satellite Equipment Control) er et registrert varemerke for satellittleverandøren EUTELSAT 
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Programmeringen: 
 
Forutsetning for en vellykket konfigurasjon er at det allerede er lagret 
programmer fra den ønskete satellitten på mottakeren.  Hvis ikke, må du 
først lagre disse senderne. Søk da den tilsvarende satellitten med Oyster 
Vision ved å velge den tilsvarende søkesatellitten (se side 14) og bruke 
Helautomatisk søk.  
Etter at du har funnet satellitten starter du programsøket på 
parabolmottakeren. Du finner flere opplysninger i veiledningen for 
parabolmottakeren. Deretter må en såkalt DISEqC posisjon tilordnes 
den tilsvarende satellitten i mottakeren. Denne prosedyren finner du 
også i bruksveiledningen for parabolmottakeren. 
 
Eksempel: Du vil kunne velge to satellitter over DISEqC.  Den første satellitten 
skal være Astra 1, den andre satellitten Eutelsat-Hotbird. Hvis programmene fra 
disse to satellittene ikke er lagret på din mottaker, må du gjennomføre et sendersøk 
etter at du har gått helautomatisk til den respektive satellitten. 
Etter at senderne fra satellitten er lagret på mottakeren, legges satellitten på en 
tilsvarende posisjon. 
I innstillingsmenyen for en vanlig mottaker kan dette f.eks. se slik ut: 
 

Satellitt 1                 ASTRA1             DISEqC: A 
Satellitt 2           HOTBIRD           DISEqC: B 
 

Etter at posisjonene er lagret forlater du innstillingsmenyen på 
mottakeren og velger et lagret program. 
Deretter kontrollerer du om systemet arbeider korrekt. Dette gjør du ved 
å velge menypunktet „DISEqC-monitor“ i din Oyster-Vision. (Se 
„Menystruktur“ side 13) 
Displayet viser nå en rekke forskjellige tall og bokstaver, for øyeblikket er 
imidlertid bare satellittposisjonen (det er tallet helt til venstre) av 
interesse.  
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Indikering i displayet på betjeningsdelen for Oyster Vision: 
 
                   
 
     Satellittposisjon „1“                        Satellittposisjon „2“ 
 
Etter at du nå har valgt et program på mottakeren, må 
posisjonsnummeret for den satellitten som er tilordnet dette programmet 
vises her. Dette er en av de viktigste forutsetningene for at systemet 
skal arbeide feilfritt! Hvis ikke kan du ikke fortsette med 
konfigurasjonen, fordi DISEqC da med sikkerhet ikke vil funksjonere. 
Mulig utbedring ved feilmelding finner du i feiltabellen på side 24. 
 
I vårt eksempel skal tallet 01 vises etter at vi har valgt et Astra program, fordi vi har 
lagt Astra på posisjon A (1). Når du kobler om til et Hotbird-program skal 02 
vises, fordi denne satellitten ble lagt på posisjon B (2). 
 
Når posisjonsindikatoren funksjonerer pålitelig, blir satellitten lagt på den 
tilsvarende satellittposisjonen i betjeningsdelen for Oyster Vision. Hent 
opp menypunktet „SAT-posisjon“ (se side 17). 
 
I vårt eksempel legger vi nå satellitten Astra 1 på posisjon 1, Eutelsat-Hotbird på 
posisjon 2. 
 
Etter at du har foretatt denne innstillingen, velger du punktet „DiseqC 
På/Av“ i betjeningsdelen for Oyster Vision (se side 16) og velger med 
knappen   DiseqC: På 
 
Programmeringen er hermed avsluttet. Forlat nå innstillingsmenyen. 
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Neste punkt er å søke en av de forhåndsprogrammerte satellittene med 
Automatisk søk (se side 8). Etter at du har funnet satellitten må, etter at 
et program fra en annen satellitt er valgt på mottakeren, anlegget rette 
seg inn på denne nevnte satellitten. Dette varer noen sekunder etter et 
helautomatisk søk. Hvis det ble kjørt flere ganger til en satellitt og det 
ikke ble startet noe helautomatisk søk i mellomtiden, og bilen ikke ble 
flyttet,  går opprettingen vesentlig raskere. 
 
Vennligst vær oppmerksom på at DISEqC kommandoer bare blir 
evaluert når Oyster Vision befinner seg i „Ventetilstand“. Dette ser 
du på betegnelsene Hovedmeny  eller  Sat-drift   i displayet. Hvis et 
eller annet menypunkt er valgt på displayet i betjeningsdelen, blir 
alle DISEqC kommandoer ignorert! 



 

  

 
 22 
   

Ny start av anlegget 
 
Som på hvert computerstyrt apparat kan også programvaren for Oyster 
Vision „crashe“. Dette kan forårsakes av ytre påvirkninger, som f.eks. 
sterke elektromagnetiske forstyrrelser eller også hittil ukjente 
programvarefeil. 
Hvis du mener at Oyster Vision reagerer feil eller overhodet ikke mer på 
din betjening, skal du starte mikroprosessoren på nytt. Dette kan du 
gjøre på forskjellige måter. 

- Hvis sikringen i kabelsettet er lett tilgjengelig, trekker du ut denne 
sikringen og setter den inn igjen etter noen sekunder.  

- Hvis sikringen ikke er tilgjengelig, trekker du ut Western-pluggen 
på høyre side av betjeningsdelen. Du må da trykke plastklipsen 
bakfra mot plugglegemet og så trekke pluggen ut av apparatet. 
Trykk nå de to knappene og  på betjeningsdelen, hold dem 
fast trykket og sett Western-pluggen inn igjen. Nå kan du slippe de 
to knappene igjen. 

I begge tilfeller gjennomfører Oyster Vision internt en ny start. Hvis 
anlegget er foldet ut, blir det først lagt sammen. Etter ny start er anlegget 

i hviletilstand og kan så som vanlig kobles inn igjen med knappen  
kobles inn igjen. 
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Feiltabell 
Under driften av den automatiske antenneenheten kan det oppstå 
forstyrrelser, når f.eks. antennens bevegelsesfrihet ikke er garantert 
(grener, snø osv.) 
Slike feil blir til dels registrert automatisk og vist på displayet på 
styreenheten 

 

Feilbeskrivelse Feilutbedring 
Under søk etter en 
satellitt ble det ikke 
mottatt noe signal. 

Har du fritt utsyn mot sør? 
Befinner du deg i mottaksområdet 
for den innstilte søkesatellitten? Må 
skew-vinkelen på LNB endres på 
grunn av standplassen (side 11)? 

Displayet viser „Y-
motor-feil“ eller „X-
motor-feil“ 

Rager gjenstander ut i antennens 
bevegelsesområde? Er 
strømspenningen for lav (batteriet 
svakt) ?  

  
Antennen reagerer ikke 
etter at den er koblet inn 
eller reagerer ikke på 
kommandoer. 

Er sikringen i orden? Er alle kabler 
stukket forskriftsmessig inn. 
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Feiltabell DiseqC 
 
Mulige feil Årsak og utbedring 
I menypunktet „DiseqC 
monitor“ endrer visningen seg 
ikke ved programskifte  eller 

 blir vist  

DISEqC funksjonen på 
mottakeren er ikke aktivert. 
Koble inn DISEqC funksjonen 
på mottakeren. (Se 
bruksveiledning for mottakeren) 

 
 
 
 
 
I menypunktet „DiseqC 
monitor“ viser displayet feil 
posisjonsnummer 
(satellittnummer) ved 
programskifte på mottakeren. 

Det finnes mottakere som ikke 
bare har standard-DISEqC, men 
også utvidete spesialfunksjoner. 
Disse må ikke aktiveres! 
I et slikt tilfelle må det f.eks. 
kontrolleres om mottakren står 
på DISEqC 1.0 eller 1.1 eller 1.2. 
Det finnes også DISEqC 2.xx 
signaler som kan tolkes feil av 
Oyster Vision.  
Kontroller innstillingen på 
parabolmottakeren. Aktiver den 
enkleste DISEqC funksjonen. 
(Se veiledning parabolmottaker) 
 

 
 
 
I menypunktet „DiseqC 
monitor“ blir verdiene vist riktig, 
men anlegget reagerer ikke ved 
skifte av program på 
parabolmottakeren 

Er DISEqC funksjonen på 
Oyster Vision overhodet aktivert? 
(DISEqC: På) 
 
Vises „Hovedmeny“ eller  
„Sat-drift“ på betjeningsdelen? 
Hvis et annet menypunkt er 
aktivt blir DISEqC kommandoer 
ignorert! 
 

 
 
 

Anlegget går til feil satellitt: 
1) Etter DISEqC konfigurasjon 
må et Helautomatisk søk 
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I menypunktet „DiseqC 
monitor“ blir verdiene vist riktig, 
anlegget beveger seg ved 
programskifte, men 
billedskjermen forblir sort. 
 
 

gjennomføres en gang 
2) Er posisjonenen i 
menypunktet „SAT-posisjon“ 
riktig innstilt? Tilordningen i 
Oyster Vision må være den 
samme som i mottakeren. 
3) Befinner du deg i et område 
der det kanskje ikke er mulig å ta 
inn den satellitten som du har 
valgt over DISEqC? 
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Sikkerhetshenvisninger 
 
For forskriftsmessig drift av Oyster Vision er det prinsipielt nødvendig at 
anlegget er korrekt koblet til tenningen i bilen (se Monteringsveiledning). 
Ved riktig montering går antennen innen kort tid av seg selv til 
hvilestilling og låser seg der når tenningen blir slått på. Hvis anlegget på 
grunn av en feil ikke kan legges helt eller delvis sammen, er du som fører 
av bilen ansvarlig for å kontrollere at antennen er lagt forskriftsmessig 
ned. 
 
Før du begynner å kjøre bilen må du, som fører av bilen, 
overbevise deg personlig ved å se ut på uteenheten om at antennen 
er fullstendig trukket inn. 
 
Du skal også være oppmerksom på at det i forskjellige land gjelder 
forskjellige lover om drift av elektriske og elektroniske apparater. Som 
bruker av et slikt anlegg er du selv ansvarlig for at de respektive 
forskriftene blir overholdt. 
 
Oyster Vision er av produsenten utelukkende godkjent for tilkobling til 
vanlige blybatterier med en merkespenning på 12 /24Volt med en 
nominell effekt på minst 50Ah.  Produsenten overtar intet ansvar for 
direkte eller indirekte skader eller følgeskader på selve anlegget, på 
batterisystemer, biler eller andre verdigjenstander som oppstår på grunn 
av tilkobling til uegnede batterisystemer eller på grunn av monteringsfeil 
eller feil kabellegging. 
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Vedlegg Søkesatellitter 
Disse satellittene er forhåndsprogrammert for direkte søk i din Oyster 
Vision. Valget foretas i hovedmenyen under Hovedmeny  Innst.SAT 

 Søkesatellitt (se side 14). 
 
ASTRA 1 
Satellitt nr. 1 for det tyskspråklige området. Alle tyskspråklige 
fjernsynsprogrammer, private og offentlig-rettslige og alle tredje programmer 
med radioprogrammer. 
Dessverre ingen eller bare innskrenket mottak i Tyrkia, i den østlige delen av 
Middelhavet og i Øst-Europa. Med en 85er antenne er som regel mottak til 
og med mulig på Kanariøyene, i Marokko og selv i Hellas. Sammenlignet med 
de gamle analoge programmene rekker den digitale belysningssonen betydelig 
lenger. 
 
ASTRA 2 
Dekker primært det engelskspråklige området i Europa. Her kan du finne de 
kjente engelskspråklige nyhetssendingene. Belysningssonen er enda større 
enn for Astra 1. Imidlertid er mottaksområdet delt inn i en nordlig og en 
sørlig sone. Kun i Mellomeuropa er alle programmene tilgjengelige. De 
programmene fra BBC som sendes ukodet kan imidlertid kun mottas sikkert i 
Storbritannia og Irland, Frankrike, Benelux og i Vest-Tyskland. 
 
HOTBIRD (også kalt „Eutelsat Hotbird“) 
Som Astra er også Hotbird et helt satellittsystem, ikke bare en enkelt satellitt. 
Hotbird dekker virkelig hele Europa – men med svakere signaler enn Astra. I 
Tyrkia og den østlige delen av Middelhavet og i Nord-Afrika er Hotbird den 
enkleste muligheten for å ta inn tyske sendere. 
 
THOR 
Dekker det nordeuroeiske området, både når det gjelder programtilbud og 
belysningssone. Nesten alle programmene på Thor er imidlertid kryptert. 
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SIRIUS 
Forsyner som Thor primært Skandinavia. En liten del av programmene kan 
imidlertid mottas i nesten hele Europa. 
 
ATLANTIC BIRD 3 
Forsyner primært Frankrike og Benelux, men kan mottas uten problemer 
over hele Europa alt etter transponder. Sender noen franske programmer 
digitalt og ukryptert. 
 
ATLANTIC BIRD 2 
Blir primært brukt for Internettjenester, men sender også noen normale 
fjernsynsprogrammer. 
 
ATLANTIC BIRD 1 
Sender forskjellige typer kanaler og digitale tjenester. 
 
HISPASAT 
Dekker særlig den Iberiske halvøya og Kanariøyene. Programtilbudet er 
tilpasset det spanske området. 
 
EUTELSAT W3A 
Satellitten med det totalt største mottaksområdet. I tillegg til hele Europa blir 
også Midtøsten belyst. Imidlertid er signalene totalt tydelig svakere enn for de 
andre satellittene, slik at bruken av en 85cm antenne prinsipielt anbefales. 
 
HELLAS SAT 2 
Forsyner hele Europa og den østlige delen av Middelhavet. Programtilbudet 
er stort sett på gresk, men man finner også programmer på engelsk. 
 
ASTRA 3 
Tidligere kjent som DFS-Kopernikus. Blir mest brukt for mating til det tyske 
kabelfjernsynet, men her finnes også en tsjekkisk og en slovakisk 
programpakke. 
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Mottak i fjerne land 
Ved bruk av moderne digital teknikk blir ofte det området der en 
bestemt satellitt kan mottas betydelig større. 
Imidlertid ‚sikter‘ alle satellitter som sender et program som er av 
interesse for mellomeuropeere mot Mellomeuropa. Når altså 
mottakeranlegget befinner seg utenfor dette området, ser antennen mot 
satellitten ‚fra siden‘. Denne effekten kalles „Skew-vinkel“ eller 
„polarisasjonsvinkel“ og oppstår særlig i områder som Portugal, Sør-
Spania, Marokko, Hellas, Tyrkia og helt ekstremt på Kanariøyene. 
Mottakselektronikken kompenserer denne effekten uten videre aksjoner, 
men i mange tilfeller må man hjelpe litt til. Denne ‚hjelpen‘ består i at 
LNB (mottakerhodet på antennen) må dreies noen grader.  
 
Innstilling av antennen i forskjellige områder  
(Skew-vinkel korreksjon, ca. verdier) 

           Astra I         Hotbird 

Sør-Spania  
Portugal   
Marokko, Gibraltar  
Kanariøyene   
Hellas    
Tyrkia, Vest-Russland  
Andre områder   

         +15°              
         +25° 
         +20° 
         +35° 
         -12° 
         -15° 
             0°   

        +10°      
        +15°  
        +10° 
        +25° 
        - 20° 
        - 17° 
            0° 

Positive gradtall blir sett fra LNB dreiet MED URVISEREN i speilet, 
negative gradtall MOT URVISEREN.  
Korreksjoner under 15° må ikke nødvendigvis gjennomføres, så lenge 
mottaksforholdene er gode. 
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Opplysninger om miljøvern 
 

 

Når dette produktet er oppbrukt må det ikke 
deponeres med vanlig husholdningsavfall, men 
det må innleveres til et innsamlingssted for 
resirkulering av elektriske og elektroniske 
apparater. Symbolet på produktet, 
bruksveiledningen og emballasjen henviser til 
dette. 
 
 

 
Materialene kan gjenvinnes i henhold til merkingen. Med gjenvinning, 
gjenbruk av materialene eller andre former for gjenbruk av brukte 
apparater yter du et viktig bidrag til vern av miljøet. 
 
Vennligst spør hos kommunen om hvor deponeringsstedet er. 
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Kontakt & service 
 
 
Hvis du har spørsmål om betjening av Oyster Vision kan du ringe til oss 
under: 
 
Telefon: +49 – 72 37 / 48 55 – 0 
 
Vi står til disposisjon for deg  
mandag – fredag   kl. 07:30 – 17:30  

 
 
 
 
Vi ønsker deg mye glede av din Oyster Vision. 
 
ten Haaft GmbH 
 
www.ten-haaft.de    
E-post: info@ten-haaft.de 
 
 


