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1. GENERELT

1.1 Innledning

Denne veiledningen beskriver funksjon og betjening av det automatiske parabolanlegget. Monteringsanvisninger 

finnes i monteringsveiledningen som også følger med og er del av bruksanvisningen.

Det kan kun garanteres en feilfri og driftssikker funksjon, dersom du følger disse veiledningene under montering 

og drift. 

Ditt automatiske parabolanlegg er et intelligent mottakssystem for satellittfjernsyn som er i stand til automatisk 

å justeres inn mot en forhåndsinnstilt satellitt, så lenge mottakssystemet befinner seg innenfor rekkevidden til 

denne satellitten.

Husk alltid “Fri sikt mot sør”. Alle satellitter er plassert omtrent i sør sett fra Europa. 

Hvis den direkte linjen mot satellitten er brutt på grunn av hindringer (hus, fjell, trær osv.) som er i veien, er 

hverken automatisk justering eller TV-mottak mulig. (se også 6.1: «Mottakspraksis – justering av parabolanlegget», 

side 19).

De første sidene i denne veiledningen inneholder henvisninger om betjening av anleggets generelle funksjoner. 

Deretter følger en forklaring av innstillingsmulighetene. 

Forsikre deg om at det ikke finnes noen hindringer (for eksempel grener eller garasjeporter) i veien før antennen 

rettes opp og anlegget kobles til.

1.2 Leveringsomfang

Betjeningsdel; styreenhet; uteenhet med antenne – valgfri med SKEW-dreieenhet for optimalisering av mottaket

1.3 Formålsbestemt bruk

Dette produktet er tiltenkt fast montering på bobiler eller campingvogner med en maksimalt tillatt hastighet 

på 130 km/t.

Produktet brukes til å justere en innebygget antenne på et parkert kjøretøy fast og automatisk inn mot en av de 

geostasjonære, direkte strålende fjernsynssatellittene som er vanlige for Europa.

Spenningsforsyningen må skje fra bilens standard elsystem med en nominell spenning på 12 V / 24 V DC. Under 

installasjon i campingvogner skal det ikke brukes omformere til strømforsyningen. En annen bruk utenom den 

som er angitt, er ikke tillatt.

Hvis enheten kobles til spenningsforsyningen om bord, skal kjøretøyet sikres tilstrekkelig.

I henhold til produsenten skal parabolanlegget kobles til bilens vanlige elsystem med en nominell spenning på 

12 V / 24 V DC.
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1. GENERELT

Produsenten tar ikke ansvar for direkte eller indirekte skader eller følgeskader på selve anlegget, på batte-

risystemer, kjøretøy eller andre gjenstander som kan oppstå på grunn av montasjefeil eller feil under kabellegging.

Husk følgende produsentforskrifter:

•  Montering er kun tillatt på harde biltak med tilstrekkelig fasthet og egenstabilitet. Gjeldende, godkjente 

retningslinjer fra bilbransjen skal følges og oppfylles.

•  Produktet trenger ikke regelmessig vedlikehold. Husene må ikke åpnes. Kontrollarbeid skal alltid utføres av 

en kvalifisert fagmann.

•  Unngå å vaske bobilen/campingvognen med parabolanlegg i et børstevaskeanlegg, vaskehall eller med høy-

trykksvask.

•  Det er ikke tillatt å forandre på selve apparatet ved å fjerne enkelte komponenter eller tilføye andre kompo-

nenter. Bruk av andre parabolspeil eller LNB-er enn originaldelene, er ikke tillatt.

•  Monteringen skal gjennomføres av tilstrekkelig kvalifisert personale ved å følge vedlagt monteringsveiledning 

nøye, som er del av denne bruksanvisningen. Ved uklarheter eller problemer, vennligst kontakt produsenten 

eller autorisert servicested.

  Trekk anlegget inn ved storm (75–80 km/t; 8 beaufort).

   Ved transport bakover / rygging >30 km/t, spesielt ved lasting på lastebil eller tog, skal antennen sikres mot 

utilsiktet oppreising ved hjelp av egnete tiltak (se også 1.4 “Sikkerhetshenvisninger”, side 5).
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1. GENERELT

1.4 Sikkerhetshenvisninger

   For riktig drift av parabolanlegget er det alltid nødvendig å koble anlegget korrekt til tenningen i bilen (se 

monteringsveiledningen).

Når anlegget er korrekt montert og tenningen slås på, trekkes antennen automatisk inn i hvileposisjonen og låses 

i løpet av kort tid. Hvis anlegget ikke eller ikke fullstendig kan trekkes inn på grunn av en feil, er det din plikt som 

fører av bilen å kontrollere og sørge for at antennen er korrekt og fullstendig lagt ned hver gang før turen starter.

Tenning / klemme 15
skal tilkobles

 for automatisk inntrekking av antennen 
ved bilstart

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

    I henhold til veitrafikkloven skal føreren før hver kjøretur kontrollere at bilen er i trafikksikker stand. I den 

forbindelse skal det tas en visuell kontroll av uteenheten, for å se om antennen er fullstendig trukket inn.

Vær også oppmerksom på at ulike forskrifter for drift av elektriske og elektroniske apparater gjelder i ulike land. 

Som bruker av denne type anlegg er du selv ansvarlig for at respektive forskrifter overholdes.

STOPPFUNKSJON VIA BETJENINGSDEL OG FRAKOBLING AV DRIFTSSPENNINGEN UNDER VEDLIKEHOLDSAR-
BEID

Utvalgsknappen   på betjeningsdelen stanser bevegelsen av antennen. I stoppmodus utføres det ikke lenger 

mottaker DiSEqC™- eller kontrollkommandoer. 

Stoppfunksjonen oppheves ved å bla   på betjeningsdelen til menypunktet “Automatisk søk” og ved å trykke 

utvalgsknappen på nytt  eller ved å trykke på/av-knappen . Dette fører til at antennen trekkes inn. Under 

vedlikeholdsarbeid på antenneanlegget må driftsspenningen til hele anlegget frakobles. 

Når anlegget har blitt koblet til strømnettet igjen, trykk på på/av-knappen . «Aktiver» vises i betjeningsdelen. 

Bekreft med . Antennen trekkes ut.
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2. BETJENINGSELEMENTER

2.1 Første trinn

Hele betjeningen skjer via denne betjeningsdelen. 

Vision

På/av

Denne betjeningsdelen kan du feste på et vilkårlig sted, men husk på at den ikke er vanntett. Muligens må du 

fjerne beskyttelsesfilmen fra displayet. 

På displayfeltet til betjeningsdelen får du diverse informasjon om anleggets aktuelle driftstilstand. For å kunne 

avlese denne informasjonen, anbefales det å plassere betjeningsdelen på et tilgjengelig sted.

Displayet er belyst og kan derfor avleses og monteres uten problemer på et mørkt sted.

Av driftssikkerhetsmessige årsaker bør betjeningsdelen kun dras ut mens uteenheten er i hviletilstand. Dette ser 

du ved at det ikke vises noe som helst tekst på displayet.

For montering og førstegangsbruk samt nødvendig kabelleggingsarbeid i forbindelse med ditt Vision-an-
legg har vi utarbeidet en separat veiledning, monteringsveiledningen. 
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2. BETJENINGSELEMENTER

2.2 Til- og frakobling

Vision

På/av –  

anlegget starter søk med siste posisjon

Til- og frakobling av Vision-III-antenneanlegget kan foregå på to måter:

Prinsipielt alltid med knappen  på betjeningsdelen eller alternativt ved å koble mottakeren til og fra. 
Hvis anlegget skal reagere på til- og frakobling, skal dette alternativet aktiveres i menypunktet «Motta-
kerkontroll». Se kapittel 4.4 «Mottakerkontroll», side 14.

Når anlegget kobles til, retter speilet seg opp og inntar posisjonen der satellitten ble funnet sist. Hvis bilen har 

endret sin posisjon i mellomtiden, vil anlegget ikke motta signaler og starter et helautomatisk satellittsøk.

For frakobling av anlegget, trykk på knappen  en gang til slik at anlegget trekkes inn umiddelbart før det går 

over i hviletilstand.

Hvis du vil stoppe anlegget mens det trekkes ut eller inn, trykk på knappen  , og antennen stanser umiddelbart.

Anmerkninger:

Husk å koble til TV-apparatet og ev. mottakeren.

Hvis anlegget bare viser “Manuelt søk” på displayet etter at det er trukket ut og ikke går automatisk over 
til søk, ble anlegget brukt i manuell modus rett før det ble slått av. 

Vennligst les kapitlene «Automatisk søk (Auto Search)» (side 10) og «Manuelt søk» (side 12).
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2. BETJENINGSELEMENTER

2.3 Menybetjening

Vision

På/av Valgknapp På/av

Betjening foregår med pilknappene  og  på alle menynivåer. 

Med disse knappene velger du den undermenyen du søker etter eller ønsket funksjon eller ønsket innstillings-

punkt.

Vist menypunkt aktiveres ved å trykke på knappen  . I innstillingspunktene kan du endre viste verdier med 

pilknappene  og  innenfor oppgitte grenser.

Med knappen  kan du overføre eller lagre innstillingsverdi og gå tilbake til utvalgsnivå.

Med knappen  går du tilbake til utvalgsnivå uten å lagre data.

Når du velger menypunktet “Tilbake” og trykker på knappen  , går du opp ett nivå i menytreet.

USB-GRENSESNITT

Betjeningsdelen har en mini-USB-kontakt og leveres med kabeladapter («OTG-adapter»). Programvaren til Vision 

III-styreboksen kan oppdateres ved å bruke OTG-adapteren sammen med en USB-minnepinne.

For flere opplysninger om oppdateringer, se www.ten-haaft.com/rmc/updates.
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3. BETJENING AV ANLEGGET

3.1 Menytre

Se kapittel Menybetjening for knappefunksjoner.

SAT-modus

SAT-skifte

Automatisk søk (Auto Search)

Posisjon

Manuelt søk

Hovedmeny

Generelle innstillinger

Satellittinnstillinger

Språk

Dimmer

Mottakerkontroll

Oppgradering til Premium

Farge

MotorSW-Update

Serviceinfo

Søkesatellitt

Tilbake

DiSEqC på/av

DiSEqC V3-ID

SAT-posisjon

Tilbake

DiSEqC-Rec-ID

DiSEqC-data

DiSEqC på <>

f.eks. ASTRA 1

SAT-posisjon 1-4

DiSEqC Rec: 001

D: 00 00 00 00

DiSEqC V3: <001>

ASTRA 2

Velg en satellitt ved å trykke på . Du kan lagre opptil 4 satellitter.

Manuell justering av antennespeilet. Signaloptimalisering

Trykk på  for å gå til innstillingsnivåene.

Trykk på  for å gå til menypunktene i undermenyen for Generelle innstillinger.

Trykk på  for å gå til menypunktene i undermenyen for Satellittinnstillinger.

Menyspråk

Displaybelysning

Starte antenne via mottaker: «Auto av», «Standby», «Sleep»

Serienr. VIII-tunerinfo, antennetype, modellvariant, FPGA-versjon , betjeningsdelversjon, feilnr.

Valg av satellitt for automatisk søk

Viser om DiSEqC-funksjonen er på/av. Skifte satellitt ved hjelp av mottaker

Vise eller tilordne en VisionIII DiSEqC-ID til en bestemt satellitt

Hente mottakerens DiSEqC-ID

DiSEqC-overføringsprotokoll

Programmere satellitter for SAT-skifte

Tilbake  til hovedmenyen

Velge satellitt

Vise mottakerens DiSEqC-ID

Vise DiSEqC-overføringsprotokoll 

kun for diagnoseformål

Mulig å programmere fi re satellittposisjoner

Stille inn DiSEqC-ID-nummer

Valgmuligheter: 16 satellitter

DiSEqC-funksjon på/av

Valg av displayfarge

Oppgradere anlegget til Premium-funksjon (forutsetter «Oyster® TV»)

Oppdatere anleggets motorstyringskretskort

Tilbake  til hovedmenyen

Trykk på  for å vise satellitten som er valgt for automatisk søk.

Trykk på  Det utføres et automatisk søk etter satellitten du har valgt i menyen Søkesatellitt.

Valg av en posisjon fra en liste; dette fremskynder søket etter innstilt søkesatellitt.

Menytre knappefunksjoner

Aux-Relais Grunninnstilling: aktivert, av: redusering av hvilestrøm
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3. BETJENING AV ANLEGGET

3.2 Automatisk søk (Auto Search)

Når anlegget kobles til ved å trykke på , trekkes antennen ut og retter seg opp mot den posisjonen der satel-

litten ble funnet sist. 

Hvis ingen satellitt blir mottatt, vil anlegget automatisk begynne et helautomatisk søk etter innstilt satellitt. 

Når søkesatellitten er funnet, avsluttes søket og TV-bildet overføres. Et satellittsøk tar vanligvis <1 minutt, men 

kan ta litt lengre tid avhengig av kjøretøyets parkeringsposisjon.

Hvis en referansetransponder på satellitten svikter eller hvis den ikke kan mottas fra din posisjon, vil anlegget 

starte en opplæringsrutine som kan ta 15 - 25 minutter. 

Hvis det fortsatt ikke vises noe TV-bilde etter denne søkerutinen, er du mest sannsynlig lokalisert i et område der 

den valgte satellitten ikke kan mottas, eller det finnes en hindring mellom antennen og satellitten. I dette tilfellet 

vil meldingen «Ingen sat funnet» vises i displayet på betjeningsdelen. 

Mens satellittsøket foregår, veksler visningen mellom «Automatisk søk» og navnet på «Søkesatellitten» .

Det helautomatiske søket går alltid ut fra at kjøretøyet ditt er parkert fullstendig vannrett. Skulle dette ikke være 

tilfellet, må du eventuelt regne med lengre søketider.

Hvis anlegget allerede er trukket ut, kan du starte det helautomatiske søket på nytt:

• Trykk på knappen  inntil meldingen «Automat. søk» vises i displayet.

• Trykk på .

Det er generelt ikke nødvendig å koble til eller slå på en satellittmottaker for å utføre et satellittsøk.

3.3 SAT-modus

Displayet viser at anlegget er i modus for signalmottakelse.  Trykk på  for å vise mottatt satellitt.

3.4 Angivelse av posisjon

Gå til «Angivelse av posisjon» i oversiktsmenyen. Trykk på knappen  for å åpne en liste over land. Bruk knap-

pene   for å bla i listen og velg din posisjon ved å trykke på .  

Antennen vil så justeres optimalt for satellittsøk fra denne posisjonen (SKEW* og hellingsvinkel). 

*Gjelder kun anlegg med SKEW-ekstra eller med automatisk SKEW-funksjon.
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3. BETJENING AV ANLEGGET

3.5 SAT-skifte

RASKT SKIFTE AV SATELLITT VED HJELP AV BETJENINGSDELEN 

Via menyen «SAT-skifte» kan du programmere opptil fire ønskede satellitter. Disse satellittene kan du så velge 

direkte med OK-knappen.

Du kan legge dine ønskede satellitter til de fire posisjonene i menyen «SAT-skifte» ved hjelp av innstillingsfunk-

sjonen «SAT-posisjon».

Fremgangsmåte: «Hovedmeny», «Satellittinnstillinger» og «SAT-posisjon». Etter posisjoninnstilling (1…4) kan du 

her velge og lagre en satellitt fra satellittlisten.

PROGRAMMERINGSMÅTE FOR SAT-SKIFTE

Automatisk søk (Auto Search)

SAT-skifte

SAT-modus

Manuelt søk

Velg en posisjon

Hovedmeny

Generelle innstillinger

Satellittinnstillinger

Søkesatellitt

SAT-posisjon

SAT-posisjon 1-4

ASTRA 2

Velg en satellitt ved å trykke på . Du kan velge opptil 4 satellitter.

Valg av en posisjon fra en liste; dette fremskynder søket etter innstilt søkesatellitt.

Trykk på  for å gå til innstillingsnivåene.

Trykk på  for å gå til menypunktene i undermenyen for Generelle innstillinger.

Trykk på  for å gå til menypunktene i undermenyen for Satellittinnstillinger.

Valg av satellitt for automatisk søk

Programmere satellitter for SAT-skifte

Mulig å programmere fi re satellittposisjoner

Valgmuligheter: 16 satellitter

Trykk på  Det utføres et automatisk søk etter satellitten du har valgt i menyen Søkesatellitt.

Trykk på  for å vise satellitten som er valgt for automatisk søk.

Manuell justering av antennespeilet. Signaloptimalisering

Funksjonmåte for SAT-ski� e

Når du skifter satellitt, justeres antennen direkte til gjeldende satellittposisjon.

Direkte posisjonering forutsetter at den nye posisjonen har blitt innstilt tidligere og er kjent. Ellers vil antennen 

innstilles på samme måte som ved ”Automatisk søk”. Antennen kjører først til X-posisjonen «0» og søker etter 

satellitten derfra.
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3. BETJENING AV ANLEGGET

3.6 Manuelt søk

Ønsker du motta en ny satellitt som ikke er lagret som søkesatellitt i styreenheten fra før, kan du finne denne 

ved å utføre et manuelt søk.

Sett først mottakeren til en forhåndsprogrammert programplass som overføres av den ønskede satellitten.

Trykk på knappen  på betjeningsdelen inntil meldingen «Manuelt søk» vises i displayet. 

I denne menyen må du trykke på OK-knappen for å lagre innstillingene! Meldingen «lagret» vises i et kort øye-

blikk. Innstillingene lagres ikke ved å trykke på SAT-knappen!

Du kan avslutte den manuelle programmeringen og gå opp et nivå i menyen (til «Manuelt søk») ved å trykke 

på en av de to knappene.

Nivå 1 Undernivå A Undernivå B

Manuelt søk  

Gå til undernivå A via  og velg 

Ekstra. 

Info: 
Trykk på SAT-knappen  for gå 

opp et nivå.

Trykk på  og  for å velge et 
alternativ.

Trykk på  og  for å redigere 
innstillingene.

Elevasjon «opp / ned» 
Trykk på  for å redigere innstil-

lingene.

Helling (vis grad) 
Trykk på  og  for å redigere 
data. 

Trykk på  for å gå tilbake til 

undernivå A.

Asimut «venstre / høyre» 
Trykk på  for å redigere innstil-

lingene.

Helling (vis grad) 
Trykk på  og  for å redigere 
data. 

Trykk på  for å gå tilbake til 

undernivå A.

SKEW «LNB-grad» 
Trykk på  for å redigere innstil-

lingene.

LNB (vis grad) 
Trykk på  og  for å redigere 
data. 

Trykk på  for å gå tilbake til 

undernivå A.

Lagre «store <> exit» 
Trykk på  for å lagre innstillin-

gene og gå tilbake til SAT-modus 

(nivå 1).
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3. BETJENING AV ANLEGGET

3.7 Hovedmeny – Tilgang til innstillingene

«Hovedmeny» er et menypunkt i oversiktsmenyen. Trykk på knappen  i «Hovedmenyen» for å gå til innstil-

lingsnivåene.

3.8 Omstart av anlegget

Som ved andre datastyrte enheter er det mulig at anleggets programvare kan «krasje». Dette kan skyldes ytre 

forhold som sterke elektromagnetiske forstyrrelser eller uoppdagede programvarefeil.

Hvis du tror at anlegget ditt reagerer feil eller hvis det ikke reagerer på knappetrykk i det hele tatt, anbefaler vi å 

omstarte mikroprosessoren. Dette kan du gjøre på to ulike måter uansett anleggets tilstand.

•  Hvis styreenhetens sikring er lett tilgjengelig, fjern sikringen og sett den inn igjen etter noen få sekunder.

•  Nullstillingsfunksjon: Du kan nullstille Vision-III-styreboksen ved å holde inne alle fire knappene samtidig 

(SAT-knapp, begge pilknapper og OK-knapp) i ca. 2 sekunder. 

I begge tilfellene vil anlegget utføre en intern omstart. 

Hvis antennen er åpen, vil den først trekkes inn. Etter omstart er anlegget i hviletilstand og kan startes på den 

vanlige måten ved trykke på knappen.

   OBS! Bilens tenning via terminal 15 har øverste prioritet. Når tenningen blir slått på eller motoren blir 
startet, vil antennen alltid lukkes og kan først brukes igjen etter at tenningen har blitt slått av.
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4. GENERELLE INNSTILLINGER

4.1 Serviceinfo

Her får du informasjon som er relevant for serviceformål.

• Serienummer

• VIII-tunerinformasjon

• Antennetype

• Modellvariant

• FPGA-versjon

• Betjeningsdelversjon

• Feilnummer

4.2 Språk:

Valg av språk som vises på betjeningsdelen.

4.3 Dimmer

Her kan du endre lysstyrken på bakgrunnsbelysningen: 

Du kan justere displayets bakgrunnsbelysning til ønsket lysstyrke innenfor et bestemt område (MIN / MAX). 

Belysningen slås av etter ca. 1,5 minutter for å spare strøm. 

Ved hvert knappetrykk slås belysningen på eller forlenges med fabrikkinnstilt tid.

4.4 Mottakerkontroll

Du finner menypunktet på nivå 1 «Hovedmeny»  og videre via   og  «Innstillinger» . 

Mottakerkontroll: Her kan du konfigurere valgfrie innstillinger for å betjene anlegget med mottakeren. Ved å 

velge modusen (Mode) kan du bestemme om og hvordan anlegget kan startes av mottakeren.
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4. GENERELLE INNSTILLINGER

MODUS 1 «AUTO AV» (STANDARDINNSTILLING)

•  Modusen anbefales dersom mottakeren aldri slår av LNB-spenningen eller dersom du ikke ønsker å betjene 

antennen via mottakeren!

• Anlegget kan da slås av og på kun med SAT-knappen på betjeningsdelen.

MODUS 2 «AUTO STANDBY»

•  Modusen anbefales dersom mottakeren slår av LNB-spenningen når den er i standby-modus! 

•  Anlegget kan nå slås av og på via satellittmottakeren og med SAT-knappen på betjeningsdelen.

•  Mottakeren blir slått på: Alt etter modell kan det ta opptil 1 minutt for mottakeren å starte opp. Etter fullført 

oppstart vil anlegget trekkes ut for å søke etter ønsket satellitt. 

• Når mottakeren blir slått av: Anlegget trekkes inn og settes i standby-modus.

MODUS 3 «AUTO SLEEP»

• Modusen anbefales dersom mottakeren slår av LNB-spenningen når den er i standby-modus!

•  Anlegget kan nå slås av og på via satellittmottakeren og med SAT-knappen på betjeningsdelen.

•  Når mottakeren blir slått på: Dersom anlegget er lukket, vil det trekkes ut og søke etter ønsket satellitt. Der-

som anlegget allerede er åpent, vil det forbli i samme posisjon. Hvis det ikke mottas signal i denne posisjonen, 

vil anlegget søke etter ønsket satellitt.

•  Når mottakeren blir slått av: Anlegget settes i standby-modus, mens antennen forblir i sin nåværende posi-

sjon (Sleep).

• Når anlegget er i «Auto Sleep»-modus, kan det kun trekkes inn ved å trykke på Sat-knappen på betjeningsdelen.
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5. AUTOMATISK SATELLITTVEKSEL

5.1 Automatisk satellittveksel via DiSEqC™

I de fleste tilfeller kommer du til å justere ditt automatiske parabolanlegg inn mot en bestemt satellitt. Anlegget 

er imidlertid i stand til å motta langt flere satellitter slik at du kan velge blant internasjonale programmer som 

f.eks. fra Nederland, Sveits, Frankrike og Spania eller blant andre nasjonale programmer. Utvalg av satellitt kan 

alltid foretas manuelt via betjeningsmenyen ved behov.

I tillegg er parabolanlegget i stand til å foreta automatisk satellittveksel ved skifte av program. Dette er blant 

annet nødvendig i land der programmer er plassert på forskjellige satellitter. Bruk av automatisk satellittveksel 

gjør det nødvendig å foreta noen innstillinger på TV-apparatet eller mottakeren og ev. også på parabolanlegget. 

Dersom disse nødvendige innstillingene ikke foretas eller foretas med feil, kommer automatisk satellittveksel ikke 

til å fungere eller det justeres mot feil og dermed ubrukelig satellitt. Denne automatiske satellittvekselen kan du 

foreta ved hjelp av DiSEqC™ (deaktivert fra fabrikken).

For å unngå problemer og feilfunksjoner, er funksjonen “automatisk satellittveksel” på parabolanlegget Oyster 

/ Cytrac / Caro VISION deaktivert fra fabrikken. For å kunne benytte denne funksjonen, må den aktiveres via 

menysystemet. Det er imidlertid absolutt nødvendig at du foretar alle innstillingene på TV-apparatet eller mot-

takeren og ev. også på parabolanlegget!

5.2 Innstillinger på Vision-styreenheten

For å benytte automatisk satellittveksel ved hjelp av DiSEqC™-funksjonene på TV-apparatet/mottakeren, aktive-

res først funksjonen DiSEqC™ i antenneanleggets menysystem. Se side 9, “Betjening av anlegget”.

5.3 Aktivere DiSEqC™ på TV-en

Nødvendige innstillinger finnes på TV-apparatet/mottakeren vanligvis under menypunktet DiSEqC™ eller et lig-

nende begrep. For nødvendige detaljer, se veiledningen for TV-apparatet/mottakeren eller ta kontakt med din 

forhandler.

I DiSEqC™-innstillingene bør du ha mulighet til å velge mellom 1.0, 1.1 og 1.2. Vi anbefaler å velge DiSEqC™ 1.2. 

I tillegg tilordnes hver enkel satellitt en entydig ID; denne ID-en finnes allerede i Vision III-styreboksen. Disse 

ID-ene skal være identiske både i TV-innstillingene og i Vision III-styreboksen (se tabell på neste side).

Hvis det ikke er mulig å foreta disse innstillingene på TV-apparatet, ta kontakt med din forhandler.
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5. AUTOMATISK SATELLITTVEKSEL

Sat-ID Dreiebryter Satellittnavn DiSEqC™-ID

1 1 Astra 1 19,2° Ø 1

2 2 Astra 2 28.2° Ø 5

3 3 Astra 3 23.5° Ø 3

4 4 Hotbird 13.0° Ø 2

5 5 Eutelsat W5 5,0° V 4

6 6 Thor / Intelsat 10 0,8° V 7

7 7 Astra 4 4,8° Ø 6

8 8 Eutelsat 16 16,0° Ø 15

9 9 Eutelsat 7 7,0° Ø 9

10 A Hispasat 30,0° V 14, 21

11 B Eutelsat 9 9,0° Ø 18

12 C Hellas Sat 2 39,0° Ø 10

13 D Türksat 42,0° Ø 11

14 E Intelsat 907 27,5° V 19

15 Eutelsat 8W 8,0° V 8

16 Eutelsat 10 10,0° Ø 12

17 Amos 2/3 4,0° V 13

18 Telstar 12 15,0° V 16

19 Astra 5 31,5° Ø 20

20 Hylas 1 33,6° V 22

* DiSEqC™ er et registrert varemerke for firmaet Eutelsat, 70, rue Balard, F-75502 Paris Cedex 15.  

www.eutelsat.com
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6. SERVICE

6.1 Mottakspraksis – justering av parabolanlegget

For å justere et parabolanlegg i forhold til en satellitt, må du ta hensyn til tre justeringsnivåer:

1. ASIMUTVINKEL (“KOMPASSRETNING”)

En asimutvinkel er den horisontale justeringen av en antenne som angir vinkelen mellom nord og innstilt anten-

neretning. Asimutvinkelen er avhengig av mottakers geografiske posisjon og valgt satellitt. 

ASTRA 1 (orbital posisjon 19,2° øst) har for eksempel i Berlin en asimut på 173° og i Sør-Spania på 143°.

2. ELEVASJONSVINKEL (“HELLINGSVINKEL”)

Elevasjonsvinkelen sier noe om hvor høyt satellitten står over horisonten på himmelen og er også avhengig av 

mottakers posisjon og valgt satellitt. Den ligger i Mellom-Europa vanligvis mellom 25° til 35° og blir mindre jo 

lenger du beveger deg mot nord. 

3. SKEW-VINKEL (“POLARISASJONSFEILVINKEL”)

Best mulig mottak i utkanten av ferieregionen i sørvest og sørøst er garantert når du dreier LNB-en i respektiv 

himmelsretning. På denne måten utjevnes polarisasjonsfeilvinkelen som skyldes jordens krumning.

Oyster® finnes valgfritt med SKEW-utstyr med helautomatisk innstilling av LNB.

HINDRINGER FORAN ANTENNEN

10 meter 10 meter

9 
m

et
er

5,
3 

m
et

er

42°

Ved elevasjon på 42° (Sør-Spania):
Et tre som er 9 meter høyt og i 
en avstand på 10 meter vil ikke 
påvirke mottaket.

Ved elevasjon på 28° (Nord-Tyskland):
Et tre som er 5,3 meter høyt og i 
en avstand på 10 meter vil ikke 
påvirke mottaket.

28°
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6. SERVICE

6.2 Mottak i fjerne land

INNSTILLING AV LNB I ULIKE OMRÅDER:

Denne innstillingen utføres automatisk av Oyster® Premium hvis SKEW er valgt. I dette kapitlet beskrives det 

hvordan man justerer LNB for å optimere dekningen i utkanten av dekningssonen fra fjernsynssatellitter. Skrufor-

bindelsen på LNB eller antennen må da løsnes og dreies til et bestemt vinkelmål. Denne optimeringen er kun nød-

vendig i utkanten av sonen. Det anbefales å foreta denne justeringen bare hvis du har gode tekniske ferdigheter. 

Alle satellitter som sender et program som er av interesse for mellomeuropeere, sikter mot Mellom-Europa. Når 

altså mottakeranlegget befinner seg utenfor dette området, ser antennen mot satellitten “fra siden”. Denne ef-

fekten kalles “SKEW-vinkel” eller “polarisasjonsfeilvinkel” og opptrer spesielt i områder som Portugal, Sør-Spania, 

Marokko, Hellas, Tyrkia og helt ekstremt på Kanariøyene. Mottakselektronikken kompenserer denne effekten som 

regel uten videre aksjoner, men i noen tilfeller må man justere litt for hånd. Denne justeringen kan enten være at 

LNB (mottakshodet på antennen) eller hele den flate antennen må dreies noen grader.

CYTRAC® DX CARO®+ OYSTER®
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FOR OYSTER®:

For disse tabellene og vinkelangivelsene gjelder følgende bestemmelser: For bestemmelse av dreieretningen ser 

både betrakteren og LNB-en mot parabolantennens speil. Betrakteren står altså foran antennen. De lange stre-

kene er 10° hver.

•  Dreieretninger MED URVISEREN er positive (+). Dreieretninger MOT URVISEREN er negative (-).

• Ved dreining i retning “+” beveges LNB-hodet NEDERST mot VENSTRE.

• Ved dreining i retning “-” beveges LNB-hodet NEDERST mot HØYRE.

FOR CARO®+/CYTRAC® DX:

For disse tabellene og vinkelangivelsene gjelder følgende bestemmelser: For bestemmelse av dreieretningen ser 

både betrakteren og antennen mot satellitten. Betrakteren står altså bak eller ved siden av antennen.

• Dreieretninger MED URVISEREN er negative (-).

• Dreieretninger MOT URVISEREN er positive (+).

• Ved dreining i retning “-” beveges antennen NEDERST mot VENSTRE.

• Ved dreining i retning “+” beveges antennen NEDERST mot HØYRE.
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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, 

Østerrike, 

Sveits

-23° -16° -12° -6° 0° 4° 8°

Frankrike -15° -11° -5° 2° 7° 11° 14°

Benelux-land -16° -12° -8° -2° 3° 6° 9°

Storbritannia -9° -6° -3° 3° 7° 10° 12°

Irland -6° -3° 1° 7° 11° 13° 16°

Portugal -4° 1° 8° 16° 22° 25° 28°

Sør-Spania, 

Gibraltar
-8° -3° 5° 14° 20° 24° 28°

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

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

Tyrkia, Un-

garn, 

Hviterussland

-39° -36° -31° -26° -20° -15° -11°

Kanariøyene 12° 18° 26° 34° 39° 42° 44°

Marokko -8° -2° 6° 17° 23° 27° 31°

Italia, Sicilia -27° -24° -17° -8° -2° 3° 8°

Kroatia -27° -24° -19° -11° -5° -1° 4

Tunisia, Libya -27° -22° -15° -4° 4° 9° 15°

Innstilling av LNB i ulike områder:

Henvisning: Denne tabellen inneholder kun standardverdier for SKEW-vinkelen. Det er ikke absolutt nødvendig å 

foreta korrekturer på under ca. 8° ved godt og stabilt mottak. “Fininnstillingen” av SKEW-vinkelen gjør det ofte 

mulig å motta satellitter i områder som egentlig ligger godt utenfor dekningsområdet. For nærmere informasjon 

om dekningsområdene til hver enkel satellitt, se www.lyngsat.com eller www.satcodx.com. Disse to websidene gir 

generell og interessant informasjon om kanaltilbudet og rekkevidden til satellittfjernsynet.
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6.3 Feil

Stoppfunksjon

Antennen må alltid kunne stanses mens den beveger seg. Satellittsøk stanses eller avbrytes med STOP-knappen 

på fjernkontrollen til Oyster® TV eller med POWER-knappen på FeatureBox-en. Etter at det er trykket på en av 

disse knappene, blir det ikke lenger utført noen styrekommandoer.

Nullstille stoppfunksjonen 

Stoppfunksjonen oppheves når det blir gitt en ny bevegelseskommando, f.eks. ved å trykke på START-knappen 

på fjernkontrollen til Oyster® TV eller på POWER-knappen på FeatureBox-en.  

Feilbeskrivelse Utbedring av feil

Ved søket etter en satellitt ble 
det ikke mottatt noe signal.

Har du fri sikt mot sør?
Er du i mottaksområdet for de innstilte søkesatellittene?
Bør LNBs SKEW-vinkel endres på grunn av bilens posisjon?

Anlegget trekkes ikke korrekt ut 
eller inn.

Rager gjenstander ut i antennens bevegelsesområde?
Er nettspenningen for lav (svakt batteri)?

Antennen reagerer ikke etter 
innkoblingen eller reagerer ikke 
på kommandoer.

Er sikringen gått?
Er alle kabler satt inn korrekt?

6. SERVICE
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6.4 Oppdateringer av anlegg via USB-minnepinne 

Anlegget skal være tilkoblet og få tilført strøm (til dette aktiveres ev. anlegget med SAT-knappen og stoppes igjen 

med OK-knappen etter ca. 3 sekunder).

USB-Stick anschließen Beskrivelse

Koble sammen USB-minnepinne og adapter og sett den inn i 
betjeningsdelen.

USB-pluggen til adapteren er lengre enn den pleier å være slik at 
det blir enklere å koble den til en fastmontert betjeningsdel.
Ikke sett den lenger inn enn vist på bildet!

Avbryt Start

USB-minnepinnen leses og det vises spørsmålet  

Aktualisieren?

Etter at du har trykket på OK  knappen, starter kontrollen av 
anlegget og programmeringen starter.
I tilfelle feil (f.eks. hvis anlegget ikke passer til oppdateringen) 
vises en tilsvarende melding.

6. SERVICE

Hvis USB-minnepinnen allerede er satt inn når betjeningsdelen slås på, startes først en annen kontroll og det 

vises ev. no UF-file.

Meldingen forsvinner i så fall etter 5 sekunder og alt fortsetter som vanlig.
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6. SERVICE

Programmering Beskrivelse

Først beskrives programminnet (flash).

Og så konfigurasjonsminnet (NVM).

Etter sluttmeldingen nullstilles anlegget og betjeningsdelen, og 

dermed er oppdateringsprosessen avsluttet.

Obs! Fjern aldri minnepinnen og koble aldri anlegget fra strømnettet mens programmeringen 
pågår!!!

 
TILLEGGSINFORMASJON 

•  De til enhver tid aktuelle dataene for USB-minnepinnen kan du laste ned på“http://ten-haaft.com/rmc/updates/”.

• Nedlastet zip-fil må pakkes ut på minnepinnen. Alle filer skal ligge i minnepinnens hovedkatalog.

•  I hhv. zip-filen og USB-minnepinnen kan det ligge data for flere anleggstyper. Betjeningsdelens oppdaterings-

funksjon søker da etter den passende versjonen for den enkelte anleggstypen.

•  På kortene er det en spesiell variant av EVI-filen. Dermed forblir de individuelle brukerinnstillingene av an-

legget uendret.

• Så lenge programmeringen ikke er aktivert, kan USB-minnepinnen fjernes til enhver tid.
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7. VEDLEGG

7.1 AUX relé – valgfri utløserkontakt for TV-en

Vision III styreboksen er utstyrt med en utløserkontakt som kan slå strømforsyningen til TV-en av og på.

Kontakten er alltid lukket mens Vision-anlegget er i drift, og åpnes når anlegget slåes av (standby- eller sle-

ep-modus).

På denne måten er TV-en alltid frakoblet strømnettet når Vision-anlegget ikke er i drift, slik at den ikke forbruker 

strøm pga. standby-modus.

Obs!:

•  Utløserkontakten er ingen strømforsyning! TV-en må forsynes med strøm via egen kabel. Det er ikke tillatt å 

«avgrene» strøm fra Vision-anlegget for å forsyne TV-en. (Monteringsveiledningen må følges nøye!)

•  Noen TV-er er utstyrt med en integrert Sat-mottaker. Dersom denne mottakeren er ment til å styre antennen 

via LNB-spenningen (se mottakerkontroll, modus 2 eller modus 3), bør den ikke kobles til utløserkontakten.

Koblingseksempel:

Batteri

Vision III 

styreenheten

TV
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7. VEDLEGG

7.2 Samsvarserklæring
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7.3 Henvisninger vedr. miljøvern

Bilvrakdirektivet

Antennesystemet er sertifisert og beregnet for bruk som tilbehør på motorkjøretøy. Det kan derfor deponeres 

innenfor rammen av bilvrakdirektivet (EU-direktivet om kasserte kjøretøy, 2000/53/EF) sammen med bilen. An-

tennesystemet inneholder ingen stoffer som i henhold til direktivet er klassifisert som miljøskadelige.

Vi ønsker deg en fin opplevelse med ditt parabolanlegg.

Hilsen fra ten Haaft-teamet

7. VEDLEGG
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