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1.1 Inledning

Din HDTV sat-anläggning från Haaft® är ett intelligent mottagningssystem som 
fungerar helt automatiskt och befriar dig från de mödosamma inställningar som 
manuella system kräver. Till skillnad från normala teveantenner måste en satellitan-
läggning alltid riktas in exakt mot satellitstrålen i riktning mot söder. Signalerna får 
inte brytas av träd eller andra hinder eftersom detta omöjliggör sattelitmottagning.

Se alltid till att ha „fri sikt i riktning mot söder“ mot satelliten. I många fall 
är en mottagning möjlig bara ett par meter ifrån den plats där du står, medan 
du inte får någon bild där du har parkerat. Detta beror på att satellitsignalerna 
kan brytas av ett träd. I Skandinavien kan även avlägsna berg avbryta satellit-
signalen.

Bara Oyster®

För att du inte ska behöva avstå från en bekväm satellitmottagning i sådana situati-
oner kan antennenheten (kallas även för utvändig enhet) på Oyster® tas loss. Du kan 
alltså när som helst ta ner den från taket och ställa upp den på en mottagningssä-
ker plats i närheten av ditt fordon. Det enda som behövs är ett speciellt markfäste 
och en förlängningskabel som finns att få i ett paket som kallas „Markmonterings-
sats“.

När en satellitenhet monteras på ett hus behöver den som regel bara ställas in vid 
ett enda tillfälle. Eftersom du reser omkring och ständigt är på olika platser (även 
en förflyttning på bara ett par centimeter innebär en förändring) måste din satelli-
tenhet ständigt ställas in på nytt. För dig som har en Haaft® komfort-sattelitenhet, 
innebär detta bara en knapptryckning.
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Våra HDTV sat-anläggningar är bekväma att hantera och har ett mycket omfattande 
programutbud. Med en knapptryckning riktar enheten in sig och söker alla
mottagningsbara satelliter. Fininställningen styrs av mikroprocessorer och tillsam-
mans med den digitala mottagningstekniken får man en utmärkt bildkvalitet. När 
inställningen är klar står ett komplett teve- och radioprogram med alla satelliter 
som sänder via det nya satellitförfarandet till förfogande via fjärrkontrollen. Du kan 
även reglera volymen hos teven med hjälp av sat-anläggningens fjärrkontroll. På så 
sätt behöver du inte längre hålla reda på två fjärrkontroller.

En annan bekväm funktion är att man förutom den normala avstängningen även 
kan stänga av enheten när den står öppen. Detta gör att när man står på samma 
plats under flera dagar inte längre måste dra in och ut enheten, utan man kan an-
vända det energisnåla standby-läget.

På de första sidorna i den här bruksanvisningen finns information om hur man 
hanterar mottagarens allmänna funktioner. Sedan följer förklaringar av sat-anlägg-
ningens speciella funktioner och detaljerade beskrivningar av sökfunktionerna.

Ditt HDTV satellitsystem kan förutom okrypterade så kallade „Free To Air“ („FTA“) 
kanaler även ta emot krypterade eller kodade kanaler. Med det inbyggda „Common 
Interface (CI)“ kan dekodermoduler för många olika krypteringsförfaranden spelas 
in. Därmed kan du även visa flera krypterade (Pay-TV) kanaler, förutsatt att respek-
tive passande dekodermodul köps extra och ett aktiverat, giltigt smartcard (abonne-
mangskort) finns.

Lär mer om detta i avsnittet „Common Interface (kodade program)“.
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1.2 Avsedd användning

Din satellitanläggning är avsedd att användas i husbilar, husvagnar eller andra 
motorfordon, för mottagning av normerade sattelittevesignaler i Ku-bandet (frek-
vensband).

Produkten är avsedd för att automatiskt rikta in en fordonsmonterad antenn mot en 
för Europa normal, geostationär, direktstrålande tv-satellit.

Spänningsförsörjningen måste göras via fordonets kraftförsörjningssystem med en 
nominell spänning på 12 V eller 24 V. För enheter som inte har något kraftförsörj-
ningssystem i fordonet måste man använda en lämplig omvandlare 230 V/12 V.

Den här produkten är avsedd för fast montering på husbilar eller husvagnar 
med en maximalt tillåten hastighet på 130 km/h.

För att kunna garantera en tillförlitlig och korrekt användning av din satelitenhet är 
all annan användning än den ovan beskrivna förbjuden.

 l En förändring av den kompletta enheten genom avlägsnande av enskilda  
  komponenter eller tillägg av andra komponenter är förbjuden.
 l Vid montering på fordonet ska de tillämpliga, allmänt kända riktlinjerna för  
  fordonsindustrin beaktas och efterföljas. Monteringen av masten och  
  antennen ska utföras under noggrant beaktande av den medföljande  
  monteringsinstruktionen.
 l Produkten kräver inget underhåll. Apparathusen får inte öppnas.
 l Undvik att tvätta husbilen med sat-anläggningen i en tvättanläggning med  
  borstar eller med högtryckstvätt.
 l Dra in anläggningen vid kraftig vind eller storm.
 l Montering får endast ske på hårda fordonstak med tillräcklig hållfasthet och  
  egenstabilitet.
 l Kontakta tillverkaren eller en av tillverkaren godkänd fackverkstad vid  
  oklarheter eller problem.

  ten Haaft GmbH
  Oberer Strietweg 8 . DE-75245 Neulingen
  Tel. +49 (0) 7237 4855-0 . Fax +49 (0) 7237 4855-50
  info@ten-haaft.de . www.ten-haaft.com
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1.3 Viktig information

För att undvika brandrisker och att enheten skadas får mottagaren inte utsättas för 
regn eller fukt.

Om ett föremål eller fukt kommer in i höljet, koppla ifrån enheten från spännings-
försörjningen och låt en fackman kontrollera den innan enheten används igen.

Ställ upp mottagaren på en plats där tillräcklig luftcirkulation är säkerställd 
och inga värmekällor finns i närheten. Därigenom undviks att värme byggs 

upp inne i enheten och enhetens livslängd förlängs. Ställ inga föremål på mottaga-
ren — om ventilationsöppningarna blockeras kan detta leda till felfunktioner eller 
skador och i värsta fall leda till självantändning.

Om du märker ovanlig lukt eller rök, koppla ifrån enheten från strömförsörjningen 
och låt en fackman kontrollera enheten.

Stäng av mottagaren innan du ansluter andra apparater. Strömförsörjningen till en-
heten måste anslutas direkt till fordonets batteri med 2,5 mm² till 4,0 mm² tjocka 
anslutningsledningar. Se ovillkorligen till att enheten inte ansluts till en elektronisk 
laddningsregulator.

Dra alla ledningar och anläggningsdelar med tillräckligt avstånd till eventuella stör-
ningskällor som mobiltelefoner, elektroniska värmestyrningar, tändningsanordningar 
eller radioanläggningar.

För att undvika störningar hos din teve eller satellitmottagningsenhet rekommende-
ras att du „jordar“ teven i fordonet.
Anslut därför bara den fritt tillgängliga jorduttaget på din teve till fordonets chassi.

För att ansluta den yttre antennenheten får endast de medföljande kabelsatserna 
eller satserna med förlängningskablar som medföljer användas. Satserna med för-
längningskablar finns endast för Oyster® HDTV.
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Innan antennen öppnas, se till att inga föremål eller hinder (trädstam, grenar, 
skyltar etc.) hindrar detta.

Före varje färd med fordonet måste du som förare säkerställa att  
antennen är helt indragen genom att kontrollera ytterenheten.

Den automatiska indragningen av antennen kan dröja upp till 30 sekunder 
efter att tändningen har slagits på resp. efter att motorn har startats. Förflytta 
inte fordonet under denna tid.
Antennen kan bara dras in när huvudbrytaren på mottagaren står på „PÅ“ 
(resp. på „I“) och mottagaren försörjs med spänning. En teknisk defekt på  
fordonet eller antennanläggningen kan förhindra den automatiska  
indragningen. Kontrollera därför alltid att antennen dras in helt när fordonet 
startas.

Säkerställ att anläggningen har monterats in i ditt fordon enligt instruktionerna i 
den medföljande monteringsinstruktionen och låt företaget som har utfört monte-
ringen intyga detta.

I olika länder gäller olika lagstadgade regler för användning av sattelitmottagning-
senheter och elektrisk och elektronisk utrustning i allmänhet. Alla användare av 
sådan utrustning är självs ansvarigs för att respektive föreskrifter efterföljs.

Om du inte känner till de nationella föreskrifter som gäller för dig rekommenderar vi 
för din egen rättsäkerhet att du innan du påbörjar en färd alltid stänger av mot-
tagaren med huvudbrytaren för att helt koppla ifrån den kompletta sattelitmottag-
ningsenheten från fordonets spänningsförsörjning.

Observera ovillkorligen att delar av den här enheten kan innebära en fara för barn. 
Till exempel kan sväljning av små delar som batterier vara livsfarligt! Låt aldrig barn 
utan uppsikt leka med anläggningen eller delar av den. Se alltid till att inga perso-
ner vistas inom antennens aktionsradie när antennen är i rörelse.



2.1 Fjärrkontroller
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P+

OK

P-

- +

TEL: +49(0)7237/4855-0
www.ten-haaft.com

Slå på/stänga av mottagaren (Power)

Stänga av högtalare (Mute)
Genom att trycka in knappen länge (3 sek.) aktiveras sleep-
funktionen.

Sifferknappar för direktinmatning av kanaler

Byta mellan teve- och radioläge

Välja favoritlista

Ställa in ljudvolym

Programomkoppling

Öppnar menyn på bildskärmen

Hoppar tillbaka till det senast sedda programmet  
Öppnar/stänger teletext mixläge

Visar aktuell programinformation (EPG)

Menynavigation upp
Vid normaldrift: Programomkoppling

Menynavigation ner
Vid normaldrift: Programomkoppling

Menynavigation vänster
Vid normaldrift: Ställa in ljudvolym

Menynavigation höger
Vid normaldrift: Ställa in ljudvolym

För att välja eller bekräfta en funktion

Öppnar programlista

Stänger menyn på bildskärmen/Stänger av teletext

Saknar funktion

Öppna elektronisk programtidskrift (EPG)
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P+

OK

P-

- +

TEL: +49(0)7237/4855-0
www.ten-haaft.com

Starta mottagarens teletextfunktion

Val av ström

Bakåt

Framåt

Startar uppspelningen

Stoppar uppspelningen
Startar Timeshift funktionen

Stoppar uppspelningen

Startar inspelningen av ett program

Hoppar tillbaka 5 minuter i det inspelade programmet

Hoppar fram 5 minuter i det inspelade programmet

Öppnar inspelningsöversiken

Öppnar timer

Välja HDMI utgångens videoupplösning

CARO MA HDTV: Startar menyn för satellitsökning
Oyster HDTV + I: Start satellitsökning/
Start Internet-satellitsökning

Aktiverar genomsökningen för analoga och digitala video-  
audiosignaler

Öppnar menyn för antennanläggningen 



2.2 Satellitmus - Hantering utan fjärrkontroll

Med de två knapparna på den nersänkta visningsenheten (satellitmus) är en 
nödhantering av mottagaren möjlig om fjärrkontroll saknas. Knapparna har 
följande funktioner:

Om mottagaren står på standby slår man på den genom att trycka kort på båda 
knapparna. I det energisnåla standby läget kan mottagaren bara slås på med 
denna knappkombination. 

Ett annat reglage är huvudbrytaren på mottagarens framsida. I läge „O“ eller „OFF“ 
är mottagaren helt frånkopplad från fordonets spänningsförsörjning. För att kunna 
använda mottagaren måste den här brytaren stå i läge „I“ eller „ON“.

Om mottagaren inte reagerar på kommandon, ställ huvudbrytaren i läge „O“ under 
ca 10 sekunder och ställ sedan tillbaka den till läge „I“.

Hoppar till nästa kanal i kanallistan

Hoppar till föregående kanal i kanallistan

Om du trycker kort på båda knapparna samtidigt kan du ändra läge mellan RADIO och TV. 
Om du trycker på båda knapparna under en längre tid stängs mottagaren av. Detta  
motsvarar att man trycker på den röda standby-knappen (ON/OFF) på fjärrkontrollen.

Sat-muskontakt (RJ-45)

Fjärrkontrollsmottagare

Vänster sat-musknapp

Höger sat-musknapp

Display1

4

2

5

3

1
2 3

4

5
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3.1 Sat-anläggningens funktioner
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Oyster / CARO / Cosmo HDTV

Helautomatisk sökning Den visade satelliten söks.

Sök via geografisk position Val av plats

Manuell sökning Azimut; Elevation; Skew; Senaste Position; Spara Position; Fäll ner

Fäll ner och stänga av

Nedfälles och avaktiveras

Antennen körs in och mottagaren stängs av

Antennen körs in och avaktiveras (mottagaren förblir påslagen)

Konfigurering

Internettjänst Visning satellit/Sökning

Standby-läge Komfort; Energisnålt

Vänd LED-display Ja, nej

Aktivera ytterenhet

Söksatellit

Nuvarande position

Automat. satellitbyte

Sleeptimer

Återställ sökparametrar

Sök via geografisk position

Aktiv, Fråga, Av

Sökt tv-satellit

Position

Aktiv, Av

Sleep-läge, Standby

Ja, nej

Val av plats, Start sökning

Specialfunktioner CTRL Out 12V, 0V
Audio Out På, Av
Hörlurar /Headphone På, Av
Front AUX reläa På, Av

Menygrenen för styrning av anläggningen kan man hämta direkt med knappen ANT 
på fjärrkontrollen.

Das Oyster / CARO / Cosmo HDTV menyn kan du även öppna genom att trycka 
på knappen MENU och sedan välja punkten Oyster / CARO / Cosmo HDTV … med 
markörknapparna (menynavigationsknappar upp/ner). Genom att trycka på OK  
öppnar du menyn.



De enskilda punkterna kan du som vanligt välja med markörknapparna (menynavi-
gationsknappar upp/ner) och OK. Alla sökfunktioner och tillhörande inställningar gör 
man via menyn Oyster / CARO / Cosmo HDTV … Många funktioner utlöses även 
helt automatiskt om detta gör det bekvämare för dig att använda enheten.

Exempelvis fälls antennen upp automatiskt när enheten slås på och flyttas direkt till 
den senaste mottagningspositionen. Om det inte går att ta emot en bild vid den po-
sitionen startas den helautomatiska sökningen självständigt. Säkerställ därför alltid 
innan du slår på enheten att inga personer kan skadas av antennens rörelser.

När enheten stängs av med den röda standby-knappen     eller med knapparna på 
visningsenheten fälls antennen automatiskt ner, och den fälls också ner om du star-
tar tändningen på fordonet för att starta motorn. Nedfällningen av antennen dröjer 
naturligtvis ett par sekunder. Kör aldrig iväg så länge antennen inte är helt infälld 
och innan mottagaren har stängts av.

Var alltid säker på att antennen befinner sig i korrekt nedfälld innan du 
kör iväg genom att du verkligen ser efter. Beroende på inställning får 
displayen endast visa en grön standby punkt, eller displayen måste vara 
helt mörk.

Observera att genom att man stänger av huvudbrytaren kopplas anläg-
gningen komplett ifrån fordonets elförsörjning helt, så att den automa-
tiska nedfällningen av antennen inte heller kan fungera.

Observera även att det energisnåla standby-läget bara kan upphävas genom att 
man trycker på de två knapparna på satellitmusen. Om din anläggning alltså inte 
reagerar, tryck först på de två knapparna på satellitmusen.
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Genom att välja den här menypunkten 
startas den helautomatiska sökningen. 
Den automatiska sökningen startars 
annars också efter att anläggningen 
slås på om ingen bild kan utvärderas 
i den senaste mottagningspositionen 
(t.ex. efter att fordonet har förflyttats 
eller man har bytt position). 

Satellitsökningen görs enligt LEM-principen (Last Elevation Memory) och påbörjas 
vid den senaste mottagningspositionens lutningsvinkel. Som regel hittas den mot-
tagningsbara satelliten relativt snabbt, eftersom det för det mesta inte är så långt 
mellan den gamla och den nya uppställningsplatsen.

Om man har kört långt med fordonet sedan den senaste uppställningsplatsen, sparar 
man tid (söktidsförkortning) genom att välja Sök via geografisk position.

Den helautomatiska sökningen utgår alltid ifrån att ditt fordon har ställts upp helt 
vågrätt. Om detta inte är fallet måste du eventuellt räkna med längre söktider.

Satelliten som används för den helautomatiska sökningen kan förinställas un-
der Oyster/CARO/Cosmo HDTV… -> Konfigurering -> Söksatellit.

Din sat-anläggning kan automatiskt hoppa fram och tillbaka mellan alla satelliter 
som kan tas emot på den plats där du befinner dig, utan att du måste se till att 
detta görs.

I kanallistan är för varje sparad programplats även den satellit sparad, som sänder 
detta program (se bilaga kanallista). Om sat-anläggningen registrerar ett satellitby-
te för ett av dig utlöst programbyte, söker antennen omedelbart efter den satelliten 
och riktar in sig exakt mot signalen. Medan detta sker ser du på statusindikeringen
meddelandet Sökning aktiv.

3.2 Helautomatisk sökning

Oyster HDTV > Helautomatisk sökning

Satellit:

Sökning efter angiven satellit pågår. Det kan ta några 
sekunder tills antennen har riktats in exakt efter satelliten. 
Tryck på EXIT för att avbryta antennrörelsen och sökningen.

Status:
Astra 1

Sökning aktiv
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Om det valda programmet inte kan hittas på den nya satelliten (t.ex. om den för 
närvarande inte sänder eller om du befinner dig utanför mottagningsområdet) vänds 
antennen tillbaka mot den satellit från vilken sökningen startades och kopplar över 
till ett program från den satelliten.

Tiden som anläggningen behöver för att utföra detta byte är framförallt beroende 
av hur långt ifrån varandra de två satellitpositionerna ligger. Ett byte mellan Astra 1 
och Hotbird kan t.ex. göras på mindre än 5 sekunder, förutsatt att satellitpositioner-
na är kända. Om de exakta positionerna inte är kända tar bytet något längre tid den 
första gången det görs.

3.2 Helautomatisk sökning



När menypunkten „Sök via geografisk 
position“ väljs, öppnas en undermeny 
för att välja olika länder eller regioner. 
Med markörknapparna (menynavigati-
onsknappar upp/ner) kan man välja en 
post och sedan aktivera den med OK.

Den satellit söks, som används för 
den helautomatiska sökningen, resp. 
som är förinställd under Oyster/CARO/
Cosmo HDTV… -> Konfigurering -> 
Söksatellit.

De regionalt olika lutningsvinklarna 
för de satelliter som kan tas emot 
tilldelas. Detta gör att satelliten even-
tuellt kan hittas snabbare. Särskilt om 
det är ett långt avstånd mellan den 
gamla och den nya uppställningsplat-
sen är den här sökfunktionen särskilt 
intressant.

På bildskärmen visas vilken satellit 
som verkligen används för söknin-
gen. När satelliten har hittats kopplar 
anläggningen automatiskt om till ett 
program som verkligen sänds från den 
satelliten.

Observera att inte alla satelliter och inte alla kanaler kan tas emot på alla platser. 
Mottagningsmöjligheterna är även beroende av antennens storlek.

3.3 Sök via geografisk position
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Sök via geografisk position

MENU : Tillbaka

Tyskland (norra)
Tyskland (södra)
Österrike
Schweiz
Nederländerna
Belgien
Danemark
Polen
Tjeckien
Frankrike (norra)
Frankrike (södra)
England
...
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När man väljer den här menypunkten 
öppnas en meny där man kan sty-
ra resp. ställa in sat-anläggningen 
manuellt. Innan du väljer den här 
menypunkten måste du först välja ett 
program som du kan ta emot på den 
plats där du befinner dig, eftersom du 
annars inte kan ta emot någon bild.

Med den manuella sökningen kan t.ex. 
antennpositionen optimeras manuellt 
eller man kan rikta in antennen mot 
en ny satellit. Menyn visar vridning 

och lutning i grader i förhållande till ditt fordon samt signalstyrkan. Den starkaste 
signalen är samtidigt den bästa bildkvaliteten. 

Signalstyrkan varierar dock beroende på program och uppställningsplats. För bild-
mottagning krävs en signalstyrka med ett C/N-värde på minst 7 eller högre (C/N 8 
för krypterade program).

För att flytta antennen, ställ stapeln med hjälp av markörknapparna (menynaviga-
tionsknappar upp/ner) på azimut (vridning, riktning) eller elevation (lutning). Med 
markörknapparna (menynavigationsknappar upp/ner) kan du nu flytta anten-
nen stegvis i den valda riktningen. 

I fönstret ser du förändringen som du skapar i antennens riktning. Observera att de 
visade riktningsvärdena gäller för ditt fordon och inte är verkliga gradangivelser (vä-
derstreck) — när ditt fordon förflyttas är de gamla värdena därför inte längre giltiga!

3.4 Manuell sökning

Oyster HDTV > Manuell sökning

MENU : Tillbaka EXIT : Stäng meny

Azimut
Elevation
Azimuth step size
Elevation step size
Senaste position
Spara position
Nerfällnig
Signalnivå
Signalkvalitet
C/N

10,0°
-72.0°

2
1

68%
64%
10,5
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Om du vill styra antennen manuellt över större sträckor kan du öka stegvidden.

För att spara den aktuellt inställda positionen, välj punkten Spara position och 
tryck på OK. Den aktuella positionen sparas direkt. Om du nu drar in/stänger av 
anläggningen och sedan slår på den igen, flyttas antennen automatiskt till denna 
position. Om du alltså hade en bild när du utförde Spara position och fordonet inte 
har flyttats kommer du att kunna ta emot en bild bara ett par sekunder efter att du 
har slagit på enheten.

En annan möjlighet är att man alltid drar in antennen från punkten „Manuell 
sökning“ — flytta då den röda stapeln till „Kör in“ och tryck på OK. Antennen körs in 
och du kan se detta i fönstret som visar riktningen. Vid en lutning på ca —73° är an-
tennen mekaniskt komplett inkörd — anläggningen stängs dock inte av. Genom att 
välja punkten „Senaste position“ och sedan trycka på OK flyttas antennen till den 
sparade positionen. Detta kan man t.ex. använda sig av när man vill dra ut antennen 
när den dessförinnan har dragits in.

Om du har valt en DVB-T sändare (tillval) är det naturligvis inte praktiskt att opti-
mera inriktningen av satellitantennen. DVB-T tas emot via en separat antenn. Av 
den anledningen visas ett meddelande om du vill använda den manuella sökningen 
med en aktiverad DVB-T kanal.

För att lämna menyn manuell sökning, kan du när som helst trycka på EXIT. Om 
en antennförflyttning fortfarande är aktiv när man lämnar menyn stoppas denna 
rörelse.

3.4 Manuell sökning
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Den här funktionen kör in antennen 
och försätter mottagaren i standby 
läge.

Genom att trycka på den röda stand-
by-knappen      på fjärrkontrollen eller 
genom att trycka länge samtidigt på 
de två knapparna på visningsenheten 
sker samma sak.

Standby läget visas genom en grön punkt på visningsenheten (satellitmusen), om 
man under Oyster/CARO/Cosmo HDTV… -> Konfigurering -> Standby-läge har 
valt inställningen „Komfort“.

Den här funktionen kör in antennen 
och men stänger inte av mottagaren.

Reaktivera:
Menypunkt Manuell sökning -> 
Senaste position. 

3.5 Fäll ner och stänga av

3.6 Nedfälles och avaktiveras

Antennen fälls ner och stängs av. Tryck på EXIT för att 
avbryta nerfällning.

Fäll ner och stänga av

Azimut:
Elevation:

0,0
0,0

Antennen fälls ner. Tryck på EXIT för att avbryta. När antennen 
är nerfälld kan mottagaren användas för återgivning från 
hårddisken eller i DVB-T-läge.

Nedfälles och avaktiveras

Azimut:
Elevation:

0,0
0,0
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Under den här menypunkten kan man göra olika inställningar för driften av sat-
anläggningen. Alla inställningar som gäller för automatiska sökfunktioner utförs 
här. Inställningar som gäller för allmänna mottagarfunktioner görs under Meny -> 
Konfigurering.

Följande konfigurationsmöjligheter står till förfogande för din sat-anläggning:

 l Standby-läge
 
 Inställningen „Komfort“ gör det möjligt för dig att slå på anläggningen med  
 fjärrkontrollen (röd knapp) när den står i standby läge. Denna beredskap visas  
 med en liten grön punkt eller ett streck på displayen.

 Inställningen „Energisnålt“ stänger i standby läge av både  
 fjärrkontrollsmottagaren och den gröna punkten. I detta fall går det därför  
 inte att slå på anläggningen med fjärrkontrollen. För att slå på  
 anläggningen måste man då trycka på de två knapparna på  
 visningsenheten (satellitmus).

 l Vänd LED-display
 
 Inställningen „Ja“ medför att kanalnumret på displayen alltid visas uppochner.  
 Detta är praktiskt om visningsenheten monteras hängende uppochner.  
 Kanalnumret kan då läsas av på vanligt sätt.

 Inställningen „Nej“ är avsedd för en „normalt“ monterad display.

3.7 Konfigurering
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 l Aktivera ytterenhet

 När anläggningen slås på aktiveras antennenheten vanligtvis direkt och  
 antennen vrids mot satelliten. Detta kan man förhindra genom att man sätter  
 denna menypunkt på „Av“. Det kan vara praktiskt om man inte har någon  
 satellitmottagning på en uppställningsplats men ändå inte vill avstå från  
 funktionerna PVR eller +T (tillval).

 Denna funktion kan även användas för att driva en extern satellitantenn. Vid  
 inställningen „Fråga“ ställs frågan om man vill aktivera antennen eller inte varje  
 gång anläggningen slås på.

 Du kan när som helst aktivera antennenheten i efterhand genom att öppna  
 menyn Oyster / CARO / Cosmo HDTV med ANT knappen och sedan under  
 Konfigurering gå till Aktivera antenn.

 l Söksatellit

 Här kan du välja mot vilken satellit anläggningen ska riktas in efter att den  
 slagits på resp. vid helautomatisk sökning eller vid sök via geografisk position.  
 Man kan välja olika satelliter som täcker olika regioner och erbjuder program  
 på olika språk. Observera att man inte kan ta emot alla satelliter överallt (se  
 bilaga Söksatelliter)!

 l Automat. Satellitbyte

 Inställningen „Aktiv“ gör att det vid ett programbyte kontrolleras om det nya  
 programmet sänds från en annan satellit än den som för närvarande tas emot.  
 Om ett sådant satellitbyte upptäcks, flyttas antennen automatiskt mot den nya  
 satelliten:

 Inställningen „Av“ avaktiverar det automatiska satellitbytet. Detta kan vara  
 nödvändigt om et automatiska satellitbytet inte fungerar på grund av svaga  
 signaler och man därför vill använda den manuella sökningen (se automatiskt  
 satellitbyte).

3.7 Konfigurering
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 l Sleeptimer

 Vid inställningen „Standby“ körs antennen in när Sleeptimer aktiveras. Vid  
 inställningen „Sleep-Modus“ försätter Sleeptimer anläggningen i Sleep-läge  
 utan att antennen körs in.

 Vanliga timers beaktas bara i Sleep-Modus och är avaktiverade i standby.

 l Återställ sökparametrar

 Välj denna punkt och bekräfta med OK om du tycker att din sat-anläggning inte 
 längre hittar den valda satelliten på ett tillförlitligt sätt med den automatiska  
 sökningen eller med sökningen via ort. Satellitsökfunktionen återställs därmed  
 till ett grundläge. Observera att sökningen kan ta längre tid första gången  
 efter en återställning av sökparametrarna. Räkna med det innan du använder  
 denna funktion.

Servicemeny

Välj menypunkten Oyster / CARO / Cosmo HDTV… -> Konfigurering och tryck på 
ANT knappen för att komma till servicemenyn. 

Satellitmus decimaler

Standardinställningen för satellitmusens positioner är 4.

Söktransponder/beam (endast för återförsäljaren)

Vissa satelliter har flera olika täckningsområden (footprints). Detta leder till att inte 
alla kanaler hos en satellit kan tas emot i hela satellitens försörjningsområde. Det är 
likaså tänkbart att en satellits helautomatiska sökning inte kan hitta en satellit ef-
tersom ett annat täckningsområde har valts. Här kan man för varje satellit i enlighet 
med uppgifterna från satellitoperatören och din uppställningsplats välja ett lämpligt 
täckningsområde.

3.7 Konfigurering
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Internettjänst Sat

Här kan man för Oyster Digital-anläggningar med tillvalet „Internet“ ställa in den 
satellit som levererar datatjänsten via Internet. Vid leveransen är denna inställning 
redan förinställd för att passa till det medföljande satellitmodemet.

Test Limits och Test Powersupply

De båda menypunkterna Test Limits och Test Powersupply används när anläggnin-
gen monteras av en fackman och saknar betydelse för den normala användningen.

3.7 Konfiguration
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Om du har köpt Oyster 85 HDTV med tillvalet „Internet“ kan du kommunicera via 
Internet direkt via satellit (på andra modeller finns inte Internet-alternativet).

För Internetanvändningen krävs ett användaravtal med en operatör (Internetope-
ratör) liksom ett särskilt satellitmodem och en iLNB som kan sända. Modem och 
iLNB ingår i leveransen av Oyster 85 om du har köpt tillvalet „Internet“. Du behöver 
bara sluta ett användaravtal för att kunna aktivera det medföljande modemet för 
användning. De dokument som behövs och ytterligare information levererades till-
sammans med din anläggning.

Internetkommunikationen sker via en vanlig dator eller en laptop som måste vara 
utrustade med en nätverksanslutning. Via denna nätverksanslutning ansluter du din 
PC till satellitmodemet med hjälp av den medföljande kabeln.

Anläggningen har redan förkonfigurerats passande till de levererade satellitmode-
met den Internetoperatör som rekommenderas i de medföljande dokumenten.

Du kan aktivera Internetfunktionen antingen via menyn med MENU -> Oyster 
HDTV -> „Internettjänst“, eller under tv-användningen genom att trycka på 
FUNC-knappen på fjärrkontrollen.

I båda fallen startar anläggningen sökningen efter den förkonfigurerade satelliten 
för Internettjänsten och optimeras sedan exakt mot Internetsignalen. Efter att in-
ställningen har gjorts växlar satellitmusen indikeringen till „IP“ Internet-Protokoll). 
Modemet börjar nu kommunicera med nätverket via satellit och loggar in sig. Detta 
tar vanligtvis 60 sekunder men kan i undantagsfall även dröja betydligt längre tid.

Lyckad kommunikation mellan modemet och nätverket visas genom att den gröna 
„RX“-lampan på modemet tänds. Om den gröna LED-lampan på modemet inte tänds 
inom max. 60 sekunder efter omkoppling till „IP“ föreligger ett fel i modemet.

3.8 Internettjänst (tillval)
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Efter att modemet har loggat in sig på nätverket slocknar den gula LED-lampan 
„Varning!“ på modemet. Din PC kan nu kommunicera via Internet.

Tänk på att: Din PC tilldelas via DHCP en IP-adress från modemet resp. från satellit-
nätverket. Aktivera därför på din PC funktionen „Tilldela IP adress automatiskt“!

För att gå tillbaka till normal teveanvändning från Internetanvändning måste du 
trycke på „AV“ knappen på fjärrkontrollen. Därefter kan du starta en ny satellitsök-
ning för den förinställda tv-satelliten (MENU -> Oyster HDTV -> Helautomatisk 
sökning).

Alternativt kan du även avsluta Internetanvändningen med knappen „TV“ och på så 
sätt hoppa direkt till den förkonfigurerade tv-satelliten.

Naturligtvis kan du även köra in och stänga av din satellitanläggning direkt från 
Internetläget genom att trycka på den röda standby-knappen på fjärrkontrollen.

Observera att antingen tv-/radioanvändning eller Internetanvändning är möjlig. Det 
är inte möjligt att använda båda funktionerna samtidigt.

3.8 Internettjänst (tillval)



3.9 Störningsindikeringar

Vid användning av den automatiska antennenheten kan det förekomma störningar 
om t.ex. antennens rörelsefrihet inte är säkerställd, (grenar, snö etc.).
Sådana störningar upptäcks automatiskt och visas som en felkod på den externa 
displayen.

Indike-
ring

Felbeskrivning Störningsåtgärd

E 01 Vid sökning efter en satellit 
kunde ingen signal tas emot.

Ändra uppställningsplats. Har du fri sikt i 
riktning mot söder? Befinner du dig inom 
en satellits mottagningsområde?

E 02
E 03

Antenn blockerad i rota-
tionsriktning (E02) eller 
lutningsriktning (E03).

Sticker det in föremål i antennens rörel-
seområde? Är försörjningsspänningen för 
låg (svagt batteri)?

E 04 Antennen kan inte köras in 
helt och stängas av.

Tryck på EXIT för att köra ut antennen 
igen. Avlägsna snö, löv eller andra föremål 
från fördjupningen i antennkroppen.
Stäng ABSOLUT INTE bara av anläggnin-
gen med huvudbrytaren till läge OFF utan 
att först åtgärda orsaken till felet!

E 05
E 06

Antennen reagerar inte efter 
påslagning eller reagerar 
inte på kommandon.

Är den röda säkringen (10 A) ok?
Är alla kablar ordentligt anslutna?
Eventuellt är styrledningens stickkontakter 
lätt oxiderade. Dra ur kabeln och sätt i 
den igen.

E 07
E 09

Kortslutning/avbrott i an-
tennkabeln eller vid anten-
nen.

Kontrollera den vita antennkabeln och 
kontakterna både vid mottagaren och vid 
LNB.

E 08 Ingen/för låg spänning för 
ytterenheten

Kontrollera sticksäkringarna på mottaga-
rens baksida.
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Indike-
ring

Felbeskrivning Störningsåtgärd

E 10
E 11
E 12

Varning: Vid vridning av 
antennen sjunker försörj-
ningsspänningen kraftigt.

Kontrollera vid behov kabeldragningen 
och anslutningen av anläggningen till 
fordonets elförsörjning.
Beakta monteringsinstruktionen!

E14
E 15

Fel svarsmeddelande från 
ytterenheten.

En icke kompatibel ytterenhet är ansluten.
Reläer för strömförsörjningen skramlar 
(dvs öppnar och stänger snabbt upprepade 
gånger) eller kontakten är smutsig eller 
svedd (relä defekt).
Eventuellt kraftiga variationer i ström-
försörjningen (ytterförsörjningen med 
laddningsregulator eller tv apparat avger 
störningar).

E 16 Fel modellkonfiguration Fel vid modellkonfigurationen.
Eventuellt har en uppdatering inte utförts 
korrekt. Enheten måste lämnas till kundt-
jänst.

E 17 Re-Init utlöst Okänt minnesinnehåll har upptäckts. Felen 
har korrigerats.
Stäng av enheten och slå sedan på den 
igen. Ev. måste man nu utföra vissa in-
ställningar på nytt (t.ex. söksatellit).

E 18 Gränslägesbrytare/meka-
niskt fel.

Ett fel in antennenheten har upptäckts. 
Eventuellt är nedisning orsak till detta. 
Kontakta kundtjänst.

E 19 Hårdvarufel (ev. även mots-
varande OSD-meddelande).

Det automatiska självtestet har upptäckt 
ett hårdvarufel. Använd inte enheten, risk 
för följdskador. Enheten måste lämnas in 
till kundtjänst.

3.9 Störningsindikeringar



3.10 Mottagning i avlägsna länder

I det här kapitlet beskrivs hur man gör en efterjustering av LNB för att kun-
na optimera mottagningen i utkanterna av tevesatelliters täckningsområden. 
Detta gör man genom att lossa LNB- eller antennförskruvningen och vrida med 
ett bestämt gradtal. Denna optimering behöver man bara göra i täckningsom-
rådenas utkanter. Det rekommenderas att denna förändring bara utförs av 
tekniskt kunniga personer.

Med användningen av den moderna digitaltekniken förstoras det område i vilket 
man kan ta emot en viss satellit, i vissa fall betydligt.

Men alla satelliter som sänder program som är intressanta för mellaneuropéer „sik-
tar“ naturligtvis på Mellaneuropa. Om mottagningsanläggningen alltså befinner sig 
utanför denna region siktar antennen mot satelliten „från sidan“. Denna effekt kallas 
„skew-vinkel“ eller „polarisaktionsfelvinkel“ och uppträder framförallt i regioner som 
Portugal, södra Spanien, Marocko, Grekland, Turkiet och särskilt på Kanarieöarna.

Mottagningselektroniken kompenserar vanligtvis denna effekt utan att man mås-
te göra något men i vissa fall måste man „hjälpa till „för hand. Man „hjälper till“ 
genom att LNB (antennens mottagningshuvud) eller hela den platta antennen måste 
vridas några grader.

För följande tabeller och vinkeluppgifter gäller: För att bestämma vridriktning 
ska betraktaren och antennen vara vänd mot satelliten. Betraktaren ska alltså stå 
bakom eller bredvid antennen. Man vrider beroende på antennmodell LNB framför 
antennen (Oyster®), LNB i antennen (Cosmo®) eller hela antennen (CARO®).

 l Vridriktningar MEDURS är negativa (-).
 l Vridriktningar MOTURS är positiva (+).
 l Vid en vridning i „+“-riktning flyttas LNB-kroppen/antennen NERTILL åt  
  HÖGER.
 l Vid en vridning i „-“-riktning flyttas LNB-kroppen/antennen NERTILL åt  
  VÄNSTER.
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3.10 Mottagning i avlägsna länder

Inställning av LNB i olika regioner:

OBS: Den här tabellen innehåller bara riktvärden för Skew-vinkeln.

Korrigeringarna under ca 8° behöver man inte ovillkorligen utföra, så länge en bra 
mottagning är säkerställd. „Fininställningen“ av skew-vinkeln möjliggör ofta mot-
tagning av satelliter i regioner som egentligen ligger utanför försörjningsområdet. 
De egentliga försörjningsområdena för de enskilda satelliterna finns på  
www.lyngsat.com eller på www.satcodx.com. Dessa båda webplatser innehåller 
intressant allmän information om kanalutbud och räckvidd hos satellit-tv. 

Land Astra I 
19.2° öst

Astra II 
28.2° öst

Astra III 
23.5° öst

Hotbird 
13° öst

Atlantic Bird 
3 5° väst 

Tyskland och angrän-
sande länder

0° +8° +4° -6° -23°

Frankrike +7° +14° +1° +2° -15°

Beneluxländerna +3° +9° +6° -2° -16°

England +7° +12° +10° +3° -9°

Irland +11° +16° +13° +7° -6°

Portugal +22° +28° +25° +16° -4°

Södra Spanien, Gib-
raltar

+20° +28° +24° +14° -8°

Skandinavien -6° -2° -4° -9° -19°

Grekland -12° 0° -7° -20° -38°

Turkiet, Ukraina, Vitrys-
sland

-20° -11° -15° -26° -39°

Kanarieöarna +39° +44° +42° +34° +12°

Marocko +23° +31° +27° +17° -8°

Italien, Sicilien -2° +8° +3° -8° -27°

Tunisien, Libyen +4° +15° +9° -4° -27°

Mellanöstern -31° -19° -25° -38° ---
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4.1 Menyträd mottagare

Åtkomst via fjärrkontrollknappen „Menu“

Huvudmeny

Kanallista

Konfiguration

Extra

Timer

CI-inställningar

Redigera

Sökning

Allmänt

Filhanterare

Språk

Mottagning

Information om tuner

Nätverksinformation

Återställ från fil

Transponderlista

Spara till fil

Tid och datum

Webbradio

Kalender

Lösenord och barnskydd

Systeminformation

OSD

Programvaruuppdatering

Ljud/video

PVR/Enheter

Nätverk

Fabriksinställningar

Programinformation

Satellitlista

Werksliste wiederherstellen
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Hantering med fjärrkontroll:

30

Funktion Inställningsmöjlighet

Huvudmeny / Kanallista

Redigera Sortera kanaler, redigera favoritlista

Sökning Kanalsökning 

Spara till fil Exportera kanallista

Återställ från fil Importera kanallista

Transponderlista Lägga till, ta bort transponder

Satellitlista Bearbeta satellitens grundinställningar

Återställ fabriksins-
tällningar

Kanallistor återställs till leveranstillstånd.

Huvudmeny / Konfiguration

Allmänt CEC styrning. Fjärrkontroll, Sleep Timer, Automatisk avstängning

Tid och datum Datum, Tid, Tidszon, Sommartid

Språk Menyspråk, Ljudspårsspråk, Undertextspråk

OSD Visningstid, genomskinlighet, Radiostillbild, Kanalnummer-Timeout

Lösenord och 
barnskydd

Lås inställningsmeny, Lösenord, Tittarens ålder, Information för föräldrar

Mottagning Twin LNB, Välj kontrollmetod, Välj satellit, Aktivera satellit, LNB hög och låg 
LOF

Ljud/video Format, Skalningsmetod, HDMI signal (upplösning), YPbPr, Ljusstyrka, Kontrast, 
Färgmättnad, Dig. ljudutmatning, HDMI-ljudutmatning, Läppsynkningsläge

PVR/Enheter Konfiguration PVR/enheter (Interna hårddiskar Standby tid (tillval), PVR hopp-
tid, Timer tid före, Timer tid efter, Byt namn på vald enhet, Formatera vald 
enhet)

Programinformation Programinformation om den inställda kanalen

Nätverk DHCP På/Av, DNS-läge auto/manuell

Fabriksinställningar Återställa fabriksinställningar

4.1 Menyträd mottagare
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Funktion Inställningsmöjlighet

Huvudmeny / Extra

Filhanterare Visning av dataenheter och filer.

Webbradio Stänga av/slå på webbradio

Kalender Kalendervisning aktuellt år

Programvaruupp-
datering

Aktualisera programvara

Systeminformation Systeminformation

Information om 
tuner

Tuner information (aktuell tunder, aktuell satellit, aktuell transponder, signal-
nivå, signalkvalitet)

Programinformation Programinformation om den inställda kanalen

Nätverksinformation Information om anslutet nätverk

Huvudmeny

Timer Timerlista, Programmera/radera timer

CI-inställningar Information om CI modul och Smartcard

4.1 Menyträd mottagare



4.2 Kanallista/Bearbeta

Din Digital CI Receiver har 10 fritt 
programmerbara favoritlistor. En favo-
ritlista är ett urval av kanaler från den 
kompletta kanallistan.

Om en favoritlista aktiveras kan bara 
de program som förvaltas i denna 
favoritlista väljas, alla andra kanaler 
blir otillgängliga. Med möjligheten att 
skapa upp till 10 olika favoritlistor kan 
t.ex. olika användare skapa egna listor 
utan att den kompletta kanallistan 
måste ändras.

Skapa favoritlista

Favoritlistor hanteras under MENU -> Kanallistor. I den här undermenyn kan du 
tilldela var och en av de 10 favoritlistorna till valfria kanaler i den kompletta kanal-
listan. Observera hjälptexterna som visas längst ner på bildskärmen. Lämna bearbet-
ningen av favoritlistorna med 1 x EXIT eller 2 x MENU. Eventuella ändringar måste 
bekräftas med OK.

Använda favoritlista

Men knappen „0“ kommer du direkt till urvalsmenyn för favoritlistor. Välj önskad 
lista med P+/P- bekräfta med OK. Nu står bara kanalerna som finns i den valda 
favoritlistan till förfogande. För att få tillgång till alla kanaler, tryck på „0“ en gång 
till och välj „INGEN“. Observera att du även kan välja alla kanaler när en favoritlista 
är aktiverad genom att använda direktinmatning av kanaler.

Sortera program

Här kan du sortera programlistan, flytta program i listan, överta program, radera 
program och lägga till program till favoritlistor

32

SWAP
PLAY
FR/FF
OK
INFO
MENU

STOP
EXIT

: Byt aktiv lista
: Justera till tjänst
: Index upper/ner
: Lägg till bland favoriter
: Markera tjänst
: Tillbake

: Välj favoritlista
: Ta bort post
: Sortera listan efter namn
: Byt namn på tjänst/favoritli...
: Lås/lås upp kanal
: Stäng meny

Redigera tjänstlista
TV-tjänster Favorites 1123

0001 Das Erste HD
0002 ZDF HD
0003 SAT.1
0004 RTL Television
0005 ProSieben
0006 RTL2
0007 VOX
0008 WDR HD Köln
0009 SWR BW HD



Skapa favoritlista

Välj en favoritlista med den blåa knappen (lista 1 är redan förvald). Markera ett pro-
gram i listan „TV program“ för att lägga till den till den aktuella favoritlistan genom 
att trycka på [OK].
Om du även vill lägga till nästa program till listan behöver du bara bekräfta en gång 
till med knappen [OK]. Gör på samma sätt med alla favoritprogram i listan.

Bearbeta program- eller favoritlista

Välj med knappen [SWAP] om listan „TV-program“ eller en „Favoritlista“ ska bearbe-
tas.  
Markera programmet som ska bearbetas. Nu kan du flytta programmet i listan med 
knapparna [◄◄] och [►►] och anpassa programnamnet med den [gula] knappen 
eller radera ett program från listan med den [röda] knappen. 

Inne i textinmatningsfönstret: 

Markera textpositionen som ska ändras och ändra bokstäverna med hjälp av sif-
fertangenterna (t.ex. 1x knappen [2] = «a», 4x knappen [9] = «z»). Med den [blåa] 
knappen kan den tillgängliga teckentypen ändras, med den [gula] knappen kan 
ett tecken infogas, med den [gröna] knappen kan ett tecken tas bort och med den 
[röda] knappen kan tecknet till vänster om markeringen raderas.

Detta får endast utföras om man har tillräckliga kunskaper

I programmenyn (tryck en gång på MENU-knappen)/Bearbeta kanallista står 
undermenypunkten „Transponderlista“ till förfogande. I den här menyn kan du 
se och vid behov ändra inställningarna som behövs för att ta emot de enskilda 
kanalerna.

Felaktiga inmatningar på de enskilda positionerna kan leda till att en eller flera 
kanaler inte längre kan tas emot.

4.2 Kanallista/Bearbeta
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4.3 Kanallista/Sökning

Välj först den satellit som ska avsö-
kas (t.ex. „ASTRA“) och sedan typen 
av sökförlopp: Auto för att söka av 
satelliten fullständigt Enskild TP för 
att bara söka av en transponder hos 
satelliten. 

Bestäm sedan om Endast FTA, Endast 
krypterade tjänster eller Alla tjänster 
program ska sökas. 

Nu kan du ställa in om TV + Radio, Endast TV eller Endast radio program ska sö-
kas. Om en enda transponder hos en satellit ska avsökas måste man nu även ställa 
in transpondern med knapparna [◄] och [►].

Ytterligare information om sökning:

Gör dig förtrogen med hur man gör en sökning och gör detta regelbundet. Nya 
kanaler kommer ofta för „digital teve“.

Ofta förändras även uppgifterna för redan existerande kanaler.

En sökning övertar registrerade änderingar automatiskt i den interna kanallistan om 
man besvarar säkerhetsfrågan som visas när man lämnar sökfunktionen med „OK“ 
även om man själv inte har utfört några ändringar.
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EXIT : Stäng menyMENU : Tillbake

Satellitsökningsmeny

Välj satellit:
Sökeningsmetod:
Typ av tjänst:
TV / radio:
Ändra/välj transponder:
Signalnivå
Signalkvalitet
Starta sökening 

0%
0%

Astra 19,2°E
Auto

Endast FTA
TV + radio

1: 10729 MHz V



4.4 Huvudmeny/Konfigurering

Konfiguration av mottagaren

Konfiguration av mottagaren/ 
Menypunkt Allmänna inställningar

Konfiguration av mottagaren/  
Menypunkt Allmänna inställningar
-> Fjärrkontroll urval 
(om konkurrerande fjärrkontroller 
används.)
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Inställningar

MENU : Tillbake

Allmänna inställningar
Tid och datum
Språk
OSD (bildskärmsmenyer)
Lösenord och barnskydd
Mottagning
Ljud, video
PVR / Enheter
Nätverk

Ålterställ fabriksinställningar

Inställningar: Allmänna inställningar

MENU : Tillbake EXIT : Stäng meny

CEC-styrning:
Automatisk avstängning
Fjärrkontroll:
Sleep Timer:

Av
På
A
Av



4.5 Extra

1. Signalstyrka

Efter att antennen har riktats in kan 
man undermenyn „Extra/Informati-
on om tuner“ när som helst öppna 
visningen av signalstyrkan. Med 
hjälp av den vertikala stapeln kan 
man bedöma signalstyrkan.

C/N-värdet anger samma värde i dB. 
Ju större detta tal är desto bättre är 
mottagningskvaliteten. Beroende på 
kanal bör det för DVB-S gå att ta emot 
en bra tevebild från ett värde på ca 8. 
För DVB-T (tillval) är C/N från ca 15 
tillräckligt för en störningsfri mottag-
ning.

OBS:
Signalstyrkan beror inte bara på inställningen av din mottagningsanläggning och 
din position inom täckningsområdet utan även på vilken kanal som för närvarande 
är aktiverad.

Tänk på detta när du kontrollerar inriktningen av antennen med hjälp av visningen 
av signalstyrkan. Det är normalt att vissa kanaler har en stark signal medan signalen 
för andra kanaler är mycket svag.
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Extra

MENU : Tillbake

Filhanterare
Webbradio
Kalender
Programvaruuppdatering

Systeminformation
Information om tuner
Programinformation
Nätverksinformation



2. Systeminformation:

I undermenyn „Extra/Systeminfor-
mation“ finns uppgifter om pro-
gramvarans version och din mot-
tagares serienummer.

Denna information behövs vid ser-
viceåtgärder eller uppdateringar av 
programvaran.

Exempel:
 l ten Haaft Serial: 2800805030
 l ten Haaft Build: EU/3.00
 l PSU-Firmware: 1.00
 l Motor Revision: 00404 (endast  
  helautomatiska anläggningar)

37

4.5 Extra

Systeminformation

MENU : Tillbake EXIT : Stäng meny

Bootloader:
Fast program:
MAC-adress:
Varumärke:
ten Haaft Serial:
ten Haaft Build:
PSU-Firmware:
Motor-Revision:

2012-04-21 23:47
V1.0.0.0 2013-03-05 08:00

02:00:00:00:06:B3
Oyster HDTV

*4294967295*
EU/3.00 Mar 5 2013 08:59:55

1.000
00404



Timern är till för att tidsstyrt och bekvämt kunna utföra inspelningar på en 
hårddisk.

Timerfunktionen finns dessutom även hos apparater utan HD. Du kan i dessa fall 
t.ex. använda funktionen om du vill se till att du inte missar ett visst program på 
en bestämd kanal. Mottagaren byter då i god tid kanal enligt programmeringen av 
timern.
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4.6 TIMER



5.1 Anslutningar

Huvudbrytare AV/PÅ Insticksplats för CI-moduler
Kopplingskontakt (max. 7A/30V DC) Anslutning för hörlurar (3,5mm jackkontakt)
USB 2.0 anslutning för PVR-funktioner Insticksplats för SD-kort

A D
B E
C F

OFF ON

max.7A
USB

SDHC
CARD

3A       10A

COMMON INTERFACE EUROPE

A B C D FE

Analog videosignalsingång (FBAS för äldre apparater, ej HD-duglig)

Digital Audioingång (S/PDIF, Coaxial)

SAT1, antenningång för anslutning av sat-antennanläggningens första LBN

Audioingång vänster

Digital Audioutgång (S/PDIF, Coaxial)

USB 2.0 anslutning för en extern USB-hårddisk

YPbPr komponentutgång (Cinch) för beamer/LCD-/plasma-apparater (HD-duglig)

Anslutning för en extra infraröd-mottagare

SAT2, antenningång för anslutning av en andra LBN (inspelningsfunktion)

Audioingång vänster, för externa högtalare, Hifi-anläggningar etc.

CTRL Out (Cinch), kopplingsspänning 12V/300mA

LAN, IP nätverksanslutning

Digital HDMI ingång (för genomdragning av en HDMI-signal till HDMI-utgång)

Antennstyrning för Oyster-antenn

Videosignalingång för AV Loop Through Funktion (FBAS)

Audioingång höger, för externa högtalare, Hifi-anläggningar etc.
Audioingång höger 

AV CTRL Out (Cinch), kopplingsspänning 6V/12V

Satellitmus, anslutning för kanalvisning, direktinmatning och infraröd mottagning

Digital HDMI-utgång för anslutning av en teveapparat

Spänningsförsörjning (brun (-) = massa; röd (+) = 12 - 24 V; svart = klämma 15)

5

10

2

6

11

17

14

20

12

18

15

21

13

19

16

3

7

4

9
8       
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EXT IR

ANTENNA
CONTROL

USB2 LAN
SAT

MOUSE

12V-24V
DC IN

SAT1

CVBS L-Audio-R S/PDIF

CTRL
OUT

AV
CTRL

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

Y Pb Pr HDMI IN HDMI OUT

IN

OUTSAT2

1

2 14 15 16 17 18 19 20 2113

3 7 9 115
4 6 8 10 12



På apparatens framsida finns en öppning där man kan sätta in moduler för avkod-
ning av krypterade program.
För att undvika skador får bara moduler märkta med logotypen „PC Card“ användas. 
Andra moduler kan förorsaka skador som inte kan repareras på mottagaren.

Försök inte att skjuta in modulen med våld. Dra istället ut modulen ur öppningen 
och försök föra in den igen. Se även till att du sätter in modulen med rätt sida 
uppåt.
Smartcards har ibland irriterande märkningar eftersom de ofta är avsedda för andra 
dekoder. De flesta normala Common Interface-moduler är utförda så att korten ska 
föras in med de gyllene, glänsande kontakterna uppåt. Se till att de oftast guldfär-
gade kontaktytorna på ditt Smartcard är rena och dammfria innan du sätter i detta 
Smartcard i Common-Interface-modulen.

Om en krypteringsmodul har registrerats korrekt visas dess namn i listan under me-
nypunkten „Kryptering“ i huvudmenyn. Om du i denna lista går till posten för denna 
modul och trycker på OK, visas en meny som skapas av respektive krypteringsmodul. 
Om du har frågor om detta, kontakta modultillverkaren.

OBS: Vissa moduler loggar först in komplett och skapar inte något menysys-
tem innan ett giltigt kort har satts in. Vid navigeringen i de tillverkarspecifika 
menyerna används knapparna OK och EXIT. Om en meny inte längre reagerar 
om man trycker på OK eller EXIT, kan man tvinga fram ett avbrott av dialogen 
genom att trycka på knappen MENU. Mottagaren avslutar då förbindelsen till 
modulens menysystem. 
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5.2 CI Common Interface-modul

Standardgränssnitt

MENU : Tillbake EXIT : Stäng meny

Lucka: Ingen modul



5.3 Uppdatering av programvara  

Via menypunkten Extra/Programva-
ruuppdatering kan man uppdatera 
programvara och kanallistor via ett 
USB-gränssnitt.

Se även www.ten-haaft.com
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Programvaruuppdatering

MENU : Tillbake
: Avbryt

EXIT : Stäng meny

Uppdatera från fil
Uppdatera via internet
Nuvarande programversion är: V0.0.0.2 2013-01-23 08:23



5.4 Tekniska data mottagare

Ingångsfrekvensområde 950…2150 MHz

Ingångsimpedans 75 Ω

Ingångsnivåområde -60 … -25 dBm

2 ingångsuttag F-Norm, honkontakt

LNB styrsignal 22kHz - 13V/18V

Frekvensområde VHF (174MHz … 230MHz)
UHF (470MHz … 790MHz)

Video decoder H.264 / AVC, MPEG-2

Videoupplösning 480i/480p/576i/576p/720p/1080i

Modulationstyper DVBS, DVBS2 QPSK och 8PSK

Video Bitrate upp till 18Mbit/s

Symbolhastighet 1 till 45 Msymb/s i DVB-S (QPSK)
1 till 62 Msymb/s i DVB-S2 (QPSK och 8PSK)

FEC (felkorrigering) DVB-S: Viterbi och Reed-Salomon
DVB-S2: LDPC + BCH dual decoder

Signalutgångar Video HDMI, YPbPr, FBAS (Cinch)

Audio decoder MPEG layer 1,2,3, AC-3, Dolby Digital

Signalutgångar Audio HDMI, SPDIF (Coaxial), Analog Stereo (Cinch)

HDMI, SPDIF, FBAS, Analog Audio Loop Through funktionalitet

2 x USB 2.0

Ethernet 10/100 Base-T MAC

Common Interface CI 1.0 enligt EN 50221

SDHC Card 1

Extern IR 1

Kopplingsutgång 12V / 300mA

Kopplingsutgång AV 6V/12V 3mA

Kopplingsrelä max. 7A / 30V DC

12V oder 24V (11-30V) DC 
batteribuffrat eller elektroniskt stabiliserat

Rätten till tekniska ändringar förbehålles.
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SAT Tuner

DVB-T2/C Tuner

Audio

Anslutningar- 
Ingångar

Anslutningar- 
Utgångar

Driftspän-
ning

Video



5.5 Försäkran om överensstämmelse

Wir, der Hersteller, ten Haaft GmbH , Oberer Strietweg 8, D-75245 Neulingen, 
GERMANY / ALLEMAGNE erklären hiermit, dass folgende Produkte den wesentlichen 
Anforderungen der folgenden Vorschriften entsprechen und somit ein CE-Zeichen 
in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 89/336/EWG und der KFZ-Richtlinie 
72/245/EWG (i.d.F. 2006/38/EG) tragen.

 l Oyster® Digital 85 HDCI + T SKEW
 l Oyster® Digital 65 HDCI + T SKEW
 l CARO® Digital HDCI+T
 l CARO® Digital MA HDCI+T
 l Cosmo® Digital HDCI+T
 l SamY® Digital HDCI+T
 l D5000 HDCI+T

Eine Bescheinigung gemäß Anhang IIIC der EG-RL 72/245/EWG (2006/28/EG) liegt 
dem Hersteller vor.

 l EN 55013 (2001) + A1
 l EN 55020 (2001) + A1, A2

Neulingen, den 01.11.2009

Roman Bittigkoffer
Geschäftsführer

Konformitätserklärung
Declaration of Confirmity

Déclaration de Conformité
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6.1 Kanal- och programlista 

Bilaga kanallista:

I originalkanallistan (TV) är vid leveransen av mottagaren programmen tilldelade till 
den enskilda satelliterna på följande sätt:

Satellit Position Kanal CH
Astra 1 19,2°O 001 - 499

Hotbird 13°O 500 - 999

Astra 2 28,2°O 1000 - 1269

Eutelsat W2 16°O 1270 - 1439

Atlantic Bird 3 5°W 1440 - 1499

Astra 3 23,5°O 1500 - 1599

Thor / Intelsat 10-02 1°W 1600 - 1839

Sirius 5°O 1840 - 1969

Hispasat 30°O 1970 - 2249

Astra 1 (iberiska Prog.) 19,2°O 2250 - 2379

Eutelsat W3A 7°O 2380 - 2399

Hellas Sat 2 39°O 2400 - 2489

Eurobird 9 9°O 2500 - 2599

Amos 4°W 2600 - 2659

Eutelsat W1 10°O 2660 - 2699

Telstar 12 15°W 2700 - 2749

Türksat 2A 42°O 2750 - 2899

BADR 3 / 4 26°O 2900 - 2949

Atlantic Bird 2 8°W 2950 - 2999

Hotbird (grek. prog.) 13°O 3000 - 3079

Hotbird (arabiska prog.) 13°O 3080 - 3299

Eutelsat W4 36°O 3300 - 3329

Astra 1 19°O 3450 - 3500

Ändringar i kanallistan förbehållna.

Observera att inte alla programnummer verkligen är belagda med en kanal. Flera 
nummer har lämnats fria för framtida utbyggnad. Därutöver släcks väldigt ofta 
enskilda program ner av sändare.
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Du kan när som helst sortera kanallistan på nytt enligt dina önskemål. Nya kanallis-
tor som vi erbjuder för nerladdning på www.ten-haaft.com har möjligtvis en annan 
indelning än den listan som ursprungligen har sparats i mottagaren. Sådana än-
dringar kan i framtiden vara nödvändiga för att man ska kunna ta med nya satelliter 
i listan.

Bilaga kodade program:

Dessa kodade (krypterade) programpaket har förprogrammerats på fabriken:

ORF (Österrike) krypterat CH 100 till CH 111 (Astra 1) 

SKY Deutschland krypterat CH 120 till CH 168 (Astra 1)

Arena krypterat CH 163 till CH 199 (Astra 1)

Canal + (Nederländerna) CH 200 till CH 226 (Astra 1)

TV Vlaanderen (Belgien) CH 228 till CH 243 (Astra 1)

Canal Sat France (Frankrike) CH 300 till CH 473 (Astra 1)

SRG (Schweiz) CH 540 till CH 546 (Hotbird)

BIS TV (Frankrike) CH 550 till CH 594 (Hotbird)

Mellan CH 200 och CH 499 ligger krypterade och okrypterade program med olika 
programteman (mode, musik, sport, …) från olika europeiska länder. Ytterligare pro-
grampaket och kanaler kan när som helst sökas med STATIONSSÖKNING och sparas 
på valfria programplatser.

Observera att för krypterade program krävs respektive passande CI-Modul och ett 
aktiverat Smartcard från programoperatören (provider). Information om detta kan 
du få från din programoperatör. Operatören kan även informera om vilken typ av 
CI-Modul som behövs och var du kan köpa den. Om du har frågor om krypterade 
programpaket, även tekniska frågor, kontakta respektive provider.

Många programpaket kan av licensrättliga orsaker bara tas emot i respektive 
hemland. Bindande information om detta kan man bara få från programoperatören. 
Varning: Använd bara original Smartcards från respektive provider för att undvika 
skador på Digital CI Receiver och dess CI-Modul!

45

6.1 Kanal- och programlista 



Bilaga urval tevekanaler:

Bland andra har på fabriken följande tyskspråkiga kanaler programmerats i din  
HD Receiver: ASTRA 1 (19,2°O)

1 Das Erste 30 ZDF Infokanal

2 ZDF 31 ZDF Dokukanal

3 SAT1 32 EinsExtra

4 RTL 33 EinsFestival

5 ProSieben 34 EinsPlus

6 RTL2 35 DMAX

7 VOX 36 Tele 5

8 WDR Köln 37 Das Vierte

9 SWR FS BW 38 Nick/Comedy

10 MDR Sachsen 39 Anixe SD

11 BR FS Nord 40 DW-TV

12 NDR FS NDS 41 N24

13 Kabel eins 42 EuroNews

14 Super RTL 43 CNN Int.

15 DSF 44 Sky News

16 Eurosport 45 CNBC Europe

17 3sat 46 Bloomberg TV

18 arte 47 BBC World

19 n-tv 48 RAI 1

20 BR FS Süd 49 TRT International

21 hr-fernsehen 50 Al Jazeera

22 rbb Berlin 51 Al Jazeera International

23 Radio Bremen TV 52 HSE 24 extra

24 SR Fernsehen 53 QVC Deutschland

25 SWR FS RP 54 Channel 21

26 BR-alpha 55 HSE 24

27 Phoenix 56 Q TV SHOP

28 ZDF Theaterkanal 57 Sonnenklar TV

29 KiKa 58 9Live

Ändringar förbehållna
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6.2 Bilaga söksatelliter

ASTRA 1:
Satelliten sänder totalt mer än 50  tyskspråkiga teveprogram, bl.a. samtliga stora 
privata kanaler, de offentligrättsliga och alla från tredje part, liksom mängder av 
radiokanaler, däribland alla offentligrättsliga radiokanaler från alla tyska radiosän-
dare. Den kan tyvärr inte alls eller bara i begränsad omfattning tas emot i Turkiet, i 
östra Medelhavet och i östra Europa.

ASTRA 2:
ASTRA 2 täcker huvudsakligen det engelskspråkiga området i Europa. Här hittar man 
de kända engelskspråkiga nyhetssändningarna. Mottagningsområdet är indelat i 
olika zoner. Endast på de brittiska öarna och på Irland står alla program tillförlitligt 
till förfogande.

ASTRA 3:
ASTRA 3 sänder programpaket från Nederländerna, Tjeckien och från Slovakien. 
Sydeuropa nås inte tillförlitligt av signaler från Astra 3.

HOTBIRD (kallas även för „Eutelsat Hotbird“):
Liksom ASTRA är HOTBIRD också ett komplett satellitsystem, inte bara en enda 
satellit. Total kan över 200 digitala program tas emot kostnadsfritt på olika språk. 
Hotbird täcker verkligen hela Europa - även om dess signaler är betydligt svagare 
än Astras. I Grekland och i Turkiet är Hotbird den enklaste möjligheten att ta emot 
tyska sändare.

THOR und SIRIUS:
Dessa satelliter täcker norra Europa, både vad gäller programutbud och täck-
ningsområde. Många, dock inte alla, program från Thor och Sirius kan tas emot 
ända ner till södra Tyskland om man använder en tillräckligt stor antenn. Dock är 
nästan alla program krypterade.

ATLANTIC BIRD 3:
Satelliten försörjer i första hand Frankrike och Beneluxländerna men kan med en 
lämplig parabolantenn tas emot över hela Europa. Den sänder några franska pro-
gram digitalt och okrypterat.

47



HISPASAT:
HISPASAT täcker framförallt den Iberiska halvön och Kanarieöarna, men kan även 
tas emot bra i Italien, Frankrike, Beneluxländerna etc. Programutbudet är anpassat 
till spansktalande regioner.

EUTELSAT W3A:
Satelliten med det totalt sett största mottagningsområdet. Förutom hela Europa 
täcks även Mellanöstern. Signalerna är dock svagare än hos de andra satelliterna.

EUTELSAT W2:
Denna satellit sänder olika programpaket från mindre europeiska stater, levererar 
dock en relativt svag signal.

HELLAS SAT 2:
HELLAS SAT 2 sänder några grekiska program och ett stort programutbud från öseu-
ropeiska stater som t.ex. Bulgarien och Ukraina.

EUROBIRD 9:
EUROBIRD 9 sänder några italienska, svenska och diverse andra program med räck-
vidd över hela Europa.

Türksat:
Türksat sänder huvudsakligen turkiska program och täcker med sina två täck-
ningsområden nästan hela det europeiska och arabiska rummet.

Telstar:
Denna satellit sänder över hela Europa vissa kanaler på olika europeiska språk och 
på arabiska.

Amos:
Satelliten försörjer med sina programpaket Rumänien, Ungern och Ukraina. Amos 
kan tas emot i den mellersta och östra delen av Europa.
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6.3 Miljöinformation

Denna produkt får vid slutet av dess livslängd inte kastas i normala 
hushållssopor utan måste lämnas in vid ett insamlingsställe för åter-
vinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Symbolen på produkten, 
bruksanvisningen eller på förpackningen informerar om detta.

De olika materialen kan återvinnas enligt deras respektive märkning. Med återan-
vändning, återvinning av material eller andra typer av återanvändning av gammal 
utrustning bidrar du på ett viktigt sätt till att skydda vår miljö. Fråga din kommun 
var du kan hitta ett insamlingsställe som ansvarar för denna typ av utrustning.

Tysk förordning om hantering av uttjänta fordon - ELV
Mottagaren är certifierad och avsedd som tillbehör för användning på kraftfordon. 
Avfallshanteringen kan i enlighet därmed inom ramen för förordningen om hante-
ring av uttjänta fordon (direktivet om uttjänta fordon ELV, 2000/ 53/EG; för Tys-
kland: uttjänt fordon V) ske tillsammans med kraftfordonet. Mottagaren innehåller 
inga material eller ämnen som enligt direktivet klassas som miljöfarliga.

Slutligen hoppas vi att du ska ha stor glädje av din nya ten Haaft-produkt! 
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www.ten-haaft.com

ten Haaft GmbH

Oberer Strietweg 8 
75245 Neulingen-Göbrichen 
GERMANY

Telefon + 49 (0) 72 37 / 48 55– 0 
Telefax + 49 (0) 72 37 / 48 55– 50 
E-post: info@ten-haaft.com

Öppettider:

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00, 
12.30-16.30   


