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Den här bruksanvisningen beskriver funktionerna i och hanteringen av den automatiska satellitenheten. Anvisningar om monteringen finns i den medföljande monteringsinstruktionen.
En felfri och säker funktion kan bara säkerställas om du följer dessa anvisningar både för monteringen och för
användningen.
Din automatiska satellitenhet är ett intelligent mottagningssystem för satellit-som automatiskt kan rikta in sig
mot en förinställd satellit så länge mottagningssystemet befinner sig inom räckvidden för just denna satellit.
Se alltid till att ha ”Fri sikt mot söder”. Alla satelliter står sett från Europa ungefär i riktning mot söder.
När den direkta linjen mot satelliten är skymd av hinder (byggnader, berg, träd etc.), kan ingen automatisk
injustering äga rum, och ingen mottagning är möjlig. (Se även 5.1: ”Mottagning – injustering av satellitenhet”)
På de första sidorna i den här bruksanvisningen hittar du anvisningar om hur man använder de allmänna funktionerna på enheten, därefter beskrivs vilka inställningsmöjligheter som finns.
Försäkra dig innan påslagning om att det inte finns något hinder i vägen för antennen vid injustering (t.ex. en
gren eller en garagedörr).

1.2 Leveransen omfattar
”Oyster® TV” Premium med fjärrkontroll och styrenhet; Ytterenhet med antenn – som tillval med SKEW-vridenhet
för bästa möjliga mottagning

1.3 Avsedd användning
Den här produkten är avsedd för fast montering på husbilar eller husvagnar (caravans) med en rekommenderad
maximal hastighet på högst 130 km/h.
Produkten klarar att automatiskt rikta in en fast monterad antenn på ett parkerat fordon mot en för Europa
normal, geostationär, direktstrålande tv-satellit.
Spänningsförsörjningen måste ske via fordonets nätförsörjning enligt norm med 12V/24V DC. Vid montering på
husvagnar får ingen regulator användas för elförsörjningen. En annan användning än den avsedda är inte tillåten.
Om apparaten ansluts till fordonsuttag, måste lämplig säkring finnas i fordonet.
För att undvika att batterierna laddas ur helt är tv-apparaten utrustad med en strömbrytare för fullständig bortkoppling från nätet. Om denna brytare inte används, måste lämpliga åtgärder vidtas på fordonet för att undvika
att batterierna laddas ur helt.

3

1. ALLMÄNT

1. ALLMÄNT

Tillverkaren rekommenderar att satellitenheten ansluts till gängse blyackumulatorer med en märkspänning på 12
V/24V DC och en märkkapacitet på minst 50 Ah.

1.4 Säkerhetsanvisningar

Tillverkaren tar inget som helst ansvar för direkta eller indirekta skador eller följdskador på själva anläggningen,
på batterier, på fordon eller annan egendom vilka uppstår p.g.a. att olämpliga batterier ansluts eller p.g.a. monteringsfel eller kabeldragningsfel.
Beakta också följande föreskrifter från tillverkaren:
• Montering får endast ske på hårda fordonstak med tillräcklig hållfasthet och egenstabilitet. Tillämpliga,
erkända riktlinjer från fordonsindustrin ska beaktas och följas.
• P rodukten kräver inget regelbundet underhåll. Apparathusen får inte öppnas. Låt endast en kvalificerad fackman utföra kontrollarbeten.
• U
 ndvik att tvätta husbilen/husvagnen med SAT-anläggningen i en tvättanläggning med borstar eller med
högtryckstvätt.
• D
 et är inte tillåtet att förändra apparaten genom att ta bort komponenter eller lägga till nya komponenter.
Användning av andra parabolspeglar, satellitenheter eller LNB än de som är monterade av tillverkaren är
förbjuden.
• M
 onteringen ska utföras av tillräckligt kunnig personal och den bilagda monteringsanvisningen, som är en
del av denna bruksanvisning, ska följas noggrant. Kontakta tillverkaren eller en av tillverkaren godkänd serviceverkstad vid oklarheter eller problem
 Dra in anläggningen vid kraftig vind eller storm.
V
 id körning bakåt i mer än 30 km/h, särskilt vid lastning på lastbil eller tåg, ska antennen genom lämpliga åtgärder säkras mot att oavsiktligt ställas uppåt (se även 1.4 Säkerhetsanvisningar)

 Avsedd användning av satellitanläggningen förutsätter att den är korrekt ansluten till fordonets tändning (se
monteringsanvisningen).
En korrekt monterad antenn körs automatiskt fram till viloläget och spärras i det läget en kort stund efter att
tändningen har slagits på. Om anläggningen p.g.a. fel inte kan dras in eller bara dras in delvis, är det ditt ansvar
som förare av fordonet att övertyga dig om att antennen är ordentligt och fullständigt nedlagd innan du kör iväg.
Efter att tändningen slagits på dras antennen in automatiskt. För att aktivera antennen igen är det nödvändigt
att starta om ”Oyster® TV” Premium (stänga av och slå på den igen).
Tändning/plint 15
måste anslutas

För automatisk indragning av antennen vid
fordonsstart

Ignition switch has to be connected
For automatic retraction of the antenna
at vehicle start

Démarrage doit être connecté

Pour rétracter automatiquement l‘antenne
au démarrage du véhicule

 Enligt trafikförordningen måste fordonsföraren inför varje körning övertyga sig om att fordonet är trafikdugligt. Det innebär att föraren måste se över ytterenheten för att kontrollera att antennen är helt indragen.
Observera även att i olika länder gäller olika lagstadgade regler för drift av elektrisk och elektronisk utrustning.
Användare av sådan utrustning är ansvariga för att respektive föreskrifter följs.
Stoppfunktion via fjärrkontrollen och bortkoppling av driftspänningen vid underhållsarbeten
 STOP-knappen på fjärrkontrollen stoppar antennens rörelse.
Vid underhållsarbeten på antennanläggningen måste ovillkorligen driftspänningen till hela anläggningen,
”Oyster® TV” Premium och styrboxen VISION III, stängas av.
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2.1 De första åtgärderna/påslagning och avstängning

2.3 Fjärrkontroll

Reglagen på den helautomatiska SAT-anläggningen i ”Oyster® TV” Premium består enbart av den integrerade
mottagaren i ”Oyster® TV” Premium och fjärrkontrollen. Knapparna på fjärrkontrollen fungerar endast när ”Oyster® TV” Premium är påslagen och initialiseringen är avslutad.

Knapp Funktion
POWER: ”Oyster® TV” med integrerad mottagare slås på från standby-läget med den här knappen.

PÅSLAGNING/AVSTÄNGNING
Systemet sätts i standby-läge och slås på igen med knappen på undersidan av ”Oyster® TV” Premium (se sidan 11
element 10). Starta användningen med POWER-knappen på fjärrkontrollen.
Observera!
När du slår på ”Oyster® TV” Premium startar antennens automatiska satellitsökning. Efter start av den integrerade mottagaren i ”Oyster® TV” Premium kan initialiseringen ta upp till en minut. Sedan körs antennen ut och den
automatiska satellitsökningen startar.

1-9

EPG

EPG/ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE Med en knapptryckning visar
du aktuell och kommande programinformation för varje kanal.
Dessutom finns en 7-dagars tablå.

EXIT

LÄMNA: Med en knapptryckning lämnar du menyn utan att
spara ändringarna.

Anvisning: Om inget annat anges avser alla uppgifter om knappar fjärrkontrollens knappar.

MUTE/STUM: Med en knapptryckning görs alla mottagarens audioutgångar stumma. Ytterligare en knapptryckning återställer ljudet.

Observera!
När du slår på ”Oyster® TV” Premium med integrerad mottagare, körs antennen ut och den automatiska satellitsökningen påbörjas.
1. Slå på strömbrytaren på undersidan av apparaten. Standby-lampan på framsidan lyser rött.
2. Tryck på POWER-knappen på fjärrkontrollen. Standby-lampan lyser därefter blått.

För funktionen Personal Video Recorder - via USB
Time
Shift

SWAP

AVSTÄNGNING

För funktionen Personal Video Recorder - via USB
För funktionen Personal Video Recorder - via USB
Source

Val ingångssignal/källa

File

Inspelningsförteckning

OK

OK/ENTER: Med en knapptryckning bekräftar du ett val eller sparar
inställningarna i menyn.

Antennfunktionen regleras med följande fyra knappar på fjärrkontrollen:
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RECALL/SENASTE KANAL: Med en knapptryckning går du tillbaka
till föregående kanal.

För funktionen Personal Video Recorder - via USB

2.2 Antennmanövrering

Country-knappen: Med denna knapp anges ort för att optimera satellitsökningen. STOP-knapp, START-knapp,
PARK-knapp – för direkt styrning av antennen. När den integrerade mottagaren i ”Oyster® TV” Premium är
avstängd, har antennknapparna ingen funktion. De övriga knapparna på fjärrkontrollen används för att sköta
den integrerade mottagaren i ”Oyster® TV” Premium. Se punkt 2.3 ”Fjärrkontroll”. ”Oyster® TV” Premium har på
fabriken förkonfigurerats för styrning av antennen.

Tv vid andra tidpunkter via USB-minnet

För funktionen Personal Video Recorder - via USB

För att sätta apparaten i standby-läge, tryck på POWER-knappen. Standby-lampan lyser då rött. När du inte
använder tv-apparaten under längre tid, t.ex. på natten, kan du stänga av den genom att slå av strömbrytaren på
baksidan (nedtill). Observera dock att anläggningen vid nästa start ev. dras in, sedan körs ut igen för att påbörja
sökningen.

Om antennen är normalt injusterad behöver man inte manövrera den. Anläggningen söker automatiskt efter
respektive satelliter. Vid långa förflyttningar rekommenderas att den nya platsen anges med knappen COUNTRY.

0-9 SIFFERKNAPPAR: Genom att trycka på en av sifferknapparna
(0-9) gör du ett direktval av kanal eller en sifferinmatning i menyn.

CHANNEL

Hämta kanallista
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Knapp Funktion

Knapp Funktion

NAVIGATION UPPÅT: I menyn navigerar du uppåt.

Höja ljudvolymen

NAVIGATION VÄNSTER: I menyn hoppar du mellan tillgängliga
alternativ.

Sänka ljudvolymen

NAVIGATION HÖGER. I menyn hoppar du mellan tillgängliga
alternativ.
NAVIGATION NEDÅT: I menyn navigerar du nedåt.
SETUP

Med en knapptryckning hämtar du huvudmenyn på tv-apparaten/
går ett steg tillbaka i menyn.

RED

RÖD: I menyn tilldelas denna knapp olika funktioner.

CH

Kanal upp

CH

Kanal ner

STOP

Stoppar antennrörelsen

START

Startar antennrörelsen

PARK

Antennen dras in

COUNTRY

GREEN

GRÖN: I menyn tilldelas denna knapp olika funktioner.

YELLOW

GUL: I menyn tilldelas denna knapp olika funktioner.

BLUE

BLÅ: I menyn tilldelas denna knapp olika funktioner.

TEXT

Teletext

AQT

SUBT

SUBT - undertextning

INFO

INFORMATION aktuell kanal

PAGE+

Sida uppåt/i kanallista

PAGE-

Sida nedåt/i kanallista

FAV
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START kanalsökning DVB-T/T2, markbunden tv-kanal

Ortsangivelse. Praktiskt vid långa förflyttningar.

BATT

Visar en kontrollruta som meddelar och bedömer aktuell spänning
(endast från serie 8).

S/Q

Visar en kontrollruta som meddelar aktuell antennsignal och dess
kvalitet (endast från serie 8).

PICTURE

Kopplar om sparade bildlägen (endast från serie 8).

SOUND

Kopplar om sparade ljudlägen (endast från serie 8).

FAVORITER: Med en knapptryckning hämtar du tidigare sparade
favoritkanallistor/val favoritlista (Favourite List).

TV/

Växla tv/radio

AUDIO

AUDIO - språkval audio
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2.4 Gränssnitt/manövrering på apparaten
3
2

11

Sett uppifrån

4
5
6
7

Vänster sida
(sedd framifrån)

Anslutningar
1. HDMI 1/HDMI 2
2. USB-anslutning

1. Standby-lampa
2. Fjärrkontrollsensor

3. 12 volt/24 volt likström (DC)
ingång

Reglage

4. Hörlurar – anslutning

3,5 mm uttag stereo

5. Audio-ingång

3,5 mm uttag stereo

6. Satellitingång

F-uttag

7. RF Antennanslutning

DVB-T; IEC-uttag

8. AV Ingång

RCA/Cinch-uttag: gul = FBAS (video); röd, vit = audio L+R

9. Audio – utgång (koaxial)

S/PDIF

3. Setup
AQT

Slå på resp. stänga av tv-inställningsmeny. Håll intryckt längre än tre
sekunder för att starta kanalsökning (endast markbunden TV DVB-T)

4. VOL

+/- Ställa in volym

5. CH
Play
Eject

+/- Välja kanal
Starta uppspelning från USB, resp. avsluta paus
Uppspelning via USB

6. Source

Slå på resp. stänga av signalingångsmeny

10. Strömbrytare på/av

7. Standby

Ställa in tv-apparaten på viloläge/standby-läge.

11. CI/CI+ modulhållare

10

Korthållare för Conditional Access Modul (CAM)
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COMMON INTERFACE-HÅLLARE

SIGNALINGÅNGAR

I Common Interface-hållaren (CI+) kan en Conditional Access Module (CAM) sättas in med ett SmartCard, så
att du kan se program och tjänster från betal-tv. Kontakta din tv-leverantör för att få mer information om avtal
och moduler.

HDMI/AV-setup

Anvisning: Conditional Access Module och SmartCards kan köpas separat.

Om det inte finns någon signal när HDMI har valts som ingångskälla, visas följande bild på skärmen:

Menyerna för HDMI- eller AV-anslutningar kan jämföras med den normala tv-mottagningen, bortsett från att du
inte kan göra några kanalinställningar.

 Observera! Stäng av tv-apparaten innan du sätter in en modul i CI+-modulhållaren.
CI+-modulhållaren sitter på baksidan av apparaten. Skjut in CA-modulen ordentligt i hållaren och sätt sedan in
ditt SmartCard i CA-modulen.

• Vänta några minuter tills ditt SmartCard har aktiverats.
• Välj den kanal som ska aktiveras med ditt SmartCard.
• Information om det SmartCard som du använder visas.
• T ryck på OK , för att hämta menyn från ditt SmartCard. Följ anvisningarna för CI+-modulen vid manuella
inställningar.
• Så snart modulen tas bort visas följande meddelande: ”CI-modul borttagen”
• Slå på tv-apparaten och välj ”Digital-TV” som ingångssignal.
• Om CA-modulen hittas, visas följande meddelande: ”CI-modulen hittad”
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Om ingen signal hittas inom 30 minuter kopplas apparaten automatiskt om till standby-läge.
AUDIO-INGÅNG
Välj AV som ingång om du t.ex. vill använda en MP3-spelare. Bildskärmen stängs av efter 30 minuter men högtalarna förblir aktiva.
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3.1 Slå på/stänga av

3.2 Knappfunktioner

Observera!
När du slår på ”Oyster® TV” Premium med integrerad mottagare, startar antennens automatiska satellitsökning.
Efter att mottagaren har slagits på dröjer det upp till en minut innan den har initialiserats. Sedan körs antennen
ut och påbörjar den automatiska satellitsökningen.
Försäkra dig om att antennen kan fällas upp utan att det finns hinder i vägen, t.ex. gren eller garagetak, innan
du slår på ”Oyster® TV” Premium.

Knapp Funktion
Framförallt om man har kört en lång sträcka mellan två platser kan antennens inriktningstid förkortas genom att man ställer in rätt land.

COUNTRY

Välj bara önskat program med fjärrkontrollen. Antennen riktas in automatiskt.

Genom inställning av land aktiveras automatisk SKEW, under förutsättning att det ingår i anläggningen. Om tillvalet automatisk SKEW inte finns i anläggningen, se kapitel ”Mottagning i andra
länder” (sidan 40).

Av säkerhetsskäl dras antennen in när fordonets tändning slås på. För att aktivera antennen igen är det absolut
nödvändigt att ”Oyster® TV” Premium startas om (slå av och sätt på den igen).
SYNKRONISERA ANTENNANLÄGGNINGEN MED MOTTAGAREN

PARK

Stäng av ”Oyster® TV” Premium om antennanläggningen skulle dras in automatiskt av någon rimlig anledning.
Orsaken kan vara:

STOP

Praktiskt: Om du vill att antennen ska vara ute, trycker du på STOP-knappen och stänger av
”Oyster® TV” inom 15 sekunder med POWER-knappen (Open Sleep).
Knappen ”START” gör att”Automatisk sökning” (Auto Search) startas. Den senast inställda satelliten
söks. START-knappen upphäver funktionerna hos knapparna STOP och PARK.

• driftspänningen underskrids,

Efter att antennen har dragits in kan ”Oyster® TV” Premium slås på igen.

Knappen ”PARK” kör in antennen. T.ex. vid storm är det lämpligt att dra in antennen. Driften av
mottagaren för en extern apparat är dock fortfarande aktiv.
Knappen ”STOP” stoppar antennen i alla positioner.

• ett självständigt säkerhetstest av antennen,

• en kort påslagning och avstängning av tändningen.

Knappen ”COUNTRY” öppnar menyn ”Select Location”. I denna meny kan man välja mellan 47
europeiska länder.

START

Byt transponderfrekvens genom att trycka på ”START, PARK, START, PARK, START” i denna ordningsföljd.
Observera:
Knapparna STOP/PARK/START behövs inte vid normal användning. Dessa knappar ger möjlighet att ingripa i
inriktningen av antennen.
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4.1 Idrifttagning

4.2 Allmänna tv-inställningar

Din OysterTV har standardkanallistan inlagd från fabrik, och ev. favoritlistor (skapa fler favoritlistor, se kapitel
4.5, favoritlista (satellit-tv)). Om kanaler saknas eller om du vill lägga till andra kanaler, måste du starta den
automatiska kanalsökningen.

MENY TV-INSTÄLLNINGAR

Välj önskad signalkälla. I kombination med en ten Haaft-satellitenhet måste den stå på DVB-S.
Tryck på knappen

Source

för att visa menyn med signalingångarna.

Inställningsmenyn ger dig möjlighet att ställa in tv-apparaten.
• Välj bildskärmsmeny genom att trycka på
• Med

SETUP

.

kan du navigera i menyerna.

• Med Exit eller Setup kan du lämna inställningsmenyn.
BILD (PICTURE)
I denna meny kan olika inställningar för bilden på ”Oyster® TV” ändras. Du kan göra följande inställningar:

Använd knapparna
upp/ner för att välja ingång, OK för att bekräfta. Om ingen källa väljs med hjälp av
OK -knappen kommer du efter ett par sekunder automatiskt tillbaka till den aktuella signalkällan.
Tryck på
trollen:

EXIT

, för att lämna menyn. Följande signalingångar kan väljas. Tryck på respektive knappar på fjärrkon-

LJUD (SOUND)
I denna meny kan olika inställningar för ljudet på ”Oyster® TV” ändras. Du kan göra följande inställningar:

• Digital-tv
• Satellit-tv
• AV
• HDMI 1
• HDMI 2
• USB

16
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DIGITAL-TV-INSTÄLLNINGAR (DTV SETUP)

KANALSPÄRR (LOCK)

I den här menyn kan du göra allmänna inställningar för mottagning av digital-tv. Det finns följande alternativ:

Du kan begränsa åtkomsten till bestämda funktioner på teveapparaten. När spärren är aktiv måste du ange
lösenordet för att göra ändringar i de spärrade områdena.

Audio Språk (Audio Language)
Välj ditt primära och sekundära språk.
Textning Språk (Subtitle Language)
Bestäm vilket språk som ska väljas för textning.
Tidszon (Timezone)
Här kan du ställa in tidszonen.
CI-information (CI Information)
Under den här menypunkten kommer du åt Common Interface-kortet.
Aktivantenn (för antenner med förstärkare; Antenna Power)
Aktivera eller avaktivera elförsörjningen till antennen.

Systemspärr (Lock System)
Spärrar systemet, för att göra inställningar måste lösenordet anges.
Spärra program (Block programme)
Blockera valt innehåll och kanaler.
FSK (filmindustrins egen åldersklassificering) – åldersgränser (Parental Guidance)
Begränsa program enligt tittarens ålder. Endast sådant innehåll som är lämpligt för den valda åldern finns tillgängligt. Du kan välja mellan olika ålderskategorier.
Anvisning: Det här alternativet stöds inte av alla tv-kanalbolag.
Välja lösenord (Change Password)
Här kan du ändra lösenordet.
Anvisning: Det förinställda lösenordet är 0000.
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FUNKTIONER

4.3 Kanalinställning och sökning (DVB-T/T2)

I den här menyn kan följande alternativ ändras.

KANAL (CHANNEL)
I denna meny kan du göra kanalinställningar.

Språk på skärmen (OSD Language)
Ändra språk på bildskärmsmenyerna.

DVB-T-kanalinställningar

Sidoformat (Aspect Ratio)

Ställ in kanalerna och deras egenskaper.

Följande alternativ finns:

Kanal (Channel)

• Auto

Välj den kanal som du vill ställa in.

• Zoom 1

Frekvens (Frequency)

• Zoom 2

Kan inte ändras.

• 16:9

Land (Country)

• 4:3

Kan inte ändras.

Brusreducering (Noise Reduction)

Manuell sökning (Manual Search)

Minska eller ändra bildbrus.

Sök och ställ in kanalen manuellt.

Sleep Timer
Ställ in när teven ska stängas av automatiskt. Med

Automatisk sökning (Auto Search)
väljer du den önskade tiden. Tryck därefter på

EXIT

.

Gör det möjligt att sortera, radera och lägga till poster i favoritlistan.

Auto Sleep

Ställa in tv-kanal (Channel Edit)

Möjliggör att du kan aktivera/avaktivera automatisk standby efter 4 timmar (EU-energisparalternativ, alltid aktivt från fabrik).

Möjliggör sortering och radering av kanaler, samt inläggning på DVB-T-favoritlistan.

Återställning (Reset)
Återställer apparaten till fabriksinställningar.
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FLER INSTÄLLNINGAR DVB-T-KANAL
När apparaten slås på första gången visas följande bild på skärmen. Tryck på knapparna
språk för bildskärmen. Välj ”Autom. sökning” (Auto Search) och tryck på OK -knappen.

för att välja

Anvisning: Inställningen av land kan inte ändras

Så snart sökningen har avslutats kommer apparaten att fastställa målregion. Om det finns fler än en regional
kanal, väljer du primärregion med
och trycker därefter på OK . Tryck på
för att lämna menyn.
EXIT

Så snart sökfunktionen är avslutad, visas den första tillgängliga digital-tv-kanalen. Alla andra tillgängliga kana.
ler visas i kanallistan som du kan hämta med knappen
CHANNEL

När den här bilden visas, tryck på
eller
för att välja rad, och och för att välja land eller kanal. Tryck
på OK för att bekräfta valet. Den automatiska sökningen kommer att starta och får inte avbrytas. Kanaler kan
bara tas emot, om en DVB-T-antenn är ansluten (ingår inte i leveransen).

Du kan göra en ny sökning för markbunden tv (tillval, markbunden antenn ingår inte i leveransen) genom att
hålla knappen Auto Tune (AQT) intryckt. Då raderas den befintliga kanallistan.

När den här bildskärmen visas, vänta tills kanalsökningen har avslutats. Det kan dröja några minuter.
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4.4 Kanalinställningar och sökning (DVB-S/S2)

YTTERLIGARE INSTÄLLNINGAR

Välj
och byt till satellit-tv. Tryck på
och välj ”Kanaler” med OK -knappen. Välj OK och sedan den satellit
som du vill söka av. Kontrollera om signal- och kvalitetsindikeringen reagerar. Gå till sökningen ”Transponder”
och tryck på OK för att starta sökningen. Den kompletta satelliten söks av.
Source

SETUP

Med standardinställningarna hittar din apparat alla FTA eller kodade kanaler. Om inte, kan du ändra satellitinställningarna i menyn ”Ytterligare inställningar” (Advanced Setup). Falska eller felaktiga inställningar i den här
menyn kan leda till att din apparat inte längre fungerar ordentligt!
Menyn ”Ytterligare inställningar” (Advanced Setup) kräver ett lösenord. Vid leveransen är det ”0000”

Sökningen lägger till alla nya kanaler som hittas via satelliten i slutet av standardkanallistan.

LÄGGA TILL NY TRANSPONDER
För att göra din tv framtidssäker finns möjligheten att lägga till en ny transponder. Följ anvisningarna för att
skapa en ny transponder. Öppna menyn ”Ytterligare inställningar” (Advanced Setup). (Lösenord: 0000)
Tryck på

GREEN

-knappen för att komma till satellit- och TP-hanteraren.

Välj den aktuella satelliten och tryck på

för att visa transponderlistan.

Alla kanaler kan sorteras och ändras enligt dina önskemål.
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Tryck på

FAQ OM SATELLITINSTÄLLNINGEN (DVB-S)

RED

Spara med

-knappen för att lägga till symbolhastighet, frekvens och polaritet.
OK

1.	Inga kanaler hittades, signal och kvalitet visar inget eller mycket litet utslag.

.

	Kontrollera alla kablar från tv till LNB. Se till att antennen är inriktad mot rätt satellit och att sikten inte är
skymd av träd eller andra hinder.
2.	Vid sökningen hittades inte alla kanaler eller felaktiga sådana.
	Se till att antennen är riktad mot rätt satellit och att den satelliten också är inställd i menyn.
3. Prickar bildas eller ljudet försvinner medan man tittar.
	Kontrollera förluster och kvalitet i menyn ”Kanal”. En lätt felinställd antenn kan leda till stora försämringar i
mottagningseffekten. Kabeln får inte heller vara för lång. Tänk på att antennens storlek kan variera beroende
på satellit.
Genom att trycka på
-knappen startar sökningen på den nyregistrerade transpondern. Alla nya kanaler läggs
till i slutet av kanallistan.
BLUE

4. Signalförlust vid lätt regn eller snöfall.
	Detta beror som regel på en för dålig signal. Kontrollera antennens inriktning eller antennens storlek.
5. Signalförlust vid blåst
	Kontrollera fastsättningen av antennen. Den får inte röra sig. Se även till att det inte finns några föremål, t.ex.
träd, som rör sig i synfältet.
6. Textning eller ljudspår är felaktiga
Se till att du har gjort rätt språkinställningar i menyn.
7. Hur kan jag lägga till en ny kanal som inte hittades vid sökningen?
Du måste lägga till den nya transpondern. Läs det aktuella avsnittet i den här bruksanvisningen.
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BEARBETA KANALER (SATELLIT-TV-LÄGE)

4.5 Favoritlista (Favourite List) (satellit-tv)

Gå via

till menyn och välj rubriken ”Kanal” (Channel). Välj nu ”Ställa in kanal” (Channel Edit). Tryck på
eller PAGE+ PAGE- för att välja en kanal. Med de färgade knapparna kan du göra följande inställningar:

SETUP

Röd
Tryck på

-knappen för att radera en kanal. Du kan välja den med
valda kanalen.
RED

. Tryck på

OK

, för att radera den

OK

SETUP

Med
pen (

Gul
Du kan flytta kanaler med knappen

Skapa ny FAV-lista: Gå via
till menyn och välj rubriken ”Kanal” (Channel). Välj nu ”Favoritlista” (Favourite
List). Där kan du genom upprepade tryckningar på FAV -knappen bläddra i favoritlistorna, tills en tom lista
kommer upp. De första båda favoritlistorna är sammanställda på fabrik med alternativa program (se kapitel 4.1
Idrifttagning).

. Med
kan du flytta den valda kanalen till önskad plats. Tryck på
för att placera kanalen permanent på den nya platsen.
YELLOW

RED

kan du gå igenom kanalen och lägga till den valda kanalen på listan genom att trycka på ADD-knap). Dessa läggs till längst bak. Det är inte möjligt att sortera senare.

En redan tillagd kanal är markerad med ett hjärta.

4.6 Övriga funktioner

Blå
Om du vill att en kanal ska hoppas över när man klickar igenom kanalerna, markera den och tryck på

BLUE

-knap-

pen. Kanalen kan nu bara väljas genom att man anger numret direkt.

Videotext är ett informationssystem som kan visas på din tv. Med de tillhörande kontrollknapparna kan du hämta
de sidor som finns uppräknade i innehållsförteckningen.

Grön
Tryck på

TELETEXT (ERBJUDS INTE AV ALLA TV-KANALER)

-knappen för att radera hela kanallistan.
Observera! Anläggningen hittar därefter ev. ingen satellit längre!

Anvisning: Om videotext är öppen kan inga bildskärmsmenyer öppnas. Färg, kontrast och ljusstyrka kan
inte ändras, men däremot volymen.

BEARBETA KANALER (DIGITAL-TV-LÄGE)

Tryck på

Tryck på

Genom att trycka en gång till på
senast valda kanalen.

GREEN

eller

PAGE+

PAGE-

för att välja en kanal. Med de färgade knapparna kan du göra följande inställ-

ningar:
Röd

TEXT

för att öppna videotext. Som regel visas sidan med innehållsförteckningen.
TEXT

-knappen stängs videotext, och bildskärmen visar programmet från den

Mix

Tryck på

-knappen för att radera en kanal. Du kan välja den med
valda kanalen.
RED

. Tryck på

OK

, för att radera den

Om du har öppnat videotext kan du göra den transparent med Mix

SUBT

, så att du samtidigt kan se programmet.

Dölj
Gul

Med knappen Cancel

Du kan flytta kanaler med knappen
OK

. Med
kan du flytta den valda kanalen till önskad plats. Tryck på
för att placera kanalen varaktigt på den nya platsen.

Om du vill att en kanal ska hoppas över när man klickar igenom kanalerna, markera den och tryck på
pen. Kanalen kan nu bara väljas genom att man anger numret direkt.

Välja sida

BLUE

-knap-

• För att komma tillbaka till innehållsförteckningen trycker du på Index
• För att välja en underordnad sida trycker du på Subpage

FAV

28

kan du dölja videotext helt, men det avslutar inte videotext.

• F ör att komma till en videotextsida anger du sifferkombinationen med sifferknapparna. Siffrorna visas i bildskärmens övre vänstra hörn. Sidosökningen startas.

Blå

Tryck på

AUDIO

YELLOW

FAV

PAGE-

PAGE+

.

.

-knappen för att lägga till kanalen på DVB-T-favoritlistan.
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Textning

Anvisning: Säkerställ att den valda kanalen överför digitaltext.

För att visa textning under ett vanligt teveprogram väljer du sidan 150 i videotext. Om kanalen stödjer textning
visas den längst ner på bildskärmen.

Följ anvisningarna på bildskärmen.

• Tryck på

TEXT

• Tryck på

för att avsluta läget videotext.

för att öppna digitaltext
och bekräftas med

• Ö
 nskad sida kan väljas via
parna.

Hämta information
• Tryck på Reveal

TEXT

FAV

för att visa dold information (svar på frågesport etc.).

• Med de färgade knapparna

Snabbåtkomst

• Tryck på

Nedtill på skärmen med videotext finns kategorier som är indelade enligt färg och tema (

RED

,

GREEN

,

YELLOW

,

BLUE

EXIT

eller

RED

,

GREEN

. Ett alternativ är att styra sidan med sifferknap-

.

• Du kan navigera i digitaltext med

• Tryck en gång till på Reveal för att avsluta läget.

OK

,

YELLOW

och

BLUE

kan du öppna vissa alternativ direkt.

för att stänga digitaltext.

TEXT

).

• Genom att trycka på respektive färgad knapp på fjärrkontrollen kan du öppna en av dessa kategorier.
• Tryck på Index för att komma tillbaka till innehållsförteckningen.

TEXTNING
När en kanal erbjuder undertextning, kan du välja det med knappen
därefter bekräfta med

OK

SUBT

. Du kan välja språk med

och

.

Låsa sida
Om du har öppnat en sida med underordnade sidor öppnas de automatiskt efter varandra.
• T ryck på Hold INFO för att stoppa bläddringen och stanna kvar på den sida som visas. Låsningssymbolen visas
uppe i vänstra hörnet.
• Tryck en gång till på Hold för att tillåta fortsatt bläddring genom de underordnade sidorna.
Förstora videotext
• Tryck på Size för att förstora visad videotext. Sidan delas in i två hälfter.
• Tryck en gång till på Size för att visa den andra delen av sidan.
• Tryck en tredje gång på Size

TV/

för att komma tillbaka till normal visning.

Digitaltext (endast för Storbritannien)

PROGRAMINFORMATION
Du kan hämta information om kanalen som du tittar på med hjälp av knappen

INFO

. Följande bild visar typisk

programinformation.

Digitaltext är ett informationssystem som kan visas på din tv.
Anvisning: Om digitaltext är öppen kan inga bildskärmsmenyer öppnas. Färg, kontrast och ljusstyrka kan
inte ändras men volymen kan ändras.

Du kan välja programinformation för efterföljande program med
30
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AUDIO

4.7 Tekniska data ”Oyster® TV”

Du kan välja språk och ljudspår genom att trycka på

AUDIO

-knappen.
ten Haaft tv-apparater

”Oyster® TV” - 19“

”Oyster® TV” 21,5“

”Oyster® TV” - 24“

”Oyster® TV” - 32“

L188TRS

L218TRS

L248TRS

L327TRS

B

B

B

B

Bildskärmens storlek

19“ / 47 cm

21,5“ / 55 cm

24“ / 61 cm

32“ / 81 cm

Effektförbrukning vid drift

20 W max.

25 W max.

31 W max.

36 W max.

Årlig energiförbrukning i kWh/år*

29 kWh/år

37 kWh/år

45 kWh/år

53 kWh/år

< 0,5 W

< 0,5 W

< 0,5 W

< 0,5 W

HD Ready 1366 x 768

Full HD 1920 x 1080

Full HD 1920 x 1080

HD Ready 1366 x 768

170° / 160° / 5 ms

170° / 160° / 5 ms

170° / 160° / 5 ms

178° / 178° / 8 ms

DVB-S, DVB-S2, DVB-T,
DVB-T2/H.265*

DVB-S, DVB-S2, DVB-T,
DVB-T2/H.265*

DVB-S, DVB-S2, DVB-T,
DVB-T2/H.265*

DVB-S, DVB-S2, DVB-T

Typ
EU Energieffektivitetsklass

Effektförbrukning standby/
avstängt
Upplösning (pixel)

Välj önskat språk med

Synvinkel H/V/
tidsfördröjning

och tryck på OK.

Tuner

Elektronisk programguide
Den elektroniska programguiden (EPG) ger information om pågående och kommande sändningar på den valda
kanalen.
Tryck på

EPG

-knappen för att starta programguiden. Följande meny visas:

Högtalare musikeffekt
Dimensioner med/
utan fot (B x H x D)
Vikt med fot/ vikt utan fot
VESA-Standard
Driftspänning
(1endast med nätadapter)

2x4W@4Ω

2x4W@4Ω

2x4W@4Ω

2x4W@4Ω

43,7 x 28,9 x 11,1 cm
43,7 x 26,1 x 4,6 cm

50,2 x 32,7 x 11,1 cm
50,2 x 29,9 x 4,6 cm

56,3 x 35,8 x 11,1 cm
56,3 x 33,0 x 4,6 cm

73,1 x 47,1 x 19,5/
73,1 x 43,1 x 6,1 cm

~ 2,8 kg/~ 2,5 kg

~ 3,4 kg/~ 3,1 kg

~ 3,8 kg/~ 3,5 kg

~ 5,3/~ 4,7 kg

100 x 100 mm

100 x 100 mm

100 x 100 mm

300 x 200 mm

12 V DC/24 V DC/
230 V AC1

12 V DC/24 V DC/
230 V AC1

12 V DC/24 V DC/
230 V AC1

12 V DC/24 V DC/
230 V AC1

Med HDCP

Med HDCP

Med HDCP

Med HDCP

Anslutningar
2 x HDMI
2 x USB 2.0
3 x cinchuttag (RCA)
Jackuttag 3,5 mm stereo

Med
och PAGE+ PAGE- navigerar du genom kanaler och tv-program. Tryck på
mande punkter i EPG. Hur lång EPG är beror på respektive kanal (max 7 dagar).

för att komma till kom-

Med OK kan du växla till den valda kanalen. Detta fungerar bara med den första punkten i EPG, eftersom de
andra inte har börjat än. Tryck på Guide eller
för att avsluta programguiden.
EXIT

Video/Audio/Foto

Video/Audio/Foto

Video/Audio/Foto

Video/Audio/Foto

Analog Audio/FBAS in

Analog Audio/FBAS in

Analog Audio/FBAS in

Analog Audio/FBAS in

Anslutning hörlurar

Anslutning hörlurar

Anslutning hörlurar

Anslutning hörlurar

Digital audioutgång
Koaxial (RCA)

a

a

a

a

Nätbrytare På/Av

a

a

a

a

CI/CI+ modulhållare

a

a

a

a

Tv-apparat med fot

a

a

a

a

Systemfjärrkontroll

a

a

a

a

Elkabel 12 V/24 V
(Med kontakt för fordonets elnät)

a

a

a

a

Nätadapter 110 V ... 240 V AC
Med jordad EURO-stickkontakt

a

a

a

a

Leveransen omfattar

* Endast från serie 8
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5.1 Mottagning – injustering av satellitenhet

5.2 Mottagning i avlägsna länder

För att rikta en satellitenhet mot en satellit måste man beakta tre inställningsvinklar:

INSTÄLLNING AV LNB I OLIKA REGIONER:

1. AZIMUTVINKEL (”KOMPASSRIKTNING”)

Denna inställning sker automatiskt i Oyster® Premium med Skew Option. I detta kapitel beskrivs hur man gör en
efterjustering av LNB för att optimera mottagningen i utkanterna av tv-satelliters täckningsområden. Detta gör
man genom att lossa LNB- eller antennförskruvningen och vrida med ett visst antal grader. Denna optimering
behövs endast i utkanterna av området. Rekommendationen är att det endast utförs av tekniskt kunniga personer. Alla satelliter som sänder program av intresse för mellaneuropéer siktar på Mellaneuropa. När mottagaren
befinner sig utanför detta område, ser antennen satelliten ’från sidan’. Denna effekt kallas ”SKEW-vinkel” eller
”polarisationsvinkel” och uppträder framförallt i regioner som Portugal, södra Spanien, Marocko, Grekland, Turkiet och särskilt på Kanarieöarna. Mottagningselektroniken kompenserar vanligtvis denna effekt utan att man
behöver göra något, men i vissa fall måste man ”hjälpa till” för hand. Man ”hjälper till” genom att vrida LNB
(antennens mottagningshuvud) eller hela den platta antennen några grader.

Med azimutvinkel menas den horisontella riktningen hos en antenn, d.v.s. vinkeln mellan norr och antennens
riktning. Azimutvinkeln beror av mottagarens geografiska position och den valda satelliten.
I Berlin har t.ex. ASTRA 1 (omloppsposition 19,2° ost) en azimut på 173° och i södra Spanien 143°.
2. ELEVATIONSVINKEL (”LUTNINGSVINKEL”)
Elevationsvinkeln säger hur högt över horisonten en vald satellit står på himlen för en viss mottagarposition. Den
ligger i Mellaneuropa normalt mellan 25° och 35° och blir mindre ju längre norrut man kommer.
3. SKEW-VINKEL (”POLARISATIONSVINKEL”)
För bästa möjliga mottagning i de yttre områdena av sydvästra och sydöstra semesterregionerna är det ändamålsenligt att vrida LNB i respektive himmelsriktning. Då utjämnas den polarisationsvinkel som uppstår genom
jordytans krökning.

CYTRAC® DX

CARO®+

OYSTER®

Oyster® erbjuder ett ”SKEW”-tillbehör som tillval med helautomatisk inställning av LNB.
HINDER FÖR ANTENNEN

42°
10 Meter

34

28°

5,3 Meter

Bei 28° Elevation (Norddeutschland):
Ein Baum mit einer Höhe von 5,3 Meter
in 10 Meter Entfernung stört
den Empfang nicht.

9 Meter

Bei 42° Elevation (Südspanien):
Ein Baum von 9 Meter Höhe in
10 Meter Entfernung behindert
den Empfang nicht.

10 Meter
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FÖR OYSTER®:

Inställning av LNB i olika regioner:

För följande tabeller och vinkelangivelser gäller: Vridriktningen fastställs genom att betraktaren liksom LNB tittar
i riktning mot parabolantennens spegel, och står då framför antennen. De långa strecken markerar 10° per streck.

Land

Eutelsat
5° väst

Thor
0.8° väst

Astra 4
4.8° Ost

Hotbird
13° öst

Astra 1
19.2° Ost

Astra 3
23.5° Ost

Astra 2
28.2° Ost

Tyskland,
Österrike,
Schweiz

-23°

-16°

-12°

-6°

0°

4°

8°

• Vid en vridning i ”- ”-riktning flyttas LNB-kroppen NEDTILL till HÖGER.

Frankrike

-15°

-11°

-5°

2°

7°

11°

14°

FÖR CARO®+ / CYTRAC® DX:

Benelux
länderna

-16°

-12°

-8°

-2°

3°

6°

9°

• Vridriktningar MEDURS är positiva (+). Vridriktningar MOTURS är negativa (-).
• Vid en vridning i ”+ ”-riktning flyttas LNB-kroppen NEDTILL till VÄNSTER.

För följande tabeller och vinkelangivelser gäller: Vridriktningen fastställs genom att betraktaren liksom antennen
tittar mot satelliten, och står alltså bakom eller bredvid antennen.

England

-9°

-6°

-3°

3°

7°

10°

12°

Irland

-6°

-3°

1°

7°

11°

13°

16°

Portugal

-4°

1°

8°

16°

22°

25°

28°

• Vid en vridning i ”- ”-riktning flyttas antennen NEDTILL åt VÄNSTER.

Södra Spanien,
Gibraltar

-8°

-3°

5°

14°

20°

24°

28°

• Vid en vridning i ”+ ”-riktning flyttas antennen NEDTILL åt HÖGER.

Skandinavien

-19°

-16°

-14°

-9°

-6°

-4°

-2°

Grekland

-38°

-35°

-29°

-20°

-12°

-7°

0°

Turkiet,
Ungern,
Vitryssland

-39°

-36°

-31°

-26°

-20°

-15°

-11°

Kanarieöarna

12°

18°

26°

34°

39°

42°

44°

• Vridriktningar MEDURS är negativa (-).
• Vridriktningar MOTURS är positiva (+).

Marocko

-8°

-2°

6°

17°

23°

27°

31°

Italien,
Sicilien

-27°

-24°

-17°

-8°

-2°

3°

8°

Kroatien

-27°

-24°

-19°

-11°

-5°

-1°

4

Tunisien,
Libyen

-27°

-22°

-15°

-4°

4°

9°

15°

Anvisning: Denna tabell innehåller endast riktvärden för SKEW-vinkeln. Korrekturvärden under ca 8° behöver
inte nödvändigtvis användas så länge mottagningen är god. ”Fininställningen” av SKEW-vinkeln möjliggör ofta
mottagning från satelliter i regioner som egentligen ligger utanför mottagningsområdet. De egentliga mottagningsområdena för de enskilda satelliterna finns på www.lyngsat.com eller på www.satcodx.com. Dessa båda
webbplatser innehåller intressant allmän information om kanalutbud och räckvidd hos satellit-tv.
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6. BILAGA

5.3 Störningar

6.1 Försäkran om överensstämmelse

Stoppfunktion
Antennen måste när som helst kunna stoppas när den är i rörelse. En satellitsökning stoppas eller avbryts med
SAT-kappen på kontrollenheten, stoppknappen på fjärrkontrollen till Oyster-TV eller med power-knappen på FeatureBox (endast på Oyster V). Efter att någon av dessa knappar har trycks in accepteras inga fler styrkommandon.
Återställa stoppfunktionen
Den här stoppfunktionen upphävs med ett nytt rörelsekommando, t.ex. genom att trycka på startknappen på
fjärrkontrollen till Oyster TV hos Premium anläggningar, SAT-knappen på kontrollenheten hos Vision anläggningar eller power-knappen på FeatureBox (endast på Oyster V).
Felbeskrivning

Åtgärdande av störning

Vid sökning efter en satellit
kunde ingen signal mottas.

Har du fri sikt mot söder?
Befinner du dig i mottagningsområdet för den valda satelliten?
Måste SKEW-vinkeln för LNB ändras p.g.a. platsen där du befinner dig?

Anläggningen körs inte ut resp.
dras in på rätt sätt.

Sticker något föremål ut inom antennens rörelseområde? Är matningsspänningen för låg (batterinivån låg)?

Antennen reagerar inte efter
påslagning eller på kommandon.

Är säkringen hel?
Är alla kablar ordentligt anslutna?
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6.2 Upplysningar om miljöskydd
Förordning om uttjänta fordon - ELV
Antennsystemet är certifierat och avsett att användas som tillbehör på motorfordon. Avfallshanteringen kan
därmed ske inom ramen för förordningen om uttjänta fordon (europeisk förordning om uttjänta fordon ELV,
2000/53/EG; för Tyskland: 'Altfahrzeugverordnung') tillsammans med fordonet. Antennsystemet innehåller ingen
av de ämnen som enligt direktivet klassificeras som miljöfarliga.

Vi hoppas att du ska få stor glädje av din SAT-anläggning
ten Haaft-teamet
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Måndag–fredag
och

8:00 – 12:00
12:30 – 16:30
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