Installasjon av standardmottakerne Pace DS250NV,Samsung DSB-B560N og Strong
SRT6752 koblet til SatCR/SCR/Unicable (*)
•

•

Denne utgangen kan gi inntil fire uavhengige satellittsignaler, som fordeles gjennom
en splitter eller seriekoblede splittere. Universal-/Legacy-/Standard-utgangen (*) gir et
femte satellittsignal, med Universal som LNB-type.
Har mottakeren vært koblet til et standard parabolhode = Universal LNB er det ikke
tilstrekkelig å endre på Antenne-innstillingene i mottakerens Oppsett-meny. Du må
tilbakestille mottakeren og installere på nytt fra velkomstbildet der man velger land.

Tilbakestilling av mottakeren:
• Trykk MENU på fjernkontrollen.
• Velg Oppsett og trykk OK.
• Velg Grunninnstilling og trykk OK.
• Trykk OK en gang til for å fortsette.
• ”Default Settings Restored” vises på TV-skjermen.
• Trykk OK.
• Velkomstbildet vises på TV-skjermen.
Installasjon fra velkomstbildet:
• Trekk ut strømledningene på eventuelle andre mottakere som er koblet
gjennom splittere til SatCR/SCR/Unicable (*).
• Velg Norge og trykk OK.
• Velg SatCR LNB og trykk OK.
• Nå vise menybildet Nummerering av mottakeren. Mottakernummer er satt til 1.
Du trenger ikke å endre noe hvis du ikke har installert andre mottakere som er
koblet til SatCR/SCR/Unicable (*). Er innstillingen 1/Mottaker 1/UB 1 allerede i
bruk på en annen mottaker må du endre til mottakernummer 2, 3 eller 4.
• Trykk OK.
• Velg Automatisk og trykk OK.
• Nå vises Signalstyrke og Signalkvalitet.
• Trykk OK for å gå videre hvis signalstyrken er høyere enn 50% og signalkvaliteten
høyere enn 80%. Hvis signalstyrken og/eller signalkvaliteten er lavere må du
sjekke at koblingene er i orden og eventuelt få hjelp av fagfolk for å stille inn
parabolantennen.
• Trykk OK for å starte søket.
• Søket tar ca 20 sekunder.
• Trykk OK for å se på TV når søket er ferdig.
• Er mottakerens STB ID registrert på parabolkortet og kortet er oppdatert har du nå
bilde på TV3 Norge. I motsatt fall: Følg instruksjonene på TV-skjermen.
• Skal du installere flere mottakere som er koblet til SatCR/SCR/Unicable (*):
Trekk ut strømledningen. Først når all er installert kan alle kobles til strøm.
(*)

Maximum SatCR LNB har utgangene SatCR og Universal.
GT-SAT SatCR LNB har utgangene SCR og Legacy.
Inverto SatCR LNB har utgangene Unicable og Standard.

