Installasjon av HD-PVR Pace TDS850NV/TDS855NV/TDS865NV
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. Det er ikke aktuelt å bruke
Universal/Legacy/Standard for PVR-mottakere, som har har 2 innebygde mottakere og
må ha to separate satellittsignaler for å fungere optimalt.
Har mottakeren vært koblet til et standard parabolhode = Universal LNB er det ikke
tilstrekkelig å endre på LNB-innstillingene i mottakerens Oppsett-meny. Du må
tilbakestille mottakeren og installere på nytt fra velkomstbildet der man velger land.

Tilbakestilling av mottakeren:
• Trykk SETUP på fjernkontrollen.
• Velg Oppsett og trykk OK.
• Tast koden (0000 hvis den ikke er endret) og trykk OK.
• Trykk NEDOVERPIL helt til nederste linje Tilbakestill alt er markert.
• Bekreft med OK.
• Trekk ut strømledningen og sett den inn igjen.
• Etter et drøyt minutt kommer et velkomstbilde på TV-skjermen.
Installasjon fra velkomstbildet First Installation Setup:
• Trekk ut strømledningene på eventuelle andre mottakere som er koblet
gjennom splitter(e) til SatCR/SCR/Unicable (*).
• Velg Norway og trykk OK.
• Nå er du i bildet Førstegangsinstallasjon LNB. Trykk HØYREPIL for å endre
LNB-type fra Universal til SatCR. De neste 2 linjene viser:
Inngang 1: Mottaker 1 = 1210
Inngang 2: Mottaker 2 = 1420
Du trenger ikke å endre noe hvis du ikke har installert andre mottakere som er
koblet til SatCR-/SCR-/Unicable-utgangen (*). Er Mottaker 1 og/eller Mottaker 2
allerede brukt som valg for andre mottakere må du endre til mottakernumre som
ikke er i bruk på de andre mottakerne.
• Trykk OK når valget er gjort.
• I bildet Førstegangsinstallasjon Hjemmetransponder skal du ikke endre noe.
Verdiene skal være 12.054, Vertikal, 27500 og ¾. Trykk OK for å gå til bildet
Førstegangsinstallasjon Signaltest.
• Er det gode nok signaler fra riktig satellitt (Sirius 4/Astra 4A) vises OK Neste i
høyre del av TV-bildet. Vises ikke feltet OK Neste kommer du ikke videre i
installasjonen. Sjekk i så fall at koblingene er i orden og få eventuelt hjelp av en
fagmann for å stille inn parabolantennen.
• Trykk OK for å gå videre.
• Har du koblet med HDMI-kabel til TV får du nå bildet Førstegangsinstallasjon
HDTV-oppsett: HDMI. Velg 720p hvis din TV er HD Ready. Har du en TV som er
Full HD velger du 1080i. Bekreft med OK.
• 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
strømnettet.

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.

