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Handleiding Satelliet TV-DVD

Huurprijs: € 15,- per week

Algemeen:
- Sluit de camper aan op 220V en zet de hoofdschakelaar op het controlepaneel van de camper AAN
- Eventueel gebruik maken van de omvormer 12V →220V voor de stroomvoorziening van de receiver als er vrij gekampeerd wordt.
- Treedt er storing op in beeld of geluid, dan kan het zijn dat de stekkers aan de kabels geen goed contact maken of los geraakt
zijn als gevolg van de trillingen van de camper. Controleer dit indien nodig.
Satelliet TV-DVD:
Om TV te kijken met de verplaatsbare schotel, zal de schotel eerst moeten worden opgesteld en aangesloten.
De Receiver en TV zijn aangesloten.
Het uitrichten van de schotelontvanger op de ASTRA satelliet gaat als volgt:
1
Zoek een geschikte plek in de nabijheid van de camper met vrij zicht naar het zuiden om de schotel neer te zetten.
2
Schuif het statief volledig uit, zodat de driepoot stevig staat en zet deze later met haringen vast.
3
Monteer de schotel aan het statief en zet de schotel vast op de elevatiehoek zoals beschreven op de kompasschijf
van CANALDIGITAAL zie zijde A (voor Nederland is de elevatiehoek circa 29 graden).
4
Richt de schotel zo goed mogelijk uit in zuidelijke richting volgens de kompasschijf van CANALDIGITAAL, zie zijde B.
5
Sluit de coaxkabel van de schotel aan op de camper (let op: rechte lijn op LNB kop moet ongeveer waterpas staan)
6
Zet de TV/DVD AAN met de vaste schakelaar op de TV of met de afstand bediening van de TV.
7
De receiver (220V) heeft aan de linker achterzijde een hoofdschakelaar zitten, zet deze AAN. De receiver staat nu stand-by.
8
Zet de receiver nu AAN met de afstand bediening van de receiver.
9
Stem de receiver af op kanaal 80 (BVN) en zet het geluid van receiver en/of TV op maximaal.
Als geen geluid komt, dan de schotel langzaam heen en weer draaien totdat er geluid komt en vervolgens beeld.
Als de schotel correct is opgesteld en de receiver is geïnitialiseerd, dan verschijnt de zender BVN op de tv.
Als de schotel juist is uitgericht kunnen o.a. NPO1, 2, 3, RTL4, 5, 7, 8, NET5, Veronica, SBS6 en SBS9 worden ontvangen.
10
Eventueel de commerciële kanalen opnieuw installeren als de zenders niet worden gevonden. Ga hiervoor naar MENU op
de afstandsbediening van de receiver en selecteer vervolgens Satellietschotel, Fast Scan, Start zoeken.
P.S.: als er op de kampeerplek kabeltelevisie aanwezig is, zou hiervan ook gebruik kunnen worden gemaakt.
In dit geval moet de signaalkabel rechtstreeks op de TV/DVD worden aangesloten en is de receiver buiten gebruik!
Veel kijkplezier!

