Uw nieuwe HD-ontvanger installeren
doet u zo

1 | De Duo LNB installeren
U kunt uw oude LNB vervangen door de Duo LNB, zonder dat uw schotel opnieuw uitgericht dient te worden.
Indien uw oude schotel helemaal goed staat uitgericht dan zou dit zonder problemen moeten verlopen.
Belangrijk is dat u de Duo LNB vastklemt op de 19.2 aanduiding. Kijk goed naar hoe het op de foto hiernaast is
aangesloten.

Zo moet u de Duo LNB vastklemmen

Wanneer de Duo LNB zit vastgeklemd dient u deze een klein beetje scheef te zetten, 11° om precies te zijn. Een Duo LNB wordt dus NIET
mooi horizontaal geplaatst. Zodra u de Duo LNB heeft omgeruild voor uw oude LNB kunt u de coax kabel opnieuw vastmaken. Het maakt niet uit
welke van beide aansluitingen u daarvoor gebruikt.
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Uw Duo LNB moet niet horizontaal staan

Controleer nu op uw oude ontvanger of u nog steeds gewoon beeld heeft op de regionale zenders. Heeft u beeld, dan kunt u verder gaan met stap 2.
De regionale zenders zijn alleen te bekijken met een HD-ontvanger. Is uw oude ontvanger alleen geschikt voor het weergeven van beelden in SD
(Standaard Definitie), ga dan verder met stap 2.
Heeft u geen beeld, controleer dan de coax aansluiting en of u wel de zwarte kraag rond het buisje met de 19.2 aanduiding heeft gedaan.

Zo ziet uw coax aansluiting eruit

2 | De ontvanger installeren
Uw oude ontvanger zal waarschijnlijk aangesloten zijn met een scart kabel. Indien u beschikt over een
‘platte’ TV dan heeft dit toestel waarschijnlijk een HDMI aansluiting.
U kunt een HDMI kabel vinden in de doos van uw ontvanger. Door het gebruik van een HDMI kabel zal u
een veel hogere beeldkwaliteit krijgen.
Verwijder de oude scart kabel, u dient deze niet meer aan te sluiten. Enkel de HDMI kabel is voldoende.
Beschikt uw tv toestel enkel over een scart aansluiting, dan kunt u deze verder blijven gebruiken, maar dan
zal u uiteraard weinig verschil merken inbeeldkwaliteit.

Boven: Scart Onder: HDMI

Sluit dan de coax kabel aan op de ontvanger.
Indien u gekozen heeft voor een PVR, dan is daar ook nog een extra coax kabel bij geleverd. Voor een PVR
Uw coaxkabel

dienen immers twee coax kabels aangesloten te zijn.

Haal de smartcard uit de oude ontvanger en stop deze met de chip naar beneden in de nieuwe ontvanger.
Sluit nu pas de stroomkabel aan en zet de ontvanger aan. Volg de verdere instructies op het scherm.
De ontvanger zal nadien de zenderlijst inladen en mogelijk nog nieuwe software installeren.
Uw Smartcard

Veel plezier met uw nieuwe HD ontvanger.
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