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PARABOLINSTALLATION – NORDENPAKET 
 

 

Gratulera till ditt val av vårt Nordenpaket, ett paket bestående av högkvalitativa produkter till ett lågt pris.  Nedan 

har du en kort installationsanvisning till våra nordenpaket, mycket nöje! 

 

Förberedelser 
1. Ta fram grundriktning och elevationsvinkel för din parabol - www.dishpointer.com 

2. Kontrollera att det är fri sikt till satelliterna där du tänkt montera parabolen. 

3. Se till att fästet är korrekt monterat, både horisontellt och vertikalt. 

4. Sätt ihop parabolen så att den är korrekt monterad enligt parabolens bruksanvisning. 

5. Justera lutningen på parabolen (elevationsvinkeln) efter värdet du fick vid punkt 1 eller 2, använd gradtavlan på 

parabolens beslag. Använd den högra gradtavlan (sett bakifrån parabolen) 

 

 

Nedanstående anvisningar syftar på att du står framför parabolen 
 

Mottagning för Hotbird 13e och Astra 19.2e 
1. Montera mikrovågshuvudena i dubbelhållaren. 

2. Anslut koaxialkabeln från din digitalmottagare till det högra mikrovågshuvudet (Hotbird 13e) 

3. Se nu till att få en signal från Hotbird 13e - Se bruksanvisningen till din satellitmottagare. 

4. Koppla bort koaxialkabeln från mikrovågshuvudet och anslut den till "Receiver" i den medföljande switchen. 

5. Anslut de korta koaxialkablarna i nedanstående följd. 

 5a. - Anslut koaxialkabel från högra mikrovågshuvudet i "LNB1" (Hotbird 13e) 

 5b. - Anslut koaxialkabel från vänstra mikrovågshuvudet i "LNB2" (Astra 19.2e) 

6. Se bruksanvisning till din satellitmottagare gällande konfiguration av switchen. 

 6a. - Se till att din satellitmottagare är inställd på Diseqc Port A eller 1 på Hotbird 13e 

 6b. - Se till att din satellitmottagare är inställd på Diseqc Port B eller 2 på Astra 19.2e 

 

 

Mottagning för Thor 0.8w och Sirius 4.8e/Astra 4D 
1. Montera mikrovågshuvudena i dubbelhållaren. 

2. Anslut koaxialkabeln från din digitalmottagare till det högra mikrovågshuvudet (Thor 0.8w) 

3. Se nu till att få en signal från Thor 0.8w - Se bruksanvisningen till din satellitmottagare. 

4. Koppla bort koaxialkabeln från mikrovågshuvudet och anslut den till "Receiver" i den medföljande switchen. 

5. Anslut de korta koaxialkablarna i nedanstående följd. 

 5a. - Anslut koaxialkabel från högra mikrovågshuvudet i "LNB1" (Thor 0.8w) 

 5b. - Anslut koaxialkabel från vänstra mikrovågshuvudet i "LNB2" (Sirius 4.8e/Astra 4D) 

6. Se bruksanvisning till din satellitmottagare gällande konfiguration av switchen. 

 6a. - Se till att din satellitmottagare är inställd på Diseqc Port A eller 1 på Thor 0.8w 

 6b. - Se till att din satellitmottagare är inställd på Diseqc Port B eller 2 på Sirius 4.8e/Astra 4D 


