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Controleer of alles in de doos zit

•	 43 cm aluminium offset schotelantenne of 51 cm vlakke schotelantenne
•	 Schotelbevestiging met LNB-arm, elevatie-instelsysteem (uitsluitend bij 43 cm offset schotelantenne)
•	 Statief met loodrecht in te stellen centrale buis
•	 Beugeltje, grondpennen, kompas 

Extra accessories bij 43 cm offset schotelantenne: Moeren, bouten, tussenringen, LNB, LNB-houder

43 cm aluminium offset schotelantenne 51 cm vlakke schotelantenne

Schotelbevestiging, LNB-drager, elevatie-instelsysteem

Alleen bij 43 cm offset schotelantenne!

Statief met loodrecht in te stellen centrale buis

Beugeltje, grondpennen, kompas, 

Alleen bij 43 cm offset schotelantenne:  

LNB, LNB-houder, 4 moeren + bouten + tussenringen

of
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Voorbereiding
1. Plaats het Easy Install Satellite System op een lokatie met vrij uitzicht naar het zuiden (Afb. 1) 
2. De ondergrond waarop het systeem wordt geplaatst mag max. ca. 20° hellen (Afb. 2).
3. Zorg dat de satellietontvanger is aangesloten op de TV, de signaal-sterkte/-kwaliteitsindicator is    
 ingeschakeld (Afb. 3) en een coaxkabel is aangesloten op de satellietontvanger.

Afb. 2 Afb. 3

Afb. 4 Afb. 5 Afb. 6

Afb. 7 Afb. 8 Afb. 9

Samenstellen schotelantenne/elevatie-instelsysteem (43 cm offset schotelantenne)
4. Monteer de schotelantenne  met de 4 bijgeleverde boutjes, moeren en tussenringen  op de 
 schotelbevestigingsvoorziening van het instelsysteem. Vergeet niet om de tussenringen tussen schotel en  
 instelsysteem aan te brengen (Afb. 4).
5. Monteer de LNB m.b.v. de LNB-houder op de LNB-arm. Draai de LNB-arm tot de aanslag naar beneden   
 (Afb. 5).
6. Draai de LNB ongeveer 3° rechtsom (naar de schotel kijkend, Nederland). Raadpleeg de tabel op pagina 6  
 met zg. ‘skew’-instellingen als u zich op een andere locatie, bijv. in Frankrijk, bevindt (Afb. 6).

Instellen en plaatsen van het statief (43 cm offset schotelantenne / vlakke schotel-
antenne)
7. Draai de uitzetsteunen van het statief tot de aanslag naar buiten (Afb. 7).
8. Schuif de centrale bevestigingsbuis tot ongeveer halverwege omhoog en draai de vleugelschroef licht   
 aan (Afb. 8).
9. Plaats het statief. Zorg ervoor dat de uitzetsteunen tot de aanslag naar buiten zijn gedraaid (Afb. 9).

Afb. 1
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10. Veranker  het statief in de ondergrond m.b.v. de bijgeleverde ankerpennen (Afb. 10).
11. Draai de centrale bevestigingsbuis los en duw hem naar beneden, zodanig dat de pen aan de onderzijde de  
 ondergrond net niet raakt (Afb. 11).
13. Stel de bevestigingsbuis m.b.v. de ronde waterpas aan de bovenzijde loodrecht in. 
 De luchtbel moet daarbij binnen de buitenste markeringsring blijven (Afb. 12).

Afb. 10 Afb. 11 Afb. 12

14. Druk nu de buis met de pen in de ondergrond en zorg daarbij dat de luchtbel in de ronde waterpas binnen  
 de buitenste ring blijft (Afb. 13).

15. Draai de buis m.b.v. de vleugelschroef vast (Afb. 14).

Aanbrengen van de schotelcombinatie op het statief (43 cm offset schotelantenne)
16. Plaats het langwerpige beugeltje in de uitsparing van de mastbevestiging (Afb. 15).
17. Breng de combinatie schotelantenne/elevatie-instelsysteem samen met het beugeltje op de centrale buis  
 aan. Het beugeltje zorgt ervoor dat de combinatie schotelantenne/elevatie-instelsysteem zich op de juiste  
 hoogte van het statief bevindt (Afb. 16).
18. Draai de schotelantenne in zuid-oostelijke richting. Gebruik hiervoor eventueel een kompas.
19. Draai de vleugelschroef zodanig vast dat de schotelantenne met geringe kracht nog verdraaid kan worden 
 (Afb. 17).

20. Sluit de coaxkabel aan op de LNB. 

Afb. 13 Afb. 14

Afb. 15 Afb. 16 Afb. 17
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Uitrichten van het systeem op de ASTRA-satelliet (43 cm offsett schotelantenne / 
vlakke schotelantenne)
26. Stel de vertikale hoek (elevatie) in met de knop op het instelsysteem (Afb. 21). Stel de waarde in op het getal  
 dat van toepassing is op de locatie waar u het EISS hebt opgesteld (bijv. 29 voor midden Nederland). 
 De juiste waarde vindt u in het overzicht op pagina 6 en in bijgaande lijst.
27. Draai de schotelantenne langzaam vanuit zuid-oostelijke richting naar het zuiden (Afb. 22/23).  
 Houd hierbij de signaalindicator van de satellietontvanger in de gaten.
28. Zodra de ASTRA-satelliet binnen het vangbereik van het EISS komt zullen zowel de signaalsterkte- als de  
 signaalkwaliteits-indicator uitslaan (Afb.  24).

Afb. 21 Afb. 22 Afb. 23

Aanbrengen van de schotelcombinatie op het statief (vlakke schotelantenne)
21. Plaats het langwerpige beugeltje in de uitsparing van de mastbevestiging (Afb. 18).
22. Breng de vlakke schotelantenne samen met het beugeltje op de centrale buis aan. Het beugeltje zorgt 
 ervoor dat de vlakke schotelantenne zich op de juiste hoogte van het statief bevindt (Afb. 19).
23. Draai de vlakke schotelantenne in zuid-oostelijke richting. Gebruik hiervoor eventueel een kompas.
24. Draai de vleugelschroef zodanig vast dat de vlakke schotelantenne met geringe kracht nog verdraaid kan  
 worden (Afb. 20).

25. Sluit de coaxkabel aan op de vlakke schotelantenne. 

Afb. 18 Afb. 19 Afb. 20

Wij wensen u veel kijk- en luisterplezier!

Afb. 24
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Stad  Elevatie  Skew
Alkmaar  28  -4
Ancona  40  +2
Angers  32  -10
Antwerpen  30  -4
Barcelona  39  -11
Basel  34  -3
Bastogne  31  -3
Belgrado  38  +9
Berlijn  30  +3
Boekarest  39  +15
Bordeaux  35  -11
Bremerhaven  28  0
Brest  30  -12
Brighton  29  -8
Brno  33  +5
Brussel  30  -4
Burgos  36  -15
Carcasonne  37 -10
Charleroi  31  -5
Dijon  34  -5
Dresden  31  +3
Dublin  25  -10
Eindhoven  30  -3
Frankfurt/M  32  -1
Gdansk  28  +7
Genk  30  -3
Gent  30  -5
Gerona  39  -10
Glasgow  23  -8
Groningen  28  -2
Hamburg  28  +1
Helsinki  22  +11
Hull  26  -6
Innsbruck  35  +1
Karlsruhe  33  -2
Kiev  31  +17
Linz  34  +3
Lissabon  36  -23
Liverpool  26  -8
Livorno  39  -2
London  28  -7
Lubliana  37  +3
Luxemburg  32  -3
Lyon  35  -6
Maastricht  30  -3
Madrid  38  -17
Malaga  41  -21
Marseille  38  -7
Milaan  37  -2
Minsk  28  +14
Moscow  24  -20
München  34  +1
Nancy  33  -4
Nantes  32  -11
Nice  38  -5
Oslo  22  -3
Osnabrück  29  -1
Parijs  32  -7
Plymouth  28  -11
Riga  25  -11
Rome  41  0

Stad  Elevatie  Skew
Segovia  37  -17
Split  40  +5
Stockholm  23  +3
Straubing  34  +2
Sylt  27  0
Toulon  39  -6
Toulouse  37  -10
Valencia  41  -15
Verona  37  0
Vigo  34  -20
Villach  36  +3
Vlissingen  29  -5
Warschau  30  +9
Wenen  35  +5
Wurzburg  32  0
Zagreb  37  +5
Zwitserland  35  -3

Elevatie- en skew-instellingen


