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INSTALLATIE EN GEBRUIKERS HANDLEIDING
TRAVEL VISION DUO S & Q6 S
Versie 1.2 Maart 2014 (vanaf software 1.1.8)

Voorwoord

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw Travel Vision Duo S/Q6 S.
Deze handleiding is opgesteld om u alle informatie over de installatie, het gebruik en
onderhoud van uw systeem te verstrekken.
De Travel Vision Duo S/Q6 S ® is exclusief ontwikkeld voor de binnenvaart.
Het systeem maakt het mogelijk om (ook) tijdens de vaart optimaal te kunnen
genieten van het hedendaagse Radio- en TV programma aanbod via geostationaire
satellieten.
Om een lange levensduur te garanderen is zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van
hoogwaardige materialen zoals roestvast staal en duurzame kunststoffen. Tevens is
het onderhoud minimaal door gebruik te maken van stappenmotoren en tandriem
overbrengingen.
WAARSCHUWINGEN EN OPMERKINGEN
Alle gegevens zijn up-to-date tot op de datum waarop de handleiding gedrukt is.
Travelvision BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele fouten die bij de opstelling van deze handleiding gemaakt zijn.
Travelvision BV behoudt zich het recht voor om alle veranderingen aan te brengen
die door de ontwikkeling van de producten noodzakelijk geacht worden en behoudt
zich het recht voor om zonder enige voorafgaande melding wijzigingen in deze
installatie en gebruikershandleiding, alsmede in de producten, zoals hierin
omschreven, aan te brengen.
Travel Vision Duo S/Q6 S ® is een geregistreerd handelsmerk van Travelvision B.V.
Lees eerst deze installatie en gebruikers handleiding alvorens uw Travel Vision Duo
S/Q6 S ® in bedrijf te stellen. Volg de instructies en neem alle waarschuwingen in
deze installatie en gebruikers handleiding ter harte.
Eventuele service en installatie dient uitsluitend te geschieden door gekwalificeerd
personeel.
Er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat die service behoeven van de
gebruiker.
Wees ervan verzekerd dat alle bedrading correct is aangesloten alvorens het
apparaat in bedrijf te stellen.
Schakel de voedingsspanning af en koppel deze los alvorens u service gaat
verrichten aan het systeem.
Als u de dôme opent, houdt u er dan rekening mee dat de schotel antenne spontaan,
en zonder waarschuwing vooraf, kan gaan draaien indien de voedingsspanning niet
is uitgeschakeld.
Het is af te raden de dôme te reinigen met een (hoge druk) waterstraal. Gebruik
liever een zachte natte doek met zeepoplossing.

pagina

2

Indien de dôme gekanteld dient te worden t.b.v. de kruiplijn, raadpleeg dan uw
dealer/installateur i.v.m. bekabeling, voedingsspanning en verdere maatregelen.
Voor nadere informatie verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de
speciaalzaak waar u het systeem gekocht heeft of rechtstreeks met:
Travelvision BV
Oude Beeck 4
4251 NP Werkendam
Tel. +31 (0) 183-505570
Fax + 31 (0) 183-505567
Web: www.travel-vision.com

© Copyright 2014 Travelvision b.v.
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1.1

Verpakking Travel Vision Duo S/Q6 S ®

De Travel Vision Duo S/Q6 S ® zit verpakt in een sterke plastic zak omhuld met een
kartonnen doos van 70x70x90 cm. Door gebruikmaking van de sterke plastic zak
kan het apparaat eenvoudig met 2 personen uit de kartonnen doos worden getild.
Alvorens de verpakking te verwijderen verzoeken wij u vriendelijk om de
volgende controles te verrichten:
• De kartonnen doos mag niet vervormd zijn of ernstige en duidelijk zichtbare
tekenen van beschadiging vertonen, zoals scheuren in het karton of deuken
door stoten.
• De Travelvision tape waarmee de verpakking dichtgeplakt is moet intact zijn.
Let op! De Travel Vision Duo S ® beschikt over een speciale Duo lnb die zeer
nauwkeurig is afgesteld, let op dat u tijdens het uitpakken de LNB niet
verdraaid of van positie veranderd!
1.2

Onderdelen checklist

De volgende onderdelen dient u aan te treffen in de verpakking:
Antenne dôme (antenne-unit in onderbak en koepel)
Besturingseenheid voor montage binnen (MCM unit)
Handleiding.
Zakje met onderdelen:
- 2 stuks 5-polige steker
- 1 stuks 2-polige steker
- 3 stuks bout M8 x 45 mm RVS
- 3 stuks borgring M8 RVS
- 3 stuks afdichtdop kabeldoorvoer
Opm. Het zakje met onderdelen is samen met de MCM unit verpakt.

pagina 5

2.

Installatie voorschriften

2.1

Installatie positie bepalen

Keuze van de plaats voor de installatie van de antenne dôme
Bij de keuze van de juiste plaats voor de installatie van de antenne dôme dient
rekening gehouden te worden met verschillende factoren, die wij hieronder
samenvatten:
• De ideale plaats is een plaats waar in alle richtingen vrij zicht is.
• De antenne dôme moet op het middelste punt van de snijlijn van de drie assen
geïnstalleerd worden (rol-, knik- en slingerbeweging).
• De externe eenheid moet uit de buurt van radars, die storingen kunnen
veroorzaken, gehouden worden; als er geen andere plaats mogelijk is wordt
geadviseerd om de antenne dôme minimaal 1,5 m boven of onder de
radarantenne te installeren.
• Er moet gecontroleerd worden of de ondergrond waar de antenne dôme op
geïnstalleerd zal worden stijf genoeg en trillingsvrij is; Bij twijfel adviseren wij
om de ondergrond met geschikte extra constructies te verstevigen.
Vuistregel voor ontvangst van Astra 1 en 3 :
Een obstakel 3 meter van de dôme verwijderd mag 1 meter hoger
dan de dôme zijn.
De vuistregel gaat uit van een minimale elevatie van 27 graden.

Tabel 1, Elevatie van de schotel versus geografische positie voor Astra 1 (19,2) en Astra 3 (23,5).
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Keuze van de plaats voor installatie van de besturingseenheid
Bij de keuze van de plaats voor de besturingseenheid dienen de volgende
aanwijzingen opgevolgd te worden:
•
•
•
•
2.2

De besturingseenheid kan zowel op een zichtbare als verborgen plaats
geïnstalleerd worden.
I.v.m. mogelijke latere software updates adviseren wij de besturingseenheid
wel op een makkelijk bereikbare plaats te installeren.
De besturingseenheid mag niet in vochtige of niet voldoende geventileerde
ruimten geïnstalleerd worden.
Aan de achterzijde van de besturingseenheid dient voldoende ruimte
beschikbaar te zijn voor kabelinvoer.
Montage antenne dôme en besturingseenheid

Nadat de plaats voor installatie van de antenne dôme is gekozen kunt u de antenne
installeren.
Voor een probleemloze installatie adviseren wij u om op de volgende manier te werk
te gaan:
• Controleer of de grondplaat waar de onderbak van de antenne dôme op
gemonteerd wordt vlak en trillingsvrij is en een gewicht van minimaal 22 kg
kan verdragen.
• Controleer alvorens de bevestigingsgaten te boren of de beschikbare ruimte
voldoende is met het oog op de afmetingen van de antenne dôme
• Onder stabiele omstandigheden van het schip dient het vlak evenwijdig te zijn
aan het wateroppervlak.
• Om het onderstel van de externe eenheid te bevestigen dient u onderstaand
boorschema aan te houden,waarbij rekening gehouden moet worden met het
punt waar de kabels uit de antenne dôme komen en de maximale ruimte die
de koepel in beslag neemt:
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Wanneer de Travel Vision Duo S/Q6 S ® niet vanaf de onderzijde gemonteerd kan
worden met de meegeleverde M8 bouten en borgringen, is het mogelijk om de
aandrijving vanaf de binnenzijde te monteren.
LET OP! Verwijder de RVS schroefdraadhouders met een M8 bout en
contramoer uit de voeten van de aandrijving alvorens de gaten uit te boren.
Met voldoende lange M8 RVS bouten kunt u het systeem van binnenuit bevestigen.
Bij deze manier van installeren dient u er op te letten dat de galvanische scheiding,
verzorgd door de kunststof voeten, intact blijft.
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Installatie van de besturingseenheid (MCM unit)
Nadat de plaats voor de installatie gekozen is kan de besturingseenheid gemonteerd
worden. De MCM unit kan ingebouwd of aan de bijgeleverde montagebeugel
bevestigd worden. Bij inbouw kan de MCM unit ‘klemvast’ gemonteerd worden.
Past de unit niet klemvast, gebruik dan de 4 bevestigingsgaten op de hoekpunten
van het frontpaneel voor schroefbevestiging.

Afmetingen besturingseenheid (MCM unit)
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2.3

Elektrische aansluiting antenne dôme

De Travel Vision Duo S/Q6 S ® dient aangesloten te worden op een gelijkspanning
van 24 Volt. De stroomopname bij aansluiting op 24 Volt is ca. 3 ampère.
De (korte) inschakelstroom is aanzienlijk hoger en is onder andere afhankelijk van de
gebruikte voeding en de geïnstalleerde voedingskabel.
Het is raadzaam om een galvanisch gescheiden voeding te gebruiken.
U dient de ‘+’ van de voeding aan te sluiten op de stekkerklem met vermelding 24Vdc
en de ‘–‘ van de voeding op de stekkerklem met vermelding 0V.
De 5 polige stekker is voor de aansluiting van de MCM unit.
Opmerking:
Het systeem kan ‘aan’ en ‘uit’ gezet worden door een schakelaar die de
voedingsspanning al dan niet onderbreekt. Bij deze wijze van ‘uit’ schakelen zal het
systeem per definitie niet ‘vast’ op de satelliet blijven staan.
Aanbeveling:
Het verdient aanbeveling de voedingsspanning van het systeem altijd ingeschakeld
te laten. Bij een ingeschakeld systeem is de temperatuur van de elektronica en het
klimaat in de dôme minder aan variatie onderhevig, wat de levensduur ten goede
komt. Eventueel uitschakelen kan m.b.v. Standby toets.
•
•

•

•
•

Verwijder de klemringen van de kabeldoorvoeren en steek de kabels erin.
De kabeldoorvoeren welke niet gebruikt worden, moeten afgedicht worden
met bijgesloten afdichtdoppen. Als niet gebruikte kabeldoorvoeren niet worden
afgedicht, kan er water in de antenne dôme binnendringen, waardoor de
mechanische constructie en de elektronische circuits ernstig beschadigd
kunnen worden.
Sluit de elektrische kabels op de betreffende 2-polige en 5-polige stekkers aan
en bevestig de coax F-Connectoren. Voor de coax F-connectoren mogen
geen chemische oxidatiewerende middelen of siliconenpasta gebruikt worden
omdat de kwaliteit van het radiofrequentiesignaal hierdoor nadelig beïnvloed
kan worden.
Controleer of de antenne-unit vrijuit beweegt en er geen wrijvingspunten zijn.
Dek de antenne onderbak na complete montage af met de koepel.
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De Travel Vision Duo S ® is standaard geschikt voor aansluiting van 3 tuners met
onbeperkt kanalen ontvangst op Astra 1 (19’2) en gelijktijdig Astra 3 (23’5).Een
eventuele 4e tuner kan aangesloten worden, echter met beperking van enkel
ontvangst van Astra 1 (19’2).

Schema met
aansluiting van 3
tuners en optioneel
switchbox

De Travel Vision Q6 S ® is standaard geschikt voor aansluiting van 4 tuners met
onbeperkt kanalen ontvangst . Voor aansluiting van meer als 4 tuners kunt u gebruik
maken van een switch/verdeel box. Meer informatie kunt u opvragen bij uw dealer.

Schema met aansluiting
van 4 tuners of meer met
switchbox
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2.4

Elektrische aansluiting bedienpaneel (MCM unit)

De MCM unit dient op de volgende wijze te worden aangesloten:.

Achterkant MCM unit.

Schema antenne naar MCM

1. 5 polige connector
2. 2 polige connector wordt niet gebruikt
3. RS 232 NMEA in en output
•
•

Sluit de 5 polige connector volgens schema aan
De NMEA in en output is voor service-doeleinde en toekomstige
ontwikkelingen
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2.5

Montage en demontage dôme

Onderstaande afbeeldingen illustreren de montage en demontage van de dôme.
LET OP! Er dient in het bijzonder op gelet te worden dat dit onder droge
weersomstandigheden plaatsvindt.
Montage dôme:

1

2

3

4

1

Plaats de 6 klempallen in de uitsparing. Bout 2 slagen door de klempal laten
steken. Borgmiddel op de bout dient voor het meedraaien van klempal.

2

Controleer of alle 6 klempallen omhoog kunnen bewegen na plaatsing van
dôme over afdichtingrubber. Controleer of rubber niet dubbel zit.

3

Bout en klempal omhoog duwen. In bovenste stand rechtsom draaien

4

Nadat klempal tegen onderbak tikt vastdraaien en rechtsom spanning op
inbussleutel houden zodat klempal niet loskomt van onderbak.

Demontage dôme:

1

2

3

4

1

Gemonteerd

2

Losdraaien tot klempal tegen andere kant van onderbak tikt.

3

Klempal +/- 90˚ verdraaien tot boven opening. ( Aan buitenzijde te zien aan
stand van de inbussleutel.)

4

Bout en klempal laten zakken, bevestiging is los. Bout helemaal losdraaien tot
klempal in onderbak valt is ook mogelijk. ( 6 stuks )
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3.1

Functie Bedienpaneel MCM unit

De MCM unit heeft 3 functies:
1 Monitoring;

2 Control:
3 Maintenance:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Het op het display kunnen zien wat de status van de
schotelantenne is. Daarbij kunnen meerdere meldcodes worden
weergegeven. (zie weergave Error Codes en Status)
Het op afstand geven van instructies aan de schotelantenne
bijv. keuze satelliet,Stand By functie etc.
Het vervangen/updaten van software.

Standby functie (schakelt het systeem in ruststand)
Neer (omlaag in menu functies)
Op (omhoog in menu functies)
Enter (selecteren in menu functies)
Escape ( stap terug in menu functies)
USB poort (voor update software)

pagina 14

3.2

Gebruik MCM unit

Inschakelen
De Travel Vision Duo S/Q6 S ® is zodanig ontworpen dat de ingebruikstelling, er
vanuit gaande dat de installatie van het systeem correct is uitgevoerd, zeer
eenvoudig is.
Schakel uw satelliet ontvanger en uw TV toestel in.
Om het Travelvisionsysteem in te schakelen moet er 24 V aanwezig zijn en evt. uit
standby functie worden geschakeld.
NB. Bij het inschakelen van 24 V voedingsspanning start de antenne automatisch op.
Op het MCM scherm wordt dan het volgende weergegeven:
Type systeem: (Travelvision Duo S of Q6 S)

Deze aanduiding verdwijnt na een paar seconden waarna het systeem met het
vermelden van de status begint.

Status: satellite (bv. Astra1)
Zoeken Limiet

Deze melding duidt erop dat de opstart fase van de antenne bezig is (systeem is
bezig zijn referentie punten te zoeken) dit duurt ongeveer 1 minuut.
Na deze opstart fase begint het systeem met het zoeken naar de ingestelde satelliet.
Na enige tijd zal de Travel Vision S DUO/Q6 S ® gelocked staan op de satelliet en
uw TV toestel het beeld van de ontvanger weergeven.

Status: satellite (bv. Astra1)
Tracken
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3.3

Weergave Status MCM unit

Het display geeft de status weer van de te volgende satelliet.
Alle weergegeven statusmeldingen zijn meldingen vanuit de dôme naar de MCM
unit.
Status :

3.4

Zoeken Limiet
Zoeken/scannen Sat
Tracken
Pieken
Track uitvoeren
Standby

: Het systeem zoekt zijn referentiepunten
: Het systeem zoekt de satelliet
: Het systeem volgt de satelliet
: Signaal sterkte optimaliseren
: Het systeem positioneert zich op de satelliet
: Het systeem staat in standby stand

Weergave Error Codes MCM unit

Bij foutmeldingen verschijnen in het display verschillende teksten
Error Codes:
E
: Limiet niet gevonden
E
: Geen signaal.
E
: Communicatie fout.
E
: Firmware niet gevonden.
E
: Fout tijdens update
E
: Usb disk niet gevonden
E
: Geen Tuner.
E
: Geen Tuner set
E
: Niet mogelijk DiSEqC actief
E
: Satelliet niet gevonden
E
: LNB laag voltage
E
: 22 Khz mist
E
: Low Voltage

3.5

Verklaring Error Codes

E

: Limiet niet gevonden
Het systeem kan zijn referentie posities niet vinden. Reset het systeem.
Verschijnt er opnieuw geen Limiet op het display, neemt contact op met uw
dealer.

E

: Geen signaal.
Het systeem meet geen signaal van de LNB. In dit geval kan de LNB defect
zijn of één van de coaxkabels in het systeem maakt een slechte verbinding.

E

: Communicatie fout.
Er is geen communicatie tussen MCM unit en dôme. Controleer de bedrading
tussen de MCM unit en de dôme.
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E

: Firmware niet gevonden
Er is geen software geïnstalleerd in het systeem. Reset het systeem.
Installeer software met USB stick.

E

: Fout tijdens update
De software is niet goed overgedragen van de usb stick naar het antenne
systeem. Reset het systeem en herhaal de software procedure

E

: Usb disk niet gevonden
De USB stick wordt niet gevonden of herkent.

E

: Geen Tuner.
De tunerprint wordt niet gezien door de motorprint, neem contact op met uw
dealer.

E

: Geen Tuner set
Er worden geen tunersettings gezien, herhaal de software update procedure of
controleer de kabel en aansluitingen van de besturingseenheid

E

: Niet mogelijk DiSEqC actief.(niet mogelijk met Travelvision Duo S)
Het is niet mogelijk handmatig een andere satelliet te selecteren omdat auto
DiSEqC ingeschakeld is via de hoofdtuner.Schakel desgewenst DiSEqC uit in
het menu van de Travelvision.(uw systeem schakelt dan niet meer
automatisch tussen de satellieten)

E

: Satelliet niet gevonden
1) Controleer of er geen obstakels aanwezig zijn.
2) Controleer of u de laatste Travelvision softwareversie heeft voor eventuele
wijzigingen in satellietfrequenties. raadpleeg uw dealer.
3) U bevindt zich mogelijk buiten de footprint (uitzendgebied) van de gewenste
satelliet.

E

: LNB laag voltage
De LNB in het systeem heeft een te lage spanning, neem contact op met uw
dealer

E

: 22 Khz mist
Er wordt geen 22 khz ontvangen in de lnb, neem contact op met uw dealer.

E

: Low Voltage
De spanning van het systeem is te laag, controleer de voeding en neem
contact op met uw dealer.
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4.1

Menu structuur

Er zijn verschillende instellingen mogelijk in het menu van de Travel Vision DUO
S/Q6 S ®.
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4.2

Menu instellingen

Druk de enter toets 2 seconden in
Taal

Keuze uit Nederlandse,Engels en Duitse taal
(Druk de op en neer toets in voor het doorlopen van
de keuze lijst. Druk op de enter toets voor selectie.)

Info

Informatie betreffende software versie etc.

LCD Verlichting

Achtergrond verlichting in- en uitschakelen
Regeling lichtsterkte
(Druk de op en neer toets in voor het doorlopen van
de keuze lijst. Druk op de enter toets voor selectie)

Herstart antenne

De antenne herstart zich
(Druk op de enter toets voor herstart antenne)

4.3.1 Satelliet Keuze met Travel Vision DUO S ®. (let op alleen Duo S !)

Druk de op en neer toets in voor het doorlopen van de satelliet favorieten lijst.
Druk op de enter toets voor selectie satelliet.
NB! De satellieten kunnen via het installateursmenu worden geselecteerd voor de
favorietenlijst
Standaard instelling:
Satelliet
Astra 1&3
Astra 3
Astra 2
Hotbird

Positie
19,2 E en 23,5 E
23,5 E
28,2 E
13 E

DiSEqC (wordt niet ondersteund met de Travel Vision Duo S)

Mogelijke satellieten die ingesteld kunnen worden via de favorietenlijst in het
installateursmenu:
De Duo LNB is standaard ingesteld voor optimaal ontvangst van Astra 1 & 3, de
ontvangstgebieden van de overige satellieten kunnen daardoor minder zijn!
Satelliet

Positie

Satelliet

Positie

Astra 1 & 3

19,2/23,5 E

Sirius

5

E

Thor

1

W

Astra 2

28,2 E

Hotbird

13

E

Eurobird 9a

9

E

Eutelsat W3A

7

E
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4.3.2 Satelliet Keuze met Travel Vision Q6 S ®. (let op alleen Q6 S !)
Druk de op en neer toets in voor het doorlopen van de satelliet favorieten lijst.
Druk op de enter toets voor selectie satelliet.
NB! De satellieten kunnen via het installateurmenu worden geselecteerd voor de
favorietenlijst
Standaard instelling:
Satelliet
Positie
Astra 1
19,2 E
Astra 3
23,5 E
Astra 2
28,2 E
Hotbird
13 E

DiSEqC (wordt niet ondersteund i.c.m. switchbox)
A
B
C
D

Mogelijke satellieten die ingesteld kunnen worden via de favorietenlijst in het
installateursmenu: Let op ! Bij sommige satellieten dient de LNB verdraaid te
worden, wij adviseren dit door een Travelvision gecertificeerde monteur te
laten doen. Indien de LNB niet verdraaid wordt, kan het zijn dat de satelliet niet
gevonden wordt!
Satelliet

Positie

Satelliet

Positie

Astra 1

19,2 E

Sirius

5

E

Astra 3

23,5 E

Thor

1

W

Astra 2

28,2 E

Atlanticbird 3

5

W

Hotbird

13

E

Atlanticbird 2

8

W

Hellasat 2

39

E

Atlanticbird 1

12,5 W

Eurobird 9a

9

E

Telstar 12

15

W

Eutelsat W3A

7

E

Hispasat

30

W

Het systeem staat standaard geoptimaliseerd voor de rode satellieten
Laat u ook adviseren door de dealer welke satellieten onderling te bekijken zijn
zonder dat de LNB verdraaid hoeft te worden!

4.4

Standby

Druk de aan/uit toets in om het systeem in standby te zetten.
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4.5

Menu Installatie

Druk de enter en escape toets 5 seconden in voor menu selectie
Firmware update

Stand om uw Travel Vision antenne te updaten met
nieuwe software
(druk op de enter toets voor selectie)
Plaats de USB-stick met laatste versie software
Druk op enter, het systeem leest de software in.
Wacht met het verwijderen van de USB stick totdat
de antenne weer volledig opgestart is! (Als dit
eerder gebeurt geeft de antenne de foutmelding:
USB disk niet gevonden en moet u de software
opnieuw installeren !)

Install. mode

Let op ! is alleen voor installateurs en is
afgeschermd met pincode.
Wijzigingen kunnen van grote invloed zijn op de
werking.
Tracking settings (staan standaard juist)
Type systeem (invoer Type Travelvision systeem)

Satelliet in Fav Lijst Satellieten instellen voor favorietenlijst met keuze
van DiSEqC instellingen.
(Druk de op en neer toets in voor het doorlopen van
de keuze lijst. Druk op de enter toets voor selectie.)
Na keuze ja heeft u de mogelijkheid tot instellen
van de DiSEqC instellingen (Wordt niet
ondersteund met de Travel Vision Duo S)
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5.

Technische gegevens

Schotel diameter
Diameter dôme
Hoogte dôme
Gewicht
Verzend volume en gewicht

:
:
:
:
:

55 cm.
65 cm.
81 cm.
22,5 kg.
lxbxh=69x69x82 cm, Bruto gewicht ca 30 kg.

Voeding
Stroomverbruik

:
:

24V DC (geïsoleerd)
3 Amp. Max.

Bekabeling
MCM kabel
Voedingskabel
Coaxkabel

:
:
:

4x0,32 mm2 afgeschermd
2x1mm2 (minimaal)
75 Ohm ( H125 )

Monitor Output Protocol
Maintenance (Up Load)

:
:

RS422 115200 Bd, N,8,1
RS422 115200 Bd, N,8,1

MCM paneel inbouw afmetingen :
MCM paneel inbouw diepte
:
Afmeting MCM frontpaneel
:

136 x 85 mm (l x b)
ca. 40 mm i.v.m. bekabeling
150 x 105 mm (l x b)
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6.

IP 55 beschermingscertificaat

Travelvision BV,

verklaart dat het produkt Travelvision Duo S & Q6 S

voldoet aan de machinale richtlijn IEC 60529
en hiermee een IP55 beschermingsgraad heeft.

Werkendam, Nederland 9 juli 2010

C.I. Visser
Productmanager
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7.

Garantie voorwaarden

1.

De garantie geldt uitsluitend wanneer het Travel Vision systeem is geïnstalleerd door een
daartoe door Travelvision b.v. bevoegd, c.q. gecertificeerd installatie bedrijf (hierna in deze
voorwaarden genoemd “dealer”).
Door de stringente kwaliteitscontrole en hoge eisen die gesteld worden aan de dealers,
garandeert Travelvision b.v. de levering van een deugdelijk functionerend Travel Vision
systeem.
Mocht er zich bij normaal gebruik van het Travel Vision systeem desondanks toch binnen 24
maanden na installatie een gebrek als gevolg van fabricage- en/of materiaalfout(en)
voordoen, dan zal dit gebrek onder de hierna gedefinieerde garantiebepalingen worden
verholpen.
De garantie registratie dient direct, doch uiterlijk binnen 1 maand na installatie van het Travel
Vision systeem door de dealer bij Travelvision b.v. te worden ingediend. Ten bewijze van deze
registratie voor zowel Travelvision b.v. als de bezitter van het Travel Vision systeem dient de
dealer het bijgevoegde garantiebewijs in te vullen , te ondertekenen en op te sturen.
De garantie is niet overdraagbaar.
Travelvision b.v. heeft een help-desk, waartoe de dealer zich kan wenden voor gratis advies
ter zake installatie, demontage en reparatie van het Travel Vision systeem.
De bezitter van het Travel Vision systeem dient bij eerste constatering van een gebrek de
dealer onmiddellijk op de hoogte te stellen en deze in staat te stellen het gebrek op te sporen.
Als naar inzicht van de dealer een gebrek ter plaatse valt te verhelpen, dan is deze
gemachtigd de reparatie ter plaatse uit te voeren. In het geval dat dit niet mogelijk is, dan zal
de dealer, zonder dat de verplichting bestaat om tijdelijk een vervangend systeem te
installeren, het Travel Vision systeem demonteren en meenemen voor reparatie in haar
vestiging, respectievelijk na overleg met de help-desk het systeem opsturen naar Travelvision
b.v. om de reparatie te laten uitvoeren.
Travelvision b.v. behoudt zich het recht voor om bij de afhandeling van garantie of het
aanbieden van adviezen te verwijzen naar, respectievelijk gebruik te maken van de diensten
van derden.
Uitsluitend wanneer aan alle garantievoorwaarden is voldaan, kan hierop aanspraak worden
gemaakt. De aansprakelijkheid van Travelvision b.v. is hierbij dan beperkt tot vergoeding van,
respectievelijk het voor haar rekening nemen van de kosten van reparatie, respectievelijk
vervanging van het (gehele) Travel Vision systeem, dan wel het gedeelte waarin het gebrek
zich voordoet, zulks altijd geheel naar eigen inzicht en beoordeling van Travelvision b.v.
Travelvision b.v. behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht te beoordelen of het
gebrek te wijten is aan onjuist gebruik en/of onjuiste installatie van het Travel Vision systeem,
in welk(e) voorkomend(e) geval(len) alle aanspraken op garantie zullen komen te vervallen en
derhalve zullen worden afgewezen.
Travelvision b.v. is niet verantwoordelijk voor de geschiktheid van het Travel Vision systeem
anders dan voor het doel waartoe Travelvision b.v. zich in de Installatie en
gebruikershandleiding heeft verbonden. Travelvision b.v. accepteert derhalve geen enkele
aansprakelijkheid voor welke schade dan ook hieruit voortvloeiend.
Travelvision b.v. is niet verantwoordelijk voor enig gebrek aan het Travel Vision systeem en/of
de functionaliteit hiervan, wanneer dit het gevolg is van een van buitenaf komend onheil, of
door het onjuist of onvolledig functioneren van producten en/of diensten van derden, dan wel
door de onbereikbaarheid hiervan. Travelvision b.v. accepteert derhalve geen enkele
aansprakelijkheid voor welke schade dan ook hieruit voortvloeiend.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
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informatie: www.travel-vision.com

INSTALLATEURS HANDLEIDING
TRAVEL VISION DUO S & Q6 S
Versie 1.1 Oktober 2012 (vanaf software 1.1.8)

Inhoudsopgave
1.
2.
3.
4.

Installateurs menu MCM unit
Satelliet Keuze icm met Travel Vision DUO S ®
Satelliet Keuze icm met Travel Vision Q6 S ®.
DiSEqC automatisch schakelen tussen satellieten. Alleen met Q6 S!
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Tel. +31 (0) 183-505570
Fax + 31 (0) 183-505567
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© Copyright 2012 Travelvision b.v.
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1.

Installateurs menu MCM unit

Druk de enter en escape toets 5 seconde in voor menu selectie

Firmware update:
Stand om de Travelvision antenne te updaten met nieuwe software
(druk op de enter toets voor selectie)
Plaats de USB-stick met laatste versie software
Druk op enter, het systeem leest de software in.
Wacht met het verwijderen van de USB stick totdat de antenne weer volledig
opgestart is! (Als dit eerder gebeurt geeft de antenne de foutmelding: USB disk niet
gevonden en moet u de software opnieuw installeren !)

Install. Mode (installateurs mode)
Let op ! is alleen voor installateurs en is afgeschermd met pincode 22.
(Druk de op en neer toets in voor het doorlopen van de cijfers. Druk op de enter toets
voor selectie.)
Wijzigingen kunnen van grote invloed zijn op de werking !
Tracking settings:
De settings staan standaard juist, wijzigingen alleen in overleg met
Travelvision BV.

Type systeem:
De settings staan standaard juist, wijzigingen alleen in overleg met
Travelvision BV.
Selecteer het type Travelvision voor de juiste werking van de elektronica, u
heeft de keuze uit:
1. Travelvision Modi S
2. Travelvision S
3. Travelvision Q6 S
4. Travelvision Duo S
5. Unknown (met opstarten blijft de elektronica vragen om type systeem)

(Druk de op en neer toets in voor het doorlopen van de keuze lijst. Druk op de
enter toets voor selectie.)
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2. Satelliet Keuze icm met Travel Vision DUO S ®. (let op alleen Duo S !)

Satellieten instellen voor favorietenlijst
Selecteer uit de satellietenlijst de satellieten die in de favorietenlijst moeten komen.
De favorieten lijst is een snelkeuzelijst voor de gebruiker.

Standaard instelling in Favorieten lijst:
Satelliet
Astra 1&3
Astra 2
Hotbird

Positie
19,2 E en 23,5 E
28,2 E
13 E

DiSEqC (wordt niet ondersteund met de Travel Vision Duo S)

Favorietenlijst instellen:
Mogelijke satellieten die ingesteld kunnen worden via de favorietenlijst in het
installateursmenu:
De Duo LNB is standaard ingesteld voor optimaal ontvangst van Astra 1 & 3, de
ontvangstgebieden van de overige satellieten kunnen daardoor minder zijn!
Satelliet

Positie

Satelliet

Positie

Astra 1 & 3

19,2/23,5 E

Sirius

5

E

Thor

1

W

Astra 2

28,2 E

Hotbird

13

E

Eurobird 9a

9

E

Eutelsat W3A

7

E

De Duo LNB is met speciale apparatuur optimaal ingesteld voor ontvangst van
Astra 1 & 3. Wij adviseren nadrukkelijk de DUO LNB niet te verdraaien of te
veranderen!
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3. Satelliet Keuze icm met Travel Vision Q6 S ®. (let op alleen Q6 S !)
Satellieten instellen voor favorietenlijst en keuze van DiSEqC instellingen.
Selecteer uit de satellietenlijst de satellieten die in de favorietenlijst moeten komen.
De favorieten lijst is een snelkeuzelijst voor de gebruiker.
Standaard ingesteld in Favorieten Lijst:
Satelliet
Astra 1
Astra 3
Astra 2
Hotbird

Positie
19,2 E
23,5 E
28,2 E
13 E

DiSEqC (wordt niet ondersteund i.c.m. switchbox)
A
B
C
D

Favorietenlijst instellen:
Mogelijke satellieten die ingesteld kunnen worden via de favorietenlijst in het
installateursmenu: Let op ! Bij sommige satellieten dient de LNB verdraaid te
worden, dit kan alleen ingesteld worden i.c.m. een satellietmeter (bv spectrum
analyzer) Indien de LNB niet verdraaid wordt, kan het zijn dat de satelliet niet
gevonden wordt, of het systeem een slecht signaal doorgeeft!
Keuze lijst
Satelliet

Positie

Satelliet

Positie

Astra 1

19,2 E

Sirius

5

Astra 3

23,5 E

Thor

1

W

Astra 2

28,2 E

Atlanticbird 3

5

W

Hotbird

13

E

Atlanticbird 2

8

W

Hellasat 2

39

E

Atlanticbird 1

12,5 W

Eurobird 9a

9

E

Telstar 12

15

W

Eutelsat W3A

7

E

Hispasat

30

W

E

Standaard staat de LNB op een gemiddelde kruispolarisatie voor het bekijken van de
rood gemerkte satellieten met een gemiddeld vaargebied:

Bij alle andere satellieten dient waarschijnlijk de LNB verdraait te worden naar een
andere gemiddelde stand, dit afgestemd op het vaargebied en satellietwens van de
gebruiker.
Een vuist regel is dat een LNB max 10 graden in kruispolarisatie mag afwijken.
Het kan dus zijn dat het systeem wordt ingesteld op 1 satelliet en de gebruiker geen
andere satelliet kan ontvangen omdat de LNB hiervoor niet goed staat.
Als het vaargebied afwijkt van het gemiddelde (Rotterdam-Basel), en een gebruiker
is meer op de Donau kan het beter zijn de LNB op dit vaargebied aan te passen.
Opmerking:
Overleg de mogelijkheden met voor en nadelen goed met de gebruiker.
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Bij twijfel instelling, kan een hulpmiddel zijn www.dishpointer.com of neem contact op
met de helpdesk van Travelvision BV.

4. DiSEqC automatisch schakelen tussen satellieten. Alleen met Q6 S!
De Q6 S kan dmv DiSEqC aansturing vanuit een aangesloten receiver
automatisch schakelen tussen de satellieten.
Selecteer bij elke keuze van satelliet de Diseqc instelling van de Travel vision
welke overeenkomt met de instellingen van de aangesloten receiver.
U heeft bij elke satelliet de keuze uit:
Diseqc: ja
LNB A
LNB B
LNB C
LNB D
No
Let op ! Diseqc werkt niet i.c.m. een switchbox
U kunt wel de instellingen selecteren maar het systeem reageert niet!
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