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Geachte klant,

Van harte gefeliciteerd met uw keuze voor het volautomatische satellietsysteem SoloSat. 
Deze gebruiksaanwijzing is ervoor bedoeld om uw te begeleiden bij een juist en optimaal gebruik van de 
functies. We hebben geprobeerd de aanwijzingen zo begrijpelijk en kort mogelijk te houden.

De functies van de SoloSat worden door wijzigingen en aanpassingen in de software uitgebreid. Daardoor kan
het zijn dat niet alles in de handleiding beschreven staat c.q. dat in de loop van de tijd enkele handelingen 
gewijzigd zijn. Wij adviseren u dan ook regelmatig op de website van de fabrikant te kijken (www.crystop.de)
om van de actuele veranderingen op de hoogte te blijven.

Wij wensen u veel geluk met uw SoloSat-satellietsysteem.

BM SAT RIJSSEN BV

1. Eerst lezen a.u.b.

Voordat u met het installeren van het systeem begint moet u zich ervan vergewissen dat alle onderstaande
delen meegeleverd zijn:

1 x Buiteneenheid SoloSat
1 x Rondo of vlakantenne
1 x Laadadapter
3 x Kunststof standvoeten
4 x Rubber standvoeten (indien als optie meebesteld)
2 x Sleutels voor het alarmsysteem
1 x Beugelslot
2 x Sleutel voor het beugelslot
1 x Receiver (indien als optie meebesteld)
1 x Gebruiksaanwijzing
1 x Garantiekaart (achterzijde Duitse gebruiksaanwijzing)

1.1 Belangrijke aanwijzingen

Vergewist u zich er altijd eerst van de satellietinstallatie bij het opruimen UITGEZET is, de schotel GESLOTEN
en geheel in RUSTPOSITIE is teruggedraaid. Met een lege accu kan de schotel niet  meer worden gesloten!

Zorg er altijd voor dat de SoloSat bij het opruimen goed wordt vastgezet zodat er tijdens het rijden, of in het
ergste geval bij een ongeluk, geen gevaar ontstaat voor de inzittenden.

De SoloSat mag niet met een hogedrukreiniger worden schoongemaakt. De gebruikte rubberen 
afdichtingsringen zijn regen en spatwaterbestendig, maar zijn niet bestand tegen een sterke waterstraal.

Voorwaarde voor goede satellietontvangst is, dat er altijd een vrij zicht richting de satelliet  (boven de evenaar)
is. Ook bomen vormen een obstakel en laten geen signaal door.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Voor uw eigen bescherming zou u deze gebruiksaanwijzing eerst goed moeten doornemen. De fabrikant,
importeur en/of leverancier staan niet garant voor schades die zijn opgelopen door onzorgvuldig gebruik of het
niet nakomen van de veiligheidsvoorschriften. Bij veranderingen aan de SoloSat vervalt de fabrieksgarantie.
Bij eventuele doorverkoop van de installatie wordt diegene die de veranderingen heeft aangebracht “producent”
en als zodanig verantwoordelijk gesteld.

Waarschuwing: Om mogelijke schades aan de SoloSat te voorkomen adviseren wij u de installatie
niet te gebruiken bij harde wind en stortbuien.

Zet de SoloSat bij gebruik in het vrije veld altijd extra vast zodat bij plotseling opkomende harde wind geen
schade optreedt. Zet hem ook nooit op wegen en paden, attendeer uw omgeving op het (voor hen) mogelijke
obstakel.

1.3 Belangrijke aanwijzingen betreffende het gebruik

Opstelling / ontluchting
Plaats nooit brandende voorwerpen (bijv. kaars) op of onder de SoloSat. De rubberen standvoeten kunnen op
behandelde of gelakte oppervlakten kleurveranderingen geven. Plaats de SoloSat dus altijd op een daarvoor
geschikte ondergrond.



4. Automatisch satellietzoeken

De SoloSat wordt met de AAN/UITtoets      ingeschakeld. Na inschakeling branden de LED naast de 
AAN/UIT-toets en de satellietkeuze-LED gelijktijdig.

Om het zoeken te activeren moet binnen 10 seconden de toets NEXT worden ingedrukt omdat de installatie
zich anders weer uitschakelt. (Dit uitschakelen dient als een soort beveiliging zodat de installatie tijdens 
transport niet per ongeluk geactiveerd kan  worden.)

De installatie toont nu de laatst gevonden satelliet middels drie rode LEDs. Het is nu mogelijk om binnen 5
seconden de instelling te wijzigen door op de toets SAT te drukken. Ter bevestiging van uw keuze drukt u 
vervolgens opnieuw op de toets NEXT. Wanneer er geen toets wordt ingedrukt dan gaat de installatie op zoek
naar de satelliet. De LED naast de AAN/UITtoets gaat nu uit.

Zodra de installatie een satelliet heeft gevonden treedt de functie “fijnafstemming” in werking. Hierna gaat de
LED naast de AAN/UIT-toets weer branden en wordt het signaal aan de aangesloten receiver doorgegeven.
Heeft u op uw receiver een zender van de gewenste satelliet ingeschakeld, dan zal op uw televisie het beeld
van de gewenste zender te zien zijn. Is dit niet het geval dan bestaat de mogelijkheid dat de SoloSat een 
andere dan de gewenste satelliet heeft gevonden.

Door opnieuw op de toets NEXT te drukken gaat de installatie op zoek naar de volgende satelliet. Dit moet wel
binnen 2 minuten gebeuren, omdat de SoloSat anders in standby-stand gaat en eerst weer moet worden 
ingeschakeld alvorens te kunnen gaan zoeken.

Indien de SoloSat de juiste satelliet wel heeft gevonden, maar u drukt toch opnieuw op de toets NEXT,
dan kan het gebeuren dat de installatie de juiste satelliet niet meer kan vinden. Als u de gewenste
zender dus niet direct ziet/herkent, dan is het beter om eerst nog een of twee andere zenders te kie-
zen ter controle van de juistheid van de gevonden satelliet.

4.1 Sluiten van de installatie

- Om de antenne te sluiten drukt u eenmaal op de AAN/UITtoets          om de SoloSat te activeren.
- U bevestigt uw keuze door op de toets NEXT te drukken en vervolgens drukt u nogmaals op de

AAN/UITtoets.
- Zodra de schotel in ruststand terug is, schakelt de SoloSat zelfstandig uit.

5. Gebruiksaanwijzing

5.1 Bijzondere functie

Wanneer u de toets NEXT tijdens het inschakelen van de installatie ingedrukt houdt, dan draait de schotel naar
de stand (recht omhoog) waarin een schotel of LNB gemonteerd kunnen worden

Stroomverzorging
Laadt de accu uitsluitend met de meegeleverde laadadapter. Open nooit de behuizing van het apparaat. 
Een eventueel noodzakelijke ingreep mag uitsluitend door daarvoor opgeleide personen geschieden.

De antennekabel
De antennekabel moet altijd zodanig worden neergelegd dat niemand het risico van struikelen en vallen loopt,
zodanig worden neergelegd dat niemand eroverheen rijdt, mag niet geknikt of beschadigd zijn. 
Bij beschadiging kan water in de kern komen hetgeen signaalverlies zal geven.

1.4 Afvalverwijdering

a. De verpakking van de SoloSat bestaat uit herbruikbare materialen.
b. De SoloSat dient volgens de voor het betreffende land geldende

regelingen en/of wetten, als huishoudelijke apparatuur bij de 
vuilverwijdering te worden afgeleverd.

c. U dient erop te letten dat de accu op de juiste wijze 
(als chemisch afval) wordt aangeboden.

1.5 Algemene aanwijzingen

Absolute voorwaarde voor satellietontvangst is een vrij zicht op de satelliet. Let dus op dat u de installatie niet
onder/achter een boom plaatst: het signaal gaat er niet doorheen!

2. Het laden van de accu

Om de accu van de SoloSat te laden mag uitsluitend de meegeleverde laadadapter worden gebruikt. Wanneer
de accu op 12V-boordspanning wordt geladen dan dient de de speciaal daarvoor bestemde kabel (bestelnum-
mer 14730) te worden gebruikt. Met deze kabel kan de accu nooit volgeladen worden. De mate van lading is
tevens afhankelijk van de laadtoestand van de verzorgaccu. Laden via 12V is uitsluitend bedoeld als 
noodvoorziening wanneer er geen 230V voorhanden is.

Attentie: Sluit de laadbus nooit rechtstraaks op een andere stroombron aan. Gebruik altijd de laada-
dapter. Of wanneer geen 230V voorhanden is, de speciale laadkabel.

2.1 Aansluiting van de coax-antennekabel

Bij de fabrikant is een F-connector aan de Coax-antennekabel bevestigd. Controleer deze connector eerst op
beschadiging en/of goed op de kabel vastzitten, voordat hem gaat aansluiten. De kern van de kabel mag niet
verbogen zijn. Wanneer de kabel wordt ingekort of verlengd dan moet een nieuwe F-connector aangebracht
worden. Hier zijn verschillende mogelijkheden: de voorbewerkt zoals op de tekening weergegeven.Bij het 
plaatsen van de connector mogen absoluut geen metalen draadjes van het binnenvlechtwerk van de kabel
tegen de kern van de kabel komen. Dit kan kortsluiting veroorzaken. Draai een schroefconnector nooit met
gereedschap vast maar met de hand.

3. Afbeelding van het SoloSat frontpaneel

Next Sat

Astra 1 Alarm

Batterie

Astra 2

Hotbird



5.2 Korte beschrijving

6. Skew-instelling

Met de skew-hoekinstelling wordt de stand van de LNB inzake het inkomende signaal van de satelliet 
gecorrigeerd. Zodra het ontvangstgebied links of recht van de rechte lijn van de satelliet ligt, heeft de LNB een
verkeerde stand. Oorzaak van de foutinstelling ligt bij de ronding van de aarde. Omdat de LNB een grote mate
van tolerantie tot een dergelijke foutinstelling bezit, is het probleem eigenlijk alleen maar duidelijk merkbaar in
gebieden met zwakke ontvangstsignalen.Met hulp van onderstaande tabel kunt u de hoekinstelling aflezen en
op de SoloSat instellen. 

Om de LNB-instellingen op de juiste manier (c.q. niet nodig) te wijzigen, dient de SoloSat 
altijd waterpas te staan!

Het aanpassen van de skew-hoek gebeurt bij de SoloSat via de schoteladapter (zie afbeelding). Het gat in het
midden is de 0-stand en voor de meeste ontvangstgebieden ruim voldoende. Bij afwijkingen >10-15º kan 
correctie nodig zijn, zeker als er problemen met de beeldweergave komen (bijvoorbeeld: enkele zenders geven
geen beeld of gaan blokken en u weet zeker dat u de juiste satelliet heeft). Ieder gaatje in de schoteladapter
geeft een aanpassing van 5º weer. Stel hiermee de skew-hoek in en zet de schotel weer vast met meegeleverd
beugelslot.

6.1 Tabel skew-instellingshoek

7. Tabel foutcodes
Bij een foutmelding van de SoloSat gaat de LED naast de AAN/UIT-toets knipperen. Het aantal knipperingen
geeft een van onderstaande foutmeldingen aan:

8. Foutoplossingen

FUNCTIE

Antenne
Inschakelen

Binnen 10 sec.
NEXT

Antenne sluiten
en uitschakelen

Satelliet wisselen
entoets NEXT

Fijnafstemming
en toets NEXT

Satellietkeuze
en toets SAT

TOETS

AAN/UIT

AAN/UIT

NEXT

NEXT

SAT

OMSCHRIJVING

Met de AAN/UIT-toets op het frondpaneel, wordt de SoloSat ingeschakeld.
Daarna moet binnen 10.sec. op de NEXT-toets worden gedrukt omdat de
installatie weer uitschakelt. Hierna gaat de installatie automatisch naar de 
laatstgekozen satelliet te zoeken.Om de SoloSat te heractiveren is een druk
op de AAN/UIT-toets voldoende.

Indien de SoloSat in standby-stand geschakeld is, moet na her-activatie (zie
boven) nog een tweede keer op de toets AAN/UIT worden gedrukt om de 
schotel te sluiten. Staat de SoloSat nog niet in standby-stand, dan is een keer
drukken op de toets AAN/UIT voldoende om de installatie te laten sluiten.

Is de gevonden satelliet niet de door u gewenste,m dan wordt door drukken op
de toets SAT het vercderzoeken naar de volgende satelliet in gang gezet.

Is de kwaliteit van het gevonden signaal niet optimaal (blokbeelden), dan drukt
u op de toets NEXT (tenminste 2 sec.) en de installatie gaat opnieuw 
fijnafstemmen. Let wel op dat de SoloSat geactiveerd is! Zo niet, dan eerst op
de toets AAN/UIT drukken voordat u op de toets NEXT drukt.

Door op de toets NEXT te drukken wordt de opdracht gegeven om naar de 
volgende satelliet te zoeken. Ter bevestiging van de keuze moet vervolgens
op de toets SAT worden gedrukt.

Ontvangstgebied
Scandinavië

Engeland
Duitsland/ Midden Europa

Zuid-Spanje
Portugal
Marokko

Canarische eilanden
Sicilië

Griekenland
Turkije/Oekraïne
Nabije Oosten

Astra 1 19,2º oost
Middenstelling
2e  gat links

Middenstelling
3e  gat links
4e  gat links
4e  gat links
7e  gat links

Middenstelling
2e  gat rechts
3e  gat rechts

Geen ontvangst

Hotbird 13ºoost
Middenstelling
1e  gat links

Middenstelling
2e  gat links
3e  gat links
2e  gat links
6e  gat links

Middenstelling
4e  gat rechts
3e  gat rechts
7e  gat rechts

Astra 2 28,2º oost
Middenstelling
3e  gat links
2e  gat links
5e  gat links
6e  gat links
6e  gat links
8e  gat links
2e  gat links

Middenstelling
Geen ontvangst
Geen ontvangst

Knippercode
2

3

4

5

10

11

12

Beschrijving
Overstroom Azimut

Overstroom Elevatie

Stilstand Azimuth

Stilstand Elevatie

Geen satelliet 
gevonden

Functie-onderbreking

Tunerfout

Betekenis/Oplossing
Overstroom Azimut De schotel is in de draairichting tegen een hindernis
gelopen. De overstroombeveiliging heeft de motor uitgeschakeld.
Verwijder de hindernis.
De schotel is in hef- of dalende beweging tegen een hindernis gelopen.
De overstroombeveiliging heeft de motor uitgeschakeld. Verwijder de
hindernis.
De motor voor de draaibeweging doet niets meer. Mogelijk is de motor
in time-out stand gelopen, of wordt door een hindernis geblokkeerd.
De motor voor de hef- en dalende beweging doet niets meer. Mogelijk is
de motor in time-out stand gelopen, of wordt door een hindernis geblok-
keerd.
1. Controleer of de installatie richting de satelliet wel vrij zicht heeft. 

Onder  bomen is ontvangst niet mogelijk!
2. Vergewist u zich ervan dat op uw standplaats satellietontvangst met 

uw  schotelafmeting nog mogelijk is.
3. De zoekparameters zijn gewijzigd. Informeer of er nieuwe parameters  

zijn gekomen of vraag naar een actuele update.
4. Controleer aansluiting van de F-connectoren van de antennekabel en

kijk of er geen breuk in de kabel zit.
Door te vaak of te snel op de toetsen te drukken is de oorspronkelijke
opdracht onderbroken.
De tunermodule meldt een fout. Schakel de installatie uit en laat de
SoloSat opnieuw zoeken.

Fout
Knippercodes
Geen beeld terwijl de SoloSat wel op 
de juiste ontvangstpositie gericht staat

Verkeerde satelliet gevonden
Slechte beeldkwaliteit 
(bijv. blokbeeld, diverse zenders 
die het niet doen, enz.)
De SoloSat schakelt direct weer uit

Oplossing
Zie tabel bij punt 7 van deze gebruiksaanwijzing
1. Probeer enkele andere (niet gecodeerde Nederlandse) zenders op
uw receiver te ontvangen 2. Mogelijk is een verkeerde satelliet gevon-
den. Druk dan op de toets NEXT. 3. Controleer de verbindingskabel
met de televisie:
a. Coax-aansluiting: heeft u de tv laten “zenderzoeken” 
b. Scart-aansluiting: staat de tv wel op het AV-kanaal 
Herhaal het satellietzoeken door op de toets NEXT te drukken
1. U bevindt zich mogelijk in de randgebieden van het ontvangstbereik.
2. Als nr. 1. niet van toepassing is: controleer de antennekabel (F-con-
nectoren, enz.) 3. Is de schotel verdraaid? 
Controleer de accuspanning.

Oost West

Aardronding

SKEW hoek

Ontvangstgebieden

Zendgebieden
Satelliet

LNB LNB


