
Kontrollera att boxen har korrekt Bootloader2 

mjukvara på Astra 5º Öst innan du vrider 

parabolen. Den finns endast tillgänglig på 5º öst. 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL SAMSUNG 830 

 

1) Välj Meny/Inställningar 



 

2) Välj  «Mottagarinformation» 

 

3) För att se utökad information trycker du på GRÖN, GUL, BLÅ knapp på RCU efter varandra 

och med” nerpilen”  scrollar  ner på sidan till Bootloader2, korrekt version är 28.  (Om äldre 

version, se kapitlet för Bootloader2 mjukvarunedladdning) 



 

4) Om det är rätt mjukvaruversion är du nu redo att vrida parabolen till Thor 1º väst. 

UTFÖR PARABOLVRIDNINGEN: 

 

1. Vrid parabolen till 1°väst, ladda ned mjukvaran: 

När parabolen är inställd på Thor. Slå av strömmen på boxen med power knappen bakom 

boxen. (tidiga modeller saknar knappen, dra ut elkontakten i så fall) Tryck in Pil höger och håll 

den intryckt, starta boxen med power knappen och vänta tills att alla fyra diodrar tänts på 

frontpanelen, därefter kan du släppa pil höger knappen. 



 

2. Nedladdningen av mjukvaran påbörjas och tar några minuter, med omstarten kan det ta upp 

till 15 minuter.  

Under tiden packar du i hop och aktiverar eventuellt Viaplay åt kunden om den informationen 

finns på arbetsordern. (Se kapitlet för aktivering av Viaplay) 

 

3. När mjukvaran laddats ned startas «Förstagångs-installationen» på boxen. 



 

A) Välj land 

 

B) Tryck "JA" 



 

C) Välj upplösning 

 

D) LNB TYP «Universal» är default efter mjukvarunedladdningen. Anpassa efter typ av LNB som 

sitter på parabolen. 



 

Har kunden ett «Single cable» LNB väljer du «SatCR» som LNB typ innan du går vidare. Har 

kunden flera boxar väljer du korrekt användarband på respektive box. 

 

 E) Låt inställningen av «Hemtransponder» stå kvar som default 



 

 F) Kontrollera signalkvaliteten 

 

G) Välj OK. 

 Boxen ska nu ha korrekt mjukvara och fungera mot Thor. Om OK-knappen inte kommer upp 

har boxen inte hittat rätt kanallista från Thor, för att lösa detta drar du ut programkortet och 

gör om installationen. (av med strömmen och starta boxen igen) 

  Välj upplösning 

 

Klar!           



 

BOOT LOADER 2 

Kontrollera Bootloader2 versionen innan du påbörjar arbetet med att vrida parabolen. 

Meny/Inställningar/Mottagarinformation/  

....för att se utökad information trycker du på GRÖN, GUL, BLÅ knapp på RCU efter varandra 

och med” nerpilen”  scrollar ner till Bootloader2 version. Korrekt Bootloader2 version:28 

Ny mjukvaruversion: 7.1.1.002 (Des 14 2020) 



 

Gammal mjukvaruversion: 7.1.1.001 (Jun 30 2020) 

 

TVINGAD NEDLADDNING AV BOOTLOADER2 SW: 



 

1. Slå av boxen med «power knappen» som sitter på baksidan av boxen. (tidiga modeller saknar 

knappen, dra ut elkontakten i så fall) 

 

2. Håll inne «Pil vänster» på boxen, starta boxen med power knappen samt håll fortsatt inne 

«Pil vänster» tills att alla fyra diodrar lyser på fronten. 



 

3. Uppdatering pågår kommer att visas på skärmen 



 

4.  När mjukvaran har laddats ner blir skärmen svart och den röda dioden lyser på frontpanelen. 

Boxen kommer under någon minut att rensa flash minnet, så låt den jobba klart så startar den 

upp sig själv. 

 

 

5. När boxen startar upp kan du kontrollera att rätt Bootloader2 mjukvara är nedladdad. Gå in 

på Meny/Inställningar/Mottagarinformation/ (Tryck GRÖN, GUL, BLÅ knapp) och se att 

Bootloader2 är version 28. 

 Boxen är nu redo för att vrida parabolen. 

 


