
MANUAL SAMSUNG 680 

 

Säkerställ att dekodern har rätt Bootloader för Dish Turn.  

Kontrollera detta när antennen är riktad mot 5 grader öst. Bootloader är bara tillgänglig på 5 

grader öst om den måste laddas ner. 

1. Tryck på MENY 

 

2. Välj ”Inställningar” 



 

3. Välj ”Information” 

När informationen visas, tryck på grön, gul och blå knapp på fjärrkontrollen. Detta ger tillgång 

till utökad information. Tryck på nedåtpilen och kontrollera: Bootloader2 Version:3845 

Om det är fel version, se ”Uppdatering Bootloader2”. Dekodern har rätt Bootloader2 och är 

klar för Dish Turn. Justera antennen till 1 grad väst. 

 När antennen är justerad och dekodern har signal från 1 grad väst 

 

4. Ta ut strömsladden. 

Håll inne På/Av-knappen och anslut strömsladden igen. Håll inne strömbrytaren på dekodern (se 

röd pil) tills alla tre LED-lampor framtill lyser (grön, röd, orange). 



 

5. Viasat-meny på skärm. 

Välj ”Update main software” genom att trycka kort på På/Av-knappen. Bekräfta valet och håll 

På/Av-knappen inne i 3 sekunder. Hämtning av programvara startar (tar cirka 5 minuter). 

När hämtningen är färdig visas menyn med ”Installation type”. 

 

6. Välj ”Satellite”   

Bekräfta valet med OK-knappen på fjärrkontrollen. 

Dekodern startar ”First Time Install”. 



 

7. Välj land 

 

8. Välj LNB 

Välj rätt LNB-inställningar 



 

9. Hemtransponder. 

 

10. Signaltest. 



 

11. Nätverksanslutning. 

 

12. Välj HD TV-inställningar. 



 

13. Hur vill du starta din box? 

Rekommenderat Quick start Ja. 

Klart!    

FÄRDIGT     

 

BOOT LOADER 2 

 

1. Har inte en avkodare Bootloader2 Version: 3845 (nedre version nr. Än 3845) kanske 

den inte har använts nyligen så det har inte kunnat ladda ner rätt bootloader. 



Avkodaren måste vara ansluten till satellitsignal från 5 öst för att ladda ner rätt 

startladdare. Bootloader version nr. Finns i menyn Inställningar / information (utökad 

information) 

 

2. Tvingad nedladdning Bootloader2.  

1) Ta bort strömkontakten.  

2) Håll strömbrytaren intryckt och anslut strömkabeln igen.  

Håll ned strömbrytaren på avkodaren (se röd pil) tills alla tre lysdioderna på fronten 

tänds (grön, röd, orange). 

 

3. Viasat-menyn på skärmen. Välj Uppdatera BL2 med och tryck på på / av-knappen.  



Bekräfta valet med och håll ned på / av-knappen i 3 sekunder. Nedladdning av 

programvara startar (tar ungefär 5:30). 

 

4. När du är klar, kontrollera igen att bootloader 3845 laddas ner i avkodaren.  

Avkodare redo för vändning. Justera antennen till 1 väst. 

 


