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Kontrollera att mottagaren har rätt bootloader2 för parabolvridning. 

Kontrollera detta när parabolen är riktad mot 5°öst/Astra. 

Bootloader är endast tillgänglig vid 5°öst/Astra om den behöver laddas 
ner. 

MANUAL PACE/ARRIS 3000
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1. Välj meny/inställningar.

2. Välj  "Mottagarinformation".



ARRIS 3000 - SE 

4 

3. Tryck på gröna, gula, blå knappen i följd på fjärrkontrollen.  Detta

ger tillgång till utökad information.

Tryck på nedpilen hela vägen ner och kontrollera bootloader2. 

Rätt version: 28 Om bootloader2 är felaktig måste den hämtas 

manuellt från Astra.  

Se kapitlet "Bootloader2" för steg. 
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4. Om mottagaren har rätt Bootloader2 är den klar för

parabolvridning.

Efter parabolvridningen: 

Vrid parabolen till 1°väst/Thor,ladda ner SW: 

1. När parabolen är optimerad på 1°väst och mottagaren har signal

från Thor, håll «på/av » knappen och slå på strömmen (använd

strömkabeln). Släpp inte knappen  «på/av » före "Select reason"

menyn dyker upp.

obs! Använd strömkabel ut/in där vi skriver "slå  på/stänga av 

strömmen". 
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2) Välj 2 med fjärrkontrollen. Nedladdningsbaren kommer upp på

skärmen. Mjukvarunedladdningen från Thor kan ta ca 10 minuter.

I väntan på mjukvarunedladdning kan du aktivera Viaplay för kunden 

om den finns aviserad på kundens arbetsorder (se separat Viaplay 

Activation-kapitel för rutin). 
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a) Välj land

B) Tryck "JA"
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C) obs! välj rätt LNB-inställning.

Om kunden har ett "Single cable" LNB  väljer du "SatCR" på 

inställningarna på LNB-typen innan du fortsätter. 

obs!!  Fler mottagare, fler användarband! Välj därför olika 

användarband på mottagarna. 
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D) Lämna inställningarna på "Home Transponder" som standard.

E) Kontrollera signalkvaliteten och se till att kunden har optimala

signaler.

obs! Om "OK" inte visas efter några sekunder på  signalmätaren tar du 

bort programkortet, gör en strömåterställning och kör 

förstagångsinstallationen igen. 
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F) Välj upplösning.

Klicka på OK. Mottagaren ska nu ha rätt mjukvara och fungera fint på 

Thor 

 😊 

Färdig! 
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BOOTLOADER 2
Kontrollera Bootloader2-versionen innan du kommer igång med 

parabolvridningen. Om den inte visar Bootloader2 Version 28 måste 

den laddas ner från Astra innan du vrider parabolen  mot 1°Väst/Thor. 

För att kontrollera Bootloader2 version gå till: 
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Meny / Inställningar/Mottagar information / Utökad information och 

bläddra till botten av menyn. För att få en utökad informationsmeny 

måste den gröna, gula, blå knappen tryckas in i en följd. 

Forcerad nedladdning av Bootloader2: 
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1.Stäng av boxen med att dra ut strömkabeln.  Håll power knappen

intryckt slå på strömmen igen och sätt tillbaka strömkabeln.

Håll "power knappen"  intryckt tills «Please select» dyker upp och du 

väljer alternativ 1 med fjärrkontrollen. 

2. Det kommer nu upp en progressionsbild på skärmen.
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3. När bootloader2 har laddats ner kommer mottagaren att spendera

lite tid på att rensa flashminnet så låt det starta av sig själv.

När boxen startar går du 

in och kontrollerar att rätt bootloader2 har hämtats. 

Gå till Meny/Inställningar/Mottagarinformation/Utökad information 

och se till att Bootloader2 är version 28. 

4. Mottagaren är klar för diskning. Vrid parabolen till 1 väst/Thor.




