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Kontrollera att boxen har rätt Bootloader 2 före parabolvridning. 

Den kontrolleras när parabolen är riktad mot 5°öst. 

Bootloader mjukvaran finns endast tillgänglig på 5°öst om den 
behöver laddas ner. 

MANUAL SAMSUNG 5140 
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1. Välj meny/inställningar

2. Välj  "Mottagarinformation"

PROCEDUR SAMSUNG 5140 
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3. Tryck på grön, gul och blå knapp i följd på fjärrkontrollen. Detta ger

tillgång till utökad information.

Tryck på nedpilen hela vägen ner och kontrollera bootloader2. 

Rätt version: 69  

Om Bootloader2 visar en gammal version behöver du uppdatera den 

från Astra 5°öst. Se kapitel "Bootloader2" för steg. 
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4. Om Boxen har rätt Bootloader2 är den klar för parabolvridning. Vrid

parabolen till 1° väst.

Utför parabolvridningen: 

1. Vrid parabolen till 1°väst och påbörja nedladdningen av SW:

När antennen är inställd till 1°väst och boxen har signal från Thor. 

- Tryck in CH upp-pilen och slå på strömmen.
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- När nedladdningsmenyn visas på TV så släpper du pil upp knappen.

2. Nedladdningsförloppet kommer upp på skärmen. SW-nedladdning

från 1°väst kan ta ca 4 minuter.

I väntan på SW-nedladdning kan du aktivera Viaplay för kunden om 

detta aktivt finns på kundens WO (se separat Viaplay Activation-

kapitel för rutin). 

3. När SW har laddats ner går du igenom ”förstagångsinstallationen"

på boxen.
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a) Välj land

b) Tryck på "JA".

c) Obs! Var därför noga med att välja rätt LNB-inställning baserat på

vilken typ av LNB kunden använder.
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Om kunden har en "single cable/SatCR"-inställning väljer du "SatCR" 

på inställningarna på LNB-typen innan du fortsätter. 

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

användarband på mottagarna. 

d) Lämna inställningarna på "Home Transponder" som standard.
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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 reset och kör den första installationen 

igen. 

f) Välj upplösning:
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g) Klicka på OK.

Boxen ska nu ha rätt SW och arbeta på Thor 😊 

Färdig! 

BOOTLOADER 2
Kontrollera Bootloader2-versionen innan du kommer igång med 

parabolvridningen. 

Om den inte har Bootloader2 Version 69 behöver du ladda ner den från 

5°öst innan parabolen vrids mot 1°Väst. 

För att kontrollera Bootloader2 version gå in till: 

Meny / Inställningar/Mottagare information /Utökad information och 

bläddra ner till botten av menyn. För att komma åt den utökade 

informationen måste den gröna, gula, blå knappen tryckas in i följd 
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Forcerad nedladdning av Bootloader2: 
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1. Stäng av boxen med "strömbrytaren" bakom.

2. Håll knappen « CH-pil ned » och slå på strömbrytaren. Håll «CH-pil

ned» tills Boatload meny visas på skärmen.

3. Det kommer fram en progressionsbild på skärmen.
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4. När bootloader2 har laddats ner kommer boxen att spendera lite tid

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

5. När boxen startar måste kontrollera att rätt bootloader2 mjukvaran

har laddats ner.

Gå till Meny/Inställningar/Mottagarens information/Utökad 

information och se till att Bootloader2 är version 69. 




