Tento návod využijete, ak službu Magio Sat už využívate a doobjednali ste si prenájom 3. a / alebo 4. Magio Sat Boxu.
Ak idete robiť úplne novú inštaláciu služby s 3 alebo 4 Magio Sat Boxmi, postup uvedený nižšie sa na Vás nevzťahuje.

Výmena LNB pri rozšírení služby Magio Sat o 3. a 4. Magio box
Ďakujeme Vám za dôveru v naše služby. Rozhodli ste sa rozšíriť počet používaných Magio Sat Boxov
na 3 alebo 4 zariadenia. Počet a typy Magio Sat Boxov, ktoré teraz využívate, vyžadujú zmenu vo
Vašej vonkajšej inštalácii. Zmena spočíva vo výmene tzv. LNB konvertora, ktorý sa nachádza na
Vašej satelitnej anténe. Nový LNB konvertor Vám bol doručený v zásielke s novým Magio Sat Boxom,
resp. Boxmi. Návod, ako výmenu LNB urobiť, je popísaný nižšie.
Vysvetlenie: Magio Sat Boxy sú k LNB konvertoru na satelitnej anténe pripojené koaxiálnymi káblami. Pri
Magio Sat Boxe bez HDD alebo HDD Ready postačuje 1 kábel, pre plné využitie Magio Sat Boxu s HDD
(s nahrávaním) je potrebné priviesť 2 káble.
Po pridaní nových Boxov k Vašej inštalácii by počet výstupov na súčasnom LNB pre všetky Magio Sat Boxy
už nepostačoval. Vaše 4-výstupové (quad) LNB je preto treba nahradiť 8-výstupovým (okto) LNB. Pri
montáži postupujte podľa pokynov nižšie a podľa inštrukcií v Samoinštalačnom manuáli, ktorý nájdete napr.
tu: http://www.telekom.sk/podpora/magiosat

4-výstupové (quad) LNB

8-výstupové (okto) LNB

Ak návod popísaný nižšie pokladáte za zložitý a pomohla by Vám naša telefonická asistencia, volajte prosím
Linku Podpory inštalácií 0900 211 111. Ide o volanie so zvýšenou tarifou. Linka Podpory inštalácií je Vám
k dispozícii denne od 8.00 do 20.00 hod. Cena hovoru je 0,60 € za 1. minutú, následne je hovor spoplatnený 0,01 € / s.
Ak prišlo v dôsledku Vášho zásahu v priebehu výmeny LNB k výpadku služby, môžete sa rozhodnúť požiadať o vyslanie
nášho technika. Vyslanie technika, ktorý inštaláciu dokončí za Vás prosím objednávajte cez Poruchovú linku 0800
123 777. Cena takéhoto servisného výjazdu je 55 € za jednotlivý prípad.

DÔLEŽITÉ:




Pri inštalácii by mali byť všetky Magio Sat Boxy odpojené od elektrickej energie. V opačnom prípade
riskujete poškodenie alebo zničenie zariadení.
Výmena LNB neznamená zmenu v parametroch nasmerovania antény. Azimut a elevácia antény,
ako aj natočenie LNB zostávajú pri pôvodných hodnotách.
Po výmene LNB nie je potrebné nič aktivovať ani konfigurovať. Po priskrutkovaní koaxiálnych káblov
by všetko malo fungovať tak, ako s pôvodným LNB.

Postupnosť krokov pri výmene

1. Z pôvodného LNB odskrutkujeme všetky koaxiálne káble vedúce k
pôvodným Magio Sat Boxom. Pre prístup ku konektorom môže byť
potrebné vysunúť kryt výstupov smerom nahor, viď obrázok.

2. Na objímke LNB si vhodným spôsobom poznačíme aktuálnu
polohu natočenia LNB. Ako orientačný bod si môžeme zvoliť napr.
stredovú rovinu LNB alebo okraj plochej časti LNB tak, ako to ukazuje
obrázok.
Na označenie miesta (orientačného bodu) na objímke môžeme použiť
napr. nezmazateľnú fixku alebo farebne kontrastnú lepiacu pásku.
Všimneme si tiež mierku v hornej časti hlavice LNB – pomocou tejto
mierky vieme uhol natočenia LNB približne odčítať (1dielik = 5
stupňov). Uhol si poznačíme pre prípad kontroly.

3. Uvoľníme skrutky, upevňujúce pôvodné 4-výstupové LNB a vyberieme ho z objímky. Prácnosť
demontáže sa môže líšiť podľa typu satelitnej antény – niekedy stačí demontovať len horný diel objímky
(obr. 1), pri inom type treba demontovať celý držiak LNB z rahna antény (obr.2).

Obr.1

Obr.2

4. Vložíme nové 8-výstupové LNB do objímky a opačným postupom ako pri demontáži utiahneme
skrutky upevňujúce LNB v objímke. Skrutky neuťahujeme úplne, necháme priestor na doladenie
natočenia LNB.
5. Natočíme nové 8-výstupové LNB do správneho smeru, využijúc značky, ktoré sme si urobili na objímke.
Následne dotiahneme upevňujúce skrutky naplno.
6. Priskrutkujeme všetky koaxiálne káble od pôvodných aj nových Magio Sat Boxov k LNB. Všetky
výstupy LNB sú rovnocenné, je jedno, ktorý kábel ku ktorému výstupu LNB priskrutkujeme.
7. Overíme funkčnosť služby na TV prijímači. Na overenie využijeme pôvodne Magio Sat Boxy, nové je
ešte potrebné aktivovať. Ak sme výmenu LNB vykonali správne, služba by mala fungovať bezchybne
v rovnakej kvalite.
8. Dokončíme aktiváciu novo pridaných Boxov v súlade so Samoinštalačným manuálom. V prípade, ak sa
pri výmene nepodarilo z rôznych dôvodov dodržať uhol natočenia LNB, jeho správnu hodnotu si vieme
skontrolovať a nastaviť pomocou stránky www.nastavsatelit.sk (opäť využijeme mierku v hornej časti
hlavice LNB). Pred zásadnejšími zásahmi do inštalácie odporúčame overiť si postup a ďalšie kroky
podľa Samoinštalačného manuálu Magio Sat.

