
Installatiehandleiding



A | Inhoud verpakking Triple LNB

De volgende benodigdheden dienen in de verpakking te zitten:

1 Triple LNB

2 Opvulstuk

Tip:  Op www.canaldigitaal.nl/videos vindt u een instructievideo over het installeren van de Triple LNB. 

Voor TV VLAANDEREN kunt u een instructievideo vinden op www.tv-vlaanderen.be/video.
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B | Triple LNB installeren

LET OP: De Triple LNB kan alleen gebruikt worden in combinatie met een schotel van 64 cm.

Voorbereiding

Maakt u gebruik van een DUO LNB (LNB met twee poten) en wilt u deze vervangen voor de Triple LNB? 

Controleer dan of de DUO LNB met de 23,5-poot in de houder is bevestigd. Bij beide poten van de LNB staat 

een waarde (19,2 of 23,5). Is de 23,5-poot inderdaad in de houder bevestigd, dan kunt u waarschijnlijk zonder 

opnieuw uit te richten de DUO LNB vervangen voor een Triple LNB. Nadat u de DUO LNB heeft vervangen 

controleert u of de schotelantenne en LNB goed uitgericht staan door de ontvangst van de zenders (genoemd 

in onderdeel C van deze handleiding) te controleren. 

Heeft u nog een Single LNB of zit de DUO LNB ingespannen in de 19,2-positie dan zult u de schotel opnieuw 

moeten uitrichten*, nadat u de oude LNB heeft vervangen door de Triple LNB.

*  Voor CanalDigitaal kunt u de handleiding vinden op www.canaldigitaal.nl/downloads   

 (Download: “Heruitrichten schotelantenne met Triple LNB”).

 Voor TV VLAANDEREN verwijzen we u naar www.tv-vlaanderen.be/installatiehandleiding.

1.  Haal de LNB los van uw installatie en  

hergebruik de LNB-houder voor het bevestigen 

van de Triple LNB.

2.  Plaats het ronde opvulstuk (bijgeleverd bij de 

Triple LNB) op de 23,5° positie en schuif nu de 

LNB-houder over het opvulstuk.



3.  Klem nu het geheel vast met behulp van het 

tweede deel van de LNB-houder en schroef  

deze vast. De positie van de LNB-houder dient  

zo dicht mogelijk tegen "23,5" aan te staan.  

U vindt dit getal op de middelste poot van de LNB.

4.  Klik de Triple LNB met houder vast op de LNB-arm 

van de schotel. 

6.  Knip de mal op de pagina hier achter uit en 

plak deze tijdelijk (bijv. d.m.v. tape) nauwkeurig 

achter op de Triple LNB. Draai vervolgens de Triple 

LNB linksom totdat de lijn op de mal volledig 

horizontaal ligt. Gebruik hiervoor een waterpas.

5. Bevestig de coaxkabel(s) aan de Triple LNB.



Afbeeldingen kunnen afwijken van werkelijke modellen.



C | Ontvanger instellen

Voor CanalDigitaal:

Zet uw ontvanger aan en laad indien nodig de 

zender lijst in. Heeft u een HD-ontvanger en eventueel 

een HD-pakket laad dan de HD-zenderlijst in. 

Controleer de ontvangst van:

      Info & Nieuws op Astra 19,2

      Eurosport HD op Astra 23,5

      BBC HD op Astra 28,2

Voor de voorkeuzenummers van deze kanalen  

verwijzen we u naar de zenderlijst, te vinden op 

www.canaldigitaal.nl/downloads.

Als deze kanalen goed werken, kunt u ervan uitgaan 

dat de LNB goed is geïnstalleerd.

Heeft u geen HD-ontvanger en HDTV-pakket, laad 

dan de SD-zenderlijst in. Controleer nu: Nederland 1 

op 19,2, TV Oost op 23,5 (alleen te zien met een  

HD-ontvanger) en BBC 1 op 28,2. Op 23,5 worden 

vrijwel alle zenders uitgezonden in HD en MPEG4.

Voor de voorkeuzenummers van deze kanalen  

verwijzen we u naar de zenderlijst, te vinden op 

www.canaldigitaal.nl/downloads.

Als deze kanalen goed werken dan kunt u er van 

uitgaan dat de LNB goed is geïnstalleerd.

Voor TV VLAANDEREN:

Zet uw ontvanger aan en laad indien nodig de 

zenderlijst in.

Controleer de ontvangst van:

     Info & Nieuws op Astra 19,2

     één HD op Astra 23,5

     BBC HD op Astra 28,2

Voor de voorkeuzenummers van deze kanalen  

verwijzen we u naar de zenderlijst, te vinden op 

www.tv-vlaanderen.be/zenderlijst.

Als deze kanalen goed werken, kunt u ervan uitgaan 

dat de LNB goed is geïnstalleerd.
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