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4. Telepítés és használat előtt ellenőrizze, hogy az antenna
1. JELLEZŐK:
A háromkaros, három gerincű irányított földfelszíni antennát a
DVB-T és DVB-T2 TV jelek vételére használják Full HD, Ultra
HD - 4K és 3D minőségben. Az antenna ellenáll a szélsőséges
időjárási viszonyoknak és az összeállítás során nincs szükség
szerszámokra.

2. AZ ANTENNA TELEPÍTÉSI ELEMEI:

3. ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS A BIZTONSÁGOS
FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI:

1. A használati utasítás a termék elválaszthatatlan része.
Ne dobja el a kezelési utasítást az antenna beszerelése után,
hanem panasz esetén tartsa meg azt.
2. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet és a műszaki
leírást, mielőtt megkezdené az antenna felszerelését és
kísérje figyelemmel az összeszereléssel kapcsolatos lépéseket.
3. Az utasítások figyelmen kívül hagyása és az antenna
helytelen felszerelése kárt okozhat, áramütést vagy más
veszélyt jelenthet a felhasználó számára.

elemei semmilyen módon nem sérültek-e meg. Ha bármilyen
sérülést észlel, vagy tapasztal, ne használja a terméket.

5. Ne nyissa ki vagy módosítsa az antennát vagy a tartozék
termékelemeket. Minden javítást kizárólag szakszerviz
végezhet.
6. Az antennát elsősorban kültéri használatra tervezték, de
lehetőség van padlástérben is elhelyezni.
7. Védje a terméket leeséstől, javasoljuk, hogy stabilan
rögzítse és egyenletes felületet használjon.
8. Ne helyezze az antennát olyan készülékek közelében,
amelyek interferenciát okozhatnak, pl. mobiltelefonok,
mikrohullámú sütők, elektromos motorok, nagyobb
fémfelületek.
9. A gyártó nem felelős:
- az antenna gondatlan kezelésével és a biztonsági
ajánlások figyelmen kívül hagyásával járó károknál,
- az antenna helytelen működtetése esetén,
- az antenna felszerelésénél felmerülő tulajdon vagy
testi károsodásnál,
- ha nem megfelelően használta a műszaki
specifikációt és a kezelési utasítást.
10. Óvja az antennát:
- az ütéstől,
- a nagyon szélsőséges időjárási viszonyoktól,
- a nagyon magas és alacsony hőmérséklettől,
- árvíz és fröccsenő víz,
- egyéb tényezők, amelyek helytelen működést
idézhetnek elő.
11. Az optimális vétel érdekében az antennát a legközelebbi
TV adó felé kell irányítani, az adótól távol pedig magas
tetőárbocra kell szerelni, lehetőleg fa ne árnyékolja.
12. Ne helyezzen vagy helyezze nyílt lángforrást, füstöt,
kormot adó kémény közelében.
13. Használat közben ne takarja le az antennát, biztosítson
szabad kilátást az adóállomás irányába.
14. Ha antenna-előerősítőt használ és az megsérülne,
azonnal húzza ki az adaptert az áramforrásból.
15. Ne használja az antennát és húzza ki az antenna csatlako-.
zóját a TV készülékből zivataros időben.
16. Ha az antennát hosszabb ideig nem használja, húzza ki a TV
készülékből
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17. A vihar során húzza ki az antennát.
18. Védje az antennát és az antenna kábelt a sérülésektől
gondoskodjon a kábel megfelelő rögzítéséről.
19. Amennyiben fa közelében történt az antenna telepítése,
időben távolítsa el a zavaró faágakat.
20. Rendszeresen ellenőrizni kell az antenna és a tartozékok
műszaki állapotát.
21. Időnként ellenőrizze az antenna rögzítését.
22. Az antenna külső térben kerül felhasználásra, ezért
nem igényel semmi felületi karbantartást, tisztítást.
23. Az antennát védeni kell a vandáloktól, ezért
utcafronton, alacsonyan telepítve kárt okozhatnak.

4. TECHNIKAI ADATOK:
Vételi sáv:
Csatornák:
VSWR:
Kimeneti impedancia:
Polarizáció:
Csatlakozó:
Filtr LTE:
Energia nyereség
ASP29/ASP38:
Méretek SP29/SP38 [mm]:

UHF
21-60
< 1,4
75 Ohm
Vízszintes/függőleges
F tipusú
Igen, beépítve
18 dBi / 20 dBi
892x560x580 /
1116x560x580

ANTENNA IRÁNYÍTOTT UHF 29/38 ELEMES LTE READY
5. TELEPÍTÉSE ÉS ÖSSZESZERELÉSE:
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