Montaż anteny

Zestaw zawiera

Montaż na stopie magnetycznej
Antena
Podstawa magnetyczna
Uwaga: ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych użytkowniWłożyć podstawę magnetyczna do anteny i dokonać obrotu aż do chwili zatrzaśnięcia
się (kliknięcia) stopy w antenie. Przykręcić wtyk przewodu antenowego do gniazda
anteny a następnie przesunąć tuleję uszczelniającą tak aby całkowicie zakryła wtyk
anteny.
Antenę mocować do metalowej płaszczyzny, dachu samochodu, kampera itp.
Demontaż anteny analogicznie jak montaż.

Montaż na uchwycie bocznym

MI-ANT04
UFO STRONG

Włożyć uchwyt boczny do anteny i dokonać obrotu aż do chwili zatrzaśnięcia się
uchwytu (kliknięcia) w antenie. Przykręcić wtyk przewodu antenowego do gniazda
anteny a następnie przesunąć tuleję uszczelniającą tak aby całkowicie zakryła wtyk
anteny.

ków dróg zabrania się używania anteny na magnes w trakcie jazdy pojazdu, gdyż grozi oderwaniem od dachu w przypadku silnych podmuchów
wiatru, deszczu czy nierówności nawierzchni.

Podłączanie anteny
Dwa sposoby zasilania:
1. Bezpośrednio z gniazda antenowego telewizora. Dotyczy telewizorów z funkcją
aktywnej anteny np. TV Mistral MI-TV1855HD
- połączyć przewód antenowy z separatorem napięcia, a następnie podłączyć do
gniazda antenowego telewizora, dioda zasilania separatora zaświeci się na
czerwono
2. Zasilanie z gniazda USB dowolnego telewizora lub dekodera
- połączyć przewód antenowy z separatorem napięcia, a następnie podłączyć do
gniazda antenowego telewizora
- zasilić separator napięcia dodatkowym przewodem USB z zestawu, podłączając
go do gniazda USB telewizora lub innego urządzenia. Dioda zasilania separatora
zaświeci się na czerwono

separator napięcia

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Antenę można mocować do pionowych sian, rur, innych elementów konstrukcyjnych
za pomocą elementów mocujących z zestawu.

lub
separator napięcia zasialny przez USB

Uchwyt boczny z elementami
montażowymi
Przewód antenowy o długości
6 metrów

Uwaga:
Odbiór anteny może być zakłócony przez naturalne lub sztuczne przeszkody
na drodze od nadajnika do anteny. Unikać umieszczania anteny w pobliżu
urządzeń z dużym poborem prądu np. klimatyzacja, mikrofalówka.
Dla lepszej jakości odbioru zaleca się montować antenę najwyżej jak to
możliwe.
Podczas montażu na pojeździe lub jachcie, upewnij się, że antena jest solidnie przymocowana.

Separator napięcia
Przewód USB do zasilania
separatora napięcia

Specyfikacja techniczna
- Silna dookolna antena DVB-T
- Montaż na stopie magnetycznej lub uchwycie
bocznym (komplet w zestawie)
- Zasilanie USB lub z aktywnego gniazda antenowego
TV (5V/50mA)
- Maksymalny zasięg do 110 km
- Długość przewodu 6 metrów
- Zysk energetyczny 30 dB
- Zakres UHF 470 MHz - 790 MHz
- Zakres VHF 170 MHz - 230 MHz
-Odporna na warunki atmosferyczne
- średnica anteny 30 cm
- wysokość wraz ze stopą magnetyczną 15 cm

Rozwiązywanie problemów
Jeśli nie odbierasz żadnych programów:
- sprawdź, czy antena jest podłączona poprawnie, zgodnie z instrukcją
- sprawdź, czy jest aktywne zasilanie na Twoim telewizorze lub gnieździe
USB
- sprawdź ustawienie anteny ewentualnie zmień lokalizacje (najlepszy
odbiór gwarantuje ustawienie anteny w kierunku nadajnika)

