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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY
SYMBOL BLESKU UMÍSTĚNÝ V RÁMEČKU TVOŘENÉM ROVNOSTRANNÝM TROJÚHELNÍKEM UPOZORŇUJE UŽIVA-
TELE NA EXISTENCI NEIZOLOVANÉHO „NEBEZPEČNÉHO NAPĚTÍ“ UVNITŘ PŘÍSTROJE, KTERÉ MŮŽE MÍT TAKOVOU 
INTENZITU, ŽE MŮŽE ZPŮSOBIT ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM.

SYMBOL VYKŘIČNÍKU UMÍSTĚNÝ V RÁMEČKU TVOŘENÉM ROVNOSTRANNÝM TROJÚHELNÍKEM UPOZORŇUJE 
UŽIVATELE NA EXISTENCI DŮLEŽITÝCH POKYNŮ PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU (SERVIS) V DOKUMENTACI, KTERÝ JE 
SOUČÁSTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSTROJE.

NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ PŮSOBENÍ KAPAJÍCÍ NEBO STŘÍKAJÍCÍ VODY A NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ PŘEDMĚ-
TY NAPLNĚNÉ TEKUTINOU (NAPŘÍKLAD VÁZY).

JAKO ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ SE POUŽÍVÁ KONEKTOR PŘÍSTROJE, KTERÝ MUSÍ Z TOHOTO DŮVODU ZŮSTAT 
SNADNO DOSTUPNÝ.

PAMATUJTE NA TO, ABYSTE PŘED ODPOJENÍM NAPÁJECÍHO KABELU ZE ZADNÍ STRANY PŘÍSTROJE VŽDY NEJPR-
VO ODPOJILI ZÁSTRČKU ZE SÍŤOVÉ ZÁSUVKY.

NA ZAŘÍZENÍ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKA.

VAROVÁNÍ:
ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČNÍ VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI 
ANI VLHKOSTI. NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE OTEVÍRAT SKŘÍŇKU PŘÍSTROJE, VEŠKERÉ OPRAVY PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÉ-
MU SERVISU.

Tento symbol indikuje, že tento výrobek používá pro izolaci nebezpečného síťového napětí od uživatelsky pří-
stupných součástí dvojitou izolaci. Při opravě použijte pouze identické náhradní díly.

Vhodný pro venkovní použití. Vysoce kvalitní příjem digitálního pozemního signálu (DVB-T), rádiových stanic (DAB rádiové 
stanice) a FM rádiového signálu.
Nízká hlučnost a zabudovaný obvod vysokého zisku.
Kontrola zisku.
Duální výstup.
Jednoduchá instalace a ovládání.
Vstupní napětí (110 – 120 V nebo 220 – 240 V).
Pracovní napětí (12 V / 100 mA).

Rozsah přijímané frekvence: VHF: 47 – 230 MHz UHF: 470 – 860 MHz

Zisk: VHF: 22 dB UHF: 20 dB

Poznámka:
• Během bouřky přístroj nepoužívejte a vypněte jeho napájení. 
• Pokud přístroj nepoužíváte, nebo když jej nebudete používat po delší dobu, přístroj vypněte a odpojte od síťové zásuvky.
• Jestliže je příjem pomocí tohoto přístroje nedostatečný, přemístěte anténu na jiné vhodné místo. 

1. Instalace držáku na zeď 
Nasaďte držák na anténu (viz obr. 1) a po-
mocí dvou šroubu pevně připevněte.
Obr. 1
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2. Instalace antény
Uvolněte křídlové matice, mezi konstrukci držáku vložte tyč a poté upevněte křídlovými maticemi. Obr. 2

3. Konektory instalace
(1) Protáhněte koaxiální kabel skrz vodě odolnou hlavičku.
(2) Vytáhněte 10 mm z krytu koaxiálního kabelu.
(3) Ohněte lemování a vytáhněte 8 mm pěnového jádra koaxiálního kabelu.
(4) Protáhněte koaxiální kabel skrz zástrčku typu F.
(5) Dokončete instalaci.

4. Zapojte zástrčku typu F do zásuvky typu F a nasaďte vodě odolnou hlavičku.

 Obr. 3     Obr. 4
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Volný konec kabelu anténního napáječe připojte 
ke konektoru ANT IN set-top boxu a připojte výstup 
ze set-top boxu k televizoru. Potom k set-top boxu 
připojte konektor kabelu síťového adaptéru a vložte 
síťový adaptér do síťové zásuvky.

Volný konec kabelu anténního napáječe 
připojte k anténní zásuvce televizoru a 
potom k televizoru připojte zdroj jeho 
napájení (síťový kabel nebo síťový adap-
tér – viz návod k obsluze televizoru). Pro 
napájení antény aktivujte prostřednic-
tvím nabídky televizoru funkci napájení 
externí aktivní antény.

Volný konec kabelu anténního napáje-
če připojte ke konektoru ANT IN set-top 
boxu a pro napájení antény aktivujte 
prostřednictvím nabídky set-top boxu 
funkci napájení externí aktivní antény. 
Výstup ze set-top boxu připojte k tele-
vizoru.

Připojení a použití antény
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické vý-
robky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích 
můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto 

produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní 
prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního 
úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném 
způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

 Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo 
na jejich změnu.
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