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Wyprodukowano w Polsce

Instrukcja pod³¹czenia kabla antenowego
Symetryzator jest zamontowany w puszce antenowej.
Kabel antenowy nale¿y pod³¹czyæ wg.rysunku.

Antenê nale¿y ustawiæ w kierunku stacji nadawczej,
pod³¹czyæ kabel koncentryczny 75 Ohm do symetryzatora
w puszce antenowej i poprzez wtyk antenowy do gniazda
antenowego telewizora.
Skorygowaæ ustawienie anteny w celu uzyskania jak najlepszego
sygna³u.
Uwaga: chwilowe zanikanie obrazu lub efekt”stopklatki”,”puzlowanie”
mo¿e wystêpowaæ podczas odbioru DVB-T i nie jest spowodowane
uszkodzeniem anteny lecz s³abym sygna³em.W takim przypadku
nale¿y zastosowaæ wzmacniacz antenowy o odpowiednim wzmocnieniu.

Uwaga:Antena w wersji podstawowej jest wyposa¿ona w symetryzator.

Karta gwarancyjna

Producent udziela gwarancji na sprawne dzia³anie wyrobu
przez okres 12 miesiêcy od daty sprzeda¿y.Producent nie
ponosi odpowiedzialnoœci za wady powsta³e w wyniku
niew³aœciwego u¿ytkowania lub uszkodzenia mechaniczne
wyrobu

Data sprzeda¿y Sprzedawca

............................ .............................

UHF- polaryzacja pozioma
VHF- polaryzacja pionowa/pozioma
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