
1. Podłączenie bezpośrednio do telewizora

2. Podłączenie do telewizora poprzez dekoder STB

1. Podłączyć kabel antenowy do gniazda antenowego w telewizorze (rys. 1) lub dekoderze STB (rys. 2). 

2. Podłączyć kabel zasilający anteny do gniazda sieciowego AC 230 V - 50 Hz. 

3. W. celu włączenia anteny należy przekręcić pokręt/o ON/OFF zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zapalona dioda LED oznacza, 
że wzmacniacz anteny działa poprawnie. Następnie należy uruchomić odbiornik telewizyjny i ustawić antenę w celu optymalnego 
odbioru sygnału.

4. W celu regulacji poziomu wzmocnienia należy przekręcać pokręt/o ON/OFF (większe wzmocnienie - zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara, mniejsze wzmocnienie-w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). 

UWAGA!

W celu uzyskania optymalnego odbioru proszę zwrócić uwagę na następujące warunki korzystania z urządzenia:

1.  Antenę należy trzymać z dala od źródeł zakłóceń, takich jak: klimatyzatory, windy, suszarki, mikrofalówki, itp ... 
2.  Przy korzystaniu z anteny w warunkach domowych należy ustawić ją w pobliżu okien oraz jak najwyżej w celu 
 uzyskania jak najlepszego sygnału z minimalnymi zakłóceniami.
3. Podczas burzy należy bezwzględnie wyłączyć antenę i odłączyć zasilanie.

1. Instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu.

2. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z 
niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody spowodowane nieostrożną i nieodpowiedzialną 
obsługą oraz nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

3. Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy
zapoznać się z danymi technicznymi znajdującymi się w rozdziale Dane technicz-
ne oraz na tabliczce znamionowej na urządzeniu. Urządzenie można podłączać 
tylko zgodnie z tymi wymaganiami.

4. Niniejszą instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu należy 
zachować w razie ewentualnej reklamacji.

5. Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest 
uszkodzone oraz zwrócić szczególną uwagę na przewód zasilacza. Jeżeli 
jakakolwiek część, a zwłaszcza przewód zasilający, jest uszkodzona, nie należy 
korzystać z urządzenia.

6. Wszelkich napraw urządzenia może dokonywać jedynie Autoryzowany Punkt 
Serwisowy. Nie należy tego dokonywać na własną rękę.

7. Nigdy nie należy używać urządzenia w sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem i niniejszą instrukcją.

8. Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub jakimkolwiek innym 
roztworze.

9. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mogące powstać w 
wyniku instalacji oraz  użytkowania anteny niezgodnie ze specyfikacją techniczną 
opisaną w niniejszej instrukcji.

10. Nie przykrywać obudowy urządzenia.

11. Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

12. Nie zaleca się umieszczania w pobliżu urządzenia źródeł otwartego ognia, 
takiego jak np. palące się świece.

13. Urządzenie powinno stać na płaskiej stabilnej powierzchni.

14. Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękami. Grozi to porażeniem 
prądem elektrycznym.

15. W celu wyjęcia zasilacza z gniazda zasilającego należy chwytać za jego 
obudowę.

16. Chronić przewód zasilający przed fizycznym i mechanicznym uszkodzeniem 
(np. skręcenie, itp.).

17. Produkt należy chronić przed dziećmi, antena ani opakowanie w żadnym 
wypadku nie może stać się przedmiotem za baw dzieci.

18. Chronić urządzenie przed upuszcżeniem i wstrząsem.

19. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie z sieci zasilają-
cej.

20. Podczas czyszczenia nie używać ściereczek ani proszków do szorowania, a 
także rozpuszczalników, takich jak spirytus czy benzyna.

21. Podczas burzy i przed zostawieniem urządzenia na dłuższy czas należy 
wyłączyć urządzenie z gniazda sieciowego.
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• Zakres częstotliwości:

• Pasma odbioru:
• Wzmocnienie:
• Poziom wyjściowy:
• Impedancja wyjściowa:
• Poziom szumów:
• Zasilanie:
• Wymiary anteny:

VHF 87,5-230 MHz
UHF 470-862 MHz

FM/VHF/UHF
42dB

100 dBµV
75Ω

≤3,5 dB
AC 230 V - 50 Hz

435 x 70 x 100 mm

Dane Techniczne

Cechy produktu

Antena została zaprojektowana do odbioru naziemnej telewizji 
cyfrowej oraz analogowej, a także sygnału radiowego. Jest to 
doskonałe urządzenie zarówno do użytku domowego jak i 
przenośnego (kemping, żeglarstwo, itp.). Antena posiada 
wbudowany wzmacniacz i jest zasilana bezpośrednio z gniazda 
sieciowego AC 230 V -50 Hz. Antena jest bardzo łatwa w 
instalacji i użyciu.
•  Kompatybilna z sygnałem HDTV cyfrowej telewizji    
   naziemnej DVB-T oraz sygnałem radiowym DAB/FM
•  Możliwość regulacji wzmocnienia
•  Wskaźnik LED zasilania anteny
•  Zaprojektowana w technologii SMD
•  Wbudowany wysokiej klasy niskoszumowy wzmacniacz
•  Przenośna, idealna do zastosowania na kempingu, łodzi itp.  

Informacje o ochronie środowiska i zagospodarowaniu odpadami
Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami zbiórki i segregacji sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Należy przestrzegać przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów 
elektronicznych wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowe 
składowanie zużytych produktów pomaga ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko 
naturalne i zdrowie ludzi. 

1. Gwarancja obejmuje urządzenia zakupione na terenie Polski i zaopatrzone w 
ważną Kartę Gwarancyjną.

2. Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z oryginalnym dowodem zakupu oraz 
gdy jest ostemplowana przez sprzedawcę i posiada czytelnie i poprawnie 
wypełnione wszystkie rubryki, bez zmian i skreśleń.

3. AX TECHNOLOGY zapewnia sprawne działanie urządzenia, na które wydana 
jest niniejsza Karta Gwarancyjna pod warunkiem korzy-stania z urządzenia 
zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji.

4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

5. Naprawa urządzenia zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie, 
nie przekraczającym 14 dni od dnia przyjęcia przez serwis urządzenia do 
naprawy.

6. W przypadku gdy naprawa wymaga importu z zagranicy termin
naprawy może ulec wydłużeniu do 30 dni (Europa) lub 90 dni (Chiny), na co 
kupujący wyraża zgodę korzystając z usługi serwisowej.

7. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do Autoryzowanego 
Punktu Serwisowego lub sklepu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym lub 
innym, zapewniającym bezpieczny transport. W innym przypadku ryzyko 
uszkodzenia urządzenia podczas transportu ponosi reklamujący.

8.Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn 
tkwiących w sprzedanym urządzeniu.

9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych urządzenia oraz awarii 
powstałych w wyniku zjawisk losowych, takich jak: pożar, przepięcia sieci 
energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicz-
nych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu. 

10. Gwarancją nie są objęte przewody połączeniowe oraz wszelkie uszkodze-
nia mechaniczne (w szczególności uszkodzenia zaczepów, gałek, klawiszy 
itp.).

11. Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalne-
mu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowanie, zabrudzenie trudne do 
usunięcia, wytarcie napisów itp. 

12. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstruk-
cyjnych lub napraw poza Autoryzowanymi Punktami Serwisowymi.
13. W przypadku zaginięcia Karty Gwarancyjnej nie wydaje się duplikatu.

14. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej 
zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

15. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza 
ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z 
umową.
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