Návod na montáž
Digitální DVB-T anténa pokojová – vnitřní
DELTA PLUS 1
Univerzální televní anténa – návod na montáž:
Upozornění:
Před samostanou montáží si pozorně přečtěte tento návod! Ujistěte se, že napájení zdroj není
zapojen do sítě! Zachovejte postup při montáži!

- rozložte si prvky dipolu VHF a sešroubujte je příslušnými šrouby s maticemi.
- sešroubujte a namontujte prvky „V“
- direktory namontujte následovně:
direktor č. 1 (krátký ) namontujte dopředu antény.
direktory č. 2 ( z trubky nebo tyče ) by měly být nasmontovány symetricky k nosníku, místa
jsou označeny dvěmi zářezy.
- úchyt pro bezproblémovou montáž antény lze namontovat do jakéhokoliv dalšího konstrukčního
prvku ( konzola/ stožár ) umístěného na střeše, balkónu, okna. Pozor na uzemnění!
Dále je nutné provést následující:
- odstraňte cca 2 cm vnějšího pláště koaxiálního kabelu, viz. obrázek č.1
- přes okraj vnějšího pláště ohněte stínění ( skroucené drátky ) tak, aby byla cca 2 mm odkrytá
izolace vnitřního vodiče, viz. obrázek č.1
- na takto přepravený konec koaxiálního kabelu našrobujte F konektor, viz. obrázek č.2
- drátky přesahující konektor je třeba uřízmout nebo ustřihnout, tak aby nepřesahovali rozměr 5

mm. Druhý konec kabelu, kterým propojujeme TV, musí být připojen do anténní vyhýbky ( viz.
obrázek č.4 )
Další propojení, které je nutné udělat v následujícím pořadí :
1. přimontovat anténu ke stožáru
2. k anténě připojte koaxiální kabel
Upozornění : V ose anténové zdířky se nachází prvek, do kterého uchytíte koaxiální kabel. (viz.
obrázek č. 3 ). Kabel nasuneme a utáhneme šroubky ( dotahujeme ručně, nepoužíváme žádný klíč,
šroubovák, atd. )
3. anténní vyhýbku připojíme do přijímače
4. napájení zdroj připojíme do sítě
5. a nyní můžeme posouvat/ natáčet anténou tak, abychom našli co nejlepší signál
Součástí antény DELTY PLUS je:
- anténa s úchytem
- napájecí zdroj s vyhýbkou
- konektor F
Po instalaci všech venkovních šroubových spojů, se doporučuje, je pokrýt tenkou vrstvou mazu,
zamezí se tím předčasnému zareznutí spojů. Koaxiální kabel vedoucí od antény do přijímač můžete
ještě pevněji uchytit např. Pomocí izolační pásky nebo měkkého drátku ke konzole, stožáru.

TECHNICKĚ PARAMETRY:
Kanály :
Zesílení :
Úhel příjmu :
Výtupní impedance:

1-5
5 dB
2x90°
75 ohm

6-12
23 dB
2x90°

21-69
28 dB
60°
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