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1.0 ПРЕДСТАВЯНЕ
Благодарим Ви за покупката на антената на STRONG модел SRT ANT 30 DVB-T/T2 . Тази антена е
специално разработена за прием на цифров ефирен сигнал. Тя може да бъде свързана към всеки
цифров ефирен приемник (DVB-T/T2) и е специално проектирана за ползване в стая.
Тази антена има вграден ниско шумов усилвател, който усилва получения сигнал и подобрява работата
на приемника. Стилния дизайн ще пастне перфектно на цифровия телевизор или система за домашно
кино. Препоръчваме Ви да прочетете внимателно това ръководство, преди да инсталирате антената.
Това ще Ви помогне да получите максимален резултат от Вашата антена.
Спецификация
Проектирана за стаен прием на DVB-T/T2 сигнал
Вграден LTE за по-добра работа
Съвместима с DVB-T/T2 приемници поддържащи активен изход (5 V)
Съвременни технологии и екологични материали
Подходяща за вертикален и хоризонтален монтаж, посредством универсална стойка
Вграден ниско шумов усилвател

2.0 СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА
Преди да стартирате инсталирането, моля проверете съдържанието.
1. Основен елемент на антената (кабелът е приложен)
2. Щанд (стойка)
3. Захранващ адаптер
4. Ръководство на потребителя
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3.0 СПЕЦИФИКАЦИЯ
Честотен обхват
Усилване
LTE Затихване
Шумово число (Max.)
O/P Обратни загуби
RF Изходен импеданс
RF Коакс. кабел
Захранващ адаптер

VHF: 174~230 MHz / UHF: 470~790 MHz
VHF: 20 ± 3 dB / UHF: 16 ± 4 dB
>4 dB(790 MHz) / >20 dB (830 MHz)
< 4dB
< -6 dB
75 Ohm
IEC Мъжка / 180cm x1 / 1.5 C-2 V
AC Вход: 230 V / DC Изход: 12 V / 250 mA

4.0 ИНСТАЛИРАНЕ
Захранване на антената от захранващ адаптер:
1. Извадете основния елемент от кутията и проверете аксесоарите.
2. Вземете коаксиалния кабел, прикачен към антената и го свържете към Вашия цифров ефирен
приемник (или цифров телевизор).
3. Извадете захранващия адаптер. Свържете го към DC входа на антената и включете AC края към
AC контакт. (Моля ползвайте само адаптера, който е в комплекта)
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4. Стартирайте сканиране на канали. Моля проверете ръководството на Вашия цифров ефирен
приемник или цифров телевизор за инструкция за сканиране.
5. Проверете качеството на сигнала. Ако нямате добро и стабилно приемане, моля опитайте да
сложите антената на различна позиция и посока.

Коаксиален
кабел
Захранващ адаптер
(DC 12V)

4.1 За да захраните антената от цифров ефирен приемник:
1. Включете Вашия телевизор и цифров ефирен приемник.
2. Натиснете бутон “<MENU>” на дистанционното на Вашия цифров ефирен приемник. Проверете
в меню НАСТРОЙКИ или ИНСТАЛИРАНЕ на Вашия приемник дали функцията ЗАХРАНВАНЕ НА
АНТЕНА е в режим “Вкл.”. (Обикновено е отбелязано в менюто като ANT захранване, Ext Antenna
захранване или Захранване на активна антена. Вижте в ръководството на Вашия цифров ефирен
приемник.)
3. Свържете IEC мъжката букса към Вашия приемник. Обикновено този конектор е маркиран като
“ANT” (in) или като “RF” (in). Вижте в ръководството на Вашия цифров ефирен приемник.

5.0 ЗАБЕЛЕЖКИ
За най-добро приемане на сигнал, моля проверете долните условия.
1. Дръжте антената далеч от източници на интерференции; дръжте антената далеч от устройства
с голяма консумация на енергия като климатични системи, асансьори, сешоари, микровълнови
печки и т.н.
2. Инсталирайте антената колкото се може по-високо; в случаите на цифрово ефирно приемане,
ако има някакви прекъсвания (препятствия) между антената и излъчващата кула, това може да
доведе до загуба на сигнала. Предотвратете всякакви прекъсвания (препятствия) за най-добро
приемане на сигнала.
3. Разположете антената в близост до прозорец, когато я използвате в стая. Ако прозорецът е
екраниран или има метално фолио, това ще се отрази като изолатор за сигнала. Разположете
антената далеч от подобни материали.

6.0 ПРОБЛЕМИ
Ако не приемате цифровите програми, както сте очаквали, моля проверете следните условия:
1. Проверете връзките. Уверете се, че всички връзки са правилно направени.
2. Ако антената е разположена близо до панела на телевизора, моля опитайте се да я отдалечите.
Някои панели могат да влошат приема на сигнал от антената.
3. Променете посоката и позицията на антената до постигане на най-добро приемане на сигнала.
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Декларация за съответствие.В резултат на продължителна изследователска и развойна дейност, техническите
спецификации, дизайн и външен вид могат да се променят.LTE е търговска марка на ETSI, всички други имена
на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици.
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