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PART 15

1.0 ПРЕДСТАВЯНЕ
Благодарим Ви за покупката на антена STRONG SRT ANT 45 DVB-T/T2. Тази антена е специално 
разработена, да приема цифров ефирен сигнал. Тя може да бъде свързана към всеки цифров ефирен 
приемник (DVB-T/ T2), и е специално разработена за монтаж на открито. Корпусът на антената е с UV 
и влаго защита. Снабдена е с мулти функционални елементи за монтаж, така че Вие лесно може да я 
инсталирате на балкона или мачта извън Вашата къща.

Тази DVB-T/T2 антена е тип „АКТИВНА”, има вграден ниско шумов усилвател за по-добро приемане на 
сигнала. Поради тази причина, тя се нуждае от  5 V захранване, осигурено от Вашия приемник или от  
AC/DC адаптер (включен в комплекта на антената).

Препоръчваме Ви да прочетете внимателно това ръководство, преди да инсталирате антената. Това 
ще ВИ помогне да получите най-добри резултати от Вашата антена.

Спецификация

Честотен обхват: VHF 174 ~ 230 MHz, UHF 470 ~ 790 MHz с LTE филтър

Усилване: 20 dB за VHF и 16 dB за UHF 

RF Изходен импеданс 75 Ohm

Захранване: 5 V DC/40 mA от ANTENNA конектор на цифровия приемник или 
12 V DC/250 mA от външен 230 V AC към DC адаптер с захранващ 
инжектор

Специални характеристики: �� Избор на метод на монтаж: на стена или на мачта
�� Вграден FM и LTE (4G) филтър
�� Влаго и UV защитен корпус
�� Вграден ниско шумов усилвател
�� Висока насоченост за оптимално приемане на сигнала и 

редуциране на нежелани смущения

СЪДЪРЖАНИЕ
1.0 ПРЕДСТАВЯНЕ 1
2.0 СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА 2
3.0 БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 2
4.0 СВЪРЗВАНЕ НА АНТЕНАТА 3
5.0 ИНСТАЛИРАНЕ НА АНТЕНАТА 5

Обект на промени. В резултат на продължителна изследователска и развойна дейност, техническите спецификации, дизайн и външен вид могат 
да бъдат променени. 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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2.0 СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА
1. Активна DVB-T/T2 външна антена.
2. Многопосочна основа.
3. Комплект за монтаж на стенаt.
4. Комплект за монтаж на мачта.
5. Коаксиален кабел.
6. Захранващ инжектор.
7. AC/DC адаптер.

Fig. 1
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3.0 БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
�� Бъдете внимателни, когато работите навън, стойте далеч от въздушни електропроводи, 

за да избегнете евентуален токов удар.
�� Използвайте само оригинални аксесоари.
�� Преди да направите каквато и да е свръзка, уверете се че Вашето оборудване е 

изключено от 230 V захранващата мрежа, за да избегнете токов удар.
�� Късо съединение в коаксиалния кабел може да повреди завинаги Вашата антена или 

цифров приемник.
�� Никога не ползвайте AC адаптер с некоректни параметри. Това може да повреди 

завинаги Вашата антена или цифров приемник. Винаги проверявайте напрежението и 
поляритета на адаптера, преди да го свържете.
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4.0 СВЪРЗВАНЕ НА АНТЕНАТА

Подготовка
1. Проверете поляризацията на сигнала във Вашата страна дали е вертикална или 

хоризонтална.
2. Фиксирайте антената към многопосочната основа, както е показано на схемата:
3. В зависимост от поляризацията на сигнала, Вие трябва да монтирате антената 

вертикално или хоризонтално за най-добро приемане на сигнала.
4. Вашата антена се нуждае от 5 V захранване за да работи правилно. Проверете менюто 

или ръководство на потребителя на Вашия цифров приемник за да видите дали 
поддържа 5 V захранване.

Fig. 2 Fig. 3

H

V

�� V: (Вертикално) монтиране на антената
�� H: (Хоризонтално) монтиране на антената

4.1 За да захраните антената от цифров ефирен приемник
1. Включете Вашият телевизор и цифров ефирен приемник.
2. Натиснете бутон “MENU” на дистанционното на Вашия цифров ефирен приемник. 

Проверете в меню НАСТРОЙКИ или ИНСТАЛИРАНЕ дали опцията за захранване на 
антена е в режим “Вкл.”. (Обикновено това е показано в менюто като ANT захранване, 
Външна антена захранване или Захранване на активна антена.) Вижте в ръководството 
на Вашия цифров ефирен приемник.

3. След като сте се уверили, че Вашият приемник поддържа 5 V захранване към антената, 
изключете Вашият приемник от 230 V мрежа.

4. Вземете дългия коаксиален кабел и свържете “F конектора” (гайковидния тип конектор) 
към антената. Внимателно натиснете вътрешния извод на кабела към женския F 
конектор на антената. Завъртете НА РЪКА гайката по посока на часовниковата стрелка, 
докато се затегне.
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5. Свържете IEC мъжката букса към приемника. Обикновено входа на приемника е 
маркиран като “ANT” (in) или като “RF” (in). Вижте в ръководството на Вашия цифров 
ефирен приемник.

6. Свържете Вашият приемник към 230 V мрежа го включете заедно с телевизора.
7. Отидете на 5.0 “Инсталиране на антената”.

Fig. 4
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1. Цифров телевизор
2. Сет топ бокс
3. Активна DVB-T/T2 външна 

антена.
4. HDMI или SCART кабел 

(опция)
5. Коаксиален кабел
6. Клуп за водни капки 

(препоръчително)

Ако Вашият приемник не поддържа 5 V захранване на антена, то следвайте стъпките по-долу:

4.2  За да захраните антената от външен адаптер
1. Изключете Вашия приемник от 230 V захранващата мрежа.
2. Вземете късия коаксиален (IEC Мъжка към IEC Женска) кабел. Свържете IEC Мъжка към 

Вашия приемник. Обикновено входа на приемника е маркиран като ANT” (in) или като 
“RF” (in). Вижте в ръководството на Вашия цифров ефирен приемник.

3. Свържете другия край на кабела към конектора на захранващия инжектор, маркиран 
като “Receiver”.

4. Вземете дългия коаксиален кабел и свържете “F конектора” (гайковидния тип конектор) 
към антената. Внимателно натиснете вътрешния извод на кабела към женския F 
конектор на антената. Завъртете гайката НА РЪКА по посока на часовниковата стрелка, 
до като се затегне.

5. Свържете другия край на кабела към захранващия инжектор, маркиран като “Antenna”.
6. Включете адаптера към 230 V захранваща мрежа и вкарайте конектора в края към 

захранващия инжектор, маркиран като “DC 9 - 12 V”.
7. Отидете на глава 5 “Инсталиране на антената”.
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Fig. 5
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1. Цифров телевизор
2. Сет топ бокс
3. Активна DVB-T/T2 външна 

антена.
4. HDMI или SCART кабел 

(опция)
5. Коаксиален кабел
6. Клуп за водни капки 

(препоръчително)
7. Захранващ инжектор
8. AC адаптер (12 V )
9. AC контакт

5.0 ИНСТАЛИРАНЕ НА АНТЕНАТА
1. Включете Вашият телевизор и цифров ефирен приемник.
2. Натиснете бутон „MENU“ на дистанционното управление на Вашия цифров ефирен 

приемник. Изберете менюто, където са показани индикатори за нивото на сигнала. 
(Обикновено Вие може да намерите индикатори за сила на сигнала в меню Сканиране 
на канали). Вижте в ръководството на Вашия цифров ефирен приемник.

3. Сега оптимизирайте силата на сигнала, като намерите най-добра позиция на антената. 
Държейки антената в ръка, опитайте да намерите най-високата или най-добрата 
възможна позиция. Бавно движете антената на различни позиции, като същевременно 
наблюдавате индикаторите за сигнал, веднъж като сте намерили позиция, показваща 
максимален сигнал, фиксирайте антената в тази позиция.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Препоръчително е да не разполагате антената в близост до:

�� Устройства, които са силен източник на излъчване или интерференции, като DECT и 
GSM телефони, трансмитери, микровълнови фурни,WiFi и т.н.
�� Устройства с голяма консумация, като електрически отоплителни тела, климатични 

инсталации, сешоари и т.н.



6

PART 15

Веднъж, след като сте намерили най-добрата позиция на антената, тя може да се монтира и фиксира 
на това място.
Вие може да фиксирате антената на стената , на балкона или на метална мачта.

5.1  Инсталиране на стена
1. Вземете многопосочната основа и я задръжте на позицията на стената
2. Маркирайте четирите отвора с молив
3. Пробийте 4 дупки с 5.8 mm диаметър (уверете те се, че сте в безопасна позиция и 

носите подходящо защитно облекло, докато пробивате)
4. Вкарайте 4те пластмасови дюбела в пробитите дупки
5. Задръжте многопосочната основа към позицията и
6. Използвайте 4-те винта за да фиксирате основата към стената

Fig. 6

5.2 Инсталиране на метална мачта или на балкона
1. Вземете една метална мачта и се уверете, че тя е  правилно монтирана и е достатъчно 

стабилна за да държи антената
2. Вземете комплекта за монтаж към мачта
3. Закрепете двата  U болта към мачтата (или към метална част от балкона)
4. Вземете многопосочната основа и я сложете към болтовете
5.  Използвайте 4те крилати гайки за да фиксирате антената.

Fig. 7






