
SK Návod k použitie pre digitálnu anténu Solight HN48 
 
Vážený zákazník, ďakujeme za kúpu nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil 
bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto 
prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie starostlivo uschovajte. Výrobok by mala 
používať iba dospelá osoba. Zamedzte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou. 
 
Popis Technické údaje 
• anténa prijíma pozemné digitálne vysielanie v obrazovej 

kvalite Full HD 1080  
• vstavaný zosilňovač 
• otáčanie o ±90° vodorovne aj zvislo 
• anténa môže být instalována na stenu, stožiar alebo na 

zábradlie balkóna 
• odolná proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu 

• frekvencia: UHF pásmo IV a V: 470-862MHz 
• kanály: 21-69 
• faktor šumu: 3,5dB 
• polarizácia: zvislá aj vodorovná 
• impedancia: 75Ω 
• vstupné napätie zdroja: 220-240V, 50/60Hz 
• napájanie zosilňovača: DC 6V/50mA 

 
Montáž na stožiar a zábradlie Montáž na stenu 

Nasaďte montážny úchyt antény na 
stožiar a dotiahnite maticami. 
Pomocou skrutiek pripevnite k 
úchytu otočné prvky a anténu.  
 
Ponechajte cca 1 m voľného 
anténového kábla, aby bolo 
umožnené anténou otáčať. 

Priložte úchyt k stene, označte 
miesta na vyvŕtanie otvorov. 
Vyvŕtajte otvory a umiestnite v 
nich príchytky. Priskrutkujte 
úchyt antény k stene. Pomocou 
skrutiek pripevnite k úchytu 
otočné prvky a anténu. 

 
Zapojenie anténneho kábla 
 
Zaskrutkujte anténový kábel do antény. Po pripojení kábla nasaďte vodovzdorný kryt na anténový konektor. 

Pripojenie a používanie 

 
 

 

 
Zapojte signálny kábel z antény do 
konektora na vstup signálu na zdroji 
napájania, zapojte výstupný konektor zdroja 
napájania do prijímača digitálneho 
vysielania, spojte sieťový adaptér so 
zdrojom napájania a pripojte do elektrickej 
zásuvky. Na záver spojte TV a prijímač 
digitálneho vysielania. 

Zapojte signálny kábel z antény do 
konektora na vstup signálu na zdroji 
napájania, zapojte výstupný konektor 
zdroja napájania do TV, spojte 
sieťový adaptér so zdrojom napájania 
a pripojte do elektrickej zásuvky. 

Zapojte signálny kábel z antény do 
prijímača digitálneho vysielania, nastavte 
prijímač, aby napájal anténu, a spojte TV 
a prijímač digitálneho vysielania. 

 
Nastavte polohu antény v závislosti od vodorovného alebo zvislého signálu. 

 
 
 
 
 
 
 

!!! Ak napájate anténu z DVB-T tunera alebo z digitálneho TV, nezabudnite na danom zariadení zapnúť napájanie externej antény. 
 
!!! Túto anténu je možné používať so zosilňovačom aj bez neho. Záleží od podmienok, v ktorých hodláte anténu používať. Použitie 
so zosilňovačom obvykle poskytuje najlepší výkon, a preto odporúčame vyskúšať zapojenie so zosilňovačom ako prvé. Ak zistíte, 
že nemôžete naladiť kanály, ktoré obvykle chytáte, vyskúšajte zapojenie bez zosilňovača. 
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Na získanie optimálneho 
príjmu signálu otáčajte 
anténou okolo vlastnej osi. 


