
 

CZ Návod k použití pokojové digitální antény Solight HP27 

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil 
bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto 
přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti 
nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. 
koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. 

Vlastnosti 

• Příjem digitálního signálu  
• Zabudovaný zesilovač 
• Zabudovaný LTE/4G filtr 
• Frekvenční rozsah 470 – 790 MHz 
• Rozsah kanálů: 21. – 60. 
• Maximální zisk antény: 40 dB 
• Impedance: 750 Ohm 
• Napájení: AC/DC adaptérem 
• Horizontální polarizace  

Umístění antény 

Před zapojením antény vyberte co nejlepší možné místo pro příjem signálu. Snažte se, aby mezi vysílačem a anténou nebyla žádná 
překážka a aby v blízkosti antény nebyl žádný elektrospotřebič, který by mohl narušit příjem signálu. Dbejte na to, aby byla anténa 
co nejblíže oknu a co možná nejvýše. 

Zapojení antény 

1) Propojení s TV/Set-top boxem – napájení pomocí AC/DC adaptéru 
Pokud váš televizor/set-top box podporuje napájení externí antény, vypněte jej ještě před samotnou instalací antény. Následně 
zapojte zabudovaný koaxiální kabel do anténního vstupu televizoru/set-top boxu. Poté zapojte napájecí adaptér do vstupního 
konektoru antény a do elektrické zásuvky. Nakonec zapněte anténu přepínačem na její zadní straně. LED dioda se rozsvítí. 
 
 

2) Propojení s TV/Set-top boxem – napájení přes TV/Set-top box 
Pokud váš televizor/set-top box podporuje napájení externí antény, zapněte jej ještě před samotnou instalací antény. Následně 
zapojte zabudovaný koaxiální kabel do anténního vstupu televizoru/set-top boxu. Nakonec zapněte anténu přepínačem na její 
zadní straně. LED dioda se rozsvítí. 

Poznámka: Anténu neumisťujte do kovové skříňky, protože by mohla bránit v příjmu kvalitního signálu. TV signál je obvykle velmi 
slabý ve sklepních prostorách. Příjem signálu může také ovlivnit vzdálenost od vysílače nebo umělé či přírodní překážky. Například 
vysoké budovy mezi vysílačem a anténou. 

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke 
stažení na www.solight.cz. 
Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06 
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