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Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral EVOLVEO Xany 1 české značky EVOLVEO.
Funkce a vlastnosti
 plochý design se zrcadlovou povrchovou úpravou
 příjem digitálního Full HD signálu UHF a VHF
 technologie potlačující šum signálu
 širokopásmový zesilovač pro kvalitní obrazu a zvuk
 externí zesilovač, zvyšující výkon ve špatných oblastech příjmu s RED
certifikátem
 anténa může být použita jako aktivní nebo pasivní
 napájecí adaptér AC / DC (s odpojitelným kabelem USB), který je součástí balení
 kontrolní LED pro indikaci zapnuto/vypnuto
 konektory: Anténa IEC female , kabel IEC male a F male, zesilovač Ffemale, F male
 rozměry: 331x120x64 mm
 délka kabelu 150mmm
 Frekvence: VHF (174 ~ 230MHz) UHF (470 ~ 790MHz)
 Impedance (Ω): 75
 Zisk: 50dBi
Připojení k set-top boxu, napájení ze set-top boxu.
Připojte koaxiální kabel antény do externího zesilovače (součástí balení) a zapojte
koaxiální kabel zesilovače do konektoru vašeho digitálního přijímače (set-top boxu).
Pokud nemáte na set-top boxu IEC konektor, použijte přibalenou redukci z IEC konektoru
na F konektor. Poté zapojte napájecí kabel USB ze zesilovače do set-top boxu.

Připojení k set-top boxu, napájení AC/DC adaptérem
Připojte koaxiální kabel antény do externího zesilovače a zapojte koaxiální kabel
zesilovače do konektoru vašeho digitálního přijímače (set-top boxu). Pokud nemáte na
set-top boxu IEC konektor, použijte přibalenou redukci z IEC konektoru na F konektor. Poté
zapojte napájecí kabel USB ze zesilovače do zdířky adaptéru 200-240V.

Připojení k televizoru (pro televizory s vestavěným tunerem)
1: Připojte koaxiální kabel antény k externímu zesilovači a zapojte koaxiální kabel
zesilovače do televizoru. Pak zapojte napájecí USB kabel zesilovače do USB konektoru
televizoru.
2: Připojte koaxiální kabel antény do externího zesilovače a zapojte koaxiální kabel
zesilovače do anténního konektoru televizoru. Zapojte napájecí USB kabel zesilovače do
adaptéru a adaptér do elektrické zásuvky 220-240V.

Připojení bez externího zesilovače (pro oblast silných signálů)
Připojení k digitálnímu přijímači.
Připojte koaxiální kabel antény do anténního konektoru digitálního přijímače (set-top
boxu). Pokud nemáte na set-top boxu IEC konektor, použijte přibalenou redukci z IEC
konektoru na F konektor.

Připojení k televizoru
Připojte koaxiální kabel antény k anténnímu konektoru televizoru.

Upozornění:
 Anténu EVOLVEO Xany 1 můžete použít se zesilovačem, nebo bez něj v závislosti
na tom, které připojení vám poskytuje nejlepší signál. Použití zesilovače
poskytuje nejlepší výkon ve většině situací, proto zkuste to nejdříve použít externí




zesilovač. Pokud zjistíte, že nelze naladit některé kanály, které normálně
přijímáte, zkuste připojit Xany 1 bez zesilovače.
Při bouřce vypněte televizor a vypněte napájení zesilovače.
Pokud anténu nepoužíváte, vypněte napájení externího zesilovače.

Potřebujete radu i po přečtení tohoto návodu?
Nejprve si přečtěte „Často kladené otázky“ na stránkách www.evolveo.com nebo
kontaktujte technickou podporu EVOLVEO. Tento produkt prochází neustálým vývojem a
vylepšováním. Proto je možné, že aktuální design, funkce nebo operace nebudou přesně
odpovídat popisu v tomto uživatelském manuálu. Možný rozdíl není chybou přístroje a
není důvodem pro reklamaci.
Likvidace
Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v literatuře nebo na obalu znamená, že v EU
všechny elektrické a elektronické přístroje, baterie a akumulátory musí být uloženy do
tříděného odpadu po ukončení jejich životnosti. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného
komunálního odpadu.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že EVOLVEO Xany1 je v souladu
s požadavky norem a nařízení příslušným k tomuto typu přístroje.
Kompletní text Prohlášení o shodě je k nalezení na ftp://ftp.evolveo.com/ce
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Dear Customer,
Thank you for choosing EVOLVEO Xany 1 by EVOLVEO.
Features
 Ultra flat design with mirror finish
 Receives Full HD television, digital signals.
 For reception of local and regional UHF and VHF signals.
 Signal clear technology with extremely low noise circuitry.
 Wide band amplifier for best picture and sound reception.
 Includes an external amplifier to enhance performance in poor reception areas.
 Can be used as active or passive version, suitable to area near or far from the
transmitter.
 To be powered by included AC/DC power adaptor (with detachable USB cable).
 Power-on indicator light.
 Frequency: VHF (174 ~ 230MHz) UHF (470 ~ 790MHz)
 Impedance (Ω): 75
 Gain: 50dBi
Connection to set-top box, power from set-top box.
Connect the antenna coaxial cable to the external amplifier (included) and connect the
amplifier's coaxial cable to the connector of your digital set-top box. If you do not have
the IEC connector on the set-top box, use the supplied converter from the IEC connector
to F connector. Then connect the USB power cable from the amplifier to the set-top box.

Connect to set-top box, power AC / DC adapter
Connect the antenna coaxial cable to the external amplifier and connect the amplifier's
coaxial cable to the connector of your digital set-top box. If you do not have the IEC
connector on the set-top box, use the supplied adapter from the IEC connector to the F
connector. Then connect the USB power cable from the amplifier to the 200-240V adapter
jack.

Connecting to a TV (for TVs with built-in tuner)
1: Connect the coaxial antenna cable to the external amplifier and connect the amplifier's
coaxial cable to the TV. Then, plug the amplifier's USB power cable into the USB connector
on the TV.
2: Connect the antenna coaxial cable to the external amplifier and connect the amplifier's
coaxial cable to the TV's antenna connector. Plug the power cord of the amplifier into the
adapter and the adapter into a 220-240V outlet.

Connection without external amplifier (for strong signal area)
Connect to a digital receiver.
Connect the coaxial antenna cable to the antenna connector of the digital receiver (settop box). If you do not have the IEC connector on the set-top box, use the supplied
adapter from the IEC connector to the F connector.

Connect to a TV
Connect the antenna coaxial cable to the TV's antenna connector.

Notice:
 The EVOLVEO Xany 1 can be used with or without an amplifier, depending on
which connection gives you the best signal. Using the amplifier provides the best
performance in most situations, so try using an external amplifier first. If you find
that you can not tune some of the channels you normally receive, try to connect
Xany 1 without an amplifier.
 Turn off the TV and turn off the power of the amplifier in the storm.
 If the antenna is not in use, turn off the power of the external amplifier.
Do you still need an advice after reading this guide?
First read “Frequently Asked Questions” at www.evolveo.com or contact the EVOLVEO
technical support.
Disposal: The symbol of crossed out container on the product, in the literature or on
the wrapping means that in the European Union all the electric and electronic products,
batteries and accumulators must be placed into the separate salvage after finishing their
lifetime. Do not throw these products into the unsorted municipal waste

DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, the company Abacus Electric, s.r.o. declares that the EVOLVEO Xany1 is in
compliance with the requirements of the standards and regulations, relevant for the given
type of device.
Find the complete text of Declaration of Conformity at ftp://ftp.evolveo.com/ce
Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ
Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Czech Republic
Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó
Naxya Limited
No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
Made in China
All rights reserved.
Design and specification may be changed without prior notice.

