HDO mini
Výkon
Přijímá místní DVB-T2 digitální signály televizí
Zabudovaný zesilovač s vysokým ziskem a nízkým šumem pro nejlepší příjem signálů
UHF
Speciálně navržené uspořádání zlepšuje příjem digitálních signálů
Technologie pro příjem čistého signálu s extrémně nízkým šumem
Napájení pomocí AC/DC adaptéru, který je součástí balení
Lze namontovat na stožár nebo na balkon
Nastavitelný široký úhel pro příjem signálu
Vodotěsné pouzdro odolné vůči UV záření
Frekvenční rozsah:
UHF: 470-790MHz
Zisk: Max 20 dBi
Konektor: F konektor s vnitřním závitem (samičí)
Impedance: 75 Ω
Vstupní napětí: AC 230-240 V
Pracovní napětí: DC 5 V 550 A, 2,75W
Upozornění
Během bouřky přestaňte zařízení používat a vypněte jej.
Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej.
Pokud není příjem signálu dobrý, umístěte anténu na jiné místo.

Instalační manuál
1. Instalace pomocí třmenového šroubu

Vložte třmenový šroub do otvoru v držáku antény a následně na šroub nasaďte svorku.
2. Instalace na stožár

Protáhněte třmenový šroub stožárem, nasaďte držák antény a utáhněte šrouby.

3. Připojení kabelů

Připojte signálový kabel k výstupnímu konektoru signálu antény a poté nasaďte
vodotěsný kryt zakrývající připojení, zabráníte tak průniku vody.
4. Směr pro příjem signálu

Horizontálně polarizovaný
příjem

Vertikálně
příjem

polarizovaný

Upravte natočení antény, dokud přijímaný signál nezajistí kvalitní obraz.

5. Připojení a použití

USB napájecí

Digitální TV

zástrčka

USB napájecí kabel

Připojte signálový kabel vedoucí od antény ke vstupnímu konektoru zdroje napájení,
výstupní konektor zdroje napájení připojte k televizi, připojte napájecí adaptér ke zdroji
napájení a zapojte do zásuvky.

USB napájecí

USB napájecí kabel
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Digitální anténa

NEBO

Digitální Set-top Box

Připojte signálový kabel vedoucí od antény ke vstupnímu konektoru zdroje napájení,
výstupní konektor zdroje napájení připojte k digitálnímu přijímači, připojte napájecí
adaptér ke zdroji napájení a zapojte do zásuvky, a nakonec připojte televizi a digitální
přijímač.

Umístění

Potřebujete poradit i po přečtení tohoto návodu?
Nejprve si přečtěte "Nejčastější dotazy" na adrese www.evolveo.com nebo kontaktujte
technickou podporu společnosti EVOLVEO.
Záruční a pozáruční servis
Opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro výrobky
EVOLVEO (více na www.evolveo.com), jinak můžete mobilní telefon poškodit a přijít
o záruku.
Záruka se NEVZTAHUJE na:
•
•
•
•
•
•

používání zařízení pro jiné účely, než ke kterým je navrženo,
instalaci jiného firmwaru než toho, který byl do zařízení instalován výrobcem,
nebo toho, který lze stáhnout ručně či automaticky z nabídky zařízení,
mechanické poškození způsobené nevhodným používáním;
škody způsobené přírodními živly, jako jsou oheň, voda, statická elektřina,
přepětí apod.;
• škody způsobené opravami prováděnými nekvalifikovanou osobou,
• poškození záruční pečeti nebo na nečitelné výrobní číslo zařízení.

Likvidace: Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v přiložené
dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá
elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti
likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do
netříděného komunálního odpadu.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že výrobek EVOLVEO HDO mini
splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení.
Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na https://webftp.evolveo.com/ftp/ce/
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