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Bezpieczeństwo(montażnakominie)

Środki ostrożności
• Podczaspracynawysokościachzalecane jestpodjęciewszelkich

środkówostrożności(przymocowaniedrabiny,obwiązaniesięsznu-
rem).

• Nienależymontowaćantenysatelitarnej,gdypadadeszczlubgdy
powietrzejestwilgotne.

• Antenę i kabel koncentrycznynależyprzygotować imontowaćna
ziemi.

• Antenęustawićdokładniewkierunku,gdzieznajdujesięsatelita,by
sygnałbyłjaknajmocniejszy.

• Drabinapowinnabyćnatyledługa,bymożnabyłobezpieczniewejść
poniejnadach.Wchodzącnadachnależyzałożyćspecjalnąuprząż,
ewentualnieprzywiązaćsięwystarczającodługą,mocnąliną.

•  Obwiązaćsięliną.Konieclinyowinąćwokółkominaizawiązać.Zmie
rzyćobwódkominacentymetremiprzyciąćnaodpowiedniądługość
taśmęblaszaną,doktórejprzymocujesiępodstawęmasztu.

•  Drabinadachowajestpotrzebna,bybezpiecznieprzemieszczaćsię
podachu,nieniszczącprzytymdachówek.
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Instalacjaodbiorczaskładasięz:

• czaszyośrednicy68cm,80cmlub85cm,
• jednej,dwóchlubtrzechuniwersalnychgłowicodbiorczych,
• elementówmocujących,
• odbiornikaanalogowegolubcyfrowego,
• kablakoncentrycznego,zaopatrzonegowewtyczkęF.

Tapodstawowainstalacjamożebyćuzupełnionao:

• przełącznikantenowy,
• wejściedoodbiornikaTV.

Budowa anteny
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Przedostatecznymustaleniemlokalizacjiantenynależyupewnićsię,że
wwybranymmiejscuniewystępująprzeszkody,utrudniająceprawidło
wyodbiór(budynki,drzewa,ściany).

Lokalizacja czaszy anteny
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6mm

głównyprzewódmiedziany

1

1cm

oplot
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wewnętrzna
osłona

zsunięty
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Montaż anteny

Składanieczaszy

Przyłączanie

Antenę należy złożyć na ziemi
postępując, według wskazówek
zawartychwinstrukcjiobsługi:

1. Złożyć elementy zamocowa
nia.

2. Zamocowaćramięztyłucza
szy.

3. Zamontować głowicę odbior
czą,zwracającstożekwstronę
czaszy.

Obakońcekablakoncentrycznego
należywyposażyćwewtyczkitypu
F,przeznaczonedowkręcania.

1. Zdjąćzkablafragmentosłony
odługości1cm.

2. Zsunąćzprzewodumiedziany
oplot.

3. Przyciąć 6 mm wewnętrznej
osłony.

4. Przykręcićkońcówkędokabla.



Mocowanie

Przed zamocowaniem anteny
należysprawdzićstanściany.Do
montażu używać odpowiednich
kołków.Upewnićsię,żeodchyle
nieantenywstosunkudościany
umożliwi ustawienie jej w stronę
satelitów.

Zamocowanieantenypowinnoodbywaćsięzgodniezewskazówkami
zawartymi w  instrukcji obsługi, dołączonej do urządzeń. Podstawa
anteny(np.maszt)musiznajdowaćsięzawszewpozycjipionowej.

Montażnaścianie

Możliwośćmocowaniaanteny:

Montażnaziemny Montażnabalkonie

UWAGA
Montującmasztnależysprawdzać jegoustawienieprzyużyciupo
ziomnicy.Umożliwitouzyskaniewłaściwegokątaustawieniaczaszy,
zaznaczonego na antenie. Podstawa powinna być bardzomocna,
abyantenaniezmieniałakątaustawienianawetprzysilnymwietrze.



Zasady podłączania anteny
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Mocowanie do masztu
(prowizoryczne)

1. Przymocować czaszę do
masztu.

2. Ustawić czaszę w odpo
wiednimkierunku.Kierunek
wyznacza się przy użyciu
kompasu.

3. Okablowaćgłowice:
 Włożyć drut miedziany 

w otwór wtyczki głowicy,
przykręcićmetalowąkoń
cówkędogłowicy.Dokrę
cićpłaskimkluczem.

 Następnie poprowadzić
kable wzdłuż ramienia 
izamocowaćjetaśmąkle
jącąlubopaską.

Antenę należy podłączać przy
dobrejpogodzieinasuchejziemi.

Przedpodłączeniemlubodłącze
niem wtyczki F od głowicy uni
wersalnej lub odbiornika, należy
odłączyćwejścieoddemodulato
rasygnałuzantenysatelitarnej.

UWAGA
Przedwłaściwymprzymocowa
niem anteny, należy wykonać
montaż prowizoryczny. Pod
czasinstalowaniaantenynależy
podłączyć odbiornik TV na ze
wnątrz;ekranpowinienbyćwi
docznypodczasmanipulowania
anteną.

WAŻNE
Złączenianależy

izolowaćsilikonem.



Ustawianie czaszy anteny
Winstrukcjimontażu,dołączonejdoanteny,znajdujesiętabela,pozwa
lającaokreślićkątypotrzebnedoustawieniaanteny,wzależnościod
miejscazamieszkaniaisatelity,zktórymchcemysiępołączyć.

Przedpołączeniemwszystkichele
mentówinstalacji,należyodłączyć
demodulator.

Przyłączyć kabel koncentryczny,
wychodzący z anteny, następnie
przewóddopołączeniazodbiorni
kiemTV.

•  Lekko odkręcić nakrętki,
łącząceczaszęimaszt.Cza
szapowinna lekkoprzekrę
caćsięwobiestrony.

• Precyzyjnie ustawić pozio
meramięczaszy.Przyuży
ciu kompasu odchylić je
odpowiednio.

• Wtymceluprzekręcaćlek
koczaszęwokółmasztuaż
domomentu,wktórymna
ekranie pojawi się obraz 
(w wypadku odbiorników
analogowych) lub, w wy
padku odbiorników cyfro
wychodpowiednipoziom
jakościnawskaźniku.

PodłączyćodbiornikTVidemodu
lator.

Sprawdzićw instrukcjidołączonej
do demodulatora, jaki program
odpowiadaantenie(odbiornikana
logowylubcyfrowy).
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• Lekkodokręcićnakrętki,łączą
ceczaszęimaszt.Ostatecznie
należydokręcićjedopieropo
podłączeniuwszystkichurzą
dzeńisprawdzeniuodbioru.

•  Odkręcićnakrętkiłączącecza
szę z elementemmocującym
do masztu. Ustawić azymut
czaszy.Odnaleźćkątustawie
nia,podanywinstrukcji,odpo
wiednidlanajbliższegomiasta.

1. Kabelpoprowadzićtak,abybył
jak najmniej widoczny (pod
krawędzią dachu). Kabel
mocujesiędopodłożazszyw
kami.

2. Przewiercić ścianę (jeżeli
pozwalanatojejkonstrukcja),
zacząćwiercenieodwnętrza, 
iprzełożyćkabel.

3. Otwór,przezktóryprzełożono
kabel, wypełnić silikonem.
Dobrze wcisnąć go w otwór.
Wokółkablauformowaćzgru
bienie.

• Przed podłączaniem urządzeń, należy odłączyć demodulator.
Najpierw przyłączyć kabel koncentrycznywychodzący z czaszy,
następnieprzewódEUROdopołączeniazodbiornikiemTV.

• Podłączyć magnetowid przez inny przewód EURO (21stykowy)
Odnaleźćizidentyfikowaćgniazdkaposługującsięinstrukcją.

• Innym przewodemEURO (21 stykowym) podłączyć dekoder do
demodulatora.
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Połączeniewewnętrzudomu

Podłączenieurządzeń
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odbiornikTV magnetowid

Dodatkowe rady

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe 
zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa 
instrukcja użytkowania. 

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody 
będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania pro-
duktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania w sposób 
niezgodny z instrukcją użytkowania.

Uważnieprzeczytaćulotkę

• Instalacjaczaszywymagadokładności i uwagi.Każdyproducent
dołączadoantenyszczegółowyopismontażu,którynależydokład
nieprzeczytaćprzedrozpoczęcieminstalacji.

 
• Popełnienie błędu podczas instalowania może spowodować zły

odbiór lub uszkodzenie delikatnych elementów anteny (głowica,
demodulator).

Im większa czasza, tym lepszy
odbiórprogramów,dlategozale
ca się kupno anteny o średnicy
wynoszącejconajmniej80centy
metrów.

Odbiornik TV i magnetowid
muszą być typu PAL/SECAM.
Przewody EURO muszą być 21
stykowe.




