Instrukcja montażu anteny satelitarnej CABLETECH
ANT0044, ANT0045, ANT0046, ANT0086, ANT0087, ANT0088
1. Zawartość zestawu

2. Uwagi ogólne
Podczas montażu anteny należy zachować najwyższe środki ostrożności.
Nie należy montować urządzenia w rejonie działania silnego pola magnetycznego.
Przed montażem należy wybrać odpowiednie miejsce zamontowania anteny,
pozbawione przeszkód które mogą utrudnić odbiór sygnału.
Do montażu anteny mogą być potrzebne różne narzędzia których nie dołączono do
zestawu, takie jak klucze, śrubokręt krzyżowy, wiertarka itd.
Nie należy narażać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji,
nadmiernej wilgotności.
Zaleca się regularną kontrolę stanu zamontowania anteny satelitarnej.
W przypadku zauważenia nieprawidłowości należy natychmiast zdemontować
antenę.

1. Śruby i nakrętki montażowe
2. Kołki rozporowe (opcja)

5. Regulowany
uchwyt czaszy

6. Ramię
konwertera LNB

3. Zaślepki zabezpieczające
4. Klamry do montażu konwertera LNB

7. Czasza
antenowa

8. Ścienny wspornik
mocujący

(opcja tylko w modelach
ANT0044, ANT0045,
ANT0046)

4. Etap drugi
Przykręcić regulowany uchwyt czaszy do czaszy
za pomocą czterech śrub zaznaczonych na
ilustracji strzałkami.

http://www.cabletech.pl
3. Etap pierwszy
Przykręcić regulowany uchwyt czaszy do ramienia konwertera LNB za pomocą dwóch śrub
zaznaczonych na ilustracji strzałkami.

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach
wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na
środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz
odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów
materialnych jako stałej praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych
powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali
zakupu produkt, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić
warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami
komercyjnymi.

5. Etap trzeci

6. Etap czwarty

Do ramienia konwertera LNB należy przykręcić
klamry konwertera LNB, przy użyciu śrub w
miejscach oznaczonych na ilustracji strzałkami.
W otworze między klamrami należy umieścić
konwerter LNB, którego nie ma w zestawie.

Nałożyć zaślepki zabezpieczające w miejsca oznaczone strzałkami.
Przy pomocy czterech kołków rozporowych i odpowiedniego osprzętu montażowego przymocować ścienny wspornik mocujący do pionowej ściany ściany
budynku.
Następnie przymocować do ściennego wspornika mocującego złożoną wcześniej
czaszę z osprzętem. (ilustracja poniżej)
W modelach bez ściennego uchwytu mocującego należy zamocować czaszę z
osprzętem na odpowiednio grubym i wytrzymałym pionowym maszcie.
Wyregulować kont nachylenia czaszy za pomocą odpowiednich śrub, oraz ustawić
czaszę dokładnie w kierunku, gdzie znajduje się satelita, by sygnał był jak najmocniejszy.
Podczas montażu zachować najwyższe środki ostrożności.

