
                                                                                   Návod k obsluze
R280A - Měřič signálu DVB-T

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod
k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení
výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis: 

Měřič umožňuje nastavení antén pro příjem analogových zemských a konvenčních digitálních 
televizních kanálů. VHF 174 – 230 MHz / UHF 470 / 860 MHz.

Bezpečnost:
• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 
pozměňování produktů. 
• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 
vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 
• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 
díly přístroje nebo se zranit

Použití:
1. Připojte kabel antény do levé zdířky a baterii na kabel do pravé zdířky. Odstraňte externí 
zesilovač, který může být připojen k anténě.
2. Upravte anténu na nejlepší pozici sledováním odečtu přístroje. Vyšší měřítko poskytuje lepší
signál. Pokud se načte měřítko do plna, nastavte ovladač úrovně tak, abyste snížili hodnotu na 
5 (Otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček snížíte měřítko), pokračujte v pohybu 
antény, dokud nebudete mít co nejvyšší možnou hodnotu.
3. Vyjměte hledáček a vyměňte jakýkoliv odpojený zesilovač.
Důležitá poznámka:
Pokud je vaše anténa vybavena interním zesilovačem (např .: 01MM-SQ01), musí být napájen 
externím napájecím zdrojem pomocí stejnosměrného napájecího zdroje. Ujistěte se, že je mezi
náhlavní soupravou a anténou umístěn napáječ.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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