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Solight HP04 

 
Návod k obsluze: 

 
Univerzální pokojová anténa se zesilovačem vhodná pro příjem digitálního vysílání HP04 
 
1. Zapojte anténní kabel do televizní zásuvky. Pokud již máte zapojen videorekordér, zapojte anténní kabel do anténní zásuvky 
videorekordéru. 
2. Pokud využíváte také signál externí kabelové sítě, odpojte kabel od televizoru či videorekordéru a zapojte jej do zásuvky (TO 
TV), která je umístěna na zadní straně antény. 
3. Zapojte síťový přívod do zásuvky 230 V. Poznámka: anténa je také vybavena zásuvkou pro stejnosměrné napětí 12 V pro 
použití antény v karavanu nebo na lodi. 
4. Zapněte anténu otočením otočného přepínače ON/OFF do polohy ON. Tento přepínač slouží zároveň k nastavení zesílení. 
Rozsvítí se červená kontrolka, což znamená, že anténa je nyní zapnutá. Zelená kontrolka znázorňuje úroveň zesílení. 
5. Otáčením regulátoru zesílení doprava nastavte požadovanou úroveň zesílení. 
6. Nalaďte požadované televizní kanály podle návodu k Vašemu televiznímu přijímači. Otáčením talíře antény nastavte 
optimální příjem. 
7. Pro dosažení optimálního příjmu v pásmu VHF měňte délku a úhel teleskopické antény. 
Upozornění: 

Tato anténa je napájena, pokud je připojena k síti 230 V.  
K odpojení antény od sítě je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky. 
Nezasahujte do zapojení. Čistěte pouze ve stavu odpojeném od elektrické sítě, nechte důkladně oschnout. 
Technická specifikace: 

- zisk (anténa + zesilovač): UHF/VHF 36 dB ± 2 dB 
- napájení: AC 220-240 V 50-60 Hz, DC 12 V pro použití v karavanu nebo na lodi 
- spotřeba: 3 W 
- impedance: 75 Ohm 
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Návod k obsluhe: 
 

Univerzálna izbová anténa so zosilňovačom vhodná pre príjem digitálneho vysielania HP04 
 
1. Zapojte anténny kábel do televíznej zásuvky. Pokiaľ máte zapojený videorekordér, zapojte anténny kábel do anténnej 
zásuvky videorekordéru. 
2. Pokiaľ využívate tiež signál externej káblovej siete, odpojte kábel od televízora či videorekordéra a zapojte ho do zásuvky 
(TO TV), ktorá je umiestená na zadnej strane antény. 
3. Zapojte sieťový prívod do zásuvky 230 V. Poznámka: anténa je tiež vybavená zásuvkou pre rovnomerné napätie 12 V pre 
použitie antény v karavane alebo na lodi.  
4. Zapnite anténu otočením otočného prepínača ON/OFF do polohy ON. Tento prepínač slúži zároveň k nastaveniu zosilnenia. 
Rozsvieti  sa červená kontrolka, čo znamená, že anténa je zapnutá. Zelená kontrolka znázorňuje úroveň zosilnenia.  
5. Otáčaním regulátoru zosilnenia doprava nastavte požadovanú úroveň zosilnenia.  
6. Nalaďte požadované televízne kanály podľa návodu k Vášmu televíznemu prijímaču. Otáčením taniera antény nastavte 
optimálny príjem.  
7. Pre dosiahnutie optimálneho príjmu v pásme VHF meňte dĺžku a uhol teleskopickej antény. 
 
Upozornenie: 

Táto anténa je napájaná, pokiaľ je pripojená k sieti 230 V.  
K odpojeniu antény od siete je treba vytiahnúť zástrčku zo zásuvky.  
Nezasahujte do zapojenia. Čistite iba v stave pokiaľ je prístroj odpojený od elektrickej siete, ponechajte dôkladne  
vyschnúť. 
Technická špecifikácia: 

- zisk (anténa + zosilňovač): UHF/VHF 36 dB ± 2 dB 
- napájanie: AC 220-240 V 50-60 Hz, DC 12 V pre použitie v karavane alebo na lodi 
- spotreba: 3 W 
- impedancia: 75 Ohm 

 
 
Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: 
info@solight.cz, případně ke 
stažení na www.solight.cz. 
Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06 


