
Zakres częstotliwości: 470-860 MHz
Pasmo odbioru: UHF
Kanały: 21-69
Zysk:  8-12 dB
Długość: 140 cm
Waga: 0,9 kg
Ilość elementów: 19
Wzmacniacz: WE24 - 24dB 

1. Instrukcja obsługi jest integralną produktu.

2. Niniejszą instrukcję obsługi wraz z dowodem zakupu należy zachować w razie ewentualnej reklamacji.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie 

jej przestrzegać.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieostrożną i nieodpowiedzialną obsługą oraz 

nieprzestrzeganiem zaleceń

dotyczących bezpieczeństwa.

4. Nigdy nie należy używać urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i niniejszą instrukcją.

5. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mogące powstać w wyniku instalacji oraz użytkowania anteny 

niezgodnie ze

specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji.

6. Przed podłączeniem urządzenia należy zapoznać się z danymi technicznymi znajdującymi się w części Specyfikacja 

techniczna oraz na

tabliczce znamionowej na urządzeniu. Urządzenie można podłączać tylko zgodnie z tymi wymaganiami.

7. Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone oraz zwrócić szczególną uwagę na 

przewód zasilacza.

Jeżeli jakakolwiek część jest uszkodzona, nie należy korzystać z urządzenia.

8. Wszelkich napraw urządzenia może dokonywać jedynie Autoryzowany Punkt Serwisowy. Nie należy tego dokonywać na 

własną rękę.

9. Produkt należy chronić przed dziećmi, antena ani opakowanie w żadnym wypadku nie może stać się przedmiotem 

zabaw dzieci.

10. Chronić urządzenie przed upuszczeniem i wstrząsem.

11. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od odbiornika telewizyjnego lub dekodera.

12. Podczas burzy i przed zostawieniem urządzenia na dłuższy czas należy odłączyć urządzenie od odbiornika 

telewizyjnego lub dekodera .
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ANTENA ZEWNĘTRZNA KIERUNKOWA        AN-40W

Charakterystyka Dane techniczne

Antena kierunkowa typu YAGI przeznaczona jest 

do odbioru programów telewizyjnych na kanałach 

21-69 . Konstrukcja aluminiowa, odporna na 

trudne warunki atmosferyczne, składa się z 19 

elementów aktywnych. Zapewnia duży zysk 

sygnału w całym odbieranym paśmie. 

Zastosowany uchwyt antenowy -zabezpieczony 

galwanicznie przed korozją - pozwala 

zamontować antenę na masztach o średnicy do 

45 mm

Warunki instalacji i bezpiecznego użytkowania

http://www.noveen.pl/

