
  

Elworks udendørs digital antenne DVB-T
Vare nr. 7-252-0

DK/N Brugsanvisning

VIGTIGT! Denne vejledning bør læses igennem før 
produktet monteres og tages i brug og følges nøje.

Indeholder:
Antenne, 3 meter ledning, strømforsyning, monte-
ringsbøjler for mast og skruer/plugs.

Kompakt og stilren udendørs digital antenne for 
HDTV og DAB/FM radio. Det kompakte design gør 
den også velegnet til brug i campingvogn eller båd.
 
Antennen har indbygget forstærker for perfekt 
modtagelse af signaler. 

Forsynes med strøm via den digitale modtager 
eller den medfølgende strømforsyning.

Montering:
1. Antennen monteres på det medfølgende justér-

bare monteringsbeslag, enten ved brug af skruer/
rawplugs (vægmontering) eller monteringsbøjler 
(mast montering).

 
2. Herefter tilsluttes antennekabel mellem antenne 

og modtager. Det anbefales at anvende højkva-
litets coax kabel for at opnå bedst mulig signal. 
Det medfølgende kabel bør ikke anvendes ved 
fast installation, men kun for midlertidig brug. 

Strøm via digital modtager 
Antennen skal have strøm fra den digitale  
modtager. Dette skal indstilles i digital modtageren. 
Se digital modtagerens vejledning. 
 
Strøm via strømforsyningen
Antennen kan også forsynes med strøm via den 
medfølgende strømforsyning. Sæt den korte led-
ning på strømforsyningen i den digitale modtager/
TV. Kablet fra antenne sættes i stikket på strømfor-
syningen, som derefter tilsluttes stikkontakt ved 
brug af den medfølgende adapter.

Indstilling af kanaler
Tænd  TV/digital modtager. Der kan nu søges efter 
kanaler. Hvis signalet er for dårligt ændres place-
ring eller retning af antennen, indtil ønsket signal 
opnåes. For oplysning om lokale antenneforhold, 
kontakt din tv-udbyder. 

Vær opmærksom på at tv’et skal være indstillet 
til digital tv og at det skal have indbygget DVB-T 
modtager eller en tilsluttet DVB-T modtager.

Når ønsket signal er opnået kan antennen færdig-
monteres på underlaget ved brug af de medføl-
gende skruer/plugs.

Teknisk support
Kontakt Elworks på support@elworks.dk.

Specifikationer
Frekvensområde: VHF: 174 - 230MHz. 
 UHF: 470 - 790MHz
LTE filter: Skærmning mod LTE mobil- 

 bredbånd (4G)
Forstærkning: 20 dB
Strømforbrug:  <0,3W
Max. modstand: 75 ohm
Stik: F-connector hun
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Elworks Digital DVB-T-antenn för utomhusbruk
Varunr. 7-252-0

S Bruksanvisning

VIKTIGT! Var vänlig och läs noga igenom denna 
vägledning innan produkten monteras och tas i 
bruk.

Innehåll:
Antenn, 3 meter ledning, strömförsörjning, monte-
ringsskenor för mast samt skruvar/plugg.

Kompakt och stilren digital antenn för utomhusbruk 
avsedd för HDTV och DAB/FM radio. Den kompakta 
designen gör den även väl lämpad för användning 
i husvagn eller båt.
 
Antennen har inbyggd förstärkare för perfekt 
signalmottagning. 

Förses med ström via den digitala mottagaren eller 
medföljande strömförsörjning.

Montering:
1. Antennen monteras på medföljande justerbara 

monteringsbeslag, antingen genom användning 
av skruvar/plugg (väggmontering) eller monte-
ringsskena (montering på mast).

 
2. Härefter ansluts antennkabel mellan antenn 

och mottagare. For att uppnå bäst möjlig signal 
rekommenderar vi användning av högkvali-

tets coaxialkabel. Medföljande kabeln bör inte 
användas vid fast installation, utan endast för 
tillfällig bruk. 

Ström via digital mottagare 
Antennen skall ha ström från den digitala 
mottagaren. Detta skall ställas in i den digitala mot-
tagaren. Läs mer om det i vägledningen för digital 
mottagare. 
 
Ström via strömförsörjningen
Antennen kan också förses med ström via den 
medföljande strömförsörjningen. Sätt den korta 
ledningen på strömförsörjningen i den digitala 
mottagaren/TV-apparaten. Kabel från antennen 
sätts in i kontakten på strömförsörjningen, som 
därefter ansluts till en stickkontakt vid användning 
av medföljande adapter.

Inställning av kanaler
Sätt på TV-apparat/digital mottagare. Nu kan du 
söka efter kanaler. Om signalen är för dålig, ändras 
antennens placering eller riktning, tills önskad sig-
nal uppnås. För information kring lokala antennför-
hållanden, kontakta din tv-leverantör.

Var uppmärksam på att tv-apparaten skall vara 
inställd för digital tv och att den skall ha antingen 
inbyggd DVB-T mottagare eller en ansluten DVB-T 
mottagare.

När önskad signal har uppnåtts, kan antennen 
monteras klart på underlaget genom användning 
av medföljande skruvar/plugp.

Teknisk support
Kontakta Elworks på support@elworks.dk.

Specifikationer
Frekvensområde: VHF: 174-230 MHz 
 UHF: 470-790 MHz
LTE-filter. Skärmning mot LTE mobilt  
 bredband (4G). 
Förstärkare: 20 dB
Strömförbrukning: < 0,3 W
Max. motstånd: 75 ohm
Kontakt: F-kontaktkabel, hona

www.elworks.dkwww.elworks.dk

09
/2

01
2

  


