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SK Návod na použitie izbovej digitálnej antény Solight HP18 

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby Vám 

slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s 

týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené 

na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s 

vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. 

Vlastnosti 

 Príjem digitálneho signálu  

 Zabudovaný zosilňovač 

 Zabudovaný LTE/4G filter 

 Frekvenčný rozsah 470 – 790 MHz 

 Rozsah kanálov: 21. – 60. 

 Maximálny zisk antény: 25 dB 

 Impedancia: 75 Ohm 

 Napájanie: AC/DC adaptérom 

 Horizontálna i vertikálna polarizácia  

Jedná sa o špeciálne navrhnutú anténu na príjem pozemného digitálneho televízneho vysielania. 
Prístroj je schopný prijímať všetky druhy TV signálu v pásme UHF, ktoré sú vo vašej lokalite dostupné. Zabudovaný LTE/4G filter 
účinne obmedzuje vplyv vysielačov vysokorýchlostného internetu v mobilných sieťach. Predstavuje to najlepšie domáce prenosné 
riešenie na príjem digitálneho TV signálu. 

Zostavenie antény a umiestnenie antény 

Vyberte z krabice všetky časti a anténu zostavte podľa obrázku 1. V prípade, že je signál slabý alebo nestabilný, otočte anténu 
podľa obrázku 2.  

Pred zapojením antény vyberte čo najlepšie možné miesto na príjem signálu. Snažte sa, aby medzi vysielačom a anténou nebola 
žiadna prekážka a aby v blízkosti antény nebol žiadny elektrospotrebič, ktorý by mohol narušiť príjem signálu. Dbajte na to, aby 
bola anténa čo najbližšie k oknu. 

Prepojenie antény s TV alebo Set-top boxom 

1) Prepojenie s TV  

Pokiaľ váš televízor podporuje napájanie externej antény, vypnite ju 
ešte pred samotnou inštaláciou antény. Potom zapojte výstupný kábel 
z antény do zdierky u napájacej výhybky, ktorá je označená symbolom 
ANT. Následne zapojte napájaciu výhybku do anténneho vstupu 
televízora pomocou výstupného kábla. Ten je označený symbolom „TO 
TV“. Nakoniec zapojte napájací adaptér do vstupného konektora 
napájacej výhybky a do elektrickej zásuvky.  
 
 

2) Prepojenie cez set-top box 

Pokiaľ váš set-top box podporuje napájanie externej antény, vypnite 
ju ešte pred samotnou inštaláciou antény. Potom zapojte výstupný 
kábel z antény do zdierky u napájacej výhybky, ktorá je označená 
symbolom ANT. Následne zapojte napájaciu výhybku do anténneho 
vstupu na set-top boxe pomocou výstupného kábla. Ten je označený 

symbolom „TO TV“. Ďalej prepojte set-top box s TV. Nakoniec 
zapojte napájací adaptér do vstupného konektora napájacej výhybky a do elektrickej zásuvky. 

 

Poznámka: Anténu neumiestňujte do kovovej skrinky, pretože by mohla brániť v príjme kvalitného signálu. TV signál je obvykle 

veľmi slabý v pivničných priestoroch. Príjem signálu môže tiež ovplyvniť vzdialenosť od vysielača alebo umelé či prírodné prekážky. 
Napríklad vysoké budovy medzi vysielačom a anténou. 

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika 


