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Charakterystyka

AM216  Wzmacniacz antenowy z sumatorem VHF / UHF

2-wejściowy wzmacniacz antenowy z sumatorem sygnału z pasm VHF i UHF służy do rozprowadzania 
sygnału w małych instalacjach antenowych. Odpowiedni do zbudowania zestawu antenowego do 
odbioru programów z multipleksów MUX1, MUX2, MUX3 i MUX8. Regulacja poziomu wzmocnienia 
oddzielnie dla pasma VHF i UHF. Montaż na maszcie antenowym na zewnątrz budynku. Zestaw zawiera 
opaskę zaciskową do montażu wzmacniacza na maszcie. Wzmacniacz wymaga zasilania za pośrednic-
twem przewodu antenowego podłączanego do wyjścia F (DC 12 V  50 mA).

Warunki instalacji i bezpiecznego użytkowania

Warunki instalacji i bezpiecznego użytkowania

1. Instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Należy zachować ją wraz z dowodem zakupu              
w razie ewentualnej reklamacji oraz na okres użytkowania urządzenia.

2. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją 
obsługi oraz specyfikacją techniczną oraz bezwzględnie jej przestrzegać.

3. Użytkowanie urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi oraz jego przeznaczeniem może spowodować 
uszkodzenie urządzenia, pożar, porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa dla użytkownika.

4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za:
 • szkody spowodowane nieostrożną i nieodpowiedzialną obsługą urządzenia oraz nieprzestrze-

ganiem zaleceń dotyczących bezpiecznego użytkowania,
 • używanie urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
 • uszkodzenia mienia lub ciała mogące powstać w wyniku instalacji oraz użytkowania urządzenia 

niezgodnie z jego specyfikacją techniczną oraz instrukcją obsługi.

Specyfikacja techniczna
2 wejścia:  VHF, UHF
1 wyjście
zakres częstotliwości: 
  VHF: 174–230 MHz
  UHF: 470–790 MHz
kanały:
 VHF: 6–12
 UHF: 21–60

pasmo:  VHF / UHF
wzmocnienie regulowane: 
  VHF: max. 24 dB
  UHF: max. 26 dB
impedancja wejściowa/wyjściowa: 75 Ω
złącza F
zasilanie:  poprzez przewód antenowy
 (DC 12 V  50 mA)

  5. Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania należy sprawdzić, czy urządzenie lub jakikolwiek jego 
element (wtyczka lub przewód zasilający) nie są uszkodzone. Nie należy używać uszkodzonego 
urządzenia. Należy regularnie sprawdzać czy urządzenie lub jego elementy nie uległy uszkodzeniu.

  6. Nie należy otwierać, rozkręcać i modyfikować urządzenia. Wszelkich napraw może dokonywać 
jedynie Autoryzowany Punkt Serwisowy.

  7. Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
  8. Podczas użytkowania urządzenia nie należy go przykrywać aby zapewnić odpowiednią wentylację.
  9. Urządzenie należy chronić przed upuszczeniem, wstrząsem, uszkodzeniami mechanicznymi oraz 

innymi czynnikami mogącymi negatywnie wpłynąć na urządzenie oraz jego funkcjonowanie.
10. Nie należy dotykać urządzenia lub podłączonego do niego przewodu antenowego wilgotnymi lub 

mokrymi rękami.
11. Do czyszczenia nie należy stosować proszków do szorowania, silnych detergentów, alkoholu lub 

rozpuszczalników.
12. Urządzenie należy chronić przed dziećmi. Urządzenie oraz opakowanie w żadnym wypadku nie mogą 

stać się przedmiotem zabaw dzieci.
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regulacja poziomu 
wzmocnienia pasma UHF

regulacja poziomu 
wzmocnienia pasma VHF

Instalacja

  1. Zamocować wzmacniacz na maszcie za pomocą opaski zaciskowej.
  2. Podłączyć antenę UHF (np. HN51 marki DPM) do gniazda oznaczonego UHF.
  3. Podłączyć antenę VHF (np. HN36 marki DPM) do gniazda oznaczonego VHF.
  4. Podłączyć przewód antenowy do wejścia OUT, a następnie podłączyć go do gniazda antenowego lub 

bezpośrednio do odbiornika TV albo dekodera STB.

Warunki gwarancji dostępne są na stronie: www.dpm.eu/gwarancja

Gwarancja
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