
 

Кратко Ръководство за употреба 

Xmart Активна външна DVB-T антена 

Модел: ANT-122A 
 

Характеристики 

 

 Приема Full HD и цифрови телевизионни сигнали – честота VHF 174~230 МHz и 

UHF 470~698 MHz 

 Вграден широкочестотен усилвател за оптимално приемане на 

висококачествени картина и звук 

 Вграден филтър за 4G и 5G сигнали 

 Захранване от включен в комплекта AC / DC адаптер 

 Подходяща за райони със слаб сигнал ( до 50км от ретранслатора) 

 Покрива най-новата ЕС RED (Директива за радио-съоръжения) 2014/53/ЕС. 

 

Производителност 

 

 Честота: VHF 174~230 МHz и UHF: 470~698MHz 

 Импеданс: 75Ω 

 Свързване: F конектор 

 Напрежение: AC 100-240V/DC 5V, 0.55A, 2.75W 

 Дължина на коаксиалния кабел: 8.5 м 

 Обхват: до 50 км от телевизионния предавател 

 Усилване – маx. 20 dB 

 

Инсталация 

Свързване на антената с цифров приемник: 

 

- Свържете коаксиалния кабел на вашата антена към входящния жак на 

захранващия модул, последвано от свързване на USB захранващия кабел 

с DC адаптерa и изходящия жак на захранващия модул с цифровия 

приемник. 

- Включете адаптера към изправен контакт тип Шуко. 

- Свържете телевизора и цифровия приемник. 

- Включете захранващия модул на позиция On. 

 

 

 

 



Свързване на антената директно към вашия телевизор при вграден тунер за 

цифрова телевизия (DVB-T): 

 

- Свържете коаксиалния кабел на вашата антена към захранващия модул, 

последвано от свързване на USB захранващия кабел с DC адаптерa, a 

изходящия жак за антената в телевизора.   

- Включете адаптера към изправен контакт тип Шуко. 

- Включете захранващия модул на позиция On. 

 

 

 

Позициониране на продукта 

 

Антената може да бъде монтирана както в хоризонтално, така и във вертикално положение с 

цел приемане на по-чист телевизионен сигнал. 

 

 
 

Забележка:  

 

 Ако антената не приема добре сигнал, моля преместете я. 

 При наличие на бури, се препоръчва да не използвате продукта. 

 Този продукт е предназначен само за външна употреба. 

 

 

Този продукт носи специфичният символ за сортиране на отпадъци от електрическо и електронно 

оборудване (ОЕЕО). Това означава, че този продукт подлежи на разделно събиране съгласно 

Директивата на Европейския парламент 2012/19/ЕС, с цел минимизиране действието  му върху 

околната среда. 

Никога не изхвърляйте своя продукт на обикновените битови отпадъци. Моля информирайте се 

относно местните правила за разделно събиране на електрически и електронни продукти. 

Правилното изхвърляне на вашия стар продукт помага за предотвратяване на потенциалните 

негативни последствия за околната среда и човешкото здраве. 

Копие от декларацията за съответствие на производителя може да откриете на: 

www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/antennas/ant-122a.pdf 


