
Instalace plastického držáku LNB !
Inštalácia držiaka LNB ! 
Doporucujeme montáž odbornou firmou
Odporucame montaz odbornou firmou

 Prosím zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny části viz níže !!
Prosím skontrolujte obsach balenia podľa priloženej fotografii 
1. Použijte plastikový jedno LNB držák (A) z balení.
1. Použite plastový jedno LNB držiak ( A )  z balenia 

2. Vložte LNB do plastického držáku, a spojte šrouby + matky pro upevnění do pozice viz obrazek. 
2. Vložte LNB do plastového držiaka a uchyďte maticami a skrutkami ako je na obrázku

2. Použijte jeden držák z dvojitého LNB držáku, a upevněte LNB. Viz obrazek 
2. Použite jeden držiak z dvojitého LNB  a upevnite LNB ( ako na obr )

2. Použijte jeden držák z dvojitého LNB držáku, a upevnŊte LNB. Viz obrazek  
2. Použite jeden držiak z dvojitého LNB  a upevnite LNB ( ako na obr ) 

   Instalace plastického držáku LNB ! 
   Inštalácia držiaka LNB !  

Doporucujeme montáž odbornou firmou 
Odporucame montaz odbornou firmou 

 Prosím zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny ļásti viz níže !! 
 Prosím skontrolujte obsach balenia podŎa priloženej fotografii

1. Použijte plastikový jedno LNB držák (A) z balení. 
1. Použite plastový jedno LNB držiak ( A )  z balenia  

2. Vložte LNB do plastického držáku, a spojte šrouby + matky pro upevnŊní do pozice viz obrazek.
2.  Vložte LNB do plastového držiaka a uchyŅte maticami a skrutkami ako je na obrázku 

3. Po uchycení LNB do drzaku, zkontrolujte pozici a zachytte a zamŊŚte druhé LNB, poté dotáhnŊte, ve 
správné pozici a vzdálenosti, blízko druhého LNB. K nastavení LNB pohybujte po držaku až do nastavení 
spravné pozice a nejlepšího signálu. Když najdete správnou pozici, dotáhnŊte šrouby.

3. Po uchytení LNB do držiaku , skontrolujte pozíciu a zachytte ,zamerajte druhé LNB , potom dotiahnite v 
správnej pozícii a vzdialenosti , blízko druhého LNB, k nastaveniu LNB pohybujte po držiaku až do 
nastavenia správnej polohy a najlepsieho signálu , keŅ nájdete správnu pozíciu , dotiahnite skrutky

3. Po uchycení LNB do drzaku, zkontrolujte pozici a zachytte a zamŊŚte druhé LNB, poté dotáhnŊte, ve 
správné pozici a vzdálenosti, blízko druhého LNB. K nastavení LNB pohybujte po držaku až do nastavení 
spravné pozice a nejlepšího signálu. Když najdete správnou pozici, dotáhnŊte šrouby.

3. Po uchytení LNB do držiaku , skontrolujte pozíciu a zachytte ,zamerajte druhé LNB , potom dotiahnite v 
správnej pozícii a vzdialenosti , blízko druhého LNB, k nastaveniu LNB pohybujte po držiaku až do 
nastavenia správnej polohy a najlepsieho signálu , keŅ nájdete správnu pozíciu , dotiahnite skrutky

3.  Po uchycení LNB do drzaku, zkontrolujte pozici a zachytte a zaměřte druhé LNB, poté dotáhněte, ve správné pozici a vzdálenosti, 
blízko druhého LNB. K nastavení LNB pohybujte po držaku až do nastavení spravné pozice a nejlepšího signálu. Když najdete správ-
nou pozici, dotáhněte šrouby. 

3.  Po uchytení LNB do držiaku , skontrolujte pozíciu a zachytte ,zamerajte druhé LNB , potom dotiahnite v správnej pozícii a vzdialenosti 
, blízko druhého LNB, k nastaveniu LNB pohybujte po držiaku až do nastavenia správnej polohy a najlepsieho signálu , keď nájdete 
správnu pozíciu , dotiahnite skrutky 

Následně připojte koaxiáoní kabe do obou LNB
Následne pripojte koaxiálny kábel do obydvoch  LNB. 
Z Diseq 1,2 pripojte koaxialni kabel do vaseho dekoderu a upevnete.
Z Diseq 1,2 vyveďte priložený koaxiálny kábel do vašeho dekodéru a upevnite skrutkami

NáslednŊ pŚipojte koaxiáoní kabe do obou LNB 
Následne pripojte koaxiálny kábel do obydvoch  LNB.
Z Diseq 1,2 pripojte koaxialni kabel do vaseho dekoderu a upevnete. 

      Z Diseq 1,2 vyveŅte priložený koaxiálny kábel do vašeho dekodéru a upevnite skrutkami 

NáslednŊ pŚipojte koaxiáoní kabe do obou LNB 
Následne pripojte koaxiálny kábel do obydvoch  LNB.
Z Diseq 1,2 pripojte koaxialni kabel do vaseho dekoderu a upevnete. 

      Z Diseq 1,2 vyveŅte priložený koaxiálny kábel do vašeho dekodéru a upevnite skrutkami 


