
 
 
 
Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της κεραίας.  
Αυτή η κεραία είναι ιδανική για λήψη όλων των διαθέσιµων σηµάτων σε περιοχές µε µέτριο και ισχυρό σήµα. 
 
Η κεραία διαθέτει εξαιρετικά ανθεκτική σχεδίαση για µακροζωία και χαρακτηριστικά όπως: 

• Σφιγκτήρες ιστού που δέχονται κλίση για εύκολη ρύθµιση 

• Εύκολη συναρµολόγηση του δίπολου 

• Μοναδική συµπαγής πτυσσόµενη σχεδίαση 

• 12db gain 

• Μήκος: 790χιλ. 

• Ηλεκτρονικό balun (µετατροπέας) 75Ω µε υποδοχή τύπου F 
 

Οδηγίες εγκατάστασης 
 
Για καλύτερα αποτελέσµατα να εγκαταστήσετε την κεραία χρησιµοποιώντας οµο-

αξονικό καλώδιο τύπου CAI approved (δεν παρέχεται) και πιστοποιηµένα οµοα-

ξονικά βύσµατα (coax) (δεν παρέχονται). Θα χρειαστεί να συνδέσετε το οµοαξο-

νικό καλώδιο µε βύσµα τύπου F ώστε να το συνδέσετε στο balun (µετατροπέα) 

της κεραίας.  

1. Προετοιµάστε το οµοαξονικό καλώδιο: Πρώτα περάστε το προστατευ-

τικό κάλυµµα στο οµοαξονικό καλώδιο. Γυµνώστε την άκρη του καλω-

δίου όπως φαίνεται στην Εικ. 1. Αφού γυµνώσετε το καλώδιο, τυλίξτε 

την πλεξούδα γύρω από το µονωτικό µανδύα προσέχοντας να µην αγ-

γίζει το χάλκινο πυρήνα του εσωτερικού καλωδίου γιατί διαφορετικά θα 

προκληθεί βραχυκύκλωµα και δεν θα έχετε σήµα. Προσέξτε επίσης να 

µην προεξέχει µονωτικό αλουµινένιο υλικό.  

2. Τοποθετήστε το παρεχόµενο βύσµα τύπου F στην άκρη του καλωδίου 

που γυµνώσατε και κόψτε το κοµµάτι του κεντρικού καλωδίου που 

προεξέχει έξω από το βύσµα (αν προεξέχει) (βλ. εικ. 2). Αφού τοποθε-

τήσετε την κεραία και δροµολογήσετε το καλώδιο, προετοιµάστε την 

άλλη άκρη του για σύνδεση σε κάποιον ενισχυτή/ πρίζα (δεν παρέχε-

ται) 

Για καλύτερα αποτελέσµατα η κεραία θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ιστό σε εξω-

τερικό χώρο και να κοιτάζει προς τον κοντινότερο αναµεταδότη*. Βεβαιωθείτε ότι 

δεν παρεµβάλλονται δέντρα ή κτίρια µεταξύ της κεραίας και του αναµεταδότη. 

Αν έχετε αµφιβολία σχετικά µε τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να προσανατο-

λίσετε την κεραία (οριζόντια για κύριο αναµεταδότη, κάθετα για δευτερεύοντα 

αναµεταδότη), κοιτάξτε τις κεραίες των γειτόνων σας.  

1. Ξεδιπλώστε τους βραχίονες όπως φαίνεται στις διπλανές εικόνες. Για 

να κλειδώσετε τους βραχίονες στη θέση τους, περιστρέψτε και τις δύο 

λαβές ασφάλισης στις άκρες της κεραίας δεξιόστροφα κατά 180 µοίρες, 

προσέχοντας τα βέλη να ευθυγραµµιστούν µε τα σύµβολα ασφάλισης  

– βλ. Εικ.4. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εγχειρίδιο Χρήσης 
 

Εικ. 1 
Σχίστε ή κόψτε το 
αλουµινένιο 
περίβληµα Χάλκινος πυρή-

νας – εσωτερικό 

καλώδιο 

Τυλίξτε την πλεξούδα 
γύρω από το µονωτικό 
µανδύα 

Εικ. 2 

Εικ. 3α 

Εικ. 3β 

Εικ. 3γ 

Η άκρη του χάλ-
κινου εσωτερικού 
καλωδίου δεν 
πρέπει να προε-
ξέχει 

Βιδώστε το βύσµα στο 
καλώδιο 

2mm περίπου 

 

Σύµβολο 
ασφάλισης 

Εικ. 4 

Λαβή ασφάλισης 



2. Στη συνέχεια στερεώστε το balun (µετατροπέα στο κά-

τω µέρος του κεντρικού βραχίονα όπως φαίνεται στην 

Εικ. 5. Βεβαιωθείτε ότι θα το τοποθετήσετε µε τη σω-

στή φορά όπως φαίνεται στις εικόνες 4 και 8. 

3. Σταθεροποιήστε τους ανακλαστήρες στο κεντρικό 

βραχίονα χρησιµοποιώντας τα υποστηρίγµατα και τη 

βίδα µε πεταλούδα ασφάλισης που παρέχεται, όπως 

φαίνεται στην Εικ. 6 παρακάτω. 

4. Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας στην υποδοχή F του 

balun (µετατροπέα) της κεραίας (προσέξτε να µην 

σφίξετε πολύ το βύσµα F γιατί µπορεί να προκληθεί 

βλάβη στο balun). Τοποθετήστε το προστατευτικό κά-

λυµµα πάνω από το βύσµα F ώστε να προστατευτεί η 

σύνδεση που κάνατε από τις καιρικές συνθήκες – βλ. 

εικ.8. Βεβαιωθείτε ότι το οµοαξονικό καλώδιο είναι 

δροµολογηµένο όπως φαίνεται στην Εικ. 8 (ανάµεσα 

από τον κάτω ανακλαστήρα). Χρησιµοποιήστε µονω-

τική ταινία για να σταθεροποιήσετε το καλώδιο στον 

ανακλαστήρα και στον ιστό. 

5. Χρησιµοποιήστε το ειδικό υποστήριγµα για να σταθε-

ροποιήσετε καλά την κεραία στον ιστό. Για να ρυθµί-

σετε την κλίση της κεραίας, ξεσφίξτε τις δύο βίδες, 

δώστε την επιθυµητή κλίση και στη συνέχεια σφίξτε 

ξανά (Εικ. 9). 

 

Αντιµετώπιση προβληµάτων 
∆εν εµφανίζεται εικόνα: Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις από την 

κεραία µέχρι την τηλεόραση. 

Κακή εικόνα: Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις από την κεραία µέχρι 

την τηλεόραση. Ελέγξτε τον προσανατολισµό της κεραίας. Ε-

γκαταστήστε την κεραία σε εξωτερικό χώρο. Βεβαιωθείτε ότι το 

οµοαξονικό καλώδιο σύνδεσης είναι καινούριο. Βεβαιωθείτε ότι 

το σήµα δεν παρεµποδίζεται από δέντρα ή κτίρια. Σε περιοχές 

όπου το σήµα είναι ασθενές, µπορείτε να αγοράσετε ενισχυτή 

κεραίας για να βελτιώσετε το σήµα. Σε περιοχές µε πολύ ισχυ-

ρό σήµα µπορεί να χρειαστεί να αγοράσετε µειωτήρα.  

Προσοχή 

Να είστε προσεκτικοί κατά την εγκατάσταση της κεραίας και να ακολουθείτε τους προβλεπόµενους κανόνες ασφάλειας.  

Μην ανεβείτε στην ταράτσα αν φοβάστε τα ύψη ή αν δεν έχετε ξαναχρησιµοποιήσει σκάλα ή άλλο τέτοιο εξοπλισµό.  

Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβληµα, απευθυνθείτε σε ειδικό τεχνικό για να εγκαταστήσει την κεραία. 

 

Για άλλες πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.plaisio.gr  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 9 

Εικ. 8 

Εικ. 7

Εικ. 6

Εικ. 5

Ανακλαστήρας 

Σύνδεση F 

Προστατευτικό 
κάλυµµα 

Μονωτική 
ταινία 

 

Ξεσφίξτε για 
ρύθµιση 
κλίσης 


