
 

HDO mini 
 

Výkon 
Prijíma miestne DVB-T2 digitálne signály televízií 
Zabudovaný zosilňovač s vysokým ziskom a nízkym šumom pre najlepší príjem signálov 
UHF 
Špeciálne navrhnuté usporiadanie zlepšuje príjem digitálnych signálov 
Technológia pre príjem čistého signálu s extrémne nízkym šumom 
Napájanie pomocou AC/DC adaptéra, ktorý je súčasťou balenia 
Možno namontovať na stožiar alebo na balkón 
Nastaviteľný široký uhol pre príjem signálu  
Vodotesné puzdro odolné voči UV žiareniu 
 
Frekvenčný rozsah:  
UHF: 470-790 MHz 
Zisk: Max 20 dBi 
Konektor: F konektor s vnútorným závitom (samičí) 
Impedancia: 75 Ω 
Vstupné napätie: AC 230-240 V 
Pracovné napätie: DC 5 V 550 A, 2,75W 
 
Upozornenie 
Počas búrky zariadenie prestaňte používať a vypnite ho. 
Ak zariadenie nepoužívate, vypnite ho. 
Ak nie je dobrý príjem signálu, anténu umiestnite na iné miesto. 
 
 
 
 
 
 



Inštalačný manuál 
1. Inštalácia pomocou strmeňovej skrutky 

 

Strmeňovú skrutku vložte do otvoru v držiaku antény a potom na skrutku nasaďte 
svorku. 
 
2. Inštalácia na stožiar 

        
 
Strmeňovú skrutku prevlečte cez stožiar, nasaďte držiak antény a utiahnite skrutky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Pripojenie káblov 
 

 

 
Signálový kábel pripojte k výstupnému konektoru signálu antény a potom nasaďte 
vodotesný kryt zakrývajúci pripojenie, zabránite tak prieniku vody. 
 
4. Smer pre príjem signálu 
 

 
 

Horizontálne polarizovaný 
príjem 

Vertikálne polarizovaný 
príjem 



Upravujte natočenie antény, dokým prijímaný signál nezaistí kvalitný obraz. 
5. Pripojenie a použitie 
 

 

 
Signálový kábel vedúci od antény pripojte k vstupnému konektoru zdroja napájania, 
výstupný konektor zdroja napájania pripojte k televízoru, napájací adaptér pripojte k 
zdroju napájania a zapojte do zásuvky. 
 

 
 
Signálový kábel vedúci od antény pripojte k vstupnému konektoru zdroja napájania, 
výstupný konektor zdroja napájania pripojte k digitálnemu prijímaču, napájací adaptér 
pripojte k zdroju napájania a zapojte do zásuvky a nakoniec pripojte televízor a digitálny 
prijímač.  
 

 

 

 

 

Digitálna TV USB napájací 

zástrčka 

USB napájací kábel 

USB napájací 

zástrčka USB napájací kábel 

Digitálna anténa 

ALEBO 

Analógová TV 

Digitálny Set-top box 



 

Umiestnenie 

 

 
 



Potrebujete poradiť aj po prečítaní tohto návodu?  
Najprv si prečítajte "Najčastejšie otázky" na adrese www.evolveo.com alebo kontaktujte 
technickú podporu spoločnosti EVOLVEO. 
 
Záručný a pozáručný servis 
Opravy a servis možno robiť iba v autorizovanom servise pre výrobky EVOLVEO (viac na 
www.evolveo.com), inak sa mobilný telefón môže poškodiť a užívateľ môže prísť o 
záruku. 
 
Záruka sa NEVZŤAHUJE na: 

• používanie zariadenia na iné účely, než na ktoré je navrhnuté, 
• inštaláciu iného firmware než toho, ktorý do zariadenia inštaloval výrobca, alebo 

toho, ktorý možno stiahnuť ručne alebo automaticky z ponuky zariadenia,  
• mechanické poškodenie spôsobené nevhodným používaním;  
• škody spôsobené prírodnými živlami, ako sú oheň, voda, statická elektrina, 

prepätie a pod.; 
• • škody spôsobené opravami vykonanými nekvalifikovanou osobou, 
• • poškodenie záručnej pečate alebo nečitateľné výrobné číslo zariadenia.  

 

Likvidácia: Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, v priloženej 
dokumentácii alebo na obale znamená, že v štátoch Európskej únie sa všetky elektrické 
a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory po skončení životnosti musia likvidovať 
oddelene v rámci triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného 
komunálneho odpadu. 
 

    VYHLÁSENIE O ZHODE 
Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, že výrobok EVOLVEO HDO mini spĺňa 
požiadavky noriem a predpisov, ktoré sú relevantné pre daný typ zariadenia. 
Plné znenie Vyhlásenia o zhode je na: https://webftp.evolveo.com/ftp/ce/ 
 
Výrobca 
Naxya Limited / No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong 
 
Dovozca 
Abacus Electric, s.r.o., Planá 2, 370 01, Česká republika 
 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoCZ 
 
Všetky práva vyhradené. Vzhľad a technická špecifikácia výrobku sa môžu zmeniť bez 
predošlého upozornenia.  
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