GlobeSat
Monterings och bruksanvisning
Till GlobeSat parabol antenn för
husvagnar och husbilar
Monterings beskrivning
Globesats mycket effektiva 60cm parabol-antenn och parabolmast levereras var
för sig. Monteringenv antennen på masten är mycket enkelt. De nödvändiga
skruvarna medföjer.
Följ nedanstående bruksanvisning:
1. Använd mallen på 1:a sidan för att markera hålet i taket. Kontrollera att
det inte finns tex. elkablar i taket och att det finns plats på taket och inne
i husvagnen/husbilen för att kunna använda antennen. Börja med ett litet
hål för att finna det rätt avståndet från väggen. Borra ett 41mm hål.
2. För ner antennmasten med den monterade parabolantennen uppifrån
genom itaket
3. Täta hålet i taket med lämpligt tätningsmedel och skruva åt plastmuttern
på insidan av taket.
4. Montera väggbeslaget så att det är lätt att komma åt och att det är lätt
att justera antennen.
5. Montera kontakten på koaxialkabeln, anslut koaxialkabeln till er reciever,
anslut recievern till TV´n.
6. Välj TV-kanal och följ instruktioner för TV och reciever.
Innan avresa:
Kontrollera med tex. en TV-handlare om var ni finner satelliten som ni önskar att
se sändningar från.
Att tänka på vid parkering:
Kontrollera så att det inte är något som skymmer antennen tex. träd eller
byggnader.
Inställning:
Hissa upp antennen genom att höja antennmasten.
Ställ in lutningen på antennen på det önskade gradtalet genom att justera
inneröret i masten.
Vrid antennen runt tills du får bild på TV´n. För att förenkla justeringen använd
en kompass eller tex. en satellit sökare.
Skruva åt justerskruven på masten och väggfästet så att antennen låses.
Vid transport:
Fäll ner antennen i 90°lutning och sänk ner antennmasten till säkerhetsspärren
låser.
OBSERVERA! Se till att låsratten är åtdragen och att antennen är nedfälld.
Nedfälld antenn skall peka bakåt!
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Montering av antennen på parabolmasten
På antennen:
Montera antennen med de 4st 5x25mm skruvarna i beslaget.
Montering av väggbeslag:
Vi rekommenderar dig att skaffa passande skruvar för montering av
väggbeslaget i väggen. Dessa skruvar medföljer inte pga. att väggmaterial och
tjocklek kan variera i husvagnar/husbilar.
Säkerhet:
Antennmasten är försedd med en säkerhetsspärr som låser fast antennen
under transport. För att frigöra antennen skall säkerhetsspärren tryckas in och
antennen kan fällas upp.

