
Popis
Průchozí zesilovač OPTICUM AX WA-10 se používá všude tam, kde je signál z 
externí antény (není vybaven zesilovačem) dosahující k přijímači příliš slabý, což 
má za následek zaseknutí nebo zmizení obrazu.
Důvodem pro tyto příznaky je obvykle: příliš velká vzdálenost antény od vysílače, 
přírodní překážky (kopce, stromy), vysoké budovy mezi vysílačem a anténou, 
rozdělující signál z antény na několik televizorů.
Zesilovač je navržen pro použití s externími směrovými anténami se zakončovacím 
F konektorem.
Zesilovač by měl být našroubován přímo za konektor na anténě a dodávat mu 
napětí 5-12 V z přijímače nebo zdroje napájení.

Technická data:
I / O impedance: 75 ohmů
Zesílení: 20 dB
Napájení: 5-12 V
Pásmo: VHF-UHF

TV linkový zesilovač OPTICUM AX WA-10 
VHF/UHF, 20dB/5-12V "F"

Návod k použití

Anténa Zesilovač
WA-10

Televize
Zdroj s
výhybkou

Schéma zapojení

Směr signálu

Zapojení
Připojte linkový zesilovač mezi anténu a anténní zdroj dle schématu ve směru 
signálu tak jak je uvedeno ve schématu. Směr signálu je rovněž označen na 
zesilovači. V případě, že televize nebo settopbox umožňují zapnout napájení přímo,
není nutné použít anténní zdroj s výhybkou a lze zesilovač napájet přímo z TV nebo 
settopboxu. Vždy používejte jen jeden ze způsobu napájení.



Záruční podmínky
1. Záruka se vztahuje na zařízení zakoupená v ČR a vybavená platným záručním listem nebo nákupním 
dokladem.
2. Záruční list je platný pouze s originálním dokladem o koupi a je-li opatřen razítkem prodávajícího a má 
jasně vyplněné a vyplněné všechny políčka bez jakýchkoli změn nebo výmazů.
3. AX TECHNOLOGY zajišťuje plynulý provoz zařízení, pro které je vydána tato záruční karta, za 
předpokladu, že je zařízení používáno v souladu s určeným použitím a podle pokynů v příručce.
4. Záruční doba je 24 měsíců.
5. Zařízení bude opraveno co nejdříve, nejvýše však 30 dní ode dne, kdy byla služba přijata k opravě.
6. Navrhovatel je povinen dodat zařízení do autorizovaného servisního střediska v původním obalu nebo 
jiném obalu zajišťujícím bezpečnou přepravu. V opačném případě nese inzerent riziko poškození zařízení 
během přepravy.
7. Záruční oprava se vztahuje pouze na závady způsobené příčinami prodávaného zařízení.
8. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zařízení a poruchy způsobené náhodnými událostmi, 
jako jsou: požár, přepětí energetické sítě, elektrické výboje, záplavy, chemické látky, jakož i okolnosti a síly 
vyšší moci.
9. Záruka se nevztahuje na připojovací kabely a mechanická poškození (zejména poškození západek, 
knoflíků, klíčů atd.).
10. Záruka se nevztahuje na části a příslušenství skříně, které jsou během používání normálně 
opotřebovány, jako jsou škrábance, nečistoty obtížně odstranitelné, otírání nápisů atd.
11. Kupující ztrácí záruční práva v případě strukturálních změn nebo oprav mimo autorizovaná servisní 
střediska.
12. Ve věcech, na které se nevztahují podmínky tohoto záručního listu, se použijí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.
13. Záruka na prodané spotřební zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího 
vyplývající z nedodržení smlouvy na zboží.

Informace o ochraně životního prostředí a nakládání s odpady
Sbírejte a oddělujte elektrické a elektronické zařízení podle místních zákonů. Dodržujte
předpisy a použité elektronické výrobky nevyhazujte do běžného domovního odpadu.
Správné skladování použitých produktů pomáhá snižovat jejich škodlivé účinky na životní
prostředí a lidské zdraví.

Bezpečnostní pokyny
1. Návod k použití je nedílnou součástí produktu.
2. Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej. Výrobce neodpovídá 
za škody způsobené neopatrným a nezodpovědným provozem a nedodržením bezpečnostních pokynů.
3. Před připojením zařízení ke zdroji napájení si přečtěte technické údaje v kapitole Technické údaje a na 
typovém štítku zařízení. Zařízení lze připojit pouze v souladu s těmito požadavky.
4. Tento návod k použití a záruční list spolu s dokladem o zakoupení by měl být uschován pro případné 
reklamace.
5. Před zahájením instalace zkontrolujte, zda není zařízení poškozeno a věnujte zvláštní pozornost 
napájecímu kabelu. Pokud je některá část, zejména napájecí kabel, poškozená, nepoužívejte zařízení.
6. Jakékoli opravy zařízení smí provádět pouze autorizované servisní středisko. To by se nemělo provádět 
na vlastní pěst.
7. Nikdy nepoužívejte zařízení způsobem, který je v rozporu s jeho zamýšleným použitím a těmito pokyny.
8. Nikdy neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny. 
9. Výrobce neodpovídá za škody, které mohou vzniknout instalací a používáním výrobku, které nejsou v 
souladu s technickými specifikacemi popsanými v této příručce.
10. Nedoporučuje se umisťovat zdroje otevřeného ohně.
11. Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
12. Chcete-li odpojit napájení ze zásuvky, uchopte kryt.
13. Chraňte napájecí kabel před fyzickým a mechanickým poškozením (např. Kroucením atd.).
17. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, zařízení nebo obal se za žádných okolností nesmí stát 
předmětem hry pro děti.
18. Chraňte zařízení před pádem a nárazem.
19. Během bouře a před dlouhodobým opuštěním zařízení odpojte zařízení od zdroje napájení.
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