
Montaż
	 Urządzenie	lub	urządzenia	podłączone	do	przewodu	powinny	być	umieszczone	w	

miejscu	chronionym,	o	ile	same	nie	są	odporne	na	wnikanie	wody	i	pyłów	w	sposób	
odpowiedni	do	ich	używania	na	zewnątrz	pomieszczeń.
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Konserwacja i czyszczenie
• Nie	 używać	 agresywnych	 środków	 czyszczących	 i	 nie	 przecierać	 urządzenia	 alkoholem	

ani	innymi	rozpuszczalnikami	chemicznymi,	ponieważ	może	to	spowodować	uszkodzenie	
obudowy	i	nieprawidłowe	działanie	urządzenia.

• Czyścić	urządzenie	suchą,	niestrzępiącą	się	ściereczką.

Dane techniczne
Moc	wejściowa	............................. maks.	30	W
Stopień	ochrony	............................ IP67
Zakres	częstotliwości	.................... 698–2700	MHz
Zysk	energetyczny	sygnału	.......... 5,5	dBi
Impedancja	................................... 50	Ω
VSWR	........................................... ﹤2
Polaryzacja	................................... pionowa
Typ	................................................ dookólna
Materiał	kopuły	............................. poliuretan
Wyprowadzenie	............................ NMO	5M	RG58	ze	złączem	SMA	(męskim)
Mocowanie	................................... uchwyt	NMO	L
Warunki	pracy	............................... 	od	-40°C	do	+80°C,	10–90%	wilg.	wzgl.	(bez	kondensacji)
Warunki	przechowywania	............. 	od	-40°C	do	+80°C,	25–60%	wilg.	wzgl.	(bez	kondensacji)
Przewód	........................................ 5	m
Wymiary	........................................ 39,5	×	90	mm	(Ø	×	wys.)
Masa	............................................. 0,4	kg

 Instrukcja obsługi
Antena ścienna/masztowa do GSM, UMTS, LTE
Nr zamówienia 2269149

Zastosowanie zgodne z  
przeznaczeniem
Produkt	 jest	 dookólną	 anteną	 GSM,	 UMTS,	
LTE	przeznaczoną	do	montażu	na	ścianie	lub	
maszcie.
Produkt	 jest	 odpowiedni	 do	 stosowania	 na	
zewnątrz	budynków.	Charakteryzuje	się	klasą	
ochrony	przed	wnikaniem	wody	i	pyłów	IP67.	
Jest	on	odporny	na	pyły	i	strumienie	wody	ze	
wszystkich	kierunków.	
Aby	zachować	bezpieczeństwo	i	przestrzegać	
użycia	zgodnego	z	przeznaczeniem,	produktu	
nie	 można	 przebudowywać	 i/lub	 modyfiko-
wać.	Użycie	produktu	do	celów,	które	nie	zo-
stały	 przewidziane	 przez	 producenta,	 może	
spowodować	 jego	 uszkodzenie.	 Dodatkowo	
nieprawidłowe	użycie	może	spowodować	inne	
zagrożenia.	 Dokładnie	 przeczytać	 instrukcję	
obsługi	 i	 przechowywać	 ją	 w	 bezpiecznym	
miejscu.	Produkt	można	przekazywać	osobom	
trzecim	wyłącznie	z	dołączoną	instrukcją	obsługi.
Wyrób	 ten	 jest	zgodny	z	ustawowymi	wymo-
gami	krajowymi	i	europejskimi.	Wszystkie	na-
zwy	firm	i	produktów	są	znakami	handlowymi	
ich	właścicieli.	Wszystkie	prawa	zastrzeżone.

Zawartość opakowania
• Antena
• Przewód	ze	złączem	SMA
• Wspornik	montażowy
• 3	×	śruba
• Instrukcja	obsługi

Aktualne instrukcje obsługi 
Można	 pobrać	 najnowszą	 instrukcję	 obsługi	
z	 witryny	 www.conrad.com/downloads 
lub	 zeskanować	 przedstawiony	 kod	
QR.	 Postępować	 zgodnie	 z	 instrukcjami	
wyświetlanymi	na	stronie	internetowej.

Wyjaśnienie symboli
	 Symbol	 z	wykrzyknikiem	w	 trójką-

cie	służy	do	podkreślenia	ważnych	
informacji	 w	 niniejszej	 instrukcji	
obsługi.	Zawsze	uważnie	czytaj	 te	
informacje.

	 Symbol	 pioruna	 w	 trójkącie	 jest	
używany,	 jeśli	 istnieje	 ryzyko	 dla	
zdrowia,	 np.	 z	 powodu	 porażenia	
prądem	elektrycznym.

	 Symbol	strzałki	sygnalizuje	specjal-
ne	informacje	i	wskazówki	związa-
ne	z	obsługą.

Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać in-
strukcje obsługi i bezwzględnie 
przestrzegać informacji dotyczą-
cych bezpieczeństwa. Producent 
nie ponosi odpowiedzialności 
za zranienie lub zniszczenie 
mienia wynikające z ignorowa-
nia zaleceń dotyczących bez-
pieczeństwa i prawidłowego 
użytkowania, zamieszczonych 
w niniejszej instrukcji obsługi. 
W takich przypadkach wygasa 
rękojmia/gwarancja.

a) Ogólne informacje
• Urządzenie	nie	jest	zabawką.	Należy	prze-

chowywać	je	w	miejscu	niedostępnym	dla	
dzieci	i	zwierząt	domowych.

• Nie	 wolno	 pozostawiać	 materiałów	 opa-
kowaniowych	 bez	 nadzoru.	 Mogą	 one	
stanowić	 niebezpieczeństwo	 dla	 dzieci	 w	
przypadku	wykorzystania	ich	do	zabawy.

• Chroń	 urządzenie	 przed	 ekstremalnymi	
temperaturami,	silnymi	wstrząsami,	palny-
mi	gazami,	oparami	i	rozpuszczalnikami.

• Nie	 wolno	 poddawać	 produktu	 napręże-
niom	mechanicznym.

• Jeżeli	 nie	 ma	 możliwości	 bezpiecznego	
użytkowania	 produktu,	 należy	 zrezygno-
wać	z	jego	użycia	i	zabezpieczyć	go	przed	
przypadkowym	 użyciem.	 Nie	 można	 za-
gwarantować	 bezpiecznego	 użytkowania	
produktu,	który:
 - nosi	widoczne	ślady	uszkodzeń,
 - nie	działa	prawidłowo,
 - był	przechowywany	przez	dłuższy	czas	
w	niekorzystnych	warunkach	lub

 - został	poddany	poważnym	obciążeniom	
związanym	z	transportem.

• Z	produktem	należy	obchodzić	się	ostroż-
nie.	Wstrząsy,	 uderzenia	 lub	 upadek,	 na-
wet	z	niewielkiej	wysokości,	mogą	spowo-
dować	uszkodzenie	produktu.

• W	 przypadku	 jakichkolwiek	 wątpliwości	
dotyczących	 obsługi,	 bezpieczeństwa	 lub	
podłączania	urządzenia	należy	skonsulto-
wać	się	ze	specjalistą.

• Konserwacja,	 modyfikacje	 i	 naprawy	 po-
winny	 być	 wykonywane	 wyłącznie	 przez	
technika	 lub	 autoryzowane	 centrum	 ser-
wisowe.

• W	przypadku	jakichkolwiek	pytań,	na	które	
nie	można	odpowiedzieć	na	podstawie	tej	
instrukcji	obsługi,	należy	skontaktować	się	
z	naszym	działem	wsparcia	lub	pracowni-
kiem	technicznym.

b) Podłączone urządzenia
• Należy	 również	 przestrzegać	 instrukcji	

bezpieczeństwa	i	obsługi	innych	urządzeń	
podłączonych	do	produktu.

c) Montaż
• Przed	 rozpoczęciem	wiercenia	 lub	dokrę-

cania	 śrub	 należy	 się	 upewnić,	 że	 pod	
powierzchnią	 nie	 ma	 kabli,	 przewodów	
lub	rur.

• 	Nieuważne	wiercenie	w	kablach	elek-
trycznych	 może	 prowadzić	 do	 porażenia	
prądem!

Utylizacja
	 Urządzenia	 elektroniczne	 mogą	

być	 poddane	 recyklingowi	 i	 nie	
zaliczają	się	do	odpadów	z	gospo-
darstw	domowych.	Po	zakończeniu	
eksploatacji	 produkt	 należy	 zutyli-
zować	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	
przepisami	prawnymi.

W	 ten	 sposób	 użytkownik	 spełnia	 wymogi	
prawne	i	ma	swój	wkład	w	ochronę	środowiska.
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