
Perhatian:
Untuk hasil penerimaan terbaik, ikuti petunjuk berikut :
1. Antena harus dipasang jauh dari produk yang memerlukan konsumsi listrik dengan daya yang besar, 
seperti AC, lift, hair dryer, microwace, oven, dll

Instalasi：
Langkah 1. Keluarkan antena dari dalam dus.
Langkah 2. Keluarkan besi penyangga, kemudian pasangkan pada antena menggunakan baut.
Langlah 3. Kencangkan antena pada penyangga besi.
Langkah 4. Keluarkan kabel coaxial; sambungkan ujung kable pada TV Anda, kemudian sambungkan ujung 
lainnya yang memiliki lapisan karet pada antena.
Catatan: Semua kabel harus terpasang dengan baik dan benar. Sangat disarankan untuk menggunakan 
kabel dengan bentuk water-drop loop pada ujung kabel sebelum memasuki ruangan.
Langkah 5. Sesuaikan posisi antena pada arah penerimaan sinyal terbaik.

Seteleh proses intalasi selesai dilakukan, Anda dapat mengecek kualitas sinyal melalui TV. Apabila sinyal 
yang didapat kurang baik, Anda dapat mengatur kembali arah dan posisi pemasangan antena untuk 
mendapatkan kualitas terbaik.

Terima kasih atas kepercayaan Anda terhadap produk kami Capung Digital In/Outdoor Antenna. 
Sebelum melakukan instalasi, silahkan baca buku panduan berikut secara seksama, dan simpanlah buku 
manual ini untuk keperluan Anda.

INSTALASI

Antena Digital
IN/OUT DOOR
MODEL: CAPUNG

Di dalam ruangan Di luar ruangan

Kabel coaxial



1. Dilarang menggunakan produk dekat dengan produk yang berbahaya, seperti produk dengan cairan                    
     yang mudah terbakar atau lilin.  
2. Dilarang membuka kerangka antena, hal tersebut dapat menyebabkan pembatalan garansi produk Anda.
3. Hanya dapat menggunakan adaptor dengan tegangan DC9V 100mA.
4. Apabila antena tidak digunakan dalam jangka waktu yang panjang, 
    lepaskan power adaptor dari aliran listrik.
5. Pasanglah antena berikut pada tempat yang layak dan aman.
6. Apabila terdapat bau asap atau bau terbakar, segera lepaskan power adaptor dari aliran listrik.
7. Untuk membersihkan, silahkan gunakan kain dengan permukaan halus.

SPESIFIKASI

INSTRUKSI KESELAMATAN

PETUNJUK PEMELIHARAAN

 

Frekuensi

Gain

Rasio Umpan Balik

Impedansi

VSWR

UHF

470-860 MHz

12 dB

720 dB

75Ω

<1.5

21-69

1. Jauhkan antena dari logam lain
2. Jangan menekuk sayap dan badan antena
3. Gunakan kain dan deterjen ringan yang diencerkan untuk membersihkan antena
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