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ANTSPI - Uživatelská příručka 

 

kombinovaná aktivní anténa  

DVB-T a DAB+/VKV FM 

pro montáž na satelitní parabolu 
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Technická data: 

Frekvenční rozsah slučovací jednotky  5 – 2400 MHz 

Frekvenční rozsah diplexeru  IN/OUT  5 – 2400 MHz 

      5 – 862 MHz (Radio/DVB-T) 

      950 – 2400 MHz (SAT) 

Zesilovač     20 dB 

Síťový napájecí adaptér  - VSTUP  100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 200 mA 

       VÝSTUP  12 V DC, 200 mA 

 

 

 

Obsah balení: 

anténa – dipól  slučovací  jednotka F kabel  (4 ks) 

diplexer  napájecí  výhybka síťový adaptér 
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Použití: 

Anténa je určena pro příjem digitálního i analogového vysílání v domácnosti. Je určena výhradně 
k tomuto účelu. Věnujte proto prosím pozornost všem informacím a bezpečnostním pokynům 
uvedeným v této Uživatelské příručce. 

Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné a může vést k poškození majetku nebo dokonce 
způsobit zranění. Také může mít za následek okamžitý zánik záruky na výrobek. Výrobce nenese 
žádnou odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nesprávného použití. 

 
 
Likvidace starého zařízení: 

Pokyny jsou platné pro země Evropské Unie a ostatních evropských zemí, které mají 
legislativní způsob pro nakládání a likvidaci nebezpečného odpadu. Symbol škrtnutého 
koše oznamuje, že toto zařízení, elektrické nebo elektronické, nepatří do běžného 
domácího odpadu. Z tohoto důvodu je nutné vysloužilé zařízení odevzdat do sběrného 
dvora nebo u prodejce.  
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Instalace 

1. Složení dipólu 

(1) Vložte konce obou částí dipólu do spojovací trubičky a (2) zajistěte dotažením přiloženými 
šroubky. 

 

 

2. Připojení slučovací jednotky 

(1) Nasaďte oba konce dipólu na slučovací jednotku a (2) zajistěte dotažením přiloženými šroubky. 

 

 

3. Montáž dipólu na parabolu 

Připevněte dipól se slučovací jednotkou k horní části paraboly pomocí plastových čelistí a zajistěte 
pevným dotažením černými maticemi k zadní straně paraboly. 
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4. Schéma zapojení „Single LNB“ (1 účastník) 
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Propojte Single LNB (1) se slučovací jednotkou ANTSPI (2) jedním z přibalených F kabelů. Ujistěte se, 
že jste připojili kabel k F konektoru označenému „IN“. 

 

Instalace se Single LNB 

Připojte kabel, který byl původně připojen k Single LNB, k F konektoru „OUT“ na slučovací jednotce 
(Abb.1). Oba použité F konektory „IN“ a „OUT“ jsou na slučovací jednotce přímo vedle sebe a pro 
lepší orientaci jsou barevně shodně označeny po párech (Abb.2). 

 

(1) Připojte kabel vedoucí od slučovací jednotky na vstup diplexeru. 
(2) Propojte diplexer (frekvenční rozsah 950 - 2400 MHz)se satelitním přijímačem. 
(3) Propojte diplexer (frekvenční rozsah 5 - 862 MHz)s napájecí výhybkou. 

 

(4) Propojte kabelem diplexer a napájecí výhybku (na straně ANTENNA). 
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(5) Propojte napájecí výhybku (TV/STB) s Rádio/DVB-T přijímačem. 

 

(6) Připojte síťový adaptér k napájecí výhybce „12V – 100mA“ 

 

5. Schéma zapojení „Twin LNB“ (2 účastníci) 

 



www.schwaiger-cz.cz Stránka 8 
 

Propojení Twin LNB se slučovací jednotkou (1. účastník) 

Propojte Twin LNB (1) se slučovací jednotkou ANTSPI (2) přibalenými F kabely. Ujistěte se, že jste 
připojili kabely k F konektorům označeným „IN“. 

 

5.1 Instalace pro 1. účastníka s jedním Twin LNB 

Připojte kabel, který byl původně připojen k LNB, k F konektoru „OUT“ na slučovací jednotce (Abb.1). 
Oba použité F konektory „IN“ a „OUT“ jsou na slučovací jednotce přímo vedle sebe a pro lepší 
orientaci  jsou barevně shodně označeny po párech (Abb.2). 

 

(1) Připojte kabel vedoucí od slučovací jednotky na vstup diplexeru. 
(2) Propojte diplexer (frekvenční rozsah 950 - 2400 MHz)se satelitním přijímačem. 
(3) Propojte diplexer (frekvenční rozsah 5 - 862 MHz)s napájecí výhybkou. 

 

 

 

 

(4) Propojte kabelem diplexer a napájecí výhybku (na straně ANTENNA). 

 



www.schwaiger-cz.cz Stránka 9 
 

(5) Propojte napájecí výhybku (TV/STB) s Rádio/DVB-T přijímačem. 

 

(6) Připojte síťový adaptér k napájecí výhybce „12V – 100mA“ 

 

 

5.2 Připojení 2. účastníka k jednomu Twin LNB 

Propojte kabelem, kterým byl původně připojen druhý účastník k Twin LNB, F konektor „OUT“ na 
slučovací jednotce (Abb.1) a účastnickou zásuvku (např. Schwaiger DSE 650, Abb.2). Oba použité F 
konektory „IN“ a „OUT“ jsou na slučovací jednotce přímo vedle sebe a pro lepší orientaci jsou 
barevně shodně označeny po párech (Abb.3).   

INFO: K rozdělení signálů pak dochází na zásuvce (Abb.2). 

 

 

 



www.schwaiger-cz.cz Stránka 10 
 

6. Schéma zapojení „Quad LNB“ (3 účastníci) 

 

Propojení Quad LNB se slučovací jednotkou  

Propojte Quad LNB (1) se slučovací jednotkou ANTSPI (2) přibalenými F kabely. Ujistěte se, že jste 
připojili kabely k F konektorům označeným „IN“. 
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6.1 Instalace pro 1. účastníka s jedním Quad LNB 

Instalace je shodná jako v předchozím odstavci (5.1)s jedním Twin LNB 

6.2 Připojení 2. účastníka k jednomu Quad LNB 

Instalace je shodná jako v předchozím odstavci (5.2)s jedním Twin LNB 

6.3 Připojení 3. účastníka k jednomu Quad LNB 

Instalace je shodná jako v předchozím odstavci (5.2)s jedním Twin LNB 

 

7. Schéma zapojení „Quad LNB“ (4 účastníci) 
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Propojení Quad LNB se slučovací jednotkou  

Propojte Quad LNB (1) se slučovací jednotkou ANTSPI (2) přibalenými F kabely. Ujistěte se, že jste 
připojili kabely k F konektorům označeným „IN“. 

 

 

7.1 Instalace pro 1. účastníka s jedním Quad LNB 

Instalace je shodná jako v předchozím odstavci (5.1)s jedním Twin LNB 

 

7.2 Připojení 2. účastníka k jednomu Quad LNB 

Instalace je shodná jako v předchozím odstavci (5.2)s jedním Twin LNB 

 

7.3 Připojení 3. účastníka k jednomu Quad LNB 

Instalace je shodná jako v předchozím odstavci (5.2)s jedním Twin LNB 

 

7.4 Připojení 4. účastníka k jednomu Quad LNB 

Instalace je shodná jako v předchozím odstavci (5.2)s jedním Twin LNB 
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8. Schéma zapojení „A“: LNB s multipřepínačem 

 

 

8.1 Instalace s jedním Quattro LNB a multipřepínačem 

Propojte Quattro LNB (1) se slučovací jednotkou ANTSPI (2) přibalenými F kabely. Ujistěte se, že jste 
připojili kabely k F konektorům označeným „IN“. 

 

Důležité:  Ujistěte se, že jsou přes slučovací jednotku správně propojeny satelitní úrovně (H/V, H/H, 
L/V, L/H) podle označení na Quattro LNB a na multipřepínači. 
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8.2 Připojení diplexeru 

Propojte diplexer s jedním z výstupů LNB k F konektoru „OUT“ na slučovací jednotce (Abb.1). Oba 
použité F konektory „IN“ a „OUT“ jsou na slučovací jednotce přímo vedle sebe a pro lepší orientaci 
jsou barevně shodně označeny po párech (Abb.2). 

 

(1) Připojte kabel vedoucí od slučovací jednotky na vstup diplexeru. 
(2) Propojte diplexer (frekvenční rozsah 950 - 2400 MHz)se vstupem multipřepínače shodným 
s výstupem LNB. 
(3) Propojte diplexer (frekvenční rozsah 5 - 862 MHz)s napájecí výhybkou. 
 

 

 

 

 

(4) Propojte kabelem diplexer a napájecí výhybku (na straně ANTENNA). 

 

(5) Propojte napájecí výhybku (TV/STB) s Rádio/DVB-T přijímačem. 
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(6) Připojte síťový adaptér k napájecí výhybce „12V – 100mA“ 

 

 
8.3 Připojení tří zbývajících kabelů 
 
Propojte třemi kabely slučovací jednotku a vstupy multipřepínače, které odpovídají  výstupním 
úrovním z LNB.   
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9. Schéma zapojení „B“: LNB s multipřepínačem 

 

 

9.1 Instalace s jedním Quattro LNB a multipřepínačem 

Propojte Quattro LNB (1) přímo s multipřepínačem (2). Slučovací jednotka se v tomto propojení 
nepoužije. 

 

Důležité:  Ujistěte se, že jsou správně propojeny satelitní úrovně (H/V, H/H, L/V, L/H) podle označení 
na Quattro LNB a na multipřepínači. 
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9.3 Připojení napájecí výhybky 

(1) Propojte kabelem diplexer a napájecí výhybku (na straně ANTENNA). 

 

(2) Propojte napájecí výhybku (TV/STB) s Rádio/DVB-T přijímačem. 

 

(3) Připojte síťový adaptér k napájecí výhybce „12V – 100mA“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu technických specifikací v závislosti na modelových odlišnostech 


