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Informacje o bezpiecznej obsłudze 

Antena jest przeznaczona do odbioru sygnału satelitarnego w paśmie Ku (częstotliwość 10,7 – 
12,75 GHz) z satelitów geostacjonarnych. 
Antena ani żaden z jej elementów nie może być poddawana siłom polegającym na zgniataniu 
czy rozciąganiu. Oddziaływanie tego typu sił może powodować odkształcenia geometryczne 
prowadzące do pogorszenia sygnału lub jego całkowitego zaniku, a także do upadku anteny. 
Sposób montażu 

Montaż lub demontaż anteny powinien zostać wykonany przez odpowiednio wykwalifikowanego 
montera, trudniącego się zawodowo wykonywaniem tego typu czynności. Przy montażu anteny 
należy zachować szczególną ostrożność, a w tym stosować się do przepisów prawa 
odnoszących się do prowadzenia prac na wysokościach. 
Czaszę anteny (1) i ramię (3) należy przymocować do uchwytu grzbietowego (2) za pomocą 
śrub (10), po czym używając uchwytu regulacji pionowej (6), śrub (5) i elementów łączących (7, 
8, 9) zmontować antenę zgodnie ze schematem montażu. W ramieniu anteny (3) zamocować 
konwerter używając obejmy (4) i wkrętów (11). Zmontowaną antenę przykręcić do stabilnie 
zamocowanego uchwytu antenowego. Po identyfikacji satelity, odbiorze sygnału oraz 
wyregulowaniu anteny tak, aby odbierany sygnał miał możliwie najwyższy poziom, należy 
dokręcić nakrętki (5, 7). Nakrętki (7) na klamrach mocujących (9) oraz nakrętki (5) mocujące 
uchwyt regulacji pionowej (6) dokręcać z momentem skręcania nie większym niż 7 Nm. 
Po zamontowaniu i dokręceniu nakrętek antena nie powinna ulegać obrotowi zarówno w osi 
poziomej, jak i pionowej. W przypadku dalszego zaistnienia tego typu luzów, antena nie może 
być w żadnym wypadku użytkowana i powinna ulec demontażowi, a o fakcie tym należy 
niezwłocznie zawiadomić sprzedawcę lub producenta i stosować się do ich zaleceń. 
Jako dodatkowy element zabezpieczający przed możliwością upadku anteny należy stosować 
stalową linkę zabezpieczającą. Sugerowane jest zrobienie pętli wokół uchwytu regulacji 
pionowej i przytwierdzenie lekko naprężonej linki do ściany przy użyciu dodatkowego kołka 
rozporowego lub do innego trwałego elementu. 
Po każdym montażu anteny i przed przystąpieniem do jej użytkowania należy ręcznie wykonać 
sprawdzenie poprawności jej zamocowania. 
W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu montażu należy zasięgnąć informacji u 
sprzedawcy lub producenta i postępować zgodnie z ich wytycznymi. Do montażu anteny nie 
wolno używać części nie pochodzących od producenta. Elementy zestawu antenowego 
zastępowane w trakcie jej użytkowania innymi, powinny odpowiadać jakości elementów 
stosowanych przez producenta. 
Konieczność przeprowadzania przeglądów anteny 

Użytkownik powinien okresowo, ale nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, przeprowadzać kontrolę 
mocowania anteny, zlecając wykonanie tej usługi monterowi, trudniącemu się zawodowo 
wykonywaniem tego typu czynności. Należy zwracać baczną uwagę, czy nie występują ślady 
pęknięcia jakichkolwiek elementów anteny, a w szczególności elementów spawanych bądź 
ślady korozji. W trakcie każdego przeglądu należy sprawdzić mocowanie wszystkich śrub i 
nakrętek użytych do montażu anteny poprzez ich „dociągnięcie” odpowiednim kluczem. Aby nie 
dopuścić do zerwania gwintu moment skręcania nie może być większy niż 7 Nm. Należy też 
zwracać uwagę na ewentualne wszelkie obluzowania elementów złącznych bądź ich pęknięcia. 

Elementy wadliwe powinny być niezwłocznie wymienione na elementy wolne od wad. 
Niezależnie od powyższego należy dokonywać przeglądu anteny szczególnie po okresie 
oddziaływania na nią silnych wiatrów o prędkościach przekraczających 80 km/h. Zabrania się 
umieszczania na antenie, jej ramieniu, bądź innych jej częściach jakichkolwiek dodatkowych 
elementów, a w szczególności sznurów do wieszania prania, siatek, karmników itp. 
Informacje o zakazie dalszego użytkowania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia 

W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad anteny lub jakiegokolwiek jej elementu (np. 
pęknięcia, korozja), użytkownik powinien niezwłocznie zdemontować antenę, a następnie 
dokonać jej wymiany lub zastąpić elementy wadliwe elementami wolnymi od wad. Jeżeli antena 
jest objęta gwarancją producenta lub rękojmią należy o wykryciu wad niezwłocznie 
poinformować podmiot zobowiązany z tego tytułu. Skargi, reklamacje i wszelkie wątpliwości 
dotyczące prawidłowego montażu i użytkowania anteny należy zgłaszać w miejscu zakupu 
wyrobu u dystrybutora lub producenta. 
Zaleca się wymianę anteny i wszystkich związanych z nią elementów po maksymalnie 10 latach 
jej użytkowania, a w przypadku anten wykonanych ze stali po upływie lat 5. 
Uwaga: nieprawidłowy montaż anteny bądź brak jej konserwacji grożą jej oderwaniem się 
od miejsca zamocowania oraz upadkiem. 
 
 
 
 
 
 

 


