
Parabéns! Sua nova Antena Extrema HDTV/VHF/UHF/FM 
proporciona a melhor qualidade de imagem com sinal 
digital HDTV*!

Para assistir aos canais de TV digital, é necessário que 
seu televisor já possua um receptor digital integrado ou 
utilizar um conversor analógico-digital externo.

A programação de VHF e/ou UHF varia de região para 
região e a antena captará somente os sinais das emisso-
ras disponíveis na região onde a antena for instalada.

Aqui estão algumas dicas simples para tornar a instalação 
mais fácil e otimizar o desempenho de sua antena.
          
Por favor, observe que após a instalação da antena e 
conexão à TV, é necessário realizar a sintonia dos canais 
(verifique o manual de sua TV para a realização da 
sintonia). Caso a antena seja movida para outra posição, 
pode ser necessário executar novamente a sintonia dos 
canais.
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Dicas de Instalação

1.Monte a antena em seu telhado para o melhor desempenho. 
Não é aconselhável que a antena seja instalada em interiores, 
pois isso pode causar perda de sinal.
Posicione a frente da antena para as torres de transmissão. 
Caso não tenha uma visão clara das torres de transmissão, 
posicione a antena na mesma direção das antenas da sua 
vizinhança.
Tente mover a antena para locais diferentes para uma melhor 
recepção.
Muitas vezes, a experimentação com a localização da antena 
resolve problemas de sinal. Mantenha a antena afastada de 
objetos metálicos.
Monte sua antena longe de superfícies reflexivas ou outras 
antenas.
2.Após a montagem da antena e instalação dos cabos, você 
pode conectar o cabo ao seu conversor digital (a ChipSCE 
recomenda o conversor Pix SC-1001), ou televisor que já 
tenha o receptor digital integrado.
(Observação: Utilize cabo coaxial RG6 ou RG59 67% de 
malha)
3.Realize a sintonia dos canais, consulte o manual da TV para 
obter instruções.
(Observação: Em um canal digital, a imagem nunca 
apresentará “fantasmas” ou “chuviscos”. Se a imagem 
apresentar “fantasmas”, você está sintonizado com uma 
transmissão analógica. Uma vez que o sinal digital é 
sintonizado, será perfeito. Se o sinal for interrompido, ele 
ficará em branco.)
4.Evite o uso de amplificador de antena montada em áreas 
urbanas, contate seu eletricista.
5.Vede todas as conexões no exterior, especialmente na 
antena, com um selante impermeável. Umidade na atmosfera, 
pode formar gotículas e corroer suas conexões.
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Em caso de perda de sinal

As causas mais comuns de perda de sinal:

• Cabos muito extensos – perda de 30% de sinal a cada 
30m de RG6
• Divisores – perda de 50% de sinal por porta do divisor
• Conexões corroídas – perda de 20% a 90% de sinal

Se o sinal estiver fraco, verificar o comprimento do seu 
cabo e remova todos os divisores ou diplexers. Verifique 
todas as ligações e entroncamentos para detectar 
conexões mal encaixadas ou indícios de corrosão. Se a 
extensão de seu cabo for superior a 25m, considere usar 
um pré-amplificador.

Precauções

Instalação de antenas em dias de vento pode ser 
perigoso. Não tente montar ou reposicionar a antena em 
dias de vento ou podem ocorrer acidentes. A ChipSCE 
não se responsabiliza por danos ou lesões resultantes a 
instalações de antena.
Antenas incorretamente instaladas ou instaladas em 
estrutura inadequada são muito suscetíveis aos danos do 
vento. Estes danos podem ser muito graves e provocam 
acidentes.

O proprietário e instalador assume total responsabilidade 
de que a instalação está estruturalmente sólida para 
suportar todas as cargas (peso e vento) e devidamente 
selada contra vazamentos. A ChipSCE não se 
responsabiliza por qualquer dano causado por um sistema 
de antena indevidamente instalado.
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Especi�cações Técnicas

• Ganho: 10 dB
• Frequência: 45-860 MHz
• Impedância: 75 Ohm
• Tamanho da Embalagem: 119 cm x 16 cm x 5 cm
• Peso da Antena: 700 g
• Peso Bruto: 1,2 Kg

Garantia

Garantia limitada

- Este produto está garantido pela ChipSCE contra defeitos 
de fabricação por 6 (seis) meses a partir da data da nota 
fiscal de compra.
Esta garantia não é aplicada nas condições abaixo:
- Reparos não autorizados
- Mal uso, negligencia ou instalação imprópria.
- Danos acidentais provocados por forças da natureza como: 
raio, descarga eletrostática, etc.
- Evidencia de danos provocados pela água ou umidade.

* Nos locais onde o sinal digital está disponível.
IMPORTADO POR
5.464.653/0001-49
ORIGEM: CHINA
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