Připojení bez kabelu
Pokojová anténa
S naším Připojením bez kabelu a modemem si pohodlně vytvoříte Wi-Fi doma, na chatě i
v kanceláři. Může se stát, že signál, v místě kam plánujete postavit modem, nebude tak
silný, jak byste potřebovali, ale nezoufejte. Pomůže vám pokojová anténa, která signál
z místa s lepším signálem přivede až do vašeho modemu.

K čemu se pokojová anténa hodí a k čemu ne
Představte si typickou situaci: Modem potřebujete umístit poblíž vašeho počítače nebo místo
stávajícího ADSL modemu, ale není tam ideální signál.
 Pokojová anténa vám pomůže s přivedením 3G/4G signálu do modemu Vodafone B3000,
když ho nemůžete postavit tam, kde máte dobrý příjem signálu.
 Anténa vám naopak nepomůže v situaci, kdy máte slabý signál všude v interiéru, a to i u okna.
To se vám pak bude hodit venkovní anténa.

Vlastnosti






Pokojová anténa DMM-7-27-2SP podporuje všechny frekvence 3G i 4G sítě.
Je určena výhradně k instalaci v interiéru.
Její rozměry jsou: 16,2 x 1,51 cm x 4,8 cm.
Součástí balení jsou i dva kabely s SMA konektory dlouhé 2 metry.
Součástí antény je zabudovaný stojánek a v balení najdete i přísavku pro uchycení na okno.
Tip: Pokud budete anténu upevňovat na okno pomocí přísavky, nejprve přitlačte samotnou přísavku
na čisté sklo, a až pak umístěte anténu, pohybem dolů ji zafixujte. Nezapomeňte se přesvědčit,
že dobře drží.

Umístění
 Nejlepší místo pro vaši anténu je tam, kde najdete nejsilnější 3G/4G signál.
 Bývá to zpravidla u oken směrem k nejbližšímu vysílači. Orientovat se můžete například pomocí
indikátoru síly signálu na modemu, také existují různé mobilní aplikace pro měření signálu.

Zapojení
1.
2.
3.
4.

Umístěte anténu na místo, kde jste naměřili nejlepší signál.
Na zadní straně modemu najdete plastový kryt, který sundejte.
Pod krytem najdete dva konektory pro připojení antény.
Do modemu připojte oba kabely vedoucí z antény. Je potřeba je nasadit přesně a utáhnout
nejprve opatrně rukou, aby nedošlo k poškození konektorů, a pak dotáhnout klíčem č. 8.

Prodlužovací kabely
Pokud potřebujete anténu umístit dál, než její kabely dosáhnou, nemusíte hned stěhovat půlku
pokoje. Pořiďte si od nás prodlužovací kabely, které signál dovedou tam, kam potřebujete.
 Prodlužovací kabely jsou dlouhé 5 metrů.
 Aby vše správně fungovalo, je potřeba zapojit oba prodlužovací kabely do antény i do modemu.
 Pokud byste potřebovali kabely prodloužit ještě o něco více, je možné na ně napojit další
prodlužovací kabely. Prodlužení o více jak 10 metrů nedoporučujeme.

