Montering av antenne
Det er viktig at antennen blir montert riktig for å kunne tåle varierende værforhold. Antennen
skal være skikkelig festet, stå fritt og i god avstand fra andre antenner.
Antenner som står over tak bør være festet til metall-rør.

På yttervegg bør antennen festes med skruer i reisverk – og ikke kun for eksempel kledning
Når antennen er festet på vegg/tak bør selve kabelen festes med strips før den bøyes bakover
til veggfestet. Om mulig bør det også være kabelbøy for regnvann. Det er viktig at kabelen
ikke belaster selve antennetilkoblingen, bruk derfor strips.

kabelbøy for regnvann om mulig.
Kabelfeste til eks. rør. - STRIPS

Alternativt kan du også forsøke å montere antennen vertikalt. Dette kan i enkelte tilfeller
lønne seg om du tar inn signaler via refleksjoner.

Bøying av kabel

Montasje av koakskabel på vegg/tak og
rundt dørkarmer.

slik

hammer for å gjøre
det ekstra fint!

Ikke slik

ekkopunkt

Det er viktig at kabelen mellom antennen og TV-apparatet ikke blir bøyd for kraftig. Spesielt
rundt dørkarmer og i hjørner. En for ”hard” bøying kan gå utover signal-kvaliteten. Og når du
skal feste kabelen på vegg/tak innvendig – ikke bruk stiftepistol, men benytt klammer for
eksempel som vist under. Da er du helt sikker på at kabelen ikke blir ødelagt.

Kontakter
Legger du inn nye kabler, kobler på ny antenne eller setter på nye kontaktplugger bør du følge
denne anvisningen. Da er du trygg på at resultatet blir bra:

Fig.4
Det er også viktig at skjermtråden blir koblet til antennepluggen/antennetilkoblingen.
Koble antennekabelen til antennen:

Gjennom yttervegg
Skal du legge inn kabel for første gang er det greit å følge denne anvisningen når du borrer
hull i veggen: Husk å la boret peke svakt nedover dersom du borer innenfra. Borer du utenfra
må de peke svakt oppover. Dette er viktig for å holde vanne ute. Bruk gjerne også dryppbøy
foran hullet, og tett gjerne med sparkel eller silikonmasse.
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