
Instrukcja montażu anten PARABOLA XP 900mm oraz PARABOLA XP 1200mm

1. Po rozpakowaniu części anteny uzyskujemy następujący zestaw:

Gdzie:
1) Cybant z podziałką kątową ułatwiającą precyzyjny nastaw anteny
2) Śruby oraz nakładki i nakrętki do zamocowania cybantu(1) do mocowania cybantu(7)
3) Śruby oraz nakładki i nakrętki do zamocowania mocowania cybantu(7) do czaszy anteny(8)
4) Śruby mocujące obejmę promiennika(5) do prętów(6)
5) Obejma promiennika wraz ze śrubą oraz nakrętką umożliwiającą zaciśnięcie
6) Nogi trójnoga za pomocą których zostanie zainstalowany promiennik
7) Mocowanie cybantu do czaszy anteny(8)
8) Czasza anteny PARABOLA XP



2. Sposób umocowania cybantu(1) do mocowania cybantu(7):

Nakładamy cybant na środek mocowania w kształcie odwróconej litery H, podziałką do mocowania.
Przez otwory przekładamy śruby(2) i dokręcamy cybant(1) do mocowania(7).



3. Instalacja mocowania(7) do czaszy anteny(8):

Poprzez dwa otwory w czaszy anteny (z czterech otworów, które są wierzchołkami prostokąta jak 
na rysunku wyżej) przekładamy dwie śruby(3), główką od strony radiatora.



Za ich pomocą przykręcamy mocowanie(7) do czaszy, jak na rysunku poniżej:

Mocowanie cybantu jest teraz zamocowane dwoma śrubami do czaszy anteny.



4. Montowanie nóg trójnoga(6) i obejmy radiatora(5):

Używając śrub(4) mocujemy obejmę(5) do nóg trójnoga(6) jak na rysunku powyżej. (Nogi trójnoga 
są ustawione giętą częścią do czaszy anteny).



Obejmę wraz z nogami trójnoga  mocujemy pozostałymi trzema śrubami(3) do czaszy anteny 
poprzez pozostałe w czaszy otwory jak na zdjęciu powyżej. Śruby te jednocześnie mocują uchwyt 
cybantu do czaszy.





Efekt jaki powinno się uzyskać został przedstawiony na trzech zdjęciach powyżej.

5. Mocowanie radiatora do obejmy(5):

Ostatnim etapem jest zamocowanie radiatora do jego obejmy. Radiator ma kształt walca, który 
pasuje do obejmy. Radiator montujemy naklejką do czaszy, obracając go wg. tej naklejki, tak, by 
uzyskać odpowiednią polaryzację:



Ostatnią czynnością jest przykręcenie obejmy tak, by ściśle obejmowała radiator – za pomocą śruby 
i nakrętki(5). Ustawienie radiatora względem czaszy anteny – odległość soczewkowa wynosi:

Antena PARABOLA XP 900 mm 350 mm
Antena PARABOLA XP 1200 mm 450 mm

6. Ustawianie kąta pochylenia anteny – można łatwo ustawić pochylenie anteny Parabola XP za 



pomocą skali na uchwycie anteny:

Pozycja pozioma:

Pochylenie 
w dół:

Pochylenie
w górę:

Mocne 
pochylenie w dół:


