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Manual de instrusões

Antes de começar a utilizar a antena, leia estas instruções cuidadosamente. 
Sempre aconselhamos que toda instalação deve ser efetuada por um profissional 
capacitado, a fim de evitar possíveis danos ao equipamento e ao seu veículo. A 
SVART não se responsabiliza por danos ao produto ou ao veículo ocasionados 
por instalação incorreta.

A T E N Ç Ã O

Não corte ou faça emendas no fio da antena;

O manuseio deve ser com muita cautela; sua antena é frágil;

Utilize a fita dupla face contida no item;

Ao conectar a antena no rádio, certifique-se que o conector foi totalmente inserido no 
aparelho;

Faça a instalação de forma correta no fio da antena, certifique-se que ela está bem 
conectada;

A condição do rádio pode potencializar ou prejudicar a qualidade da antena, utilize 
rádios com qualidade para que o conjunto esteja corretamente sincronizado e você 
possa aproveitar ao máximo o seu dispositivo;

Instalar a antena no vidro acima do retrovisor interno;

Cuidado ao manusear o produto. Não o descaracterize.

Em alguns ambientes como estacionamento no subsolo, ambientes com muitos 
prédios, ambientes isolados ou com muitas árvores, pode ocorrer sombra de sinais e 
o sinal do seu rádio pode ser prejudicado. Isso se dá pela não expansão das 
emissoras de rádio nos seus sinais. Em todo ambiente que estiver com sinal a 
antena vai captar na sua melhor forma!

A INSTALAÇÃO DEVE SER EFETUADA POR UM PROFISSIONAL CAPACITADO.



Características do produto

Frequência: 85-112Mhz    

Voltagem: 12V DC 

Range, Volts: 10.8 ~ 14.8V DC

Amperagem: 5~80mA 

Tamanho do cabo: 3,2M 

Ganho: 25 ± 3dB 

Temperatura de funcionamento: -20°C~80°C 

ESPECIFICAÇÕES

Fibra de vidro, silicone, cobre e aço.

COMPOSIÇÃO

01 Antena automotiva para rádio

CONTEÚDO

01 adesivo dupla face



Instalação

Limpe o vidro do pára-brisa e, em seguida, remova a 
película de proteção da antena eletrônica;
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Instale o ponto central da antena no vidro, faça-o 
conectar firmemente e fixe bem.
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Para alimentar a antena, ligue o fio preto no REM do 
Rádio/CD-Player. Caso não exista o fio REM, ligar o 
fio preto no 12V (pós - chave do veículo).

A outra extremidade deverá ir diretamente no fio 
negativo do veículo. Não aconselhamos a instalação 
na carcaça.
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