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Upozornění na chybnou instalaci antény u vysílačů 

Spektrum DX10t 

U malého počtu vysílačů DX10t došlo během výroby k chybné instalaci antény. Anténa je 

tvořena koaxiálním kabelem zbaveného na svém konci stínění. Chybějící fixační plastová 

trubička může způsobit deformaci konce koaxiálního kabelu, a tím změnu vyřazovací 

charakteristiky antény nebo její vstupní impedance. Důsledkem tohoto opomenutí může být 

zmenšený dosah vysílače. 

Tento bulletin byl vydán proto, aby si majitelé RC souprav DX10t mohli sami zkontrolovat 

anténu a případnou závadu také sami opravit. V případě potřeby bude proveden zdarma servis 

ve společnosti Astra, spol. s r. o.  

Výše zmíněný problém se může týkat pouze určitých výrobních sérií. Číslo výrobní série je 

uvedeno na horních dvířkách vysílače – viz obr. 1. Čísla výrobních série, u kterých se tato 

závada může, vyskytnou, mají tento tvar: xx202B, xx203B, xx204B, xx205B, xx206B, 

xx207B, xx208B, xx209B, xx210B, xx211B, xx212B, xx301B, xx302B (písmeno x označuje 

libovolný znak). 

 

 

Obr 1: Umístění výrobního čísla vysílače na horních dvířkách 

Oprava spočívá v nasunutí plastové trubičky na konec antény tak, jak je zřejmé z obr. 4. 

Délka plastové trubičky je 31 mm. Při práci dbejte na to, aby nedošlo k vytržení antény z VF 

modulu vysílače nebo k poškození konce antény. Postup je patrný z obr. 2 až obr. 5. 

Plastová trubička má objednací číslo SPM6824 (Spektrum - sada výstupu antény přes trup). 

Použití jiné než doporučené trubičky může zmenšit dosah vysílače. Postup pro opravu 

koncové části antény je uveden na níže uvedených obrázcích. 
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Obr. 2: Demontáž plastového krytu antény 

 

 
Obr. 3: Chybějící plastová trubička 

 
Obr. 4: Nasunutí plastové trubičky na anténu 

 

 
Obr. 5: Montáž plastového krytu antény 

 

 

V případě, že se Vás výše uvedený problém týká, kontaktujte prosím Vašeho obchodníka, 

nebo technickou podporu firmy ASTRA, spol. s r.o. na e-mailové adrese info@astramodel.cz, 

nebo telefonicky na čísle +420 572 647 300. 

Tímto se omlouváme za tuto nepříjemnost. Vaše bezpečnost a radost z koníčku jsou naší 

hlavní prioritou. Horizon Hobby, Inc. a distributor ASTRA, spol. s r. o. se zříká veškeré 

záruky, odpovědnosti za škody a případných nároků spotřebitele uplatněné po zveřejnění 

tohoto servisního bulletinu. 
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