- Imagens fantasmas podem ser eliminadas redirecionando a antena;
- Procure afastar o máximo possível a antena de obstáculos como: Árvores, Caixa d'água,
outras antenas, etc.;
- Geralmente os melhores resultados são obtidos quando apontamos a frente da antena
para as torres de transmissão de TV;
- Se em sua localidade existe um canal mais fraco que os demais canais, direcione a antena
de modo a obter o melhor sinal neste canal. Usando esta prática é possível obter uma boa
qualidade de imagem neste canal sem grande perda de sinal nos canais mais fortes;
- Utilize sempre cabo coaxial de boa qualidade, pois de nada adianta uma excelente antena
se o cabo coaxial não é capaz de transferir o sinal para o televisor.
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Recomendações
Aterramento de antena - Quando uma antena externa estiver conectada ao produto,
certiﬁque-se de que o sistema da antena está aterrado para oferecer proteção contra surtos
elétricos e acúmulo de cargas estáticas. ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), possui uma norma que rege o campo de
Proteção de estruturas contra descarga atmosféricas. Essa norma é a NBR5419, que ﬁxa
as condições exigíveis ao projeto, instalação e manutenção de sistemas de proteção contra
descargas atmosféricas (SPDA) de estruturas comuns, utilizadas para ﬁns comerciais,
industriais, agrícolas, administrativos ou residenciais), bem como de pessoas e instalações
no seu aspecto físico dentro do volume protegido.
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Descargas atmosféricas - Para obter uma maior proteção do durante uma tempestade
com raios ou quando ele ﬁcar inativo e sem uso por longos períodos, desconecte a antena
externa. Isto evitará danos causados por descargas atmosféricas.
Linhas de energia - Um sistema de antena externa não deve se situar perto de linhas de
energia elétrica.

0dB = 14dBi
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