
 

 

OGÓLNE INFORMACJE O WZMACNIACZACH GSM 
 
 

 
 
Nasze wzmacniacze GSM repeater zaprojektowano w 

celu wzmocnienia sygnału GSM wewnątrz budynków.    
Urządzenie pomoże Ci w bezpieczny sposób 

wzmocnić sygnał dostępny na zewnątrz budynku i 
przekazać go do jego wnętrza. Jako jedne z nielicznych 
urządzeń w Polsce posiadają DEKLARACJE ZGODNOŚCI. 
 

 
 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT WZMACNIACZY GSM?  
MASZ PYTANIA? TUTAJ ZNAJZIESZ ODPOWIEDŹ 

WEJDZ NA www.new-electric.pl 
 

A NASTĘPNIE KLIKNIJ NA PONIŻSZE BANERY 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY MONTERÓW/SKLEPY Z ELEKTRONIKĄ 

 

 
Nie ma poprawy po włączeniu wzmacniacza! 
W przypadku PLAY wymagane jest ustawienie w telefonie bezpłatnego roumingu  do sieci 
PLUS, Orange, T-Mobile. We wszystkich telefonach należy ustawić w ustawieniach telefonu: 
tryb sieci tylko GSM ( dla wzmacniacza GSM) , manualne wybieranie sieci. 
 
Zestaw jest za słaby lub mam  zestaw z anteną Omni ( dookólną) 
Zapytaj nas o możliwość korzystnej zamiany zestawu słabszego na mocniejszy. Zestawy z 
anteną Omni pokrywają 2-3 x mniejszą powierzchnię niż zestawy z antenami ATK czy 
Tsunami. 
 
Jak zarobić wtyk N na kablu?  
Odpowiedź można znaleźć w www.google.pl lub www.youtube.com wpisując frazę: „jak 
zarobić wtyk N”. Po zarobieniu wtyków koniecznie sprawdź kabel miernikiem. 
 
Co jeśli potrzebuję deklarację zgodności? 
Informacje na temat deklaracji zgodności uzyskają Państwo na stronie www.new-electric.pl 

http://www.new-electric.pl/
http://www.google.pl/
http://www.youtube.com/
http://new-electric.pl/content/14-certyfikaty
http://new-electric.pl/content/15-misja-firmy
http://new-electric.pl/content/11-dlaczego-wzmacniacze-gsm


 

 

 
Co należy zrobić podczas burzy? 
W pierwszej kolejności należy wyłączyć zasilacz z sieci a następnie odłączyć kabel po stronie 
Outdoor/Antena zewnętrzna. 
 
Czy istnieje możliwość sprowadzenia nietypowego wzmacniacza? 
TAK! Na dzień dzisiejszy w ofercie mamy wzmacniacze UTMS, a także wzmacniacze 2-3 
zakresowe (GSM+DCS+UTMS)  o powierzchni pokrycia do 2000 m2. Jesteśmy wstanie 
zaoferować Państwu wzmacniacze do fabryk o mocy do 20 000 m2. 
 
Na jaki okres jest gwarancja? 
Gwarancji na podstawie paragonu udzielamy na 12 miesięcy. Gwarancja nie uwzględnia 
uszkodzenia wzmacniacza na wskutek nieprawidłowego użytkowania takie jak używanie 
wzmacniacza podczas burzy. Jeśli urządzenie po okresie gwarancyjnym ulegnie uszkodzeniu 
to zadzwoń do nas a my zaproponujemy korzystne rozwiązanie. 
 
Ile wynosi koszt naprawy pogwarancyjnej? 
Skontaktuj się z nami jeśli po upływie gwarancji. Czas naprawy wynosi do 14 dni. 
Prowadzimy także serwis innych urządzeń. 
 
Co jeśli urządzenie, które zakupiłem nie spełnia moich oczekiwań? 
Skontaktuj się z nami! Czasami Klient wybiera sprzęt, który nie spełni swojej roli np. w 
przypadku chęci wzmocnienia sygnału w domu zlokalizowanym w gęsto zalesionym 
obszarze, mieszkaniu w bloku na niższych piętrach, na obiekcie zbyt dużym dla danego 
wzmacniacza itp. Dane kontaktowe są na końcu instrukcji. 
 
Sygnał w telefonie zanika lub skacze po podłączeniu urządzenia. 
W większości przypadków wynika to ze zbyt małych odległości anteny zewnętrznej od 
reszty instalacji lub ze zbyt dużej mocy urządzenia. 
 
Na czym polega strojenie anteny GSM w przypadku naszego zestawu GSM z anteną yagi/ 
panelową/ tsunami? 
Jest to zespół czynności polegający na dokładnym ustawieniu anteny zewnętrznej  poprzez 
bardzo powolne przesuwanie końca anteny poziomo po okręgu oraz sprawdzanie poziomu 
sygnału na telefonach zlokalizowanych kilka metrów od anteny wewnętrznej.  
 
Co mam zrobić jeśli urządzenie nie działa poprawnie? 
W pierwszym etapie proszę napisać mail lub zadzwonić na numery podane poniżej aby 
uzyskać adres do serwisu. Paczka ze wzmacniaczem musi zawierać opis usterki, dane do 
wysyłki sprawnego wzmacniacza oraz numer kontaktowy. Paczka musi zostać wysłana na 
adres podany przez sprzedającego. 

 



 

 

UWAGA! ZANIM PRZYSTĄPISZ DO MONTAŻU PRZECZYTAJ DOKŁADNIE INSTRUKCJE 
OBSŁUGI. FIRMA NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWĄ EKSPLOATACJE. 

ZANIM PODŁĄCZYSZ ZASILANIE – PODŁĄCZ PRAWIŁOWO ANTENY Z 
OBU STRON ORAZ ZACHOWAJ ODLEGŁOŚCI MIĘDZY ANTENAMI! 

 
1. Zestaw dostarczony przez kuriera musi przebywać w ciepłym obiekcie przez  około 10 

godzin przed podłączeniem. 
2. UWAGA! Zasilacz powinien być włączony do gniazdka bezpośrednio umieszczonego 

w ścianie – nie wolno używać gniazdek na rozgałęźniku. 
3. Antena zewnętrzna yagi/panelowa/tsunami powinna być umieszczona możliwie 

najwyżej najlepiej 2 metry ponad dachem. Kierunek ustawienia anteny zewnętrznej  
– wpisz lokalizacje http://beta.btsearch.pl.  

4. Kabel od anteny zewnętrznej Yagi/panelowej podłączamy do wzmacniacza (wejście 
Antena zewnętrzna/Outdoor) – bat lub kabel od anteny wewnętrznej przykręcamy 
do Antena wew. ( Indoor). Następnie możemy podłączyć zasilanie. 

5. Odległość między anteną zewnętrzną a urządzeniem powinna być maksymalnie duża, 
Proponujemy wykorzystać od 10 do 15 m kabla H155 wraz z wtykami N męskimi, w 
innym przypadku należy użyć kabel o wiele lepszych właściwościach np. H1000 

6. Wzmacniacz powinien być umieszczony najlepiej 5-10 m niżej. W przypadku 
zestawów z antena typu bat powinien być umieszczony na parterze – można go 
przykręcić do ściany bocznej na wysokości około 2 metrów.  

7. Pod antena zewnętrzną, pod dachem powinno się użyć około 1m2 folii aluminiowej 
spożywczej aby zredukować zakłócenia.  

8. Aby dostroić antenę zewnętrzną należy: 2 telefony z trybem tylko GSM w różnych 
sieciach z  manualnymi ustawieniami  sieci umieścić 4-5 od anteny wewnętrznej – 
jedna osoba kieruje antenę w jednym kierunku o 10 stopni po czym  przez minutę 
czeka na odpowiedź 2 osoby o poziomie sygnału. Czynność powtarzamy aż do 
otrzymania full zasięgu.  Warto skorzystać z aplikacji OpenSignal dla Androida. 

9. Aby użyć 2,3,4 anten wewnętrznych musimy zamontować splitter (rozdzielacz) 
używając minimum 1 metr kabla między wzmacniaczem a splitterem. 

10. Antena wew. grzybek powinna być umieszczona min 2 metry od podłogi – najlepiej 
na 1 poziomie – sygnał powinien być na parterze i 1 poziomie. 

11. Nad anteną typu grzybek dobrze jest użyć folię aluminiową o powierzchni około 1 m2 
ale nie jest to wymagane 

12. W przypadku problemów z wykonywaniem połączeń mimo maksymalnego poziomu 
sygnału proszę zredukować moc urządzenia oraz oddalić antenę zewnętrzną od 
anteny wewnętrznej i urządzenia  

13. Moc redukujemy za pomocą przełączników 1-5 
14. Przełączniki 1-5 po obu stronach muszą być w takiej samej pozycji. Wyłączamy 

je(opuszczamy na dół), gdy urządzenie jest odcięte od zasilania. 
15.  Wyłączenie 1 oznacza obniżenie mocy o 1 dBi, 2 to 2 dBi, 3 to 4 dBi, 4 to 8 dBi, 5 to 

16 dBi – obniżenie mocy jest KONIECZNE  w przypadku mniejszych odległości niż 8 m 
– informacje dodatkowe są na www.new-electric.pl – prawa baner „dlaczego nasze” 

http://beta.btsearch.pl/
http://www.new-electric.pl/


 

 

16.  Więcej informacji znajdą  państwo na stronie www.new-electric.pl  
17. W większości przypadków proponujemy ustawienie tak mocy aby widoczne było 

wzmocnienie o 2-3 kreski w 50% mieszkania/domu o powierzchni od 50 do 300 m2- 
full w całym domu nie jest pożądane 

18. Przynajmniej jedna dioda niebieska powinna się świecić. 
19. W przypadku problemów, pytań, reklamacji zadzwoń: 508 964 552 lub napisz: 

newwelectric@gmail.com 
20. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.new-electric.pl 

 
 

UWAGI DOTYCZĄCE EKSPOLATACJI ORAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁEDY W SKRÓCIE:  
 

1. Antena zewnętrzna typu Yagi/panelowa/Tsunami powinna być możliwie najwyżej  
2. Zachować odległości miedzy antena zewnętrzna a resztą instalacji (repeatera oraz 

anten wewnętrznych) 
3. Unikaj używania urządzenie rpodczas burzy odkręcając przy odciętym zasilaniu kabel 

od anteny zewnętrznej 
4. Nie przestawiać urządzenia podczas włączonego zasilania 
5. Nie odłączać/podłączać kabli z wtykami N podczas pracy urządzenia pod napięciem 
6. Redukować/wzmacniać moc urządzenia można tylko podczas odciętego zasilania  
7. Zworki z obu stron muszą być ustawione tak samo 
8. Wykorzystaj zawsze minimum mocy  

 
 

 
     POMOC TECHNICZNA, INFORMACJE,    

                WSPÓŁPRACA HANDLOWA, REKLAMACJE: 
                TELEFON: 508 964 552 
                EMAIL: biuro@new-electric.pl 
                GG: 2685390 
                ALLEGRO: nasz nick new-electric 
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                                  ATRAKCYJNYMI CENAMI : www.new.electric.pl 
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