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INSTALLATIEHANDLEIDING DIPOOLANTENNE
Deze hoogwaardige Panorama VCD-S1-5F dipool antenne is gemaakt van 
duurzame materialen en wordt door hulpdiensten wereldwijd toegepast voor 
montage in bumpers van onopvallende surveillance voertuigen. Het spreekt voor 
zich dat deze antenne ook in combinatie met Target Blu Eye op de meest discrete 
wijze garant staat voor uitstekende prestaties.
Neem bij de montage van deze antenne de onderstaande punten in acht:

1. KIES DE LOCATIE: VOOR- OF ACHTERBUMPER.
Op de onderstaande foto’s wordt aan de buitenzijde van de auto getoond hoe 
de antenne achter respectievelijk de voor- of achterbumper gemonteerd dient 
te worden. 
Hoewel deze antenne altijd alle hulpdienstsignalen rondom het voertuig 
detecteert, wordt bij montage in de voorbumper de beste ontvangst naar de 
voorzijde van het voertuig gerealiseerd. 
Bij montage in de achterbumper wordt de beste ontvangst naar de achterzijde 
van het voertuig gerealiseerd.
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2. MONTEER DE ANTENNE ALTIJD VERTIKAAL EN MET DE RODE RADIAAL OMHOOG 
GERICHT.

3. MONTEER DE ANTENNE NOOIT OP METALEN CHASSISDELEN.
Probeer met tenminste 5 cm van metalen delen en kabelbomen verwijderd 
te blijven met de beide radialen. Indien dit voor een optimale montage beter 
uitkomt mogen beide radialen licht gebogen worden maar nooit meer dan ca. 
20 graden.

4. BEVESTIG DE ANTENNE TIJDELIJK OP DE GEWENSTE LOCATIE EN TEST DE 
PRESTATIES VAN DE ANTENNE OP DEZE LOCATIE MET INSTALLER MODE. 
Installer Mode is een onmisbare hulp bij de installatie van Blu Eye en is af 
fabriek op het systeem geïnstalleerd. Heeft u een Blu Eye waarop nog geen 
Installer Mode is geïnstalleerd, neem dan contact op met uw leverancier. 
Aan de hand van het serienummer van uw Blu Eye krijgt u in dat geval via 
e-mail de Installer Mode software toegestuurd. Raadpleeg voor de werking 
van Installer Mode de Blu Eye handleiding in het download center op  
www.blu-eye.eu.

5. DEFINITIEVE BEVESTIGING VAN DE ANTENNE. 
Indien Installer Mode uitwijst dat de gekozen locatie de juiste is, bevestig de 
antenne dan definitief. Gebruik hiervoor een 2-componentenkit of thermische 
lijm en zorg dat de ondergrond droog en schoon is. Bevestig de antenne 
tenminste op de gemarkeerde punten zoals met cirkels aangegeven op de 
tekening op pagina 4 om te voorkomen dat de radialen kunnen bewegen 
ten opzichte van de ondergrond. Deze beweging zou onder bepaalde 
omstandigheden namelijk kunnen leiden tot ongewenste meldingen van Blu 
Eye.   

Aangezien deze antenne is voorzien van een zogenaamde FME aansluiting is 
een adapter van FME naar SMA male (de aansluiting op de Blu Eye ontvanger) 
meegeleverd. 
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