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1 Важно
Безопасност
Това ръководство съдържа важна 
информация за стайната телевизионна 
антена на Philips. Прочетете ръководството 
внимателно, преди да започнете монтиране 
и настройка на антената.
• Не допускайте върху антената да капе 

или да се разплисква вода. Освен това 
върху нея или близо до нея не трябва 
да се поставят предмети, съдържащи 
вода – например вази.

• За да изключите напълно 
електрическото захранване на антената, 
извадете щепсела на захранващия 
адаптер от мрежовия контакт.

• Ако за изключване на антената се 
ползва щепсела на захранващия адаптер, 
достъпът до него трябва винаги да 
е свободен.

• Върху антената или близо до нея не 
трябва да се оставят източници на 
открит пламък, например запалени свещи.

Рециклиране

Вашето устройство е проектирано 
и произведено от висококачествени 
материали и компоненти, които могат да 
бъдат рециклирани и ползвани повторно.

Ако устройството има етикет 
с изображение на задраскана кофа за 
боклук, то е обхванато от разпоредбите на 
Директива 2002/96/EC.

Никога не изхвърляйте устройството заедно 
с други битови отпадъци. Моля, запознайте 

се с местните наредби за отделно събиране 
на електрически и електронни изделия. 
Правилното изхвърляне и рециклиране на 
вашето излязло от употреба устройство ще 
помогне да се предотвратят потенциално 
негативни последствия за околната среда 
и човешкото здраве.

Когато към устройството е поставен етикет 
с това лого, това означава, че производителят 
е платил дължимата такса в обединената 
национална система за разделно събиране 
и рециклиране на отпадъци.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Всички права са запазени. Възпроизвеждане 
на този документ или части от него 
е забранено без писменото съгласие 
на притежателя на авторските права. 
Търговските марки са собственост на 
Koninklijke Philips Electronics N.V, както и на 
другите притежатели на авторските права.

2 Вашият 
SDV5122P

Поздравления за покупката Ви и добре 
дошли при Филипс!

За да се възползвате напълно от 
техническата поддръжка на Philips, 
регистрирайте вашето устройство на сайта 
www.philips.com/welcome.

Обзор

A
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D

E

1 Захранващ мрежов адаптер 
100–240 V AC 6 V DC 
(включен в комплекта)

2 UHF (УВЧ) антена
3 Гнездо за включване 

на 6 V DC (постоянно 
напрежение)

4 Гнездо за изходния сигнал 
(за включване на телевизор)

5 Подставка за антената

3 Да започваме
За да се гарантира правилната работа на 
антената, преди да започнете, прочетете 
ръководството за потребителя на ползвания 
от вас телевизор. Настройте телевизора 
да приема сигнал от антената (ANTENNA) 
вместо от кабел (CABLE) или сателит 
(SATELLITE).

Настройка
Определете силата на сигнала
Преди настройката изберете най-доброто 
местоположение на антената за оптимално 
добро приемане на сигнала. Важно 
е пространството между предавателя 
и антената да е чисто, без странични 
предмети между тях. За най-добро 
приемане завъртете антената така, че 
лицето й да сочи към предавателя.

Забележка

• Поставете антената близо до прозорец, 
така че лицето й да „гледа“ право към 
предавателя.

Забележка

• За да се избегнат смущения в картината 
от интерференция, близо до антената 
не трябва да има предмети с метални 
повърхности.

Свържете антената 
с телевизора
1 Свържете коаксиалния кабел към:

• гнездото за изходния сигнал на 
антената

• гнездото за входния сигнал на 
телевизора (ANT)
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2 Включете постояннотоковия 
съединител на мрежовия захранващ 
адаптер към съответното гнездо на 
антената и след това включете щепсела 
на адаптера към мрежов контакт 
(100–240V AC).

Забележка

• Антената трябва да е стъпила върху 
водоравна плоска повърхност.

4 Настройка на 
SDV5122P

За приемане на сигнал 
в диапазон УВЧ (UHF)
1 Настройте телевизора на желания 

канал / станция.

2 Поставете УВЧ-антената хоризонтално 
или вертикално върху подставката.

Забележка

• За да разберете на какво разстояние 
от вас се намират местните 
телевизионни предаватели, посетете 
сайта www.antennaweb.org за повече 
информация.

 Настройка на цифров тунер 
с тази антена
Можете да настроите наличните канали 
с помощта на цифров телевизионен 
тунер. Този автоматичен процес е част 
от настройката на тунера. Уверете се, че 
антената е правилно настроена, за да може 
тунерът да приема наличните канали.

Има два начина за свързване на антената 
към телевизора:
• Включете антената към цифров тунер. 

Ако сигналът е достатъчно силен, 
наличните канали ще се запомнят 
автоматично в тунера.

• Включете антената пряко към 
телевизора. Настройте аналоговите 
канали и намерете оптималното 
местоположение и ориентация на 
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антената. След това свържете отново 
антената към цифровия тунер. Преди 
да започнете да настройвате каналите 
с тунера, се убедете, че сигналът 
е достатъчно силен.

5 Често задавани 
въпроси

Може ли тази антена да приема аналогов 
телевизионен сигнал?
Да, тази антена може да приема аналогови 
телевизионни програми в честотния 
диапазон УВЧ (UHF).

Може ли тази антена да приема цифров 
телевизионен сигнал или да приема ATSC 
програми?
Да, тази антена е конструирана да приема 
ATSC и HDTV програми в честотния 
диапазон УВЧ (UHF).

Може ли антената да бъде захранвана 
с източник на постоянно напрежение 
в лодка, автомобил или каравана?
Да, антената има на задната си страна 
гнездо за включване на външен източник на 
постоянно напрежение. Включете кабела/
адаптера в гнездото за захранване на 
антената и след това – към захранващия 
източник.

Къде трябва да поставя антената, за да 
приема телевизионния сигнал възможно 
най-добре?
Изберете водоравно и плоско място близо 
до прозорец, така че челната й страна да 
„гледа“ в посока на предавателя.

Забележка

• За най-добро приемане и да се избегнат 
смущения от интерференция, близо до 
антената не трябва да има предмети 
с метални повърхности.

Как да разбера колко трябва да се усили 
приеманият сигнал, за да получа ясна 
картина?
Включете усилвателя. Поставете регулатора 
на усилвателя в положение „максимум“ 
и след това започнете да намалявате 
усилването, докато получите желаната ясна 
картина. В някои случаи може да е по-добре 
да изключите усилвателя, за да получите по-
ясна картина.

Може ли да настроя антената с помощта на 
цифров тунер?
Да, тази антена може да бъде настроена 
с цифров тунер. (вижте „Настройване на 
цифров тунер с тази антена“ на стр. 6)

6 Гаранция 
и сервизно 
обслужване

Информация за гаранцията може 
да бъде намерена и на сайта: 
www.philips.com/welcome

За техническа поддръжка ни изпратете 
електронно писмо (email), като 
посочите номера на модела на продукта 
и опишете детайлно проблема, на адрес: 
accessorysupport@philips.com

7 Тълковен 
речник

А
Антена
Устройство под формата на пръчка или 
проводник, което приема или излъчва 
радиочестотен сигнал.
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Ж
Женски съединител (гнездо)
Женският тип съединител е запоен към 
проводник, кабел или платка и притежава 
едно или няколко гнезда, в които се 
вмъкват щифтовете на противоположния 
(мъжки) тип съединител, за да се осъществи 
надеждно физическо и електрическо 
свързване.

К
Коаксиален кабел
Единичен меден проводник, обвит 
концентрично с изолационен слой, който 
на свой ред е облечен концентрично 
в медна оплетка („екран“). Накрая 
е поставена външна изолационна обвивка. 
Това е несиметрична предавателна линия 
с постоянен импеданс. В аудиотехниката 
този тип кабели, завършващи с RCA 
съединители, се ползва обикновено за 
предаване на слаби аналогови сигнали.

М
Мъжки съединител
Мъжкият тип съединител е запоен към 
проводник, кабел или платка и притежава 
един или няколко щифта, които се вмъкват 
в гнездата на противоположния (женски) 
тип съединител, за да се осъществи 
надеждно физическо и електрическо 
свързване.

У
Усилвател
Устройство с единствено усилвателно 
стъпало или с голяма многостъпална 
интегрална схема за усилване на слаби 
сигнали.

F
FM (Frequency Modulation) (Честотна 
модулация)
В радиоразпръскването: метод за модулация, 
при който честотата на носещия сигнал 
се модулира (променя) от честотата на 
полезния (модулиращ) сигнал.

H
HDTV (High-Defi nition Television) 
(Телевизия с висока разделителна 
способност)
Това е система за цифрова ефирна 
телевизия с по-висока разделителна 
способност от традиционните телевизионни 
системи (означавани като SDTV – телевизии 
със стандартна разделителна способност). 
HDTV е цифрова ефирна телевизия. По-
ранните телевизионни системи ползваха 
аналогов ефирен сигнал, но днес се ползват 
цифрови телевизионни сигнали (DTV), 
които ползват по-малка честотна лента 
благодарение цифровото компресиране на 
видеосигнала.

U
UHF (Ultra high frequency) (Ултра висока 
честота)
При радио- или телевизионно разпръскване: 
това е честотният диапазон на 
електромагнитните вълни между 300 MHz 
(мегахерца) и 3 GHz (гигахерца) (3000 MHz).
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