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21 Informaţii 
importante  

Informaţii privind siguranţa 
Acest manual conţine informaţii importante 
despre antena de interior Philips. Citiţi cu 
atenţie acest manual de utilizare înainte de 
instalare şi setare. 

Reciclarea 

Acest aparat este fabricat din materiale şi 
componente de înaltă calitate care pot fi 
reciclate şi reutilizate. 
Cînd acest simbol este ataşat unui produs, 
înseamnă că produsul respectiv corespunde 
cerinţelor Directivei Europene 2002/96/EC. 

Nu aruncaţi acest aparat cu deşeurile mena-
jere. Vă rugăm să vă informaţi despre legile 
locale privind colectarea separată a produ-
selor electrice şi electronice. Debarsarea co-
rectă va duce la prevenirea consecinţelor po-
tenţial negative asupra mediului înconjurător 
dar şi asupra sănătăţii umane. 

Cînd acest logo este ataşat unui produs, înseamnă 
că o contribuţie financială a fost făcuta sistemului 
naţional de recuperare şi reciclare. 
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. Toate 
drepturile rezervate. Reproducerea în întreg sau a 
anumitor părţi este interzisă fără consinţămîntul în 
scris al proprietarului de drept. Mărcile aparţin de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. şi de 
proprietarii respectivi. 

SDV6120 

Felicitări pentru achiziţia făcută şi bun venit la 
Philips! 
Pentru a beneficia de intreg suportul pe care 
Philips îl oferă, înregistraţi-vă produsul pe 
www.philips.com/welcome. 

Prezentare 
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Antena VHF 
Antena UHF 
Indicator de alimentare 
Buton de alimentare/Rotiţă 
pentru semnal 
Mufă de 12V pentru alimentare
Cablu coaxial (pentru conectare 
la televizor) 
Adaptor de alimentare 230 – 
240V (furnizat) 

Pregătiri 

Pentru a vă asigura că antena funcţionează 
corespunzător, citiţi manualul de utilizare al 
televizorului înainte de a începe. Setaţi tele- 
vizorul astfel încît acesta recepţionează sem-
nalul de la ANTENNA în locul CABLE sau 
SATELLITE. 

Instalare 

Determinarea puterii semnalului 
Înainte de instalare, trebuie sa determinaţi 
cea mai bună locaţie pentru recepţie optimă. 
Este important ca antena să aibă o cale  
neobstrucţionată către transmiţător. Pentru 
rezultate optime, asiguraţi-vă că antena este 
cu faţa spre locaţia transmiţătorului. 

Notă 

Notă 

Alegeţi o locaţie lîngă o fereastră pentru a oferi 
antenei o cale clară către transmiţător. 

Plasaţi antena departe de suprafeţe de metal 
pentru a evita apariţia interferenţelor 

Conectarea la televizor 

Conectaţi un capăt din cablul coaxial la 
ieşirea semnalului din antenă. 
Conectaţi celălalt capăt la intrarea din 
receptorul televizorului. 
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Conectaţi cablul de alimentare la antenă şi 
la priza de alimentare de 230-240V. 

Setarea 

Pentru recepţie VHF/FM 

Extindeţi dipoli telescopici la lungimea maximă 
posibilă. 

Pentru a obţine un semnal mai bun de la 
amplificator, întoarceţi rotiţa pentru semnal 
pînă ce ajungeţi la poziţia maximă. 

Porniţi televizorul sau radioul FM şi selectaţi 
canalul/postul dorit. Mutaţi dipoli în direcţii 
diferite, sus sau jos pînă ce obţineţi recepţia 
dorită. 
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Notă 

Notă 

Este posibil să întoarceţi în jos rotiţa pentru 
semnal pentru a obţine recepţie bună. 

Pentru recepţie UHF 

Treceţi televizorul pe canalul/postul dorit. 

Pentru a mări semnalul de la amplificator, 
întoarceţi rotiţa pentru semnal pînă ce 
ajungeţi la poziţia maximă. 

Înclinaţi sau întoarceţi antena UHF către 
transmiţător pînă ce recepţia este obţinută. 

Este posibil să întoarceţi în jos rotiţa pentru 
semnal pentru a obţine recepţie bună. 

Setarea unui tuner digital cu 
aceasta antenă  

Puteţi instala canalele disponibile cu tuner-ul 
digital TV. Acest proces automat face parte 
din setarea tuner-ului. 
Asiguraţi-vă că antena este setată corespun-
zător înainte ca tuner-ul să recepţioneze ca-
nalele disponibile. 

Există două moduri în care puteţi conecta 
antena la televizor: 

Conectaţi antena la un tuner digital. 
Dacă semnalul este destul de puternic, 
canalele vor fi salvate automat în tuner. 
Conectaţi antena direct la televizor. 
Căutaţi canalele analog şi găsiţi cea 
mai bună locaţie pentru antena. Apoi 
re-conectaţi antena la acest tuner di-
gital. Asiguraţi-vă că semnalul este 
destul de puternic înainte de a instala 
canalele cu tuner-ul. 
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Notă 

Răspunsuri la între-
bări frecvente 

Poate aceasta antenă să funcţioneze cu 
transmisiile analog? 
Da, această antenă poate recepţiona transmisii 
analog de la televizor pe banda UHF şi pe VHF. 

Poate această antenă să recepţioneze semnal 
digital sau să funcţioneze cu transmisiile HD-
DVB? 
Da, această antenă poate recepţiona transmisii 
DVB şi HDTV de pe banda UHF şi VHF. 

Poate antena să fie alimentată prin cablul de 
alimentare în barcă sau în RV? 
Da, există o mufă de alimentare localizată în 
spatele antenei. Conectaţi cablul/adaptorul de 
alimentare la antena şi la priza de alimentare. 

Unde ar trebui să poziţionez antena pentru a 
obţine cea mai bună recepţie posibilă? 
Alegeţi o locaţie lîngă o fereastră, pentru a 
permite antenei o cale clară către transmiţător. 

Plasaţi antena departe de suprafeţe de metal 
pentru a evita apariţia interferenţelor 

De unde imi dau seama de cît semnal 
(amplificaţie) este nevoie pentru a recep-
ţiona o imagine clară? 
După ce aţi extins dipoli VHF la lungimea 
maximă, porniţi amplificatorul. Întoarceţi rotiţa 
pentru semnal pînă ce ajungeţi la poziţia maximă 
apoi întoarceţi rotiţa spre poziţia minimă cît este 
nevoie. În anumite cazuri, trebuie să întoarceţi 
rotiţa spre poziţia minimă pentru a obţine o 
imagine clară. 

Pot să setez această antenă cu un tuner digital? 
Da, antena poate fi setată cu un tuner digital. 

Garanţie şi 
service 

Veţi găsi informaţii despre garanţie pe 
www.philips.com/welcome. 
Pentru suport tehnic, trimiteţi un email cu 
numărul modelului, seria şi descrierea problemei 
pe: accesorysupport@philips.com 
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Glosar 

Amplificator 
Un dispozitiv, la scară mică sau la un circuit la 
scară mare care amplifică semnalele. 

Antena 
Un dispozitiv, precum o tijă sau un fir, care 
recepţionează semnale pe frecvenţa radio sau 
care radiază un semnal RF transmis. 

Coaxial 
Un conductor din cupru, acoperit cu un strat de 
izolaţie, un strat de cupru şi într-un final, un alt 
strat de izolaţie. O linie de transport nebalansată 
cu impedanţă constantă. În audio, acest tip este 
folosit pentru nivele joase, semnale care se 
termină în conectorii RCA. 

DVB (Digital Video Bradcasting) 
DVB reprezintă un set de standard internaţional 
acceptate pentru televiziunea digitală. 

În transmisiile radio: o metodă de modulaţie în 
care frecvenţa voltajului transportat variază cu 
frecvenţa voltajului de modulaţie. 

FM (Frequency Modulation) 

HDTV (High-Definition Television) 
Un sistem TV de transmisie digitală cu o rezoluţie 
mai mare decît sistemele TV tradiţionale (definiţie 
standard sau SDTV). HDTV este transmis digital; 
cele mai noi implementări foloseau transmisia 
analog, dar astăzi semnalele digitale sunt folosite 
(DTV), astfel se foloseşte mai puţina bandă 
datorită compresiei video digitale. 

UHF (Ultra high frequency) 
În transmisia radio sau TV: este raza frecvenţei a 
undelor electromagnetice care se află între 300 
MHz şi 3 GHz (3000 MHz). 

VHF (Very high frequency) 
În transmisia radio sau TV: este raza frecvenţei a 
undelor electromagnetice care se află între 30 
MHz şi 300 MHz. 
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