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•	 A	szivárgás	ellen	megfelelő	szigetelés	
szükséges a szerelés helyén.

•	 Az antenna szerelését ne végezze nedves 
vagy szeles napon.

•	 Az összeszerelt részek leesésének 
veszélye esetén azonnal lépjen el alóluk. 
Ne feledje, hogy az antenna, az árboc, 
a	kábel	és	a	fém	feszítőhuzal	mind	
kiválóan vezeti az elektromos áramot. 
Ha bármely fent felsorolt alkotórész a 
legkisebb mértékben is érintkezésbe kerül 
a	tápvezetékkel,	az	áramütést,	sőt	halált	
okozhat.

•	 Ha az antennarendszer bármelyik része 
érintkezésbe kerül a tápvezetékkel, ne 
érintse meg és ne próbálja saját maga 
eltávolítani. Forduljon a helyi elektromos 
művekhez.	Szakembereik	biztonságosan	
el fogják távolítani.

•	 A tápvezetékek okozta baleset esetén 
hívja	azonnal	a	mentőket.

Újrafelhasználás

 
Ez	a	termék	kiváló	minőségű	anyagok	és	
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek 
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.

A terméken található áthúzott kerekes kuka 
szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 
2002/96/EK európai irányelvnek.

 
Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. 
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus 
készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi 
törvényekről.	A	feleslegessé	vált	készülék	helyes	
kiselejtezésével	segít	megelőzni	a	környezet	és	
az emberi egészség károsodását.

1 Fontos!

Biztonság
Ez a kézikönyv fontos információkat tartalmaz a 
Philips beltéri és kültéri televízióantennához. Az 
üzembe	helyezés	és	a	beállítás	előtt	olvassa	el	
figyelmesen.

Beltéri használat esetén
•	 A	terméket	óvja	a	rácsepegő	vagy	

ráfröccsenő	folyadéktól,	illetve	ne	
helyezzen rá folyadékot tartalmazó 
edényt, például vázát.

•	 A tápellátás akkor van teljesen 
lecsatlakoztatva, ha a termék hálózati 
csatlakozódugója ki van húzva a fali 
aljzatból.

•	 Ha a hálózati csatlakozódugó használatos 
megszakítóeszközként, akkor mindig 
működőképesnek	kell	lennie.

•	 Ne	helyezzen	nyílt	lánggal	égő	tárgyat,	pl.	
égő	gyertyát	a	termékre.

Kültéri használat esetén
•	 Ha	első	alkalommal	szerel	fel	antennát,	

akkor önmaga és mások védelme 
érdekében forduljon szakemberhez.

•	 A	lehető	legtöbb	műveletet	a	talajon	
végezze.

•	 Gondosan válassza ki a szerelés helyét. 
Ne feledje, hogy az elektromos vezetékek 
és a telefonzsinórok ránézésre hasonlóak. 
Biztonsága érdekében tételezze fel, hogy 
a	magasban	lévő	összes	vezeték	végzetes	
balesetet okozhat.

•	 Fontos, hogy a szerelési terület szerkezete 
képes legyen a teljes teher elbírására (az 
antenna, illetve az esetleges jég és hó 
tömege, valamint a szél ereje). 
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Amikor ez az embléma szerepel egy terméknél, 
az anyagi hozzájárulást jelent a kapcsolódó 
nemzeti újrahasznosítási és újrafelhasználási 
rendszerhez.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics 
N.V.	Minden	jog	fenntartva.	A	szerzői	jog	
tulajdonosának írásos engedélye nélkül 
tilos a dokumentum teljes vagy részleges 
sokszorosítása. Minden védjegy a Koninklijke 
Philips	Electronics	N.V.	céget	vagy	az	illető	
jogtulajdonost illeti.

  
2 A SDV8622/12

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és 
üdvözöljük a Philips világában!
A	Philips	által	biztosított	teljes	körű	
támogatáshoz regisztrálja termékét a  
www.philips.com/welcome oldalon.
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h 25 mm-es facsavarok
i 6 m hosszú koaxiális kábel 

csatlakozókkal 
j	 Kábelvédő	
k Tápforrás
l	 Műanyag	tiplik
m Alátét 
n 40 mm-es imbuszcsavar

A doboz tartalma

 
a SDV8622/12 antenna
b Tápellátás: 100-240 V AC / 6 V DC, 500 

mA
c Fali/antennaárboc-konzol 
d Anyacsavar
e U-csavarok 
f	 Az	antennaárboc	rögzítőelemei
g Anyák záróalátéttel
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A	jelerősség	meghatározása
A	telepítés	előtt	határozza	meg	a	legjobb,	
optimális vételt biztosító helyet. Igen 
fontos, hogy az antennának akadálymentes 
útja legyen az adókészülékhez. A legjobb 
eredmény eléréséhez az antennát irányítsa az 
adókészülék irányába.

Megjegyzés

 • Beltéri felszereléskor válasszon ablak melletti 
helyet, hogy az antennának tiszta rálátást 
biztosítson az adókészülékre.

Megjegyzés

 • Az interferencia elkerülése érdekében 
helyezze	az	antennát	fémes	felületektől	távol.

Beltéri fali szerelés esetén

Megjegyzés

 • Falra	vagy	antennaárbocra	szerelés	előtt	
a talajon végezze el az összeszerelési 
műveleteket.

1 Az anyacsavar , az alátét  és az 
imbuszcsavar 	segítségével	erősítse	az	
antennát a fali/antennaárboc-konzolhoz.

 

3 üzembe 
helyezés

Használatbavétel

Üzembe helyezési tudnivalók
Az	antennaerősítő	tápellátását	a	betápláló	
modul biztosítja. 
Az	antennarendszer	megfelelő	működéséhez	
a tápfeszültség betáplálót az antenna és az 
egyéb	eszközök	(például	elosztók,	illesztő	
transzformátorok, hálózatok stb.) közé kell 
csatlakoztatni. 

  
a Antenna	beépített	erősítővel
b Tápfeszültség betápláló modul
c Elosztók	vagy	illesztő	

transzformátorok (nem 
tartozék)

d TV vagy videoeszköz

a

b

c
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Kültéri, árbocos szerelés esetén

Megjegyzés

 • Az	összeszerelési	műveleteket	a	talajon	
végezze el. Állítsa fel az összeszerelt antennát.

1 Az anyacsavar , az alátét  és az 
imbuszcsavar 	segítségével	erősítse	az	
antennát a fali/antennaárboc-konzolhoz.

 
2 Helyezze az U-csavarokat  a fali/

antennaárboc-konzol  furataiba. 
Csúsztassa az antennaárboc 
rögzítőelemeit	  az U-csavarokba . 
Rögzítse a négy anyát záróalátéttel  az 
U-csavarokhoz . 

 

2 A fali/antennaárboc-konzolon 	lévő	
furatok segítségével jelölje be a facsavarok 
helyét. 

 
3 A facsavarokkal  rögzítse szorosan az 

antennát a falhoz. 

  
  

27±5mm
1 1”±0 2”

3 2mm
(1/8”)

35±5mm
1 4”±0 2”

7 9mm
(5/16”)
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Elforgatás
Az	antenna	vagy	a	szerelőtalp	90	fokkal	
elfordítható. 

 
3 Rögzítse szorosan az összeszerelt 

antennát az árbochoz. 

 
4 Az irány beállításához fordítsa el az 

árbocot a tartójában.

5 Rögzítse a koaxiális kábelt  az egység 
alján	lévő	F-csatlakozóhoz.	Helyezze	a	
kábelvédőt	  a csatlakozás fölé. 
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Figyelem

 • A tápforrás és a tápegység kizárólag beltéren 
használandó!

Tanács

 • Az antenna 6 m hosszú, 3C-2V típusú koaxiális 
kábeltekercset tartalmaz. Ha ez nem felel meg 
igényeinek, meghosszabbítás helyett cserélje ki 
a kábelt RG-6 koaxiális kábelre. 

A digitális hangolóegység 
beállítása az antennához
Az	elérhető	csatornákat	beállíthatja	a	digitális	TV-
hangolóegységgel is. Ez az automatikus folyamat 
része a hangolóegység üzembe helyezésének. 
Ügyeljen	arra,	hogy	az	antenna	megfelelően	be	
legyen	állítva,	mielőtt	a	hangolóegység	fogadni	
kezdi a fogható csatornákat.
Az antenna kétféleképpen is csatlakoztatható a 
TV-készülékhez:
•	 Csatlakoztassa az antennát a 

digitális hangolóegységhez. Ha a jel 
erőssége	megfelelő,	a	hangolóegység	
automatikusan rögzíteni képes a 
csatornákat.

•	 Csatlakoztassa az antennát közvetlenül 
a TV-készülékhez. Hozzon be egy 
analóg csatornát, és keresse meg az 
antenna legjobb helyzetét. Ezután 
csatlakoztassa újra az antennát a digitális 
hangolóegységhez.	Győződjön	meg	arról,	
hogy	a	jelerősség	megfelelő,	mielőtt	a	
csatornákat telepíti a hangolóegységgel.

 
Csatlakoztatás a TV-
készülékhez

Megjegyzés

 • Mint	már	említettük,	az	erősítőt	(tápforrás	+	
tápellátás) az antenna és bármely elosztó vagy 
egyéb eszköz közé kell helyezni.

1 Csatlakoztassa az antenna koaxiális 
kábelét  a tápforrás AMP feliratú 
csatlakozójához .

2 Csatlakoztassa a tápforrást  a 
TV, a digitális beltéri egység, az 
elosztó vagy bármely más eszköz 
antennabemenetéhez. 

3 Csatlakoztassa a tápegység dugaszát  
a tápforráshoz , majd csatlakoztassa a 
tápegység-adaptert  egy 100-240 V AC 
aljzathoz. 

HU
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5 Garancia és 
támogatás

A garanciára vonatkozó információt a www.
philips.com/welcome oldalon találhatja meg.
Műszaki	támogatásért	küldjön	nekünk	egy	
e-mailt a termék típusszámával és a hiba 
részletes	leírásával	a	következő	címre:	
accessorysupport@philips.com

4 Gyakran 
ismétlődő	
kérdések

Ez az antenna analóg adásokhoz is 
használható?
Igen, az antenna képes analóg TV-adások 
fogadására az UHF és a VHF sávon.

Képes az antenna digitális vagy HD-DVB 
adások vételére?
Igen, ez az antenna úgy van kialakítva, hogy 
képes legyen digitális DVB és HDTV-adások 
fogadására az UHF és a VHF sávon.

Az antennát hajón, lakóautón vagy lakókocsin 
is használhatom egyenáramú tápellátással?
Igen, a „tápfeszültség betápláló”-n(ál) található 
egy egyenáramú tápcsatlakozó. Csatlakoztassa 
a kábelt vagy adaptert az antennához, majd a 
tápellátáshoz, és ügyeljen arra, hogy a hálózati 
aljzat (6 V DC, 500 mA) és a csatlakozódugó 
típusa	megfelelő	legyen.

Hova	tegyem	az	antennát,	hogy	a	lehető	
legjobb vételt biztosítsam?
Válasszon ablak melletti helyet, hogy az 
antennának tiszta rálátást biztosítson az 
adókészülékre.

Tanács

 • A legjobb vétel biztosításához az interferencia 
elkerülése céljából az antennát helyezze fémes 
felületektől	távol.

Az antennát digitális hangolóegységgel is 
üzembe helyezhetem?
Igen, ezt az antennát digitális hangolóegységgel 
is	lehet	működtetni	(lásd	a	„Digitális	
hangolóegység felszerelése az antennához” c. 
részt).
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K
Koaxiális
Egy	egyszerű	rézvezeték	egyrétegű	
szigeteléssel, rajta egy árnyékoló rézháló 
és	végül	egy	szigetelő	burkolat.	Állandó	
impedanciájú aszimmetrikus átviteli vonal. 
Hangtechnikában gyakran használatos az 
RCA-csatlakozókban	végződő	alacsonyszintű	
vonaljelekhez.

U
UHF (Ultra magas frekvencia)
A	rádiós	vagy	televíziós	műsorszórásban	azt	
jelenti, hogy az elektromágneses hullámok 
a 300 MHz és 3 GHz (3000 MHz) közötti 
frekvenciatartományban vannak. 

V
VHF (Nagyon magas frekvencia)
A	rádiós	vagy	televíziós	műsorszórásban	
azt jelenti, hogy az elektromágneses 
hullámok a 30 MHz és 300 MHz közötti 
frekvenciatartományban vannak. 

6 Szójegyzék

A
Antenna
Egy eszköz (rúd vagy kábel), amely képes a 
beérkező	rádiófrekvenciás	jel	fogadására	vagy	
a sugárzott rádiófrekvenciás jel adására.

D
DVB	(Digitális	műsorszórás)
A DVB egy nemzetközileg elfogadott nyílt 
szabványcsomag a digitális televíziózáshoz.

E
Erősítő
Olyan	egyszerű	egyfokozatú	vagy	összetettebb	
többfokozatú áramkör, amelynek a célja a 
gyenge	jelek	felerősítése.

F
FM (Frekvencia moduláció)
Rádió közvetítés: a moduláció egy olyan 
módszere,	amelynél	a	vivőhullám	frekvenciája	
a modulációs feszültség frekvenciájával 
változik.

H
HDTV (Nagyfelbontású televízió)
Ez	egy	olyan	digitális	televíziós	műsorszórási	
rendszer, amely a hagyományos TV-
készülékeknél (hagyományos felbontású 
TV vagy SDTV) nagyobb felbontást 
biztosít.	A	HDTV	egy	digitális	műsorszórási	
rendszer,	amely	a	korai	időszakában	analóg	
műsorszórást	használt,	de	ma	már	digitális	
televíziózási	(DTV)	jelekkel	működik,	amely	
a	digitális	videotömörítésnek	köszönhetően	
kisebb sávszélességet igényel.
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