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• Kurulum alanında sızdırmazlık uygun 
şekilde sağlanmalıdır.

• Anteni yağmurlu ya da rüzgarlı bir günde 
kurmayın.

• Tesisat düşmeye başlarsa, derhal 
uzaklaşın. Unutmayın; anten, çubuk, kablo 
ve metal tellerin tümü elektrik akımını çok 
iyi iletir. Bu parçalardan birinin elektrik 
hattına hafifçe dahi dokunması, elektrik 
çarpmasına ve ölüme neden olabilir.

• Anten sisteminin herhangi bir parçası 
elektrik hattı ile temas ederse, 
dokunmayın ve kendiniz ayırmaya 
çalışmayın. Bağlı olduğunuz enerji 
şirketini arayın. Onlar, güvenli bir şekilde 
ayıracaklardır.

• Elektrik hatlarında bir kaza halinde, derhal 
yetkili acil yardım kurumunu arayın.

Geri	dönüşüm

  
Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve 
yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme 
ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.

Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu 
işaretli etiket bulunması, söz konusu ürünün 
2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında 
olduğu anlamına gelir.

  
Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte 
atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin 
ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında 
bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin 
doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan 
sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını 
önlemeye yardımcı olur.

 

1 Önemli

Güvenlik
Bu kılavuz, Philips kapalı/açık alan televizyon 
anteni ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. 
Kurulum ve ayarlara başlamadan önce dikkatle 
okuyun.

Kapalı	alanda	kullanım	için
• Ürün, sıvı damlamasına veya sıçramasına 

maruz bırakılmamalı ve vazo gibi 
sıvıyla dolu nesneler ürünün üzerine 
yerleştirilmemelidir.

• Güç bağlantısını tamamen kesmek için, 
ürünün elektrik fişi AC elektrik prizinden 
çıkarılmalıdır.

• Ana şebeke fişinin bağlantı kesme cihazı 
olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı 
kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda 
kalmalıdır.

• Yakılmış mum gibi çıplak alev 
kaynakları ürünün üzerine kesinlikle 
yerleştirilmemelidir.

Açık	alanda	kullanım	için
• Eğer anten ilk kez kurulacaksa, kendinizin 

ve diğerlerinin güvenliği için profesyonel 
yardım alın.

• Mümkün olduğunca çok işlemi yerde 
gerçekleştirin.

• Kurulum alanını dikkatle seçin. Unutmayın; 
eletrik hatları ve telefon hatları birbirine 
benzer. Kendi güvenliğiniz için, tüm 
havai hatların ciddi yaralanmalara neden 
olabileceği varsayımıyla hareket edin.

• Kurulum alanının yapısal olarak yükün 
tamamını destekleyebileceğinden emin 
olun (anten, buz ve kar ağırlığı ve rüzgar 
gücü). 
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Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri 
kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi 
yardımda bulunulduğu anlamına gelir.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı sahibinin yazılı izni 
olmaksızın tamamen ya da kısmen çoğaltılamaz. 
Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics 
N.V. şirketi veya sahiplerinin malıdır.

  
2 SDV8622/12 

ürününüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips’e 
hoş geldiniz!
Philips tarafından verilen destekten tam olarak 
yararlanabilmek için www.philips.com/welcome 
adresinden ürün kaydınızı yaptırın.
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h	 25mm	ahşap	vidalar
i 6m konektörlü koaksiyel kablo 
j Koruyucu bölme 
k Güç enjektörü
l Plastik saplamalar
m Rondela 
n	 40mm	altıgen	vida

Kutuda neler var

 
a SDV8622/12 anten
b	 Güç	kaynağı	100-240V	AC	/	6V	DC	

500mA
c Duvar/Çubuk braketi 
d Somun
e	 U	Cıvatalar	
f	 Çubuk	mandalları
g	 Kilitleme	rondelalı	somunlar

1 4

7 8

9 10 11 12
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2 3
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Sinyal gücünün belirlenmesi
Kurulumdan önce, optimum alım için en iyi 
yeri belirleyin. Antenle verici arasında engel 
bulunmaması önemlidir. En iyi sonuçlar için, 
anten yönünün verici konumuna doğru 
olduğundan emin olun.

Not

 • Kapalı alanda, antenin net bir şekilde alıcıya 
bakmasını sağlamak için pencere yakınında bir 
yer seçin.

Not

 • Paraziti engellemek için anteni, metal 
yüzeylerden uzağa yerleştirin.

Kapalı	alanda	duvara	montaj	için

Not

 • Duvara ya da anten çubuğuna takmadan önce 
tüm montaj işlerini yerde tamamlayın.

1 Somun , rondela  ve altıgen vidayı  
kullanarak anteni duvar/çubuk braketine 
ekleyin.

 

3	 Başlangıç

Kurulum

Kurulum bilgileri
Bu antende, amplifikatör için bir sinyal 
yükseltici modülü kullanılmaktadır. 
Bu anten sisteminin düzgün çalışması için anten 
ile ayırıcı, eşleme transformatörü, şebeke gibi 
cihazların arasına sinyal yükseltici bağlanmalıdır. 

  
a Dahili amplifikatörlü anten
b Sinyal yükseltici modülü
c Ayırıcı veya eşleme 

transformatörü (dahil değildir)
d TV veya video cihazı

a

b

c

d
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Açık	alanda	çubuğa	montaj	için

Not

 • Tüm montaj işlerini yerde tamamlayın. Montaaj 
sonrasında tamamlanmış anteni yukarı kaldırın.

1 Somun , rondela  ve altıgen vidayı  
kullanarak anteni duvar/çubuk braketine 
ekleyin.

 
2 U cıvataları  duvar/çubuk braketi 

deliklerine  takın. Çubuk mandallarını 
 U cıvatalara  doğru kaydırın. Dört 

somunu kilitleme rondelalarıyla  U 
cıvatalara  takın. 

 

2 Duvar/çubuk braketi vida deliklerini 
 kılavuz olarak kullanarak ahşap vida 

konumlarını işaretleyin. 

 
3 Ahşap vidaları  kullanarak anteni duvara 

sıkıca takın. 

  
   

27±5mm
1 1”±0 2”

3 2mm
(1/8”)

35±5mm
1 4”±0 2”

7 9mm
(5/16”)
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Döndürme
Anteni montaj tabanı üzerinde 90 derece 
döndürebilirsiniz. 

 
3 Tertibatı çubuğa sıkıca takın. 

 
4 Yönü ayarlamak için çubuğu montaj tabanı 

üzerinde döndürün.

5 Koaksiyel kabloyu  ünitenin alt 
tarafındaki F konektörüne takın. Koruyucu 
bölmeyi  bağlantının üzerine yerleştirin. 
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Uyarı

 • Güç enjektörü ve güç kaynağı yalnızca kapalı 
alanda kullanıma yöneliktir.

İpucu

 • Anten, 6m uzunluğunda 3C-2V koaksiyel 
kabloya sahiptir. Eğer bu yeterli değilse, 
uzatma yapmak yerine kabloyu başka bir RG-6 
koaksiyel kabloyla değiştirin. 

Antenle dijital radyo 
kurulumu
Dijital TV alıcısı ile kullanılabilir kanalları 
ayarlayabilirsiniz. Bu otomatik işlem, 
alıcı kurulumunun bir parçasıdır. Alıcının 
görüntülenebilir kanalları alabilmesi için antenin 
düzgün bir şekilde kurulduğundan emin olun.

Anten TV’ye iki şekilde bağlanabilir :
• Anteni bir dijital alıcıya bağlayın. Sinyal 

gücü yeterince iyiyse, kanallar otomatik 
olarak alıcının hafızasına alınabilir.

• Anteni doğrudan TV’ye bağlayın. Analog 
kanalları açın ve en iyi anten konumunu 
bulun. Ardından anteni tekrar dijital alıcıya 
bağlayın. Alıcı ile kanalları ayarlamadan 
önce sinyal gücünün yeterince iyi 
olduğundan emin olun.

 
TV’ye	bağlantı

Not

 • Daha önce belirtildiği gibi, amplifikatör (Güç 
enjektörü + Güç kaynağı) anten ile her türlü 
ayırıcı veya ilave cihaz arasına yerleştirilmelidir.

1 Koaksiyel kabloyu  antenden güç 
enjektörü  üzerindeki AMP etiketli 
konektöre bağlayın.

2 Güç enjektörünü  TV, dijital kutu, ayırıcı 
veya diğer cihazın anten girişine bağlayın. 

3 Güç kaynağı fişini  güç enjektörüne  
bağlayın, ardından güç kaynağı adaptörünü 

 100-240V AC alıcıya bağlayın. 
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5 Garanti ve 
servis

Garanti bilgileri www.philips.com/welcome 
adresinde bulunabilir.
Teknik destek için, accessorysupport@philips.
com adresine ürünün model numarası ve 
sorununuzun ayrıntılı açıklamasını içeren bir 
e-posta gönderin.

4	 Sıkça	sorulan	
sorular

Bu	anten	Analog	yayınlarla	çalışabilir	mi?
Evet, bu anten analog televizyon yayınlarını 
UHF ve VHF bantgenişliklerinde alabilir.

Bu	anten	dijital	HD-DVB	yayınlarını	alabilir	mi	
veya	bu	yayınlarla	çalışabilir	mi?
Evet, bu anten UHF ve VHF 
bantgenişliklerinde dijital DVB ve HDTV 
yayınlarını alacak şekilde tasarlanmıştır.

Anten,	DC	güç	kaynağı	ile	tekne,	karavan	veya	
kamp	karavanında	kullanılabilir	mi?
Evet, “güç enjektöründe” bir DC güç kaynağı 
soketi bulunur. Kablo veya adaptörünüzü 
antene ve ardından uygun değerlere (6V DC, 
500mA), polariteye ve fiş türüne sahip bir güç 
kaynağına takın.

Mümkün	olan	en	iyi	alım	için	anteni	nereye	
yerleştirmeliyim?
Antenin net bir şekilde alıcıya bakmasını 
sağlamak için pencere yanı seçin.

İpucu

 • En iyi alımı sağlamak ve paraziti engellemek 
için, anteni metal yüzeylerden uzağa yerleştirin.

Bu	anteni	bir	dijital	alıcı	ile	kurabilir	miyim?
Evet, bu anten bir dijital alıcı ile birlikte 
kurulabilir (bkz. “Bu anten ile bir dijital alıcı 
kurulumu” bölümü).
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K
Koaksiyel
En dışında izolasyon koruması olan, bakır 
ekran kablosu altında izolasyon katmanıyla 
kaplı tek telli bakır iletken. Sabit empedansı 
olan dengesiz iletim hattı. Ses açısından bu tür, 
daha çok RCA konnektörlerinde sonlandırılan 
düşük seviyeli hat sinyalleri için kullanılır.

U
UHF (Ultra yüksek frekans)
Radyo veya TV yayınında: 300 MHz ve 3 GHz 
(3000 MHz) arasında kalan elektromanyetik 
dalgaların frekans aralığıdır. 

V
VHF (Çok yüksek frekans)
Radyo veya TV yayınında: 30 MHz ve 300 
MHz arasında kalan elektromanyetik dalgaların 
frekans aralığıdır. 

6 Sözlük

A
Amplifikatör
Kazanç oluşturmak, başka bir deyişle zayıf 
sinyalleri güçlendirmek amacıyla kullanılan, tek 
kademeli veya birkaç kademeye sahip büyük 
ölçekli bir devresi bulunan cihaz.

Anten
Gelen radyo frekansı sinyallerini alan veya 
iletilen bir RF sinyalini yansıtan, çubuk veya tel 
biçimindeki cihazdır.

D
DVB	(Dijital	Video	Yayını)
DVB, dijital televizyon için uluslararası anlamda 
kabul edilen bir açık standartlar paketidir.

F
FM (Frekans Modülasyonu)
Radyo yayınında: taşıyıcı gerilim frekansının, 
modülasyon gerilim frekansı ile farklılaştığı 
modülasyon yöntemi.

H
HDTV	(Yüksek	Tanımlı	Televizyon)
Geleneksel televizyon sistemlerinden 
(standart tanımlı TV veya SDTV) daha yüksek 
çözünürlüğe sahip bir dijital televizyon yayın 
sistemidir. HDTV dijital bir yayındır; en eski 
uygulamalar analog yayın kullanmaktaydı, ancak 
günümüzde, dijital video sıkıştırma nedeniyle 
daha az bantgenişliği gerektiren dijital 
televizyon (DTV) sinyalleri kullanılmaktadır.

TR





© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. DFU_SDV8622T_12_V1.2


