Izbová anténa so zosilňovačom

SBC TT 250

Návod na obsluhu

Blahoželáme vám k zakúpeniu tejto antény, ktorá vám zaistí veľmi kvalitný príjem
televíznych signálov.
Najskôr si však prečítajte návod na obsluhu, aby ste túto anténu čo najúčelnejšie
využili.
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POUŽITIE ANTÉNY
•
•
•

•

•
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Do priestoru pre batérie, ktorý je na spodnej strane podstavca antény vložte dve batérie
typu AAA (mikrotužky).
Ak anténu nebudete dlhšiu dobu používať alebo ak sú vybité batérie, vyberte ich.
K napájaniu antény môžete použiť
jednosmerné napätie vnútorného
zdroja (12 V/100 mA), čo môže byť
výhodné v prípadoch, keď by ste
anténu použili v obytnom prívese,
obytnom automobile alebo na člne.
Napájací kábel však nie je súčasťou
príslušenstva. Kábel od napájača
zasuňte do zásuvky 12 V DC.
Prívod od antény pripojte k anténnemu
konektoru na vašom televízore. Ak by
k tomuto konektoru už bol pripojený
prepájací kábel od video prehrávača,
pripojte anténu k anténnemu konektoru
2 batérie
video prehrávača.
LR03/AAA
Zosilňovač, ktorý je v anténe
integrovaný, zapojíte tak, že stlačíte
tlačidlo POWER ON/OFF na jej
podstavci. Súčasne sa rozsviet červený
indikátor ako upozornenie, že je anténa
aktivovaná.

•

•

Najlepšiu kvalitu príjmu vysielačov v
pásme UHF zaistíte tak, že budete
celou anténou otáčať, pokiaľ nenájdete
polohu, pri ktorej bude príjem vysielača
najlepší. Na príjem vysielačov VHF
vysuňte teleskopickú anténu, prípadne
ju skráťte a otočte do polohy najlepšieho
príjmu.
Keď ukončíte príjem, stlačením tlačidla
POWER OFF/ON zosilňovač antény
opäť vypnete.

Poznámky:
Podstavec antény je vybavený štyrma pryžovými podložkami, ktoré zaistia jeho perfektnú
stabilitu a zároveň ochránia povrch nábytku, na ktorom je anténa postavená.
Štítok, obsahujúci technické údaje, je nalepený na spodnej strane podstavca antény.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Zosilnenie v pásme UHF: 36 ±3 dB.
Zosilnenie v pásme VHF: 36 ±3 dB.
Napájanie:
12 V (jednosmerný prúd),
2 batérie typu AAA,
prípadne sieťový adaptér (nie je časťou príslušenstva).
Odber prúdu:
5 mA.
Bezpečnostné podmienky zodpovedajú EN 60065.

Použitie ovládačov, nastavení alebo iných
postupov ako sú odporúčané v tomto
návode môže mať za následok nebezpečné
žiarenie alebo nekorektné fungovanie
prístroja.
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ZÁRUKA A SERVIS
Za tento výrobok preberá Philips záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka
sa vzťahuje na závady, spôsobené vadami materiálu alebo výrobnou vadou.
V rámci záruky sa servis poskytuje len po predložení dokladu o nákupe, ktorým je riadne
vyplnený záručný list alebo pokladničný doklad, z ktorého vyplýva, že bol nárok uplatnený
v záručnej dobe.
Záručný nárok nie je možné uplatniť v prípade, že bol výrobok mechanicky poškodený
(vrátane poškodenia počas prepravy) alebo bol nesprávne používaný (v rozpore s
pokynami v návode na obsluhu) alebo bol poškodený neodvratnou udalosťou (živelná
pohroma).
Záručný i pozáručný servis je zaistený vo všetkých krajinách, do ktorej ﬁrma Philips
oﬁciálne dodáva svoje výrobky.
V prípade potreby sa obráťte na svojho dodávateľa alebo na servisnú organizáciu ﬁrmy
Philips.
Bližšie informácie a rady pri problémoch vám poskytne informačná linka ﬁrmy Philips.

Informačná linka Philips
Tel.:
0800 004 537
E-mail.: infocentrum.sk@philips.com
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