
1

Registrujte váš výrobok a získajte podporu na 

www.philips.com/welcome

Návod na obsluhu

SDV5100/12



2

Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané v tomto 
návode môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo nekorektné fungovanie 
prístroja.

Bezpečnosť
•  Výrobok nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej tekutine a nesmú na ňom umiestnené 

objekty obsahujúce tekutiny, napríklad vázy.
•  Pre úplné odpojenie zdroja napájania by mal byť napájací kábel výrobku úplne odpojený od zásuvky.
•  Pretože slúži zástrčka na vypínanie prístroja, zariadenie na vypínanie prístroja by malo byť pripravené na 

použitie.
Na výrobok nedávajte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napr. zapálené sviečky.

Nastavenie
1. Zapojte anténny kábel do vstupu televízneho alebo satelitného prijímača (A).
2. Zapojte konektor jednosmerného zdroja do antény a zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
3. Náklonom do polohy s najlepším príjmom nastavte monopolný prvok.

Poznámky
•  Zapojte anténu podľa popisu v návode televízora. Namiesto káblového alebo satelitného vstupu signálu 

zvoľte v ponuke televízora anténny vstup.
•  Najlepší príjem dosiahnete umiestnením v netienenom mieste alebo v blízkosti okna smerom k vysielaču.

A



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú 
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. 
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na 
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty 
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. 
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym 
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho 
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom 
úrade. 
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. 

Pre právnické osoby v Európskej únii 
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate 
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. 

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na 
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.




