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Ohutus
See kasutusjuhend sisaldab olulist informatsiooni
Philipsi televiisori siseantenni kohta. Lugege see
hoolikalt läbi enne, kui alustate installeerimise ja
paigaldamisega.

Ärge tilgutage ega printsige seadmele vedelikke
ning ärge asetage seadmele vedelikega täidetud
ainumaid, nagu näiteks vaase.

Selleks, et seade täielikult eemaldada
vooluvõrgust, tuleb voolupistik pistikupesast
välja tõmmata.

Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on
kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad
need jääma vabalt ligipääsetavateks.

Ärge asetage tootele tuleallikaid, nagu süüdatud
küünlaid.

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest
materjalidest ja osadest, mida on võimalik
taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et
seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ:

Ärge hävitage seda seadet hariliku
majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike
nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja
elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.
Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju
keskkonnale ja inimtervisele.

�

�

�

�

Ümbertöötlemine
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... Oluline 2. Teie SDV5122P

Kui see logo on kinnitatud seadme külge, tähendab
see, et toote hävitamise ja ümbertöötlemise eest on
tasutud.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik
õigused kaitstud. Terve toote või toote osade
tootmine on keelatud ilma autoriõiguste omaja
kirjaliku nõusolekuta. Kaubamärgid on Koninklijke
Philips Electronics N.V. või vastavate omanike
omand.

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsi
kasutajaks!

Selleks, et täies ulatuses nautida Philipsi poolt
pakutavat teenust, registreerige oma toode aadressil
www.philips.com/welcome.

Ülevaade
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3. Alustamine... Teie SDV5122P

1.

2.

3.

4.

5.

100-240V AC 6V DC vooluadapter
(varustusega kaasas)

UHF antenn

6V DC vooluühendus

Signaali väljund (TV ühenduse jaoks)

Antenni alus

Selleks, et kindlustada antenni töökindlus, lugege
enne alustamist läbi oma televiisori kasutusjuhend.
Seadistage televiisor nii, et see võtaks vastu
ANTENNI signaali, mitte KAABELTELEVISIOONI ega
SATELLIITI.

Enne, kui alustate paigaldamist, määrake parima
vastuvõtu saavutamiseks parim asukoht. See on
tähtis, et antennil oleks vaba juurdepääs saatjale.
Parima tulemuse saavutamiseks veenduge, et
antenn oleks suunatud saatja poole.

Ühendage koaksiaalkaabel:

antenni signaali väljundpesaga;

TV vastuvõtja sisendpesaga.

1.

�

�

Paigaldamine

Signaali tugevuse kindlaks määramine

Televiisoriga ühendamine

Märkus

Märkus

�

�

Valige asukoht akna lähedal, sest see
võimaldab antennil saatja signaale ilma
takistusteta vastu võtta.

Ärge asetage antenni metallpinnale, kuna
see võib tekitada interferentsi.



UHF vastuvõtt

Digi-tüüneri installeerimine
antenni abil

Märkus

� Selleks, et kontrollida kaugust kohaliku TV
ülekandesaatjast teie asukohani ja saada
lisainformatsiooni, külastage kodulehte
www.antennaweb.org.

1.

2.

Lülitage televiisor soovitud kanalile/jaamale.

Pange UHF antenn horisontaalselt või
vertikaalselt.

Teil on võimalik installeerida kõik saadaval olevad
kanalid televiisori digi-tüüneriga. See automaatne
protsess on tüüneri seadistamise üks osa.
Veenduge, et antenn on õigesti seadistatud enne,
kui saate vaadatavaid kanaleid vastu võtta.

Antenni saab televiisoriga kahel viisil ühendada:

Ühendage antenn digi-tüüneriga. Kui signaal on
liiga nõrk, ei salvestata kanaleid tüünerisse
automaatselt.

Ühendage antenn otse televiisoriga. Häälestuge
analoog kanalitele ja otsige parim antenni
asukoht. Ühendage antenn uuesti digi-
tüüneriga. Veenduge, et signaal on piisavalt
tugev enne, kui installeerite kanalid digi-tüüneri
abiga.

�

�
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... Alustamine 4. SDV5122P seadistamine

2. Ühendage DC pistik antenniga ja 100-240V AC
vooluringiga.

Märkus

� Veenduge, et antenni alus on vastu
horisontaalset pinda.
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6. Garantii ja teenindus5. Korduma kippuvad
küsimused

Informatsiooni garantii kohta on võimalik leida
leheküljelt www.philips.com/welcome.

Tehnilise toe saamiseks, saatke meile email koos
toote mudeli numbri ja probleemi detailse
kirjeldusega aadressile:
accessorysupport@philips.com.

Kas see antenn töötab ka analoog ülekande
puhul?

Kas see antenn suudab vastu võtta digitaalset
signaali või töötab koos ATSC ülekannetega?

Kas seda antenni on võimalik lülitada
vooluvõrku ka laevas, autos või vagunelamus?

Kuhu ma peaksin asetama antenni, et
saavutada parim kvaliteet?

Kuidas ma tean, kui palju võimendust on vaja,
et saada puhas pilt?

Kas ma saan seadistada antenni digi-
tüüneriga?

Jah, see antenn suudab vastu võtta analoog
televisiooni ülekandeid UHF lainepikkustel.

Jah, see antenn suudab vastu võtta ATSC-d ja HDTV
ülekannet UHF lainepikkustel.

Jah, antenni taga on DC voolupesa. Sisestage oma
kaabel/adapter antenni DC voolupessa ja seejärel ka
teie vooluallikasse.

Valige asukoht akna lähedal, sest see võimaldab
antennil saatja signaale ilma takistusteta vastu
võtta.

Lülitage võimendi sisse. Keerake võimendi
maksimaalsesse positsiooni ja seejärel vähendage
kui vajalik. Mõnel juhul võib puhta pildi saamiseks
olla vajalik võimendi välja lülitamine.

Jah, seda antenni saab seadistada digi-tüüneriga
(vaadake peatükki Digi-tüüneri installeerimine
antenni abil” leheküljel 6).

”

Märkus

� Parima vastuvõtu saavutamiseks ärge
asetage antenni metallpinnale, kuna see
võib tekitada interferentsi.



7

7. Mõisted

A

E

F

H

I

K

U

V

Antenn

Emane otsik

FM (Frequency Modulation)

HDTV (High-Definition Television)

Isane ostik

Koaksiaal

Seade, nagu varras või juhe, mis võtab vastu
raadiosageduse signaali või kiirgab ülekantud RF
signaali.

Emane otsik on ühenduspesa, mis on kinnitatud
juhtme, kaabli või riistvara külge, ning millel on üks
või rohkem auku, mille sees on elektriklemmid.
Need on loodud sellisel viisil, et väljaulatuva osaga
otsikuid (isaseid otsikuid) saab mugavalt neisse
sisestada, et tagada kindel füüsiline ja elektriline
ühendus.

Modulatsiooni meetod raadiülekande puhul, millel
juhi pinge sagedus varieerub modulatsiooni pinge
ssagedusega.

Digitaalse televisiooni ülekandesüsteem, millel on
kõrgem resolutsioon kui traditsionaalsel
televisioonisüsteemil (standard-määratlusega
televiisor, või SDTV). HDTV kantakse digitaalselt
üle; varasemad süsteemid kasutasid analoog
ülekannet, aga tänapäeval kasutatakse digitaalset
televisiooni (DTV) signaali. See vajab väiksemat
ülekandekiirust digitaalse video kokkupakkimise
tõttu.

Isane otsik on ühendusots, mis on kinnitatud
juhtme, kaabli või riistvara külge, ning millel on üks
või rohkem väljaulatuvat, varjamata elektrilist
klemmi. Need on loodud nii, et neid saab mugavat
sisestada vastuvõtvasse (emasesse ühenduspessa),
et tagada kindel füüsiline ja elektriline ühendus.

Vasest juht, mille ümber on üks kiht isolatsiooni ja
mis on kaetud välise vasekihiga ning
isoleerümbrisega. Tasakaalutu ülekandeliin
konstantse takistusega. Heli puhul kasutatakse tihti
seda tüüpi madala taseme signaalide puhul, mis
lõpetatakse RCA ühendustes.

UHF (Ultra high frequency)

Võimendi

Raadio või TV ülekande puhul: elektromagnetiliste
lainete sageduse vahemik, mis jääb 300 MHz ja 3
GHz (3000 MHz) vahele.

Seade, millel on ühetasandiline või
mitmetasandiline, suuremõõtmeline vooluring
võimsuse tekitamiseks, näiteks muudab väikese
signaali suuremaks.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
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