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1 Dôležité 
informácie

Bezpečnosť
Tento návod obsahuje dôležité informácie 
o izbovej televíznej anténe od spoločnosti 
Philips. Pred začatím inštalácie a nastavovania si 
ho dôkladne prečítajte.
• Výrobok nesmie byť vystavený kvapkajúcej 

alebo špliechajúcej tekutine a nie je naňho 
dovolené umiestňovať žiadne predmety 
naplnené tekutinou, napr. vázy.

• Na zabezpečenie úplného odpojenia 
prívodu elektrickej energie je potrebné 
vytiahnuť napájaciu zástrčku výrobku 
z elektrickej zásuvky.

• Ak sa napájacia zástrčka používa na 
odpojenie zariadenia, musí byť pripravená 
na okamžité použitie.

• Na výrobok nie je dovolené umiestňovať 
zdroje otvoreného ohňa, napr. zapálené 
sviečky.

Recyklácia

Výrobok je navrhnutý a skonštruovaný z vysoko 
kvalitných materiálov a komponentov, ktoré 
možno recyklovať a znova použiť.

Ak je výrobok označený symbolom 
preškrtnutého odpadkového koša, znamená to, 
že sa naň vzťahuje smernica EÚ 2002/96/EK:

Výrobok nikdy nelikvidujte spolu s bežným 
komunálnym odpadom. Informujte sa 
o miestnych predpisoch upravujúcich 

separovaný zber elektrických a elektronických 
výrobkov. Správnou likvidáciou starého výrobku 
pomôžete predísť možným negatívnym 
dopadom na životné prostredie a ľudské 
zdravie.

Ak je výrobok označený týmto logom, znamená 
to, že bol zaplatený fi nančný príspevok 
pridruženej národnej organizácii pre obnovu 
a recykláciu.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Všetky práva vyhradené. Reprodukcia 
tohto návodu vcelku alebo po častiach bez 
písomného súhlasu vlastníka autorských práv 
je zakázaná. Ochranné známky sú vlastníctvom 
spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. 
alebo príslušných vlastníkov.

2 Zariadenie 
SDV5122P

Gratulujeme k zakúpeniu výrobku a vítame vás 
medzi zákazníkmi spoločnosti Philips!

Ak chcete využívať všetky výhody podpory 
poskytovanej spoločnosťou Philips, 
výrobok si zaregistrujte na webovej stránke 
www.philips.com/welcome.

Prehľad

A
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1 Napájací adaptér 
100 – 240 V AC/6 V DC 
(súčasť balenia)

2 Anténa UHF
3 Konektor napájania 6 V DC
4 Výstup signálu 

(na pripojenie televízora)
5 Stojan antény

3 Začíname
Na zaistenie správneho fungovania antény si 
najskôr prečítajte návod na používanie vášho 
televízora. Televízor nastavte na príjem signálu 
z ANTÉNY, nie z KÁBLA alebo SATELITU.

Inštalácia
Určenie intenzity signálu
Pred začatím inštalácie zistite, v ktorom mieste 
je najlepší príjem. Je dôležité, aby sa medzi 
anténou a vysielačom nenachádzali žiadne 
prekážky. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak 
anténu umiestnite tak, aby smerovala k vysielaču.

Poznámka

• Anténu umiestnite do blízkosti okna tak, aby 
mala priamy výhľad na vysielač bez prekážok.

Poznámka

• Anténu neumiestňujte do blízkosti kovových 
plôch, aby nedochádzalo k rušeniu.

Pripojenie k televízoru
1 Koaxiálny kábel pripojte k:

• výstupu signálu antény,
• vstupu televízneho prijímača.
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2 Napájaciu zástrčku na jednosmerný prúd 
pripojte k anténe a napájací zdroj zapojte 
do zásuvky 100 – 240 V na striedavý prúd.

Poznámka

• Uistite sa, že anténa je umiestnená na 
vodorovnom povrchu.

4 Nastavenie 
zariadenia 
SDV5122P

Na príjem signálu v pásme 
UHF
1 Televízor prepnite na požadovaný kanál 

alebo stanicu.

2 Anténu UHF umiestnite do vodorovnej 
alebo zvislej polohy.

Poznámka

• Ak chcete zistiť, v akej vzdialenosti od 
miestnych vysielačov televízneho signálu 
sa nachádzate, navštívte webovú stránku 
www.antennaweb.org, na ktorej nájdete ďalšie 
informácie.

 Nastavenie digitálneho tunera 
s touto anténou
Dostupné kanály môžete nastaviť pomocou 
digitálneho televízneho tunera. Tento 
automatický proces je súčasťou nastavenia 
tunera. Podmienkou pre príjem sledovateľných 
kanálov prostredníctvom tunera je správne 
nastavenie antény.

Anténu možno k televízoru pripojiť dvoma 
spôsobmi:
• Anténu pripojte k digitálnemu tuneru. Ak 

je signál dostatočne dobrý, kanály možno 
automaticky uložiť do pamäte tunera.

• Anténu pripojte priamo k televízoru. 
Nalaďte analógové kanály a nájdite 
najlepšie miesto pre anténu. Anténu potom 
znova pripojte k digitálnemu tuneru. Pred 
začatím nastavovania kanálov pomocou 
tunera sa uistite, či je signál dostatočne 
dobrý.
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5 Najčastejšie 
otázky

Dokáže táto anténa prijímať aj analógové 
vysielanie?
Áno, táto anténa dokáže prijímať analógové 
televízne vysielanie v pásmach UHF.

Dokáže táto anténa prijímať digitálne 
vysielanie alebo vysielanie vo formáte ATSC?
Áno, táto anténa je navrhnutá na príjem 
vysielania vo formáte ATSC a HDTV v pásmach 
UHF.

Možno anténu napájať napájacím zdrojom 
s jednosmerným prúdom v člne, obytnom 
automobile alebo obytnom prívese?
Áno, na zadnej strane antény sa nachádza 
konektor na napájanie jednosmerným prúdom. 
Kábel alebo adaptér najprv pripojte k anténe 
a potom do zdroja napájania.

Kam treba umiestniť anténu, aby bol príjem čo 
najlepší?
Anténu umiestnite do blízkosti okna tak, aby 
mala priamy výhľad na vysielač bez prekážok.

Poznámka

• Na dosiahnutie najlepšieho príjmu umiestnite 
anténu čo najďalej od kovových plôch, aby 
nedochádzalo k rušeniu.

Podľa čoho zistím, aké veľké zvýšenie intenzity 
signálu (zosilnenie) je potrebné na dosiahnutie 
čistého obrazu?
Zapnite zosilňovač. Zosilňovač nastavte na 
maximálny výkon a zosilnenie následne znížte 
podľa potreby. V niektorých prípadoch budete 
musieť výkon zosilňovača znížiť, aby ste dosiahli 
čistejší obraz.

Môžem túto anténu nastaviť s digitálnym 
tunerom?
Áno, túto anténu možno nastaviť s digitálnym 
tunerom (pozri časť „Nastavenie digitálneho 
tunera s touto anténou“ na strane 6).

6 Záruka a servis
Informácie o záruke sa nachádzajú na webovej 
stránke: www.philips.com/welcome

Ak potrebujete technickú podporu, pošlite 
nám e-mail s číslom modelu výrobku 
a podrobným opisom problému na adresu: 
accessorysupport@philips.com

7 Slovník

A
Anténa
Zariadenie, ako napr. kábel alebo drôt, ktoré 
zachytáva prijímaný signál rádiovej frekvencie 
alebo vyžaruje vysielaný signál rádiovej 
frekvencie.

F
FM (Frekvenčná modulácia)
V prípade rádiového vysielania: ide o spôsob 
modulácie, v ktorej sa frekvencia napätia 
nosnej vlny mení v závislosti od frekvencie 
modulačného napätia.

H
HDTV (Televízia s vysokým rozlíšením)
Ide o systém digitálneho televízneho vysielania 
s vyšším rozlíšením v porovnaní s tradičnými 
televíznymi systémami (televízia so štandardným 
rozlíšením alebo SDTV). HDTV sa vysiela 
digitálne. Prvé systémy používali analógové 
vysielanie, no v súčasnosti sa používajú digitálne 
televízne signály (DTV), ktoré vďaka kompresii 
digitálneho obrazu vyžadujú menšiu šírku 
pásma.
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K
Koaxiálny kábel
Jednožilový medený vodič obklopený izolačnou 
vrstvou, pokrytý medeným krytom a na záver 
chránený izolačným plášťom. Nevyvážená 
prenosová linka s konštantnou impedanciou. 
V prípade zvukovej techniky sa tento typ bežne 
používa na prenos nízkoúrovňových linkových 
signálov s ukončením v konektoroch RCA.

U
UHF (Ultra vysoká frekvencia)
V prípade rádiového a televízneho vysielania: 
ide o frekvenčný rozsah elektromagnetických 
vĺn v rozmedzí od 300 MHz do 3 GHz 
(3 000 MHz).

Z
Zástrčka
Zástrčka je konektor pripojený k drôtu, káblu 
alebo časti hardvéru. Pozostáva z jedného alebo 
viacerých odkrytých, netienených elektrických 
kontaktov a je skonštruovaná tak, aby ju 
bolo možné pevne zastrčiť do zásuvky a tým 
zabezpečiť vytvorenie spoľahlivého fyzického 
a elektrického pripojenia.
Zásuvka
Zásuvka je konektor pripojený k drôtu, 
káblu alebo časti hardvéru. V jej vnútri sa 
nachádza jeden alebo viac zahĺbených otvorov 
s elektrickými kontaktmi a je skonštruovaná 
tak, aby do nej bolo možné pevne zastrčiť 
zástrčku s odkrytými vodičmi a tým zabezpečiť 
vytvorenie spoľahlivého fyzického a elektrického 
pripojenia.

Zosilňovač
Zariadenie vo forme jednofázového alebo 
veľkoplošného obvodu s niekoľkými fázami 
vytvárania zosilnenia – zosilňuje slabšie signály.
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