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1 Σημαντικό

μεταξύ τους. Για τη δική σας ασφάλεια,
συνυπολογίστε ότι όλες οι εναέριες
γραμμές μπορούν να προκαλέσουν
θανάσιμο τραυματισμό.

Ασφάλεια

•

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιέχει
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την
εσωτερική/εξωτερική κεραία τηλεόρασης
της Philips. Διαβάστε το προσεχτικά πριν
ξεκινήσετε την εγκατάσταση και τη ρύθμιση.

Βεβαιωθείτε ότι το σημείο
εγκατάστασης είναι δομικά ικανή να
υποστηρίξει όλα τα φορτία (το βάρος
της κεραίας, το βάρος του πάγου, το
βάρος του χιονιού και τις δυνάμεις των
ανέμων).

•

Βεβαιωθείτε ότι το σημείο
εγκατάστασης είναι στεγανό και
προστατευμένο από διαρροές.

•

Μην εγκαθιστάτε την κεραία σας μια
υγρή ή θυελλώδη ημέρα.

•

Εάν το συγκρότημα αρχίσει να
πέφτει, απομακρυνθείτε αμέσως
από αυτό. Θυμηθείτε: η κεραία, ο
ιστός, το καλώδιο και τα μεταλλικά
συρματόσχοινα αποτελούν
εξαιρετικούς αγωγούς του ηλεκτρικού
ρεύματος. Ακόμα και η παραμικρή
επαφή αυτών των μερών με γραμμή
παροχής ρεύματος μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία και θάνατο.

•

Εάν οποιοδήποτε μέρος του
συστήματος της κεραίας έλθει σε
επαφή με μια γραμμή παροχής
ρεύματος, μην το αγγίξετε και μην
προσπαθήσετε να το απομακρύνετε
μόνοι σας. Καλέστε την τοπική
επιχείρηση ηλεκτρισμού. Θα το
απομακρύνουν με ασφάλεια.

•

Εάν προκύψει κάποιο ατύχημα με
τις γραμμές παροχής ρεύματος
αναζητήστε αμέσως εξειδικευμένη
επείγουσα βοήθεια.

Για χρήση σε εσωτερικούς
χώρους
•

Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε
υγρά και δεν πρέπει να τοποθετούνται
πάνω του αντικείμενα που περιέχουν
υγρά, όπως βάζα.

•

Για πλήρη διακοπή της τροφοδοσίας,
αποσυνδέστε το βύσμα κεντρικής
τροφοδοσίας από την πρίζα.

•

Όπου το βύσμα χρησιμοποιείται ως
συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή
αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.

•

Πάνω στο προϊόν δεν πρέπει να
τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας,
όπως αναμμένα κεριά.

Για χρήση σε εξωτερικούς
χώρους
•

Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που
εγκαθιστάτε μια κεραία, ζητήστε
βοήθεια από έναν επαγγελματία, για
την ασφάλεια όλων και τη δική σας.

•

Πραγματοποιήστε όσο το δυνατόν
περισσότερες λειτουργίες στο πάτωμα.

Ανακύκλωση

•

Επιλέξτε προσεκτικά την τοποθεσία
όπου θα πραγματοποιηθεί η
εγκατάσταση. Θυμηθείτε: οι γραμμές
του ηλεκτρικού ρεύματος και οι
γραμμές του τηλεφώνου μοιάζουν

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας
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υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν
μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού
σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους
τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή
συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού
σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή
τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται
να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην
ανθρώπινη υγεία.

Όταν κάποιο προϊόν φέρει αυτό το
λογότυπο, αυτό σημαίνει ότι έχει κατατεθεί
οικονομική συνεισφορά στο αρμόδιο εθνικό
σύστημα ανακύκλωσης και ανάκτησης.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου
ή μέρους του παρόντος χωρίς την έγγραφη
συγκατάθεση του ιδιοκτήτη πνευματικών
δικαιωμάτων. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν
στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή των
αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Ελλην ικά

Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου
κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό
το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή
οδηγία 2002/96/ΕΚ:

2 Το SDV8622/12
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και
καλωσορίσατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την
υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε
το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.
com/welcome.
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a Κεραία SDV8622/12
b Τροφοδοτικό 100-240V AC / 6V DC
500mA
c Βραχίονας ανάρτησης σε τοίχο/ιστό.
d Παξιμάδι
e Μπουλόνια U
f Σφιγκτήρες ιστού
g Παξιμάδια με δακτυλίους
συγκράτησης
6
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h Ξύλινες βίδες 25 χιλ.
i Ομοαξονικό καλώδιο 6μ. με βύσματα
j Προστατευτικό κάλυμμα
k Μονάδα εισαγωγής ισχύος
l Πλαστικά στηρίγματα
m Ροδέλα
n Εξάγωνη βίδα 40 χιλ.

Εγκατάσταση
Πληροφορίες εγκατάστασης
Αυτή η κεραία χρησιμοποιεί μονάδα
εισαγωγής ισχύος για να τροφοδοτήσει με
ρεύμα τον ενισχυτή της κεραίας.
Για τη σωστή λειτουργία του συστήματος
κεραίας, είναι σημαντικό μεταξύ της
κεραίας και οποιασδήποτε συσκευής (όπως
διαιρέτες, αντίστοιχοι μετασχηματιστές,
δίκτυα κ.λπ.) να είναι συνδεδεμένη η
μονάδα εισαγωγής ισχύος.

Καθορισμός ισχύος σήματος
Πριν την εγκατάσταση, εντοπίστε τη
βέλτιστη τοποθεσία για την καλύτερη
δυνατή λήψη. Είναι σημαντικό ανάμεσα
στην κεραία και τον πομπό να μην
παρεμβάλλονται άλλα αντικείμενα. Για
βέλτιστα αποτελέσματα, βεβαιωθείτε ότι η
κεραία έχει φορά προς τη θέση του πομπού.
Σημείωση
•• Σε εσωτερικό χώρο, επιλέξτε μια τοποθεσία
κοντά σε παράθυρο έτσι ώστε η κεραία να
έχει καλύτερη επικοινωνία με τον πομπό.

Σημείωση
•• Τοποθετήστε την κεραία μακριά από

μεταλλικές επιφάνειες προκειμένου να
αποφύγετε παρεμβολές.

a

Για επιτοίχια ανάρτηση σε
εσωτερικούς χώρους

b

Σημείωση
•• Ολοκληρώστε τη διαδικασία

συναρμολόγησης στο έδαφος πριν
εγκαταστήσετε σε τοίχο ή ιστό κεραίας.

c

1

d

α
β
γ
δ

Χρησιμοποιήστε το παξιμάδι , τη
ροδέλα και την εξάγωνη βίδα
για να αναρτήσετε την κεραία στο
βραχίονα ανάρτησης σε τοίχο/ιστό.

Κεραία με ενσωματωμένο
ενισχυτή
Μονάδα εισαγωγής ισχύος
Διαιρέτες ή αντίστοιχοι
μετασχηματιστές (δεν
περιλαμβάνονται)
Συσκευή τηλεόρασης ή
βίντεο
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Ελλην ικά

3 Ξεκινώντας

2

Χρησιμοποιήστε τις οπές των βιδών
στο βραχίονα ανάρτησης σε τοίχο/ιστό
ως οδηγό, για να επισημάνετε τη
θέση τοποθέτησης των ξύλινων βιδών.

Για εγκατάσταση σε ιστό σε
εξωτερικούς χώρους
Σημείωση
•• Ολοκληρώστε τη διαδικασία

συναρμολόγησης στο έδαφος. Σηκώστε
την κεραία μετά την ολοκλήρωση της
συναρμολόγησης.

1

3

Χρησιμοποιήστε το παξιμάδι , τη
ροδέλα και την εξάγωνη βίδα
για να αναρτήσετε την κεραία στο
βραχίονα ανάρτησης σε τοίχο/ιστό.

Χρησιμοποιήστε τις ξύλινες βίδες για
να στερεώσετε την κεραία στον ξύλινο
τοίχο.

3 2mm
(1/8”)
27±5mm
1 1”±0 2”

7 9mm
(5/16”)
35±5mm
1 4”±0 2”
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2

Εισάγετε τα μπουλόνια U στις οπές
του βραχίονα ανάρτησης σε τοίχο/ιστό
. Σύρετε τους σφιγκτήρες ιστού
επάνω στα μπουλόνια U . Αναρτήστε
τα τέσσερα παξιμάδια με δακτυλίους
συγκράτησης στα μπουλόνια U .

Αναρτήστε το συγκρότημα και
στερεώστε το στον ιστό.

Περιστροφή
Μπορείτε να περιστρέψετε την κεραία ή το
στύλο στερέωσης κατά 90 μοίρες.

Ελλην ικά

3

4
5

Περιστρέψτε τον ιστό στη βάση του,
για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση.
Αναρτήστε το ομοαξονικό καλώδιο
στο βύσμα F στην κάτω πλευρά
της μονάδας. Τοποθετήστε το
προστατευτικό κάλυμμα πάνω από
τη σύνδεση.

EL
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3

Συνδέστε το βύσμα του τροφοδοτικού
στη μονάδα εισαγωγής ισχύος και
κατόπιν συνδέστε τον προσαρμογέα
του τροφοδοτικού σε μια υποδοχή
100-240V AC.

Προειδοποίηση
•• Η μονάδα εισαγωγής ισχύος και το

τροφοδοτικό προορίζονται μόνο για χρήση
σε εσωτεριοκούς χώρους.

Συμβουλή
•• Αυτή η κεραία περιλαμβάνει ομοαξονικό

καλώδιο 6 μ. 3C-2V. Εάν δεν αρκεί για να
καλύψει τις ανάγκες σας, αντικαταστήστε το
καλώδιο με ομοαξονικό καλώδιο RG-6 αντί
για να προσθέσετε μπαλαντέζα.

Σύνδεση σε τηλεόραση
Σημείωση
•• Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο

ενισχυτής (Μονάδα εισαγωγής ισχύος +
Σύστημα τροφοδοσίας ρεύματος) θα πρέπει
να τοποθετηθεί σειριακά μεταξύ της κεραίας
και οποιουδήποτε σπλίτερ ή επιπλέον
συσκευής.

1
2

10

Συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο
από την κεραία στο βύσμα σύνδεσης
που φέρει την ένδειξη AMP στη
Μονάδα εισαγωγής ισχύος .
Συνδέστε τη μονάδα εισαγωγής ισχύος
στην είσοδο της κεραίας στην
τηλεόραση, στο ψηφιακό set-top box, το
σπλίτερ ή άλλες συσκευές.
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Ρύθμιση ψηφιακού δέκτη με
την κεραία
Μπορείτε να εγκαταστήσετε διαθέσιμα
κανάλια με τον ψηφιακό δέκτη τηλεόρασης.
Αυτή η αυτόματη διαδικασία αποτελεί μέρος
της διαδικασίας ρύθμισης του δέκτη. Για να
είναι δυνατή η λήψη και η προβολή καναλιών
από το δέκτη, βεβαιωθείτε ότι η κεραία έχει
ρυθμιστεί σωστά.
Υπάρχουν δύο τρόποι για να συνδέσετε την
κεραία στην τηλεόραση:
•

Συνδέστε την κεραία σε έναν ψηφιακό
δέκτη. Εάν η ισχύς του σήματος
είναι αρκετά καλή, τα κανάλια
αποθηκεύονται αυτόματα στη μνήμη
του δέκτη.

Συνδέστε την κεραία απευθείας
στην τηλεόραση. Συντονιστείτε στα
αναλογικά κανάλια και εντοπίστε τη
βέλτιστη θέση για την κεραία. Στη
συνέχεια, ξανασυνδέστε την κεραία
στον ψηφιακό δέκτη. Βεβαιωθείτε ότι η
λήψη σήματος είναι αρκετά καλή πριν
εγκαταστήσετε τα κανάλια στο δέκτη.

4 Συχνές
ερωτήσεις
Έχει η κεραία δυνατότητα αναλογικών
μεταδόσεων;
Ναι, η κεραία έχει δυνατότητα λήψης
αναλογικών τηλεοπτικών σημάτων σε εύρη
ζώνης UHF και VHF.
Έχει η κεραία δυνατότητα λήψης ψηφιακών
σημάτων ή λειτουργίας με μεταδόσεις HDDVB;
Ναι, η κεραία έχει σχεδιαστεί να λαμβάνει
ψηφιακές μεταδόσεις DVB και HDTV σε
εύρη συχνοτήτων UHF & VHF.

Συμβουλή
•• Για βέλτιστη λήψη, τοποθετήστε την

κεραία μακριά από μεταλλικές επιφάνειες
προκειμένου να αποφύγετε παρεμβολές.

Μπορώ να ρυθμίσω την κεραία με ψηφιακό
δέκτη;
Ναι, αυτή η κεραία, μπορεί να ρυθμιστεί
με ψηφιακό δέκτη (δείτε την ενότητα στο
“Ρύθμιση ψηφιακού δέκτη με την κεραία”).

5 Εγγύηση και
επισκευή
Πληροφορίες για την εγγύηση μπορείτε
να βρείτε στη διεύθυνση www.philips.com/
welcome
Για τεχνική υποστήριξη, αποστείλετε
ένα email με τον αριθμό μοντέλου του
προϊόντος και μια λεπτομερή περιγραφή
του προβλήματος στη διεύθυνση:
accessorysupport@philips.com

Μπορεί η κεραία να λειτουργήσει με
τροφοδοσία ρεύματος DC σε σκάφος,
όχημα αναψυχής ή τροχόσπιτο;
Ναι, η μονάδα εισαγωγής ισχύος διαθέτει
υποδοχή ρεύματος DC. Συνδέστε το
καλώδιο/τον προσαρμογέα στην κεραία και
στη συνέχεια στην πρίζα, φροντίζοντας να
είναι σωστή η τροφοδοσία (6V DC, 500mA),
η πολικότητα και ο τύπος του βύσματος.
Πού πρέπει να τοποθετήσω την κεραία για
βέλτιστη λήψη;
Επιλέξτε μια τοποθεσία κοντά σε παράθυρο
έτσι ώστε η κεραία να έχει καλύτερη
επικοινωνία με τον πομπό.
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•

6 Γλωσσάρι
D
DVB (Digital Video Broadcasting)
Το DVB είναι μια σουίτα διεθνώς
εγκεκριμένων ανοιχτών προτύπων για
ψηφιακή τηλεόραση.

F
FM (Διαμόρφωση συχνότητας)
Σε ραδιοφωνική μετάδοση: μια μέθοδος
διαμόρφωσης στην οποία η συχνότητα
της τάσης του φέροντος κύματος ποικίλλει
ανάλογα με τη συχνότητα της τάσης
διαμόρφωσης.

H
HDTV (High-Definition Television)
Είναι ένα σύστημα μετάδοσης ψηφιακής
τηλεόρασης με υψηλότερη ανάλυση από
τα παραδοσιακά συστήματα τηλεόρασης
(τηλεόραση τυπικής ανάλυσης ή SDTV).
Τα σήματα HDTV μεταδίδονται ψηφιακά.
Παλαιότερες εφαρμογές χρησιμοποιούσαν
αναλογικές μεταδόσεις. Σήμερα όμως
χρησιμοποιούνται ψηφιακά σήματα (DTV)
τα οποία απαιτούν μικρότερο εύρος
συχνοτήτων χάρη στη συμπίεση ψηφιακού
βίντεο.

U
UHF (Ultra high frequency)
Κατά τη μετάδοση ραδιοφώνου ή
τηλεόρασης, είναι το εύρος συχνοτήτων
των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που
κυμαίνεται ανάμεσα σε 300 MHz και 3 GHz
(3000 MHz).
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V
VHF (Very high frequency)
Κατά τη μετάδοση ραδιοφώνου ή
τηλεόρασης, είναι το εύρος συχνοτήτων
των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που
κυμαίνεται ανάμεσα σε 30 MHz και 300
MHz.

Κ
Κεραία
Μια συσκευή, όπως ένας στύλος ή ένα
σύρμα, η οποία λαμβάνει ένα σήμα
ραδιοσυχνοτήτων ή εκπέμπει ένα
μεταδιδόμενο σήμα ραδιοσυχνοτήτων.

Ο
Ομοαξονικό καλώδιο
Ένας μεμονωμένος χάλκινος αγωγός, με
μονωτικό περίβλημα, ο οποίος καλύπτεται
από περίβλημα χάλκινης θωράκισης
και, τέλος, από εξωτερική μόνωση. Μια
ασύμμετρη γραμμή μετάδοσης με σταθερή
αντίσταση. Στον ήχο, αυτός ο τύπος
χρησιμοποιείται ευρέως για σήματα
γραμμής χαμηλής στάθμης, τα οποία
καταλήγουν σε βύσματα RCA.

Ε
Ενισχυτής
Μια συσκευή, κύκλωμα είτε μιας βαθμίδας
είτε μεγάλης περιοχής με πολλαπλές
βαθμίδες για τη δημιουργία απολαβής, δηλ.
αυξάνει το πλάτος των μικρών σημάτων.
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