4K HDTV Anténa

UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Digitální HDTV vnitřní anténa; Užijte si bezplatné programy s digitální anténou HDTV,
optimalizovaným příjmem na velké vzdálenosti a extrémně snadnou instalací.
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte přiložený návod k použití a uložte jej pro budoucí použití.
OBSAH BALENÍ
1x HDTV anténa
1x koaxiální adaptér
1x Návod k použití
1x roční záruka
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Specifikace:
• Frekvenční rozsah: 172-240 MHz, 470-862 MHz
• Rozsah příjmu: VHF / UHF
• Napájení: USB adaptér (5 V / 500 mA)
• Kompatibilní se standardními anténami DVB-T2
• Konektor: koaxiální adaptér
• Dosah: loví kanály ve vzdálenosti 80 - 120 km, v závislosti na poloze a rušivých signálu
• Více než 10 HD programů

(1) Anténa
(2) Koaxiální měděný kabel
(3) ANT / IN konektor a adaptér
(4) Lepicí páska

NÁVOD K POUŽITÍ
NASTAVENÍ ANTÉNY
1. Připojte konec koaxiálního kabelu do konektoru ANT / IN na digitálním převaděči / přijímači
DBV-T / komunikátoru STB / TV.
2. Pro nejlepší signál umístěte anténu blízko okna nebo do vysoké polohy.
3. V nabídce vašeho TV nebo komunikátoru STB nastavte režim přijímače na „antenna“ nebo
„air“ (další informace viz návod k použití vašeho TV).
4. Poté hledejte nové programy s funkcí „scan“ v nabídce komunikátoru TV nebo STB (obvykle
automatické programování, automatické skenování, vyhledávání kanálů nebo skenování
kanálů)
Poznámka: Pokud máte špatný signál, umístěte anténu do vysoké polohy a blízko okna.
Doporučujeme také použít zesilovač.
5. Vaše interní HDTV anténa je nyní nastavena a lze ji zajistit na místě pomocí lepicích pásek

na zadní straně antény.

TIPY PRO LEPŠÍ SIGNÁL
-Nainstalujte anténu do nejvyšší možné polohy, abyste zabránili možným překážkám v cestě mezi
vysílačem a anténou.
-Je-li to možné, umístěte anténu co nejblíže k oknu.
- Přesuňte anténu mimo potenciální rušičky signálu, jako jsou mikrovlnné trouby a klimatizace.
- Pokaždé, když umístíte anténu na nové místo, vyhledejte nové kanály pomocí funkce
„skenování“ na televizoru nebo komunikátoru STB.
-Testujte signál na více místech, abyste určili nejlepší místo k umístění.
- Tato anténa je určena pro vnitřní použití. Neinstalujte jej mimo byt!
-Ujistěte se, že máte HD přijímač, jinak anténa nebude detekovat HD kanály

VAROVÁNÍ!
-

Před prvním použitím si pozorně přečtěte pokyny a důsledně je dodržujte.
Pokud produkt nepoužíváte, vypněte jej.
Neupravujte ani nerozebírejte části zařízení.
Pravidelně kontrolujte, zda kabel není poškozen. Pokud je kabel poškozen, nepoužívejte jej.
Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Není vhodné pro děti.
Neinstalujte anténu na lidi nebo zvířata.
Nevylévejte, neponořujte do vody ani nevystavujte výrobek otevřenému ohni nebo vysokým
teplotám.
Kabel neprovádějte kvůli riziku úrazu elektrickým proudem.
Veďte kabel na bezpečném místě, aby nedošlo k zakopnutí.
Při připojování kabelů dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.

