Antena 4K HDTV

MANUAL DE UTILIZARE

Antenă interioară HDTV digitală; bucurați-vă de programe gratuite cu o antenă digitală HDTV,
recepție optimizată pe distanță lungă și instalare extrem de ușoară.
Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare anexate și păstrați-le pentru
utilizare ulterioară.
CONTINUTUL PACHETULUI
1x antenă HDTV
1x adaptor coaxial
1x Instrucțiuni de utilizare
1x garanție de 1an

SPECIFICAȚII TEHNICE
• Gama de frecvență: 172-240 MHz, 470-862 MHz
• Gama de recepție: VHF / UHF
• Alimentare: adaptor USB (5 V / 500 mA)
• Compatibil cu antenele standard DVB-T2
• Conector: adaptor coaxial
• Raza de acțiune: prinde canale la o distanță de 80 - 120 km, în funcție de locație și de blocaje de
semnal
• Peste 10 programe HD

(1) Antena
(2) Cablu de cupru coaxial
(3) Conector și adaptor ANT / IN
(4) Bandă adezivă

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

REGLARE ANTENĂ
1. Conectați capătul cablului coaxial la conectorul ANT / IN de pe convertorul digital / receptorul
DBV-T / comunicatorul STB / TV.
2. Așezați antena lângă o fereastră sau într-o poziție înaltă pentru cel mai bun semnal.
3. În meniul televizorului sau al comunicatorului STB, setați modul receptor la „antenă” sau
„aer” (consultați instrucțiunile de funcționare ale televizorului pentru mai multe informații).
4. Apoi căutați noi programe cu funcția „scanare” în meniul comunicatorului TV sau STB (de
obicei program automat, scanare automată, căutare canal sau scanare canal)
Notă: Dacă aveți un semnal slab, așezați antena într-o poziție înaltă și lângă o fereastră. De
asemenea, vă recomandăm să utilizați un amplificator.
5. Antena dvs. HDTV internă este acum configurată și poate fi fixată pe loc cu benzi adezive pe
partea din spate a antenei.

SFATURI PENTRU UN SEMNAL MAI BUN
-Instalați antena în cea mai înaltă poziție posibilă pentru a evita orice obstacole posibile în calea
dintre emițător și antenă.
-Dacă este posibil, așezați antena cât mai aproape de fereastră.
-Depărtați antena de potențialele blocaje de semnal, cum ar fi cuptoarele cu microunde și
aparatele de aer condiționat.
-De fiecare dată când plasați antena într-o locație nouă, căutați canale noi cu funcția „scanare” de
pe televizorul sau comunicatorul STB.
-Testează semnalul în mai multe locații pentru a determina cea mai bună locație de plasat.
-Această antenă este destinată utilizării în interior. Nu-l instalați în afara apartamentului!
-Asigurați-vă că aveți un receptor HD, altfel antena nu va detecta canalele HD

ATENȚIE!
Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a le utiliza pentru prima dată și urmați-le cu strictețe.
- Opriți produsul atunci când nu îl folosiți.
- Nu modificați sau dezasamblați părți ale dispozitivului.
- Verificați cablul în mod regulat pentru eventuale defecțiuni. Nu utilizați dispozitivul dacă cablul
este deteriorat.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Nu este potrivit pentru copii.
- Nu instalați antena pe oameni sau animale.
- Nu turnați și nu vă scufundați în apă și nu expuneți produsul la flăcări deschise sau la
temperaturi ridicate.
- Nu tăiați cablul din cauza riscului de electrocutare.
- Instalați cablul într-un loc sigur pentru a preveni împiedicarea.
- Când conectați cablurile, aveți grijă să nu vă ciupiți degetele.

