4K HDTV Antena

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Digitalna HDTV notranja antena; uživajte v brezplačnih programih z digitalno HDTV anteno,
optimiziranim sprejemom z velikim dosegom in izjemno enostavno namestitvijo.
Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen
prihodnje uporabe.
VSEBNOST PAKETA
1x HDTV antena
1x Koaksial adapter
1x Navodila za uporabo
1x Letna garancija
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Specifikacije:
• Frekvenčni razpon: 172-240 MHz, 470-862 MHz
• Sprejemni domet:VHF/UHF
• Napajanje: USB adapter (5 V/500 mA)
• Združljiva s standardnimi antenami DVB-T2
• Priključek: koaksial adapter
• Domet: lovi kanale v oddaljenosti 80 – 120 km, odvisno od lokacije in motilcev signala
• Več kot 10 HD programov

(1) Antena
(2) Koaksialen bakren kabel
(3) ANT/IN priključek in adapter
(4) Lepilni trak

NAVODILA ZA UPORABO
NASTAVITEV ANTENE
1. Vključite konec koaksialnega kabla v ANT/IN priključek na vašem digitalnem pretvorniku /
DBV-T sprejemniku / STB komunikatorju / televizorju.
2. Postavite anteno blizu okna ali na visok položaj za najboljši signal.
3. V meniju vaše televizije ali STB komunikatorja nastavite način sprejemnika na »antenna«
ali »air« (za več informacij se obrnite na navodila za uporabo vašega televizorja)
4. Potem v meniju televizije ali STB komunikatorja poiščite nove programe s funkcijo »scan«
(običajno auto-program, auto-scan, channel search ali channel scan)
Opomba: Če imate slab signal, anteno postavite na visoko mesto in ob okno. Prav tako priporočamo
uporabo ojačevalca.
5. Vaša notranja HDTV antena je sedaj nastavljena in lahko jo pritrdite na njeno mesto z
lepilnimi trakovi na zadnji strani antene.

NASVETI ZA BOLJŠI SIGNAL
-Anteno namestite na najvišje možno mesto, da se izognete vsem morebitnim oviram na poti med
oddajnikom in anteno.
-Če je to mogoče, namestite anteno čim bližje okna.
-Anteno odmaknite od potencialnih motilcev signala, kot so mikrovalovne pečice in klimatske
naprave.
-Vsakič, ko postavite anteno na novo mesto, ponovno poiščite nove kanale s funkcijo »scan« na
vašem televizorju ali STB komunikatorju.
-Testirajte signal na več lokacijah, da določite najboljše mesto za postavitev.
-Ta antena je namenjena notranji uporabi. Ne namestite je izven stanovanja!
-Prepričajte se, da imate HD sprejemnik, drugače antena ne bo zaznala HD kanalov

OPOZORILO!
-

-

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila ter jih dosledno upoštevajte.
Kadar izdelka ne uporabljate, ga izklopite.
Delov naprave ne spreminjajte ali razstavljajte.
Kabel redno preverjajte, če se pojavijo kakšne napake. Ne uporabljajte naprave, v kolikor je
kabel poškodovan.
Otroci se z napravo ne smejo igrati. Ni primerno za otroke.
Antene ne nameščajte na ljudi ali živali.
Ne polivajte ali potapljajte v vodo in ne izpostavljajte produkta odprtemu ognju ali visokim
temperaturam.
Ne režite kabla zaradi nevarnosti električnega šoka.
Kabel speljite na varnem mestu, da preprečite spotikanje.
Med priklapljanjem kablov pazite, da si ne priščipnete prstov.

