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Înregistraţi-vă produsul pentru a primi suport pe 

Manual de utilizare 
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1 Informaţii 
importante 

Informaţii privind siguranţa 
Acest manual conţine informaţii importante des-
pre antena de interior Philips pentru televizoare. 
Citiţi cu atenţie acest manual înainte de a instala 
şi seta antena. 

Acest produs nu trebuie expus la umezeală 
sau la apă. Nu puneţi obiecte cu lichide, pre-
cum vaze, pe sau lângă acest produs. 

Pentru a deconecta complet produsul de la 
alimentare, trebuie să deconectaţi cablul de 
alimentare de la priză. 
Când folosiţi mufa de alimentare pentru opri-
re, dispozitivul deconectat va rămâne operabil. 

Nu puneţi surse de foc, precum lumânările 
aprinse, pe sau lângă acest produs. 

Reciclarea 

Acest produs este fabricat din materiale şi com-
ponente de înaltă calitate, care pot fi reciclate 
şi reutilizate. 

Când acest simbol este ataşat unui produs, 
înseamnă că produsul respectiv corespunde 
cerinţelor Directivei Europene 2002/96/EC: 

Nu vă debarasaţi de produs cu deşeurile mena-
jere normale. Vă rugăm să vă informaţi despre 
regulile locale privind sistemul de colectare al 
produselor electrice şi electronice. 
Debarasarea corectă a produselor va preveni 
apariţia consecinţelor potenţial negative asupra 
mediului înconjurător dar şi asupra sănătăţii 
umane. 

Când acest logo este ataşat unui produs, 
înseamnă că o contribuţie financiară a fost făcută 
către un sistem naţional de recuperare şi reciclare. 

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. Toate 
drepturile rezervate. Reproducerea în întreg sau a 
anumitor părţi este interzisă fără consinţământul 
în scris al proprietarului de drept. Mărcile aparţin 
de Koninklijke Philips Electronics N.V. şi de 
proprietarii corespunzători. 
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1                   Antena VHF 
2                   Antena UHF 
3                   Buton de alimentare / buton de 

control 
4                   Indicator de alimentare 
5                   Conexiune de 6V 
6                   Conexiune Out to TV 
7                    Adaptor de alimentare, inclus 

100-240V AC / 6V DC
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2 Antena 
SDV6224/12

Felicitări pentru achiziţia făcută şi bun venit la 
Philips! 
Pentru a beneficia de întreg suportul pe care 
Philips îl oferă, înregistraţi-vă produsul pe 
www.philips.com/welcome. 

Prezentarea produsului 
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1
Conectarea la televizor 

3 Pregătiri 

Pentru a vă asigura că antena funcţionează 
corespunzător, citiţi manualul de utilizare al 
televziorului înainte de a porni instalarea şi 
setarea. Setaţi televizorul astfel încât să 
recepţioneze semnale de la ANTENNA în 
locul la CABLE sau SATELLITE. 

Instalarea 
Determinarea puterii semnalului 
Înainte de instalare, determinaţi cea mai bună 
locaţie pentru recepţia optimă. Este important 
ca antena să aibă o cale neobstrucţionată către 
trasmiţător. Pentru rezultate optime, asiguraţi-
vă că antena este îndreptată spre locaţia 
transmiţătorului. 

Notă 

Notă 

Alegeţi o locaţie lângă o fereastră care oferă an-
tenei o cale neobstrucţionată către transmiţător. 

Plasaţi antena cât mai departe posibil de suprafeţe 
de metal pentru a evita apariţia interferenţelor. 

Conectaţi cablul de alimentare la antenă 
şi la priza de alimentare de 100-240V. 

Conectaţi cablul de iesire la antenă şi la 
televizor. 
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4 Setarea antenei 
SDV6224/12

Pentru recepţie VHF/FM 

Extindeţi dipoli telescopici la lungimea ma-
ximă posibilă. 

2 Pentru a mări puterea amplificatorului, rotiţi 
butonul de control către poziţia maximă. 

3 Treceţi pe canalul TV sau radio dorit. Mu-
taţi dipoli în direcţii diferite, în sus sau jos 
până ce recepţia dorită este obţinută.  

Notă 

Este posibil să micşoraţi puterea amplifica-
torului pentru a obţine recepţia optimă. 

1
2

Pentru recepţie UHF 

Treceţi pe canalul TV dorit. 

Pentru a mări puterea amplificatorului, rotiţi 
butonul de control către poziţia maximă. 

Notă 

Este posibil să micşoraţi puterea amplifica-
torului pentru a obţine recepţia optimă. 

Montarea pe perete 
Montaţi 2 şuruburi de lemn pe perete. Asiguraţi-
vă că distanţa dintre cele două şuruburi este de 
80mm. 
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Setarea unui tuner digital cu 
această antenă 

Puteţi instala canalele disponibile cu acest tuner 
TV digital. Acest proces automat face parte din 
setarea tuner-ului. Asiguraţi-vă că antena este 
setată corespunzător înainte ca tuner-ul să 
recepţioneze canalele disponibile. 

Există două moduri de a conecta antena la 
televizor: 

Conectaţi antena la un tuner digital. Dacă 
semnalul nu este destul de puternic, cana-
lele pot fi memorate automat în tuner. 
Conectaţi antena direct la televizor. Cău-
taţi canalele analog şi cea mai bună locaţie 
pentru antenă. Apoi, re-conectaţi antena la 
tuner-ul digital. Asiguraţi-vă că semnalul este 
destul de puternic înainte de a instala cana-
lele cu tuner-ul. 



9

65

Notă 

Întrebări 
frecvente 

Poate funcţiona această antenă cu transmisiile 
analog? 
Da, această antenă poate recepţiona transmisii 
TV pe undele de frecvenţă UHF şi VHF. 

Poate această antenă recepţiona semnalele 
digitale sau poate funcţiona cu transmisiile HD-
DVB? 
Da, această antenă poate recepţiona transmisii 
digitale DVB şi HDTV pe undele de frecvenţă 
UHF şi VHF. 

Poate fi alimentată această antenă de la o sursă 
de alimentare dintr-o barcă sau o maşină? 
Da, există o sursă de alimentare în spatele 
antenei. Conectaţi cablul/adaptorul la antenă şi la 
sursa de alimentare. 

Unde ar trebuie să poziţionez antena pentru a 
obţine cea mai bună recepţie posibilă? 
Alegeţi o locaţie lângă o fereastră pentru a 
permite o cale neobstrucţionată a antenei către 
transmiţător. 

De unde ştiu câtă putere (amplificare) este 
necesară pentru a obţine o imagine clară? 
După ce aţi extins dipoli VHF la lungimea maximă 
posibilă, porniţi amplificatorul. Întoarceţi butonul 
de control din amplificator către poziţia maximă. 
Reduceţi puterea dacă este nevoie. În anumite 
cazuri, va trebui să întoarceţi butonul de control 
către poziţia minimă pentru a obţine o imagine 
clară. 

Pot să setez această antena cu un tuner digital? 
Da, această antenă poate fi setată cu un tuner 
digital (consultaţi secţiunea “Setarea unui tuner 
digital cu aceasta antenă”). 

Pentru recepţie optimă, plasaţi antena departe de 
suprafeţele de metal pentru a evita interferenţele. 

Garanţie şi 
service 

Puteţi găsi informaţii despre garanţie pe: 
www.philips.com/welcome 

Pentru suport tehnic, trimiteţi un email cu numă-
rul modelului acestui produs şi o descriere deta-
liată a problemei pe adresa: 
accessorysupport@philips.com 
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Glosar 

Amplificator 
Un dispozitiv, ori un circuit la scară mică sau la 
scară mare cu multiple stagii de creare a 
amplificării, de exemplu măreşte un semnal slab. 

Antena 
Un dispozitiv, precum o tijă sau un fir, care 
recepţionează semnalele de pe frecvenţa radio 
sau radiază un semnal RF transmis. 

Coaxial 
Un singur conductor de cupru, acoperit cu un 
strat de izolaţie, încă un strat de cupru şi, într-un 
final un strat de bandă izolatoare. O transmisie 
nebalansată cu o impedanţă constantă. În modul 
audio, acest tip este folosit în mod normal pentru 
nivele joase, semnalele linie care se termină în 
conectorii RCA. 

DVB (Digital Video Broadcasting) 
DVB reprezintă un set întreg de standarde 
internaţionale pentru televiziunea digitală. 

FM (Frequency Modulation) 
În transmisiile radio: o metodă de modulaţie în 
care frecvenţa voltajului transmis variază cu 
frecvenţa modulaţiei voltajului. 

HDTV (High-Definition Television) 
Este un sistem de transmisie digitală TV cu o 
rezoluţie mai mare decât sistemele tradiţionale 
de transmisie (definiţie standard sau SDTV). 
HDTV reprezintă transmisia digitală; cele mai noi 
implementări foloseau transmisiile analog, dar în 
ziua de azi se folosesc semnalele digital (DTV), 
care necesită o transmisie de informaţii mai mică 
datorită compresiei video digitale. 

UHF (Ultra high frequency) 
În transmisiile radio sau TV: reprezintă raza frec-
venţei a undelor electromagnetice care se află 
între 300 MHz şi 3 GHz (3000 MHz).  

VHF (Very high frequency) 
În transmisiile radio sau TV: reprezintă raza frec-
venţei a undelor electromagnetice care se află 
între 30 MHz şi 300 MHz. 
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