
44319 – Οδηγίες Χρήσης
Active DVB-T εσωτερική κεραία «Planar 24»
Αυτή η εσωτερική κεραία ενισχύει τη λήψη των σημάτων και προσφέρει την καλύτερη πιθανή λήψη.

Εισάγετε τη βάση ή τη στήριξη στον τοίχο στον οδηγό που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κεραίας.
Συνδέστε την παροχή ρεύματος στην κατάλληλη πηγή ρεύματος (230V) και εισάγετε το καλώδιο ρεύματος στην 12V υποδοχή στο πίσω
μέρος.
Συνδέστε το καλώδιο κεραίας στην κεραία.

Σημείωση:
Αν ο δέκτης DVB-T παρέχει +5V μέσω της κεραίας, δεν απαιτείται καμία μονάδα παροχής ρεύματος καθώς η κεραία μπορεί να τροφοδοτηθεί εξ
αποστάσεως από τη σύνδεσή της.

Επίγεια ψηφιακή λήψη (DVB-T):
Συνδέστε το καλώδιο εσωτερικής κεραίας με τον δέκτη (DVB-T) (set-top κουτί) (TV).
Συνδέστε τον δέκτη DVB-T στην τηλεόραση (ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης για το set-top κουτί).
Ρυθμίζοντας την κεραία χειροκίνητα σας επιτρέπει να βελτιστοποιείτε την λήψη των τηλεοπτικών σταθμών.
Ανάλογα την περιοχή λήψης, οι σταθμοί μπορούν να αναμεταδίδονται κάθετα ή οριζόντια. Η κεραία πρέπει τότε να τοποθετηθεί ανάλογα.

Οριζόντια Κάθετα
Αναλογική TV λήψη:

Συνδέστε το καλώδιο κεραίας της εσωτερικής κεραίας στην τηλεόραση.
Ρυθμίζοντας την τηλεόραση χειροκίνητα σας επιτρέπει να βελτιστοποιείτε τη λήψη των τηλεοπτικών σταθμών.

Ραδιοφωνική λήψη:
Η κεραία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για VHF λήψη. Όπως οι περισσότερες συσκευές ήχου έχουν μια IEC σύνδεση, χρησιμοποιήστε έναν
προσαρμογέα με coax βύσμα – coax βύσμα.

Χαρακτηριστικά:
Εύρος συχνοτήτων: 30-950MHz.
Ενίσχυση: max. 24dB
Μονάδα παροχής ρεύματος: 12V/250mA
Αξεσουάρ: Μονάδα παροχής ρεύματος, βάση τοίχου, βάση στηρίγματος, καλώδιο κεραίας

Οδηγίες προστασίας:
Η συσκευή δεν προστατεύεται από σταγόνες και πιτσιλιές νερού. Για να μην καταστρέψετε τη συσκευή και να αποφύγετε τραυματισμούς εξαιτίας
βραχυκυκλώματος, μην αφήνετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με βροχή, υγρασία ή άλλα υγρά. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε ηλεκτρική πρίζα που είναι
κατάλληλη για τη συσκευή. Η πρίζα πρέπει να είναι πάντα εύκολα προσβάσιμη. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ή ανοίγετε μια ελαττωματική συσκευή. Εργασίες
επισκευής μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από εξουσιοδοτημένους ειδικούς. Όπως με όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές, κρατήστε τη μακριά από
παιδιά.


