Antena de TV digital

Esse manual ajudará a otimizar sua experiência e iniciar o
uso. Leia atentamente as instruções a seguir antes de usar
seu dispositivo.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

BUSCANDO CANAIS

AVISO: PERIGO DE ASFIXIA. MANTENHA TODAS AS
PEÇAS E CABOS LONGE DAS CRIANÇAS.

1. No menu de configuração da TV, defina a fonte do
sintonizador como “Antena” ou “Ar”. Consulte o manual

1. O dispositivo só pode ser usado para o propósito previsto
de acordo com as instruções.
2. Não exponha a antena ao calor direto, como aquecedores,
fornos ou lareiras.

PTBR

de uma moldura, em uma prateleira ou em qualquer
outra superfície não metálica. Recomendamos que você
encontre a melhor posição antes de usar o adesivo duplaface para montar sua antena.

CUIDADO: As bordas da antena podem ser muito
afiadas. Manuseie com cuidado.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES ANTES DE USAR

1. Antena HDTV
2. Cabo coaxial
3. Adaptador Euro Coaxial

2. Posicione a antena perto da TV na parede, janela, atrás

3. Se a recepção for irregular, tente mudar o lugar da sua
antena e digitalizar novamente. Colocar a sua antena
perto de uma janela ou mais para cima, para que melhore
a recepção.

CONFIGURAÇÃO DA ANTENA

5. O número de canais e a força da recepção dependerão do
seu ambiente geológico.
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Sua antena pode ser limpa com pano úmido. Garanta
que sua antena está desconectada antes de limpar. Não
mergulhe na água.

2. Execute uma varredura de canais a partir do menu de
configuração da TV.

4. Você deve fazer novamente uma varredura quando você
move sua antena.

trás da sua TV. Para os países europeus, use o Adaptador
Coaxial Euro.

Sua antena deve ser usada como um dispositivo interno.
A exposição da antena a elementos externos agressivos
resultará em danos.

da sua TV para obter instruções detalhadas.

3. Não corte ou dobre a antena.

1. Conecte o cabo coaxial no conector ANT / IN na parte de

INFORMAÇÕES SOBRE O CUIDADO

6. Para aumentar a força da sua antena, sugerimos que você
use o amplificador da antena (vendido separadamente).
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