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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prijímača si pozorne prečítajte doporučené bezpečnostné opatrenia.

SIEŤOVÉ NAPÁJANIE
Striedavé napätie 175 – 250V AC 50/60Hz

UMIESTNENIE
Prijímač je určený pre použitie v interiéri. Neumiestňujte ho v blízkosti zdrojov vody,                                                         
izbových rastlín a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.

TEKUTINY
Prijímač nesmie prísť do styku s tekutinami. Prijímač nesmie byť vystavený kvapkajúcej 
alebo striekajúcej vode.

ČISTENIE
Pre čistením odpojte satelitný prijímač z elektrickej siete. Na čistenie vonkajšieho 
obalu použite navlhčenú utierku. Nepoužívajte rozpúšťadlá a nečistite vnútorné časti prijímača.

VENTILÁCIA
Nezakrývajte ventilačné otvory na kryte prijímača. Prijímač neumiestňujte na koberec alebo 
iný mäkký alebo nestabilný povrch. Prijímač nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
Okolo prijímača zabezpečte dostatočný voľný priestor. Na prijímač neumiestňujte iné
elektronické zariadenia. Prijímač umiestnite min. 30mm od steny.

PRIPOJENIE
Nepoužívajte žiadne pripojenia, ktoré nie sú odporúčané výrobcom. V opačnom prípade hrozí
úraz alebo poškodenie prijímača.

PRIPOJENIE K ANTÉNE
Pred pripojením antény sa odporúča odpojiť prijímač zo siete. V opačnom prípade môže dôjsť
k poškodeniu konvertora alebo prijímača.

BLESK, BÚRKA
V prípade, že používate satelitný prijímač v oblasti s častými búrkami, odporúčame Vám 
využitie ochrany proti prepätiu v elektrickej sieti. Počas búrky odpojte prijímač zo siete. 
V opačnom prípade môže dôsjť k poškodeniu prijímača. 

UZEMNENIE:
Konvertor musí byť uzemnený v systémovom uzemnení parabolickej antény podľa platných
noriem.

Ak je sieťová vidlica použitá ako odpájacie zariadenie, toto odpájacie zariadenie musí zostať
vždy prevádzkyschopné (ovládateľné). Ak je použitý sieťový vypínač ako odpájacie zariadenie,
musí byť vždy prevádzkyschopný (ovládateľný).

LIKVIDÁCIA VÝROBKU

Výrobok s týmto označením nepatrí do bežného domáceho odpadu. Po skončení jeho životnosti 

Správna manipulácia s odpadom pomáha predchádzať znečisťovaniu životného prostredia

Informácie o správnom spôsobe likvidácie výrobku Vám poskytne miestny úrad životného prostredia 

ho separujte od ostatného odpadu a recyklujte príslušným spôsobom.

a poškodzovaniu ľudského  zdravia. 

alebo predajca.

Doplňujúce informácie – nasledovné symboly  znamenajú:

Neodstraňujte vrchný kryt prijímača a nevystavujte prijímač dažďu
alebo vhlkosti.  Hrozí elektrický šok.

Tento symbol označuje nebezpečné napätie vo vnútri výrobku.

Hrozí úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.

Tento symbol označuje pokyny dôležité pre prevádzku výrobku.
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Satelitná anténa Audio systém

TV

Videorekordér

SCART - RCA
(nie je súčasťou balenia)
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