MODULATOR TELEWIZYJNY MD-5
ZASTOSOWANIE
Modulator przeznaczony jest do wspó³pracy z domowym sprzêtem audiowizualnym typu odbiorniki satelitarne,
magnetowidy, kamery itp. które nie posiadaj¹ fabrycznie wbudowanego modulatora. Urz¹dzenia te s¹ Ÿród³em sygna³u
niskiej czêstotliwoœci wizji (VIDEO) oraz fonii (AUDIO), który mo¿emy pod³¹czyæ do telewizora poprzez gniazdo typu EURO
(b¹dŸ cinch). Sygna³u tego nie mo¿na przesy³aæ na wiêksze odleg³oœci (t³umienie kabli), pod³¹czyæ go do kilku telewizorów
oraz pod³¹czyæ go do gniazda antenowego telewizora. Modulator telewizyjny zamienia sygna³ niskiej czêstotliwoœci AUDIO
oraz VIDEO na sygna³ wysokiej czêstotliwoœci w zakresie kana³ów telewizyjnych. Sygna³ ten pod³¹czany jest do gniazda
antenowego w telewizorze, mo¿na go przesy³aæ na wiêksze odleg³oœci (przy u¿yciu kabla koncentrycznego) oraz mo¿na go
rozdzieliæ na kilka telewizorów.
UWAGA! Niektóre telewizory nie posiadaj¹ w ogóle gniazd wejœciowych AUDIO i VIDEO, a jedynie gniazdo
antenowe. Zastosowanie modulatora jest wówczas jedynym sposobem pod³¹czenia urz¹dzenia do telewizora.

SPOSÓB POD£¥CZENIA MODULATORA
Przyk³adowy sposób pod³¹czenia modulatora przedstawiono na rysunku:
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Dodatkowe telewizory

Modulator telewizyjny zasilamy z zewnêtrznego zasilacza (w komplecie). Prawid³owe dzia³anie zasilacza
sygnalizuje dioda œwiec¹ca przy gniazdku zasilacza. W przypadku nie korzystania z gniazda RF IN nale¿y zamkn¹æ je
terminatorem 75ohm (w komplecie)

DANE TECHNICZNE
zasilanie
9V - 12V/100mA
zakres przestrajania kana³ów OIRT
1 - 12, 21 - 69, S1 - S38
zakres przestrajania kana³ów CCIR
2 - 12, 21 -71, S1 - S41
wyjœcie w.cz.
82 dBuV, gn. typ F
przejœcie dla sygna³u w.cz.
-3dB, gn typ F
czêstotliwoœæ podnoœnej fonii
5,5 MHz - 6,5 MHz prze³¹czane
wejœcie m.cz. wizji
1V/75ohm, gn. typ RCA
wejœcie m.cz. fonii
775mV/600ohm, gn. typ RCA
wyjœcie m.cz. wizji
1V/75ohm, gn. typ RCA
wyjœcie m.cz. fonii
775mV/600ohm, gn. typ RCA
rodzaj modulacji
dwuwstêgowa
filtr dolnoprzepustowy
290MHz/-60dB
za³¹czanie sygna³em wizji
tak
tryb obni¿onego poboru mocy
tak

TRYBY PRACY MODULATORA
TRYB NORMALNY
Po pod³¹czeniu zasilania do modulatora na wyœwietlaczu pojawia siê numer kana³u telewizyjnego na którym pracuje
modulator. Numer kana³u mo¿na zmieniaæ przyciskami < > . Numer ten zostaje zapamiêtany i nie zmienia siê je¿eli nast¹pi
chwilowy brak zasilania. W przypadku zaniku sygna³u wizyjnego do modulatora wyœwietlacz bêdzie pulsowa³ i nast¹pi
wy³¹czenie modulatora i zanik sygna³u na telewizorze. Pojawienie siê sygna³u wizyjnego ponownie za³¹czy modulator.
ZMIANA SYSTEMU KANA£ÓW TELEWIZYJNYCH
Modulator mo¿e pracowaæ w rastrze kana³ów telewizyjnych zgodnych z systemem OIRT (Polska), albo CCIR. W celu
wybrania systemu nale¿y trzymaj¹c wciœniête przyciski < oraz > w³¹czyæ zasilanie. Wyœwietlacz poka¿e aktualny system "oi"
(OIRT) albo "cc" (CCIR). Pos³uguj¹c siê przyciskami < > mo¿na wybraæ system, a nastêpnie wy³¹czyæ zasilanie modulatora.
ZMIANA CZÊSTOTLIWOŒCI NOŒNEJ FONII
Trzymaj¹c wciœniêty przycisk > w³¹czyæ zasilanie modulatora. Wyœwietlacz poka¿e wówczas czêstotliwoœæ noœn¹
fonii. Mo¿na wybraæ 5,5 MHz lub 6,5 MHz.
SYGNA£ TESTU
Trzymaj¹c wciœniêty przycisk < w³¹czyæ zasilanie modulatora. W trybie tym modulator generuje na ekranie telewizora
obraz kontrolny bia³o-czarnych pasów pionowych oraz sygna³ akustyczny 1kHz.
Na wyœwietlaczu pokazuje siê numer kana³u telewizyjnego na którym pracuje modulator. Numer kana³ mo¿na zmieniaæ
przyciskami < > . Numer ten zostaje zapamiêtany po przejœciu do normalnego trybu pracy.
OSZCZÊDNOŒÆ ENERGII
Dotyczy tylko normalnego trybu pracy. Je¿eli przez czas ok. 1 min. nie naciskamy ¿adnego przycisku to modulator
przechodzi w stan obni¿onego poboru mocy, wyœwietlacz jest wówczas wygaszony. Wyjœcie z tego trybu nastêpuje przez
naciœniêcie dowolnego przycisku.
WY£¥CZANIE NOŒNEJ
Je¿eli zanika sygna³ wizji na wejœciu VIDEO modulatora to modulator przestaje generowaæ sygna³ telewizyjny
(zanika obraz na telewizorze). Jest to sygnalizowane pulsowaniem wyœwietlacza w normalnym trybie pracy. W trybie
oszczêdnoœci energii (wygaszony wyœwietlacz) nie jest to sygnalizowane.
FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY
Podczas pracy na kana³ach o niskich czêstotliwoœciach (1-12, oraz poni¿ej S17) automatycznie za³¹cza siê filtr
dolnoprzepustowy, który zapobiega przedostawaniu siê wy¿szych harmonicznych sygna³u u¿ytecznego na wyjœcie
modulatora i chroni kana³y o wy¿szych czêstotliwoœciach (21-60, oraz powy¿ej S17) przed zak³óceniami.
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WARUNKI GWARANCJI
1. Producent zobowi¹zuje siê do bezp³atnego usuwania wad i uszkodzeñ ujawnionych w okresie gwarancji tj. 12 miesiêcy
od daty zakupu jednak nie d³u¿ej ni¿ 24 miesi¹ce od daty produkcji
2. Okres oczekiwania na naprawê nie mo¿e byæ ni¿ 14 dni roboczych od daty dostarczenia urz¹dzenia do naprawy
3 Warunkiem przyjêcia sprzêtu do naprawy jest dostarczenie przez klienta:
- czytelnie i poprawnie wype³nionej karty gwarancyjnej
- reklamowanego wyrobu
- szczegó³owego opisu przyczyny oddania do naprawy
4. Gwarancja nie obejmuje:
-uszkodzeñ powsta³ych z przyczyn zewnêtrznych, takich jak: zjawiska atmosferyczne, zanieczyszczenia, uszkodzenia
mechaniczne, termiczne lub chemiczne, niew³aœciwe zasilanie oraz instalacjê i eksploatacjê niezgodn¹ z oryginaln¹
instrukcj¹ obs³ugi urz¹dzenia.
- wyrobu w którym dokonano przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub napraw przez osoby nieupowa¿nione oraz gdy
nalepka gwarancyjna jest uszkodzona.
5. Niniejsza karta gwarancyjna stanowi jedyn¹ podstawê do realizacji uprawnieñ gwarancyjnych.

Akceptujê warunki gwarancji
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