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US20 - RF Modulátor s volitelnými kanály 

Pomocí tohoto video/ RF modulátoru můžete připojit své oblíbené zařízení, jako je DVD, satelitní přijímač, digitální Set 
Top Box atd. k televizi bez nutnosti použití konektoru CINCH. Můžete také rozbočit signál do několika televizí v 
domácnosti pomocí rozvodné sítě RF. Slouží k připojení DVBT-T přijímače, VCR/DVD pro staré TV bez SCART konektoru 
nebo jenom s jedním SCART konektorem. 
 
Vlastnosti 
� SCART vstup/výstup a 1 CINCH vstup 
� Anténní vstup 
� Anténní výstup (TV) 
� Vstup pro napájení stejnosměrným proudem 
� Spínač pro zapnutí/vypnutí  
� Ladění kanálů (tlačítko nahoru/dolů) 
� Zobrazení čísla kanálu na LED displeji 
 
Zapojení 
1. Připojení CINCH video /audio kabelu k (2). Zkontrolujte prosím 

správnost zapojení podle barevného označení: žlutá pro video, červená 
pro pravý audio kanál, bílá pro levý audio kanál, jak je popsáno na obr. 
(2). Pokud používáte SCART konektor, zapojte jej do SCART vstupu, jak 
je naznačeno v obr. (1). Nezapojujte zároveň vstupní signál SCART a 
CINCH. 

2. Připojte (anténní) kabel kabelové TV či TV k (4). Zvolte jiný kanál, než 
pro SCART/ CINCH vstup. 

3. Připojte svoji TV sestavu k (5). 
4. Zapojte napájecí kabel ke zdroji stejnosměrného proudu (mějte prosím 

na paměti, že parametry zdroje musí přesně odpovídat hodnotám 
přiloženého napájecího adaptéru, odlišné hodnoty nebo jiné vstupní napětí přístroj poškodí, mohou vést ke vzniku 
požáru nebo k vážnému úrazu) 

5. Pokud chcete vést rozbočení přes SCART video, můžete připojit SCART 
kabel ke SCART výstupu (3) svého zařízení. 

 
Provoz 
1. Jste-li hotovi se zapojením, zapněte přístroj spínačem umístěným na 

jeho čelním panelu. 
2. Nastavení kanálu: výstupní kanál můžete nastavit pomocí knoflíku CH 

+/-, na výběr jsou kanály v rozmezí CH21 až CH69. LED displej na 
horním panelu zobrazuje právě zvolený kanál. 

3. Zvolte libovolný nepoužívaný kanál pro provoz tohoto přístroje. Pokud 
jste zvolili používaný kanál, obraz bude neostrý a bude doprovázen zvukovým šumem. 

 
Technické údaje: 

Vstup 45~862 MHz 
Vstupní konektor IEC zdířka, 75 Ohm 
Výstup (UHF) CH 21-69 
Výstup (kombinovaný)  45~862 MHz 
Výstupní konektor IEC kolík, 75 Ohm 
Video a Audio  
Vstup CINCH/SCART 
Výstup SCART (rozbočení) 
Impedance video vstupu 75~1,3K ohm 
Video S/N 40dB min 
Impedance audio vstupu 10K Ohm 
Napájení 9V DC, 200mA 
Příslušenství: 
AC adaptér x 1 230VAC (9V DC; 200mA) 
RF kabel Kolík zdířka IEC;1M 

 
Varování: 
Neumisťujte přístroj v blízkosti tepelných zdrojů. 
Výhradně pro vnitřní použití, v suchém a čistém prostředí. 
Tento přístroj nepoužívejte ve vlhkých prostorách. 
Jednotku neotvírejte. 
Opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný odborník. 
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