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US20 - RF Modulátor s voliteľnými kanálmi 

Pomocou tohto video/ RF modulátora môžete pripojiť svoje obľúbené zariadenia, ako je DVD, satelitný prijímač, digitálny 
Set Top Box atď. k televízoru bez nutnosti použitia konektoru CINCH. Môžete tiež rozšíriť signál do niekoľko televízorov  v 
domácnosti pomocou rozvodnej siete RF. Slúži k pripojeniu DVBT-T prijímača, VCR/DVD pre staré TV bez SCART 
konektoru alebo len s jedným SCART konektorom. 
 
Vlastnosti 
� SCART vstup/výstup a 1 CINCH vstup 
� Anténny vstup 
� Anténny výstup (TV) 
� Vstup pre napájanie jednosmerným prúdom 
� Spínač pre zapnutie/vypnutie  
� Ladenie kanálov (tlačidlo hore/dole) 
� Zobrazenie čísla kanálov na LED displeji 
 
Zapojenie 
1. Pripojením CINCH video /audio káblu k (2). Skontrolujte prosím 

správnosť zapojenia podľa farebného označenia: žltá pre video, červená 
pre pravý audio kanál, biela pre ľavý audio kanál, ako je popísané na obr. 
(2). Pokiaľ používate SCART konektor, zapojte ho do SCART vstupu, ako 
je naznačené na obr. (1). Nezapájajte spoločne vstupný signál SCART a 
CINCH. 

2. Pripojte (anténny) kábel káblovej TV či TV k (4).Zvoľte iný kanál, pre 
SCART/ CINCH vstup. 

3. Pripojte svoju TV zostavu k (5). 
4. Zapojte napájací kábel ku zdroju jednosmerného prúdu (majte prosím na 

pamäti, že parametre zdroja musia presne zodpovedať hodnotám 
priloženého napájacieho adaptéra, odlišné hodnoty alebo iné vstupné napätie prístroj poškodí, môžu zapríčiniť požiar 
alebo vážne zranenie) 

5. Ak chcete rozšíriť signál cez SCART video, môžete pripojiť SCART 
kábel 
ku SCART výstupu (3) svojho zariadenia. 

 
Prevádzka 
1. Ak ste hotový so zapojením, zapnite prístroj spínačom umiestneným na 

jeho prednom paneli. 
2. Nastavenie kanála: výstupný kanál môžete nastaviť pomocou gombíka 

CH +/-, na výber sú kanály v rozmedzí CH21 až CH69. LED displej na 
hornom paneli zobrazuje práve zvolený kanál.  

3. Zvoľte ľubovoľný nepoužívaný kanál pre prevádzku tohto prístroja. 
Pokiaľ ste zvolili používaný kanál, obraz bude neostrý a bude doplnený zvukovým šumom. 

 
Technické údaje: 

Vstup 45~862 MHz 
Vstupný konektor IEC zdierka, 75 Ohm 
Výstup (UHF) CH 21-69 
Výstup (kombinovaný)  45~862 MHz 
Výstupný konektor IEC kolík, 75 Ohm 
Video a Audio  
Vstup CINCH/SCART 
Výstup SCART (rozšírenie) 
Impedancia video vstupu 75~1,3K ohm 
Video S/N 40dB min 
Impedancia audio vstupu 10K Ohm 
Napájanie 9V DC, 200mA 
Príslušenstvo: 
AC adaptér x 1 230VAC (9V DC; 200mA) 
RF kábel Kolík zdierka IEC;1M 

 
Varovanie: 
Neumiestňujte prístroj v blízkosti tepelných zdrojov. 
Len pre vnútorné použitie, v suchom a čistom prostredí.  
Tento prístroj nepoužívajte vo vlhkých priestoroch. 
Jednotku neotvárajte. 
Opravovať výrobok by mal iba kvalifikovaný odborník. 
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