
MODULATOR TELEWIZYJNY MD-1

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:

DANE TECHNICZNE

Zasilanie (zasilacz w komplecie) 9V - 12V
zakres przestrajania kana³ów 21 -69
wyjœcie w.cz. 82 dBuV, gn. Typ F
czêstotliwoœæ podnoœnej fonii 5,5 MHz - 6,5 MHz
wejœcie m.cz. wizji 1V/75ohm, gn. typ RCA
wejœcie m. cz. fonii 775mV/600ohm, gn. typ RCA
rodzaj modulacji dwuwstêgowa

Modulator telewizyjny zasilany jest z zewnêtrznego zasilacza (w komplecie). 
Prawid³owe dzia³anie zasilacza sygnalizuje dioda œwiec¹ca przy gniazdku zasilacza.

Tuner satelitarny
(wyjœciowe gniazdo euro)
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OBS£UGA MODULATORA

Po za³¹czeniu zasilania do modulatora dioda sygnalizacyjna (umieszczona pomiêdzy przyciskami) 
wyœwietla numer kana³u telewizyjnego na którym pracuje modulator. Sygnalizacja nastêpuje poprzez dwie 
grupy b³ysków. Iloœæ b³ysków w pierwszej grupie oznacza dziesi¹tki, a w drugiej jednoœci numeru kana³u (np. 
dwa b³yski, a po nich jeden b³ysk oznacza 21 numer kana³u). Pos³uguj¹c siê przyciskami - oraz + mo¿na 
zmieniaæ kana³y w górê lub w dó³ w zakresie kana³ów 21 - 69. Ka¿de naciœniêcie przycisku jest sygnalizowane 
krótkim migniêciem diody. Po zakoñczeniu operacji na klawiaturze dioda sygnalizacyjna wyœwietla numer 
aktualnego kana³u. Numer kana³u zostaje zachowany równie¿ po zaniku napiêcia zasilania modulatora.

ZMIANA CZÊSTOTLIWOŒCI NOŒNEJ FONII
Trzymaj¹c wciœniêty przycisk + nale¿y w³¹czyæ zasilanie modulatora (poprzez w³o¿enie wtyczki do 

gniazdka). Dioda sygnalizacyjna wyœwietli aktualn¹ czêstotliwoœæ noœn¹ fonii:
5,5 MHz - 1 b³ysk
6,5 MHz - 2 b³yski
Naciœniêcie dowolnego przycisku - lub + powoduje zmianê czêstotliwoœci noœnej fonii. Ka¿dorazowo po 
zmianie dioda sygnalizacyjna wyœwietli aktualn¹ czêstotliwoœæ fonii.
Wy³¹czyæ zasilanie modulatora (poprzez wyjêcie wtyczki z gniazdka): czêstotliwoœæ noœna fonii zostaje 
zapamiêtana.

SYGNA£ KONTROLNY
Modulator mo¿e generowaæ obraz kontrolny w postaci bia³o - czarnych pasów na ekranie telewizora 

oraz dŸwiêku o czêstotliwoœci 1 kHz, u³atwia to zestrojenie modulatora i telewizora. W celu w³¹czenia sygna³u 
kontrolnego nale¿y trzymaj¹c wciœniêty przycisk - w³¹czyæ zasilanie modulatora (poprzez w³o¿enie wtyczki do 
gniazdka). Tak jak podczas normalnej pracy dioda sygnalizacyjna wyœwietli numer aktualnego kana³u. 
Pos³uguj¹c siê przyciskami - oraz + mo¿na zmieniaæ kana³y w górê lub w dó³ w zakresie kana³ów 21 -  69. Po 
zmianie numeru kana³u dioda sygnalizacyjna wyœwietla numer aktualnego kana³u. Wy³¹czenie sygna³u testu 
nastêpuje poprzez wy³¹czenie zasilania modulatora (wyjêcie wtyczki z gniazdka). Numer kana³u modulatora 
zostaje zapamiêtany.

POWRÓT  DO  NASTAW   FABRYCZNYCH
Trzymaj¹c wciœniête przyciski  +  oraz  -  w³¹czyæ zasilanie. Modulator powróci do nastaw fabrycznych 

tj. 21 kana³ TV,  czêstotliwoœæ noœna fonii 5,5 MHz
.

KARTA GWARANCYJNA

Nr seryjny / data produkcji .............................................

Data sprzeda¿y .............................................

Podpis i pieczêæ sprzedawcy .............................................

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 d³u¿szy 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 ........................................................................
podpis klienta
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