
návod k použití 1/003887_CZ C

NS01-S1

Vážený zákazníku, 
děkujeme Vám za zakoupení výrobku EMP-Centauri. Před instalací a uvedením 
výrobku do provozu si důkladně prostudujte celý návod k použití. Pro případnou 
pozdější potřebu uschovejte všechny doklady o koupi a případných opravách výrobku.

1) Oblast použití, záruka
NS01-S1 je  účastnická  zásuvka,  kterou  se  v  bytě  zakončuje  koaxiální  rozvod 
s multipřepínačem EMP-Centauri NET CLASS. 
Na výrobky EMP-Centauri řady NET CLASS je poskytována záruka 4 (čtyři) roků 
od  data  zakoupení,  podrobnosti  viz  Všeobecné  obchodní  podmínky  EMP-
Centauri, dostupné na webových stránkách výrobce www.emp-centauri.cz.
Za zranění  nebo materiální  škody vzniklé  v důsledku jakéhokoliv  použití,  které 
není v souladu s návodem, je odpovědný uživatel. Opravy nebo jakékoliv zásahy 
do  výrobku  smí  provádět  pouze  firma  EMP-Centauri,  popřípadě  firmou  EMP-
Centauri pověřené odborné firmy.

2) Technické specifikace
Zásuvka umožňuje připojit  k domovnímu koaxiálnímu rozvodu televizní přijímač 
nebo  set-top-box  se  satelitním  a  pozemním  tunerem  (pásmo  UHF).  Zásuvka 
rovněž poskytuje dva datové konektory (RJ45) pro připojení jakýchkoliv síťových 
zařízení s rozhraním Ethernet 10BASE-T (podle IEEE 802.3i) nebo Fast Ethernet 
100BASE-TX (podle IEEE 802.3u). Zásuvka nemá vlastní napájecí zdroj.

Specifikace NS01-S1

frekvenční rozsah TERR 470–862 MHz, SAT 950–2150 MHz

průchozí útlum 3 dB TERR, 3 dB SAT

datové připojení 2x RJ45 10BASE-T (10 Mbit/s), 100BASE-TX (100 Mbit/s); 
společné připojení k multipřepínači 100 Mbit/s

proudová potřeba 65 mA / 12V (při navázaném spojení na LAN1 i LAN2)

rozměry 7,6 x 7,6 x 4,0 cm (včetně plastového krytu)
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Specifikace NS01-S1

teplotní rozsah −25 – +60 °C

3) Převzetí výrobku
Zkontrolujte,  zda  výrobek  není  poškozen.  V  případě poškození  se  obraťte  na 
Vašeho prodejce.

4) Skladování a instalace výrobku
Účastnické zásuvky je nutno instalovat do standardních plastových montážních 
krabiček a opatřit  přiloženým krytem.  Instalaci výrobku doporučujeme svěřit 
odborné firmě.

5) Zapojení výrobku
Zapojení  výrobku  proveďte  v  souladu  s  tímto  návodem  a  platnými  předpisy. 
Používejte pouze kvalitní 75 Ω koaxiální kabel určený pro satelitní příjem.
Z konce koaxiálního kabelu odstraňte vnější i vnitřní izolaci tak, aby délka holého 
vnitřního vodiče byla 8 mm. Stínění přehněte zpět přes vnější plášť. Střední  vodič 
zasuňte  opatrně do  kontaktu  na  desce tak,  aby vnitřní  izolace  dosedla  až  na 
kontakt. Kabel zafixujte stažením svěrky – viz obrázek:

Nakonec natlačte na zadní stranu zásuvky kovové víčko a celou zásuvku uložte 
do montážní krabičky. Na čelní stěnu připevněte plastový kryt.
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Při demontáži je postup opačný: Po vyjmutí zásuvky z montážní krabičky stáhněte 
zadní  víčko,  poté  uvolněte  svěrku  kabelu  a  nakonec  střední  vodič  vytáhněte 
z kontaktu střídavým kroucením na obě strany. Pozor, střední vodič nelze uvolnit 
pouhým vytažením!

6) Signalizační diody

Zásuvka LAN1 Zásuvka LAN2

pravá LED:
datové spojení s multipřepínačem*

pravá LED:
zásuvka je pod napětím

levá LED:
datové spojení na portu LAN1*

levá LED:
datové spojení na portu LAN2*

* blikání diody signalizuje probíhající datovou komunikaci

7) Údržba výrobku
Výrobek  nevyžaduje  žádnou  zvláštní  údržbu.  Při  čištění  výrobku  nepoužívejte 
žádné tekuté čisticí prostředky, pouze suchou tkaninu.

8) Odstraňování závad
V  případě  výpadku  datového  spojení  s  multipřepínačem  (pravá  LED  dioda 
konektoru  LAN1  nesvítí)  odpojte  krátkodobě  koaxiální  kabel  z  konektoru 
satelitního výstupu („SAT“). Pokud se ani tak datové spojení neobnoví, obraťte se 
na správce systému.
Nelze-li naladit některé satelitní programy, ujistěte se, že Váš přijímač podporuje 
povelový systém DiSEqC 1.0 a že jsou správně nastaveny DiSEqC povely pro 
jednotlivé přijímané družice.
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11) Kontakt
EMP-Centauri s.r.o.
5. května 690
339 01 Klatovy
Česká republika

tel: (+420) 376 323 813 (prodej)
tel: (+420) 376 323 853 (technická podpora)
info@emp-centauri.cz
www.emp-centauri.cz

9) Vysvětlení značek

označení shody

Elektrické a elektronické přístroje, které jsou označeny některým 
z následujících symbolů, nesmějí být podle směrnice EU likvidovány 
společně s komunálním odpadem. Při likvidaci starého přístroje 
využívejte místní systémy sběru a třídění odpadů. Pro ČR je sběr 
zprostředkován kolektivním systémem zpětného odběru a odděleného 
sběru RETELA s.r.o. Více informací získáte u distributorů zařízení a na 
stránce www.retela.cz.

10) Schéma zapojení
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