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Návod k použití   1003981-CZ 

MOD3/1AER-18 
 

 
 

ANALOGOVÝ RF MODULÁTOR 

 
Modulátor je určen k přeměně oddělených audio a video kompozitních signálů (z 
videokamery, VCR, satelitního přijímače, DVD přehrávače atd.) na standardní TV 
signály v pásmu UHF, které je možné sledovat na jakémkoliv běžném televizoru. 
 
VNĚJŠÍ VZHLED A PROPOJENÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Vstup napájení.  K tomuto vstupu připojte síťový adaptér 9-18V DC. Doporučené napájecí napětí je 9V DC. 
    UPOZORNĚNÍ! Používejte pouze originální síťové zdroje EMP-Centauri. 
2. Audio – video vstupy. Zapojte zdroj obrazu a zvuku kabelem s konektory CINCH. 
3. RF výstup. Standardní 75 Ohm F-konektor pro připojení koaxiálního kabelu. 
4. Upevňovací výřezy. Využijte tyto výřezy k upevnění modulátoru na zeď nebo jiný povrch. 
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UPOZORNĚNÍ! 
Z důvodu bezpečnosti a omezení rizika poškození modulátoru odpojte síťové adaptér před každým připojováním / odpojováním 
kabelů. 

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ 
 

 
 

PROVOZ 
Po zapnutí přístroje ukazuje displej číslo kanálu použitého pro vysílání. 
Parametery mohou být nastaveny pomocí dvou tlačítek: MODE a SET. Přidržte dlouze MODE ke vstupu 
do menu nebo pro uložení parametrů. Tlačítkem MODE poté přepínejte mezi nastavením různých 
parametrů, tlačítkem SET můžete vybraný parametr měnit. 
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Specifikace: 
Výstupní konektor:   F-konektor 
Kmitočtový rozsah:   pásmo UHF 470 - 862 MHz (kanál 21 – 69)  
Výstupní úroveň signálu: 75 dBµV 
Spotřeba:                     2.1x5.5mm jack, 9-18V, 1.2W (Normal 9V, 130 mA) 
Vstupy:   CINCH kompozitní video 1-2Vpp 75 Ohm, R/L Audio -20dB, 25 kOhm 
TV standard:  PAL B, G, H, I, M, N 
Subnosná zvuku:             4.5, 5.5, 6.0, 6.5 MHz (nastavitelné) 
Teplotní rozsah:  -20 ~ +60 °C 
 
Záruční informace: 
Výrobek je určen k distribuci televizních signálů. Na výrobek je poskytována záruka 4 (čtyři) roky od 
data zakoupení. Záruka se nevztahuje na výrobek používaný k jinému než zde uvedenému účelu. Za 
zranění nebo materiální škody vzniklé v důsledku jakéhokoliv použití, které není v souladu s návodem, 
je odpovědný uživatel. Demontáž výrobku a jakékoliv zásahy do něj jsou zakázány. Opravy nebo 
jakékoliv zásahy do výrobku smí provádět pouze firma EMP-Centauri, popřípadě firmou EMP-Centauri 
pověřené odborné firmy. 

Tabulka kanálů a jejich frekvencí 
Kanál Kmitočet, MHz Kanál Kmitočet, MHz Kanál Kmitočet, MHz 

21 471,25 38 607,25 55 743,25 

22 479,25 39 615,25 56 751,25 

23 487,25 40 623,25 57 759,25 

24 495,25 41 631,25 58 767,25 

25 503,25 42 639,25 59 775,25 

26 511,25 43 647,25 60 783,25 

27 519,25 44 655,25 61 791,25 

28 527,25 45 663,25 62 799,25 

29 535,25 46 671,25 63 807,25 

30 543,25 47 679,25 64 815,25 

31 551,25 48 687,25 65 823,25 

32 559,25 49 695,25 66 831,25 

33 567,25 50 703,25 67 839,25 

34 575,25 51 711,25 68 847,25 

35 583,25 52 719,25 69 855,25 

36 591,25 53 727,25   

37 599,25 54 735,25   
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BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
Instalace modulátoru musí být provedena v souladu s místními bezpečnostními předpisy. 
Modulátor je napájen životu nebezpečným síťovým napětím 230V~. 
Jakékoliv opravy musí být prováděny odbornými osobami. 
 
K zamezení úrazu elektrickým proudem se řiďte následujícími pokyny: 
 
- nesnímejte kryt síťového adaptéru před jeho odpojením os sítě; 
- nezapojujte síťový adapter do sítě, pokud je přívodní šňůra nebo zástrčka poškozená; 
- nezapojujte síťový adapter do sítě, dokud nejsou správně zapojeny všechny propojovací kabely; 
- k úplnému odpojení modulátoru od sítě vypojte napájecí adapter ze síťové zásuvky 
- síťová vidlice musí být volně přístupná; 
- modulátor nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě; 
- na přístroj není dovoleno pokládat nádoby s tekutinami (vázy a pod.) nebo zdroje otevřeného ohně (svíčky apod.); 
- neumisťujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla nebo do míst s vysokou vlhkostí; 
- ventilační otvory nesmí být zakryty přikrývkami, záclony apod.; kolem modulátoru musí být zachován volný prostor široký alespoň 2 cm. 

 


