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1 - Προφυλάξεις κατά τη χρήση 

1.1  ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ
Πριν προχωρήσετε σε ενέργειες συντήρησης ή τροποποίησης της εγκατάστασης, αποσυνδέστε το 
modulator από την πρίζα. Σημείωση: χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει τη συσκευή.

1.2  ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Τυχόν υπέρταση μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα ή ακόμη και φωτιά. Χρησιμοποιήστε 
προστατευτικό υπέρτασης. 

1.3 ΥΓΡΑ 
Δεν θα πρέπει να χυθούν υγρά πάνω στη συσκευή. Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά πάνω στη 
συσκευή.
1.4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν τον καθαρισμό της. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα νωπό πανί χωρίς καθαριστικά.  

1.5 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 
Για να διασφαλίσετε επαρκή κυκλοφορία του αέρα και για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, οι θύρες 
εξαερισμού δεν πρέπει να παρεμποδίζονται από άλλα αντικείμενα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε 
ερμητικά κλειστούς χώρους. Μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά στη συσκευή άλλες συσκευές που 
παράγουν θερμότητα.

1.6 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Χρησιμοποιείτε εξαρτήματα μόνο από τον ίδιο κατασκευαστή για την αποφυγή τυχόν βλαβών στη 
συσκευή.  

1.7 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε χώρο χωρίς άμεση έκθεση στο ηλιακό φως και αποφύγετε, όσο 
γίνεται, την τοποθέτησή της σε χώρους με υγρασία. Μην την τοποθετείτε κοντά σε συσκευές που 
παράγουν θερμότητα. Διασφαλίστε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm  
από συσκευές που παράγουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερές 
επιφάνειες. Πιθανή πτώση μπορεί να προκαλέσει ζημιά της συσκευής ή εξαρτήματός της. 

2 - Τεχνικές Προδιαγραφές
Είσοδος video Είσοδος HDMI 

Ανάλυση 480p -576p -720p - 1080i - 1080P

Συμπίεση H.264 – bitrate 5-15 Mb/s

Είσοδος audio Είσοδος HDMI 

Ρυθμός δειγματοληψίας HDMI (32kHz / 44.1 kHz / 48 kHz)

Συμπίεση AAC-LC / MPEG1-L2– bitrate 128-384 Kb/s

Επεξεργασία DVB Table inser  on PAT, PMT, SDT, NIT

Ρυθμίσεις Channel/network name, SID, LCN, TSID, ONID, NID, versions, audio, video PIDs…

Έξοδος DVB-T Συχνότητα εξόδου/ επίπεδο 170-230 MHz + 470-862 MHz / > 85 dBμV

Constella  on - FEC QPSK/16QAM/64QAM - 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Διάστημα προστασίας 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Mode - MER 2K/8K - 31 dB

Τροφοδοσία DC 2.1 mm connector +5V

Κατανάλωση 10 Wa  s

Διαστάσεις LxWxH 150x130x35mm

Weight 0.45 kg

EAN code MODHD-101 5205696271283
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3 - Περιγραφή των μερών της συσκευής

A1 
T1 

Αλφαριθμητική οθόνη 
πλήκτρο SELECT 

T2  (UP) πλήκτρο
T3 (DOWN) πλήκτρο

T1
T2

T3A1

C1 C2 C3 C4

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 

υποδοχή τροφοδοτικού (5V/2A)
θύρα USB(για προγραμματισμό του MODHD-101 μέσω PC) 
είσοδος RF 
έξοδος RF 
θύρα HDMI

C5

4 - Εγκατάσταση και γρήγορο μενού

4.1 - Εγκατάσταση

Συνδέστε την πηγή ήχου και εικόνας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI. Συνδέστε το καλώδιο 
εισόδου RF (αν υπάρχει) και το καλώδιο εξόδου RF. Αν η είσοδος RF δεν χρησιμοποιείται, 
εφαρμόστε σε αυτή μία αντίσταση τερματισμού 75 ohm. Όταν εγκαταστήσετε το modulator και 
συνδέσετε τα καλώδια, συνδέστε το modulator στο ρεύμα. 

4.2 - Εκκίνηση και γρήγορο μενού

Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα. Πάνω αριστερά στην οθόνη θα εμφανιστεί μία κόκκινη τελεία. Εάν γίνει 
κανονική εκκίνηση, θα εμφανιστεί στην οθόνη το σήμα: ch

Με τα πλήκτρα UP και DOWN, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των λειτουργιών ch (κανάλι) και  
AT (εξασθένηση).

Μόλις κάνετε την επιλογή σας, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο select.  
Στη λειτουργία channel, η οθόνη θα εμφανίζει το πραγματικό κανάλι εξόδου. Π.χ., 21
Με το πλήκτρο select πατημένο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα up και down για να αλλάξετε το κανάλι 
εξόδου. 
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ǴŰȄ ȈŮȆŰȌȏȍȂǿŬ ŮȋŬůȅǽȊȆůȄȎ, ȉŮ ŰȌ ɸȈǾȇŰȍȌ select ɸŬŰȄȉǽȊȌ, Ȅ ȌȅȕȊȄ ȅŬ ŮȉűŬȊǿȃŮȆ ŰȌ ɸȍŬȂȉŬŰȆȇȕ 

ŮɸǿɸŮŭȌ ŮȋŬůȅǽȊȆůȄȎ ůŰȄȊ ǽȋȌŭȌ, ɸ.Ȑ. 00. ǬȍŬŰǾůŰŮ ŰȌ ɸȈǾȇŰȍȌ SELECT ɸŬŰȄȉǽȊȌ ȇŬȆ 
ȐȍȄůȆȉȌɸȌȆǾůŰŮ ŰŬ ɸȈǾȇŰȍŬ up ȇŬȆ down ȂȆŬ ȊŬ ŬȈȈǼȋŮŰŮ Űο βαθμό ŮȋŬůȅǽȊȆůȄȎ (00 - 15). ǱȆ 
ŮɸȆȈŮȂȉǽȊŮȎ ŰȆȉǽȎ ŬɸȌȅȄȇŮȖȌȊŰŬȆ ŬȏŰȕȉŬŰŬ ůŰȄ ȉȊǾȉȄ ŰȌȏ MODHD-101.
ǡŰŬȊ ȌȈȌȇȈȄȍȗůŮŰŮ ŬȏŰǽȎ ŰȆȎ ȍȏȅȉǿůŮȆȎ, Ȅ ȌȅȕȊȄ ŰȌȏ MODHD-101 ȅŬ ŮɸȆůŰȍǽȑŮȆ ůŮ ȇŬŰǼůŰŬůȄ 
ŬȊŬȉȌȊǾȎ (stanby). ǴŰȄȊ ȌȅȕȊȄ ȅŬ ŮȉűŬȊǿȃȌȊŰŬȆ ȉǿŬ Ǿ ŭȖȌ ŰŮȈŮǿŮȎ. Ǫ ɸȍȗŰȄ ŰŮȈŮǿŬ ȏɸȌŭȄȈȗȊŮȆ ȕŰȆ 
Ȅ ůȏůȇŮȏǾ ŮǿȊŬȆ ůȏȊŭŮŭŮȉǽȊȄ ůŰȌ ȍŮȖȉŬ. Ǫ ŭŮȖŰŮȍȄ ŰŮȈŮǿŬ ůŰŬ ŭŮȋȆǼ ȏɸȌŭȄȈȗȊŮȆ ȕŰȆ ȉǿŬ ɸȄȂǾ 
HDMI ŮǿȊŬȆ ůȏȊŭŮŭŮȉǽȊȄ ůŰȄ ȉȌȊǼŭŬ. 

4.3 - ǨɸŬȊŬűȌȍǼ ŮȍȂȌůŰŬůȆŬȇȗȊ ȍȏȅȉǿůŮȒȊ

ũȆŬ ȊŬ ŮɸŬȊŬűǽȍŮŰŮ ŰȆȎ ŮȍȂȌůŰŬůȆŬȇǽȎ ȍȏȅȉǿůŮȆȎ, ŬɸŮȊŮȍȂȌɸȌȆǾůŰŮ ŰȄ ůȏůȇŮȏǾ. Ενώ κρατάτε ŰȌ 
πλήκτρο UP πατημένο, ενεργοποιήστε τη συσκευή. Κρατώντας το UP πατημένο, περιμένετε έως 
ότου το σήμα r5 εμφανιστεί στην οθόνη. Πλέον, έχει ολοκληρωθεί η επαναφορά του modulator
στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.  

5 - Εξειδικευμένες ρȏȅȉǿůŮȆȎ ȉǽůȒ PC

Επίσης, μπορούν να πραγματοποιηθούν ειδικότερες ρυθμίσεις για το MODHD-101 με τη χρήση ενός Η/Υ. 

Αρχικά,, εγκαταστήστε το λογισμικό TMHDIFace στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να κατεβάσετε το 
λογισμικό από την ιστοσελίδα μας www.stamelectronics.com
Μετά την εγκατάσταση του λογισμικού, συνδέστε το MODHD-101 με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας 
ένα καλώδιο USB (δεν περιλαμβάνεται). Έπειτα, ανοίξτε το πρόγραμμα TMHDIface.

Στην οθόνη του MODHD-101 θα εμφανιστεί το μήνυμα (), υποδηλώνοντας ότι τώρα ο προγραμματισμός 
γίνεται μέσω του H/Y. Το παρακάτω παράθυρο θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. 

Πλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε ακόμη περαιτέρω παραμέτρους του MODHD-101.
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