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BEVEZETÉS 
Most felülmúlhatatlanul egyszerű kezeléssel élvezheti lakása bármelyik helyiségében  műholdvevője, kábel-TV-je vagy 
videokészüléke DVD-minőségű video- és HiFi-sztereo-műsorát. A tömör szerelésű és szinte észrevétlen adó- és 

vevőegység, a 4 audio/video-csatorna, és a felülmúlhatatlanul egyszerű kezelés az előnye az új DigiSender® 
Plug’n’Go™ LCD rádiójel vezérlésű átviteli rendszernek..  

 

 

 

 

1. lépés - a csomag tartalmának az ellenőrzése 
Az összes csomag súlyát a becsomagoláskor számítógép ellenőrzi. Mégis ésszerű ellenőrizni, hogy megvan-e az összes 
felsorolt rész, mielőtt elkezdenénk a telepítést. 

 

 

 

 

 
DX2000-LCD adó 
1. Adó 

2. előkábelezett infravörös adó 
3. DigiConnector™  SCART bemenet 
DX2000-LCD vevő 

4. Vevő 
5. előkábelezett infravörös érzékelő 
6. SCART kimenet 

 
2. lépés - az adóegység telepítése 

A DX2000-LCD adó átviszi két csatlakoztatott forráskészülék  (pl. műholdvevő és DVD-lejátszó) audio- és videojelét a 
DX2000-LCD vevőre, amelyet a lakása egy másik helyiségében helyezhet el. 

 

Csatlakoztassa a DigiConnector™-t a  műholdvevőjére vagy kábel-TV-vevőjére. Csatlakoztasson a "TV" 
feliratú SCART-hüvelyre egy rendelkezésére álló SCART-kábelt, és kösse rá azt a  DigiConnector™ 
hátoldalán lévő hüvelyre. 

Csatlakoztassa az adót lehetőleg egy dugaljsávra. Mivel az adó elhelyezése hatással lehet a 
képminőségre; előnyös, ha mozgatható. 

 

 

 

Nyomja meg és tartsa 5 másodpercig nyomva a hálózati kapcsolót az adó bekapcsolása céljából.  Ha 
még egyszer megnyomja ezt a gombot, végigmehet a 4 rendelkezésre álló csatornán. Győződjön meg 
arról, hogy a készülék az 1. csatornára van beállítva. 
 

Helyezze el az infravörös (IR) adót a forráskészülék elé úgy, hogy a lencséje a készülék IR-
érzékelője felé nézzen. 
 

 

 3. lépés - a vevőegység elhelyezése 

A DigiSender® Plug’n’Go™  LCD-vevője felfogja az adó által küldött jelet, és továbbítja egy TV-készülék felé. 
 



 

Csatlakoztassa a SCART-dugót a másod-TV-re. 

 
 

Csatlakoztassa a vevőt lehetőleg egy dugaljsávra. Mivel a vevő elhelyezése hatással lehet a 
képminőségre; előnyös, ha mozgatható. 

 
 
 

Nyomja meg és tartsa 5 másodpercig nyomva a hálózati kapcsolót a vevő bekapcsolása céljából. Ha 
még egyszer megnyomja ezt a gombot, végigmehet a 4 rendelkezésre álló csatornán. Győződjön meg 
arról, hogy a készülék az 1. csatornára van beállítva. 

 
 

 

 
Helyezze el a bekábelezett infravörös (IR) érzékelőt a másod-TV oldalára, tetejére vagy aljára úgy, hogy 
a lencséje a helyiség felé nézzen. 
 

 

4. lépés- A DigiSender® Plug’n’Go™ LCD használata 

Kapcsolja be forráskészüléket (pl. műholdvevőt vagy a  kábel-TV-vevőt). 

 

 

 

 

A vevő TV-készüléken válassza ki azt a Scart-bemenetet, amelyre a  DX2000-LCD vevőt 

csatlakoztatta. Ennek a felirata SCART, AUX, VIDEO, VCR vagy   lehet.  
 

 

Ha át akarja kapcsolni a műholdvevő vagy a kábel-TV-vevő csatornáját, irányítsa a távvezérlőt az adott 
készülék IR-érzékelőjére.  Győződjön meg arról, hogy a forráskészülék megfelelő távvezérlőjét használja.  

 

A DigiSender® Plug’n’Go™ LCD használata 
Korszerű funkciók 

Az audio/video-csatorna átkapcsolása 

 
A DigiSender  Plug’n’Go™ LCD készüléknek  4 audio/ video-csatornája van. Mindegyik csatornának egy kissé eltérő a 

frekvenciája, amelyen a DigiSender jelek átvitele történik. Emiatt mód van arra, hogy pontosan úgy állítsa be a készüléket, 
hogy elkerülje az interferenciákat és vételi problémákat. 
A  DigiSender Plug’n’Go LCD audio/ video-csatornájának az átkapcsolása céljából nyomja meg egyszerűen  a gombot a 4 

rendelkezésre álló csatorna közüli választáshoz. 

 
Ahhoz, hogy a DigiSender® Plug’n’Go™ LCD feltétlenül jól működjön, fontos, hogy azonos audio/video-csatorna legyen 
kiválasztva az adón ÉS a vevőn. 

Korszerűsítések és tartozékok 

Kiegészítő vevő – DX200RX 
• Küldje el műholdvevőjének a műsorát lakása többi TV-jére is. 
• Bővítse ki a  DigiSender rendszerét tetszőleges számú vevővel. 

• Csatlakoztassa az összes Scart-csatlakozós TV-készülékét, vagy alkalmazza a MOD01PIS 
antennaátalakítót. 
• Hálózati csatlakozással szállítva. 

• Meglévő DigiSender® Plug’n’Go™  LCD adóra van szüksége. 
 

Antennacsatlakozás - MOD01PIS 

 

• Csatlakoztasson egy DigiSender® vevőt a TV-készüléke antannecsatlakozójára. 
• Tápáramellátása osztozik a  

DigiSender® készülékkel. 



• Beállítóábra-jel az egyszerű üzembeállításhoz. 

• Hozzáteszi a DigiSender®  jelét a meglévő antennajelhez. 
 

Hibaelhárítás 

Képhibák 

F: Mit lát a második TV-készüléken? 

1) Van kép, csak rossz a minősége. 

 

1. Állítsa be a kontrasztot az adó A/B-kapcsolójával. 

2. Próbálja ki a 3 másik rendelkezésre álló csatornát, és győződjön meg arról, hogy az 
adó és a vevő azonos audio/video-csatornára van beállítva. 

3. Győződjön meg arról, hagy a készülékek az alkalmazási tartományon belül 

vannak, amely normál esetben 40 méter 2 normál válaszfalon keresztül.  A 
vastagabb, vagy a kő-/gránitfalak 
lecsökkenthetik ennek a  

készüléknek az alkalmazási tartományát. 

4. Kapcsolja ki az összes vezetéknéküli számítógéphálózati készüléket, 
5,8 GHz-es DECT-telefont és mikrohullámú készüléket. 

2) Fekete vagy üres képernyőt látok. 

Kapcsolja ki a DigiSender® ADÓT. 
F: Mit lát most a második TV-készüléken? 

 

 
 
 

 

2.1) Még mindig fekete képernyőt.... 

1. Kapcsolja ismét be az adót. 
2. Győződjön meg arról, hogy helyes SCART-csatornát választott a második TV-készüléken. Egyes TV-készülékek  
több csatornával rendelkeznek egy  vagy több SCART, Phono (lemezjátszó) és S- Video bemenet számára. 

3. Ha van, próbálkozzunk egy másik SCART-csatlakozással a második TV-készüléken. 
 
2.2) A képernyő "havazik" vagy kék. 

1. Kapcsolja ismét be az adót. 

2. Győződjön meg arról, hogy az adó a forráskészülékre van csatlakoztatva, és nem a fő TV-készülékre. 
3. Nézze meg, hogy be van-e kapcsolva a forráskészülék (műholdvevő, kábel-TV-vevő vagy egy un. freeview-box) 
4. Nézze meg, hogy a forráskészülék (pl. műholdvevő vagy DVD-lejátszó) CVPAL, PAL  vagy  COMPOSITE jel kiadására van-e 
beállítva. Nem kompatibilis jeltípus többek között az S-VIDEO és az RGB. 

3) A képernyő "havazik" vagy kék 

 

Kapcsolja ki a DigiSender® VEVŐT.  F: Mit lát most a második TV-készüléken? 
 
 

 
3.1) A képernyő fekete 

 

1. 1. Kapcsolja ismét be a DigiSender® vevőt. 
2. Nézze meg, hogy be van-e kapcsolva a DigiSender® adó. 
3. Válasszon másik audio/video-csatornát, és vigyázzon arra, hogy az adón és a vevőn azonos csatorna legyen kiválasztva.  

4. Kapcsolja ki a lakása összes vezetéknélküli kameráját és/vagy számítógépes hálózatát.  
 

 

3.2) A képernyő "havazik" vagy kék... 

Ez annak a jele, hogy a második TV-készüléken NEM a helyes SCART-csatorna van kiválasztva. Keresse meg a távvezérlőn 
azokat a gombokat, amelyekkel az AV-csatornát lehet vezérelni, pl. az EXT, AV, VIDEO, VCR, AUX, 0 csatorna ÉS   

 

4) Vonalakat látok a képen 

 

Ez annak a jele, hogy egy vagy több elektromos készülék zavarja a DigiSender® 
készüléket. A zavarforrás megkereséséhez kapcsolja ki az összes vezetéknéküli 

számítógéphálózati készüléket, laptopot, 5,8 GHz-es DECT-telefont, játékkonzolt 
vagy Bluetooth-készüléket. Próbálkozzon mind a 4 audio/video-csatornával, mivel 
egy vagy több még szabadon rendelkezésre állhat. Látogassa meg a digisender.net 

web-oldalt, vagy hívja fel a segélyvonalunkat (helpline) készülékei konfigurálásához 
és együttműködéséhez. 

 



 

Hibaelhárítás 

Hanghibák 
F: Milyen hanghiba fordult elő? 

1) Van kép, nincs hang. 

- Bontsa le mind az adó, MIND a vevő kábeleit.  Csatlakoztassa újra a kábeleket, és győződjön meg arról, hogy 
szilárdan ülnek a csatlakozóaljakban. 

2) Torz a hang. 

- Csavarjuk le a hangerőt a forráskészüléken, pl. a műholdvevőn vagy a kábel-TV-vevőn. 
3) Búgás hallatszik. A búgás erősebb, ha menü vagy világos kép látható a képernyőn.  

- Változtassa meg a kontrasztot a forráskészülékre csatlakoztatott adó A/B-kapcsolójával.  

4) Sustorgás hallható, és a hangerőt nagyon fel kell csavarni a második TV-készüléken ahhoz, hogy egyáltalán halljon 
valamit. 

1. Csavarja FEL ( ha lehet) a forráskészülék, pl. a műholdvevő vagy a kábel-TV-vevő  kimenő hangerejét. 

2. Vizsgáljuk meg, hogy az adó és a vevő az alkalmazási tartományon belül helyezkedik-e el (kb. 40 méter). 
3. Kapcsolja ki a mikrohullámú sütőjét, ha van. 
 

Hibaelhárítás 

A távvezérlés hatótávolságának a növelése 
Ha nehézségek lépnek fel a főkészülék távvezérlésével a másik helyiségből, kövesse az alábbi tanácsokat: 
 

1. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő távvezérlőt használja-e a másik helyiségben. Ha például meg akarja 
változtani a műholdcsatorna beállításait, ahhoz a műholdvevő távvezérlőjét kell használnia.  

 
2. Győződjön meg arról, hogy a főkészülék IR-sugárzója a főkészülék távvezérlő-érzékelőjére van irányítva.  

 

3. Állítsa fel a főkészüléktől távolabbra az IR-adót az együttszállított távvezérlő hatótávolság-növelő segítségével. 
 

4. Állítsa fel más elektromos készülékektől távolabbra az adót ÉS a vevőt.  

 

5. Válasszon másik távvezérlés-ismétlő csatornát, és figyeljen arra, hogyaz adón és a vevőn azonos csatorna 
legyen kiválasztva. 

 

6. Tartsa közelebb a távvezérlőt az IR-érzékeklőhöz. 
 

 


