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1. GUIDE

1.1 Zalecenia eksploatacyjne

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Przed instalacją, chcielibyśmy przypomnieć wam kilka 

wskazówek, co jest bardzo ważne dla działających bezpiecznie i prawidłowo, co następuje:

• Pamiętaj, aby przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem operacji.

• Gdy urządzenie zostanie przeniesiona do gorącego obszaru z zimnego obszaru, może to powodować pewne 

problemy. W takim przypadku należy wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie po 1-2 godzinach.

• Przechowywać modulatora umieszczonego w czystym pomieszczeniu o wystarczającej wentylacji.

• Nie zakrywaj modulator z lub umieść go na jednostce, która emituje ciepło.

• Oczyścić obudowę miękką szmatką z odrobiną płynu do mycia.

• Nie zdjąć pokrywę.

• Nie pozwól jednostki narażone na ekstremalne ciepło, zimno lub wilgotnych warunkach.

• Brak ciecze lub inne materiały do środka urządzenia.

1,2 OGÓLNA

WS-7990 jest złożony obraz wideo o standardowej rozdzielczości DVB-T 4 modulatora drogą, która 

zapewnia sygnał COFDM RF w zakresie 50-860MHz. Składa się z A / D, kodowanie, modulacja konwersji 

częstotliwości, który zapewnia przepustowość 6/7 / 8MHz wybrać.

Został on zaprojektowany w celu osiągnięcia CVBS oraz wejście HDMI, a to może również obsługuje standard kodowania 

H.264.

Jest to doskonały wybór do transportu sygnałów wideo / audio z odbiornika TV satelitarną, aparat nadzoru lub 

wideo / odtwarzacze multimedialne do telewizora LCD lub przystawka topbox.

Można go stosować w szeregu modulatorów więc liczba kanałów kabla współosiowego ma system 

zbiorcza może być zwiększona w razie potrzeby.
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OPIS 1,3 PRODUKT I RYSUNEK

NIE Opis FUNKCJONOWAĆ

1 RETURN Powrót do najwyższej menu i zapisać ustawienia

2 ZA 2 ZA Zmodyfikować parametry lub kursor w lewo

3 b 3 b Modyfikować parametry lub kursor w prawo

4 Y 4 Y Modyfikacji parametrów i kursora się

5 Z 5 Z Zmodyfikować parametry lub DÓŁ

6 OK Potwierdź bieżącą operację

Ekran LCD 7 wyświetlania wideo

8 HD / CVBS 

lampka / CVBS HD, czerwone światło oznacza, HDMI i zielone światło 

oznacza CVBS

9 PWR wskaźnik zasilania

10 PC Służy do aktualizacji oprogramowania

11 CVBS1 CVBS sygnału wejściowego dla portu modulatora Route-1

12 HD1 port wejściowy sygnał HDMI do modulatora Route-1

13 RF OUT port wyjściowy RF

14 ANT IN Naziemny sygnał cyfrowy port wejściowy

15 CVBS2 CVBS sygnału wejściowego dla portu modulatora Route-2

16 HD2 port wejściowy sygnał HDMI do modulatora Route-2

17 DC IN 12V Podłącz adapter do wejścia

18 CVBS3 Port wejściowy sygnał CVBS modulator trasie-3

19 HD3 Port wejściowy sygnał HDMI modulatora trasie-3

20 CVBS4 CVBS sygnału wejściowego dla portu modulatora Route-4

21 HD4 port wejściowy sygnał HDMI do modulatora Route-4

22 MOC Przycisk zasilania
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2. CECHY

• Wysoki poziom integracji, wysokiej jakości, w pełni funkcjonalny, zintegrowany projekt

• 4 Trasa modulatora, który przekształca analogowy wejściowy A / V źródła do kanału DVB-T

• Standardowe modulacji COFDM i kodowania H.264

• Stwardnienie kompatybilność formatów wideo w tym 576i (PAL) / 480i (NTSC) / 1080

• Szerokość pasma 6/7/8 MHz

• Zakres częstotliwości: 50 ~ 860MHz

• Ciągły zakres poziomu wyjściowego sygnału radiowego 70dBuV regulowany z 100dBuV krok 1dBuV

• 2,4-calowy kolorowy wyświetlacz LCD

• Małe wymiary i waga

• 2K i 8K nośniki

• Przyjazny dla użytkownika konfiguracja i sterowanie

• Kompaktowy i zawieszenia na ścianie
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3. Dyspozycja MENU OSD3. Dyspozycja MENU OSD

Modulator zainicjuje do interfejsu startowego po włączeniu zasilania, a istnieją cztery moduły wyświetlane 

na ekranie, każdy moduł oznacza jeden modulator trasy. Wybrać jeden, aby ustawić parametr powiązany.

• Język OSD: naciśnij AB Kluczem do zmiany języka.Język OSD: naciśnij AB Kluczem do zmiany języka.Język OSD: naciśnij AB Kluczem do zmiany języka.Język OSD: naciśnij AB Kluczem do zmiany języka.

• Kraj: naciśnij AB aby wejść listy kraj, a wykorzystanie YZ przycisk, aby wybrać kraj, a następnie naciśnij ok potwierdzać.Kraj: naciśnij AB aby wejść listy kraj, a wykorzystanie YZ przycisk, aby wybrać kraj, a następnie naciśnij ok potwierdzać.Kraj: naciśnij AB aby wejść listy kraj, a wykorzystanie YZ przycisk, aby wybrać kraj, a następnie naciśnij ok potwierdzać.Kraj: naciśnij AB aby wejść listy kraj, a wykorzystanie YZ przycisk, aby wybrać kraj, a następnie naciśnij ok potwierdzać.Kraj: naciśnij AB aby wejść listy kraj, a wykorzystanie YZ przycisk, aby wybrać kraj, a następnie naciśnij ok potwierdzać.Kraj: naciśnij AB aby wejść listy kraj, a wykorzystanie YZ przycisk, aby wybrać kraj, a następnie naciśnij ok potwierdzać.Kraj: naciśnij AB aby wejść listy kraj, a wykorzystanie YZ przycisk, aby wybrać kraj, a następnie naciśnij ok potwierdzać.Kraj: naciśnij AB aby wejść listy kraj, a wykorzystanie YZ przycisk, aby wybrać kraj, a następnie naciśnij ok potwierdzać.

• Nazwa kanału: naciśnij AB aby zmienić numer kanału.Nazwa kanału: naciśnij AB aby zmienić numer kanału.Nazwa kanału: naciśnij AB aby zmienić numer kanału.Nazwa kanału: naciśnij AB aby zmienić numer kanału.

• Częstotliwość: Ustawienie częstotliwości w zakresie od 50 ~ 860MHz, prasy AB aby przesunąć kursor i Częstotliwość: Ustawienie częstotliwości w zakresie od 50 ~ 860MHz, prasy AB aby przesunąć kursor i Częstotliwość: Ustawienie częstotliwości w zakresie od 50 ~ 860MHz, prasy AB aby przesunąć kursor i Częstotliwość: Ustawienie częstotliwości w zakresie od 50 ~ 860MHz, prasy AB aby przesunąć kursor i 

naciśnij

YZ Kluczem do zmiany numerów.YZ Kluczem do zmiany numerów.

• Pasmo: naciśnij AB przycisk, aby wybrać pasmo 6/7/8 MHz.Pasmo: naciśnij AB przycisk, aby wybrać pasmo 6/7/8 MHz.Pasmo: naciśnij AB przycisk, aby wybrać pasmo 6/7/8 MHz.Pasmo: naciśnij AB przycisk, aby wybrać pasmo 6/7/8 MHz.

• Nośnik: Ustawienie nośnik, prasa AB aby wybrać 2K lub 8K.Nośnik: Ustawienie nośnik, prasa AB aby wybrać 2K lub 8K.Nośnik: Ustawienie nośnik, prasa AB aby wybrać 2K lub 8K.Nośnik: Ustawienie nośnik, prasa AB aby wybrać 2K lub 8K.

• Modulować: ustawienie trybu modulacji prasa AB aby wybrać QPSK, 16QAM lub 64QAM.Modulować: ustawienie trybu modulacji prasa AB aby wybrać QPSK, 16QAM lub 64QAM.Modulować: ustawienie trybu modulacji prasa AB aby wybrać QPSK, 16QAM lub 64QAM.Modulować: ustawienie trybu modulacji prasa AB aby wybrać QPSK, 16QAM lub 64QAM.

• FEC: Ustawienie kodowania FEC, naciśnij AB Kluczem do wyboru 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 lub 7/8.FEC: Ustawienie kodowania FEC, naciśnij AB Kluczem do wyboru 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 lub 7/8.FEC: Ustawienie kodowania FEC, naciśnij AB Kluczem do wyboru 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 lub 7/8.FEC: Ustawienie kodowania FEC, naciśnij AB Kluczem do wyboru 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 lub 7/8.

• Straż Interval: Przedział zabezpieczający ustawienie, naciśnij AB Kluczem do wyboru Straż Interval: Przedział zabezpieczający ustawienie, naciśnij AB Kluczem do wyboru Straż Interval: Przedział zabezpieczający ustawienie, naciśnij AB Kluczem do wyboru Straż Interval: Przedział zabezpieczający ustawienie, naciśnij AB Kluczem do wyboru 

1/4, 1/8, 1/16 lub 1/32.

• Poziom wyjściowy RF: Ustawienie Poziom wyjściowy RF, naciśnij AB Kluczem do zmiany wartości w zakresie od 70 ~ Poziom wyjściowy RF: Ustawienie Poziom wyjściowy RF, naciśnij AB Kluczem do zmiany wartości w zakresie od 70 ~ Poziom wyjściowy RF: Ustawienie Poziom wyjściowy RF, naciśnij AB Kluczem do zmiany wartości w zakresie od 70 ~ Poziom wyjściowy RF: Ustawienie Poziom wyjściowy RF, naciśnij AB Kluczem do zmiany wartości w zakresie od 70 ~ 

100dBuV.

• Sygnał źródłowy: naciśnij AB Kluczem do wyboru HDMI lub CVBS.Sygnał źródłowy: naciśnij AB Kluczem do wyboru HDMI lub CVBS.Sygnał źródłowy: naciśnij AB Kluczem do wyboru HDMI lub CVBS.Sygnał źródłowy: naciśnij AB Kluczem do wyboru HDMI lub CVBS.
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• Dzwięk klawiszy: naciśnij AB Kluczem do ON / OFF tonem klucza.Dzwięk klawiszy: naciśnij AB Kluczem do ON / OFF tonem klucza.Dzwięk klawiszy: naciśnij AB Kluczem do ON / OFF tonem klucza.Dzwięk klawiszy: naciśnij AB Kluczem do ON / OFF tonem klucza.

• LCN: posługiwać się YZAB Kluczem do edycji logicznego numeru kanału.LCN: posługiwać się YZAB Kluczem do edycji logicznego numeru kanału.LCN: posługiwać się YZAB Kluczem do edycji logicznego numeru kanału.LCN: posługiwać się YZAB Kluczem do edycji logicznego numeru kanału.

• Nazwa programu: posługiwać się YZAB Kluczem do edycji nazwy programu z bieżącego punktu częstotliwości.Nazwa programu: posługiwać się YZAB Kluczem do edycji nazwy programu z bieżącego punktu częstotliwości.Nazwa programu: posługiwać się YZAB Kluczem do edycji nazwy programu z bieżącego punktu częstotliwości.Nazwa programu: posługiwać się YZAB Kluczem do edycji nazwy programu z bieżącego punktu częstotliwości.

• Dostawca usługi: posługiwać się YZAB Kluczem do edycji nazwy operatora.Dostawca usługi: posługiwać się YZAB Kluczem do edycji nazwy operatora.Dostawca usługi: posługiwać się YZAB Kluczem do edycji nazwy operatora.Dostawca usługi: posługiwać się YZAB Kluczem do edycji nazwy operatora.

• Ustawienia fabryczne: naciśnij ok aby potwierdzić przywrócenie ustawień fabrycznych.Ustawienia fabryczne: naciśnij ok aby potwierdzić przywrócenie ustawień fabrycznych.Ustawienia fabryczne: naciśnij ok aby potwierdzić przywrócenie ustawień fabrycznych.Ustawienia fabryczne: naciśnij ok aby potwierdzić przywrócenie ustawień fabrycznych.

Uwaga: Operacja będzie obowiązywać tylko w bieżącym modulatora jedna droga.Uwaga: Operacja będzie obowiązywać tylko w bieżącym modulatora jedna droga.
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4. DANE TECHNICZNE

modulator

Standard DVB-T

Konstelacja QPSK / 16QAM / 64QAM

Pasmo 6/7/8 MHz

przewoźnicy 2K / 8K

Straż Interval 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 

Kod Oceń 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

MER 35 dB

Zakres częstotliwości 50 ~ 860 MHz

Poziom wyjściowy 70 ~ 100 dBuV

Impedancja wyjściowa 75Ω

Wideo

Format wejściowy CVBS / HDMI

Format kodowania H.264

Rozdzielczość wideo 576i PAL / NTSC 480i / 1080p

Złącze RCA HDMI / 1.3

Audio

Format wejściowy Stereo L / kanału R

Format kodowania MPEG-1 Audio Layer II

Złącze RCA

Generał

Źródło prądu DC 12V / 1.5A

Temperatura pracy 0 ~ 50 ° C Wymiary 

2 8 0 mm (L) x 2 0 3 mm (W) x 61mm (H)

Waga 1,56 kg

Uwaga:

1.Since modulator używa kodowania H.264, użytkownicy muszą pomocą usługi DVB-T, które obsługuje standard 

kodowania H.264 dla normalnego trybu. 

2.HD program, który zawiera ochronę umowy HDCP nie będą grać normalnie, takich jak Blu-ray Disc i tak 

dalej. naciśnij POWRÓT 3 sekundy w interfejsie startowym może rozwiązać ten problem.dalej. naciśnij POWRÓT 3 sekundy w interfejsie startowym może rozwiązać ten problem.dalej. naciśnij POWRÓT 3 sekundy w interfejsie startowym może rozwiązać ten problem.

3.Jeżeli obraz i dźwięk nie są synchroniczne, proszę wstawić port HDMI znowu powróci do normy. 
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