TVT-RTL USB DVB-T Tuner
Uživatelská příručka – verze 4.6.2014

Technické parametry:
•
•
•
•
•
•
•
•

DVB-T Tuner do USB (DVB-T, FM, DAB).
Napájení z USB 2.0 5V / 500mA.
Běžný anténní konektor (koaxiální 75 ohm).
Přijímač IR DO, modrá LED indikující připojení do USB.
Rozlišení až 1080p HDTV (dle zdroje DVB-T).
Automatické vyhledávání 6/7/8 MHz od 50MHz do 860MHz.
Požadavky na PC (OS WXP – W7, 800MHz CPU, dostupných 128MB RAM a VGA).
Obsah balení: DVB-T tuner, IR DO, pokojová anténa, CD, návod.

Instalace:
Vložte do mechaniky dodávané CD. Spusťte z
CD instalaci souborem „Setup.exe“.

S plnými právy správce PC povolte instalaci
programu od neznámého vydavatele.
Zvolte jazykovou mutaci instalace a pokračujte dle pokynů programu.

Po dokončení instalace BlazeHDTV připojte do USB dodávaný DVB-T tuner.
Proběhne automatická instalace ovladačů RTL2832U. Vyčkejte na dokončení
instalace ovladačů.
Po úspěšné instalaci ovladačů připojte anténu do
DVB-T tuneru a spusťte program BlazeHDTV.
Program vyžaduje registraci. Zadejte vaše
jméno, váš email a sériové číslo (je uvedeno na
papírovém obalu CD).

V dalším kroku můžete provést automatické vyhledání TV stanic.
Počet nalezených TV stanic záleží na kvalitě signálu a anténě.
Dodávaná anténa je vhodná na silné, blízké vysílače. Ve většině
případů bude potřeba připojit velkou pokojovou nebo venkovní
TV anténu (případně i se zesilovačem).

Program můžete používat podobně jako běžnou TV (přepínání
programů, ovládání hlasitosti, zobrazení programového průvodce
EPG, nahrávání na HDD). Pokud Vám program nevyhovuje,
můžete použít jiný program třetí strany (freeware či placený).
DVB-T tuner můžete ovládat také dodávaným IR dálkovým
ovládáním. Uvnitř dálkového ovládání je baterie CR2025.
Pokud používáte prodlužovací USB kabel, použijte kvalitní kabel
pro přenos napájení 500mA. Levné, tenké prodlužovací kabely
nemusí takový proud přenést a zařízení nemusí vůbec fungovat,
může to ovlivnit citlivost na signál nebo způsobit sekání obrazu.

Vyvarujte se provozu v prostorech s častou změnou sálajících teplot, v prostoru s chemikáliemi, výbušninami, hořlavinami, výpary. Vyvarujte se
statické elektřině, zkratům, přepólování, poničení mechanických částí atd. Po ukončení životnosti ekologicky zlikvidujte dle místních zvyklostí a
předpisů (odevzdejte do sběrného dvora s elektroodpadem nebo vraťte dodavateli). Zařízení sami neopravujte ani nerozebírejte.

Prodejce: FLAJZAR, s.r.o., Lidéřovice č.p. 151, 696 61 Vnorovy (okres Hodonín)
tel.: +420 518 628 596, e-mail: flajzar@flajzar.cz
Kompletní nabídku najdete na internetu, na stránkách: www.flajzar.cz

