
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 AV 100 MINI 
Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta! AV 100 jelátadó segítségével vezeték nélkül továbbíthatja 

audio/video készülékeinek (videó lejátszó, DVD, dekóder/SAT, videokamera) jelét egy második (távoli), akár 

egy másik szobában elhelyezett TV készüléke felé. AZ AV100 mini 5,8 GHz frekvenciájú működésének 

köszönhetően nem interferál más 2,4 GHz-es vezeték nélküli eszközökkel (router, egér, billentyűzet), így 

bisztosítva kiválló kép- és hangátvitelt akár 20 méteres távolságba, falon és mennyezeten keresztül is. 

Megjegyzés: Az AV 100 csak SCART csatlakozóval rendelkező készülékkel használható! 

Figyelem! 

 

• Ne használja nedves helyen, ne érje víz, vagy más folyadék! 
• Ne tegye ki hőhatásnak! 
• Ne takarja le! 
• Csak gyári adapterrel használja! 
• Az adaptert csak 230 V~ 50Hz hálózathoz csatlakoztassa! 
• Ne nyissa fel a készüléket! 
• Csak beltéri használatra! 
• Kapcsolja ki a jelátadó készüléket, ha huzamosabb ideig nem használja! 
• Tartsa távol gyermekektől! 
• Ne takarja le a készüléket! 
• Az áramtalanítás érdekében az adapternek hozzáférhető csatlakozást kell bisztosítani! 

 
 
 
 

Termék leírás 
Az AV 100 egy adóból és egy vevőből áll, melyeket a fő illetve a távoli TV készülékekhez kell csatlakoztatni. A 

két készülék megkülönböztetésében a rajtuk található TRANSMITTER (ADÓ) és RECIVER (VEVŐ) címkék 

segítenek.  

Az adót a fő TV-hez telepítse (TV 1) 

Az adót a második TV-hez telepítse (TV 2) 

Minden csatlakozásnak SCART csatlakozásnak kell lenni.   

Telepítés 
 AV 100 MINI adó egység telepítése: fő TV 

T1. Az adó telepítéséhez használja jack video/SCART kábelt “For Transmitter” felirattal (Kép A). A  jack 

csatlakozót csatlakoztassa az adóhoz (Kép 4). Figyeljen arra, hogy a megfelelőhelye csatlakoztassa a 

kábeleket, elkerülve ezzel a készülék meghibásodását.  Dugja be a kábel SCART végét annak a 

készüléknek a SCART OUT csatlakozójába, aminek e jelét továbbitani szeretné (pl. settop box) 

T2. A dupla csatornaválasztó kapcsoló segítségével állítsa be a 7 választható csatorna valamelyikét. (kép 5) 

Ezt a  négyállású kapcsoló segítségével teheti meg. (1,3,5,7 vagy 2,4,6,X); A kétállású kapcsoló 

segítségével választhat a páros, illetve páratlan csatornák között. 

FIGYELEM: AZ X POZICCIÓHOZ NEM TARTOZIK CSATORNA  

FONTOS: AZ ADÓT ÉS AVEVŐT ÁLLÍTSA AZONOS CSATORNÁRA! (Kép 5)  

T3. Az adapter segítségével csatlakoztassa az adót az elektromos hálózathoz (DC 9V). 

T4. Az adaptert könnyen elérhető konnektorhoz csatlakoztassa. 

T5. Helyezze el az adót úgy, hogy a tv közelében legyen. De ne túl közel az audio video készülékhez, az 

interferencia elkerülése érdekében.  Ajánlott távolság 50 cm. Nyissa fel az antennát és állítsa a vevő 

irányába (ahol a második TV van) (Kép 6). 

T6. Kapcsolja be az adót (ON/OFF switch - Kép 4) Győződjön meg róla, hogy a zöld POWER led világít. 

T7. Kapcsolja be az audio video eszközt, amit csatlakoztatott az AV 100 MINI adójához és indítsa el azt, hogy 

legyen kép és hang a kimeneten. (pl. DVD lejátszónál indítson el filmet, settop box esetén válasszon egy 

csatornát) 
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T8. FIGYELEM: 

Ha az audio video eszköznek csak egy SCART csatlakozója van, azt csatlakoztass az  AV 100 MINI-hez. Az 

eszközt csatlakoztassa HDMI kábellel a fő TV-hez. (HDMI kábel nem tartozék) 

Ezek után folytassa a vevő egység telepítésével az alábbiak szerint: 

AV 100 MINI vevő egység telepítése: 2.TV 

R1. A dupla csatornaválasztó kapcsoló segítségével állítsa be ugyan azt a számú csatornát, amit az adón 

beállított. (Kép 5).  

R2. Helyezze el a vevőt a TV közelében, úgy hogy a rajta található zöld LED abba az irányba nézzen, ahonnan 

a TV-t fogja nézni. 

R3. Az adó telepítéséhez használja jack video/SCART kábelt “For Receiver” felirattal (Kép B). A  jack 

csatlakozót csatlakoztassa az adóhoz (Kép 3).  a kábel  SCART csatlakozóját a 2. TV SCART aljatához. 

R4. Az adapter segítségével csatlakoztassa a vevőtaz elektromos hálózathoz (DC 9V). 

R5. Az adaptert könnyen elérhető konnektorhoz csatlakoztassa. 

R6. Kapcsolja be avevőt (ON/OFF switch - Kép 4) Győződjön meg róla, hogy a zöld POWER led világít. 

R7. Kapcsolja be a TV-t és állítsa arra a bemenetre, ahová a vevőt csatlakoztatta.   

R8. Nyissa fel az antennát és állítsa az AV 100 mini adójának irányába (ahol a fő TV van) (Kép 6). Az optimális 

jeltovábbítás érdekében győződjön meg róla, hogy az adó és a vevő antennái egymás irányába néznek. 

  

Ezek után látnia kell a második TV-n annak az audio video eszköznek a jelét (kép és hang), amit a fő TV-nél 

elhelyezett adóhoz csatlakoztatott. this point you should be able to see on the second television the signal 

transmitted from the appliance close to the main television that you switched on previously. Amennyiben nincs 

jel, vagy a jel zajos, úgy próbálja megváltoztatni az adó és/vagy vevő helyzetét, elhelyezését és az antennák 

irányát. Ezek után telepítse a távirányító repeatert (a távirányító jelének átvitelére szolgál). 

 

 

A távirányító repeater telepítése 

A távirányító repeateren keresztül vezérelheti a fő TV-nél elhelyezett audio video eszközt (jelforrás) a második 

TV szobájából távirányítója segítségével 

Ez azt jelenti, hogy pl. videó lejátszó esetében megállíthatja, elindíthatja a lejátszást, settop box esetén 

csatornát válthat stb. annélkül, hogy át kellene menni a fő TV szobájába. 

Az AV 100 MINI vevő (IR sensor – Kép 2) érzékeli a távirányító jelét és küldi át az adónak. A távirányító 

repeater, ami az adóhoz van csatlakoztatva, ugyanezen jelet bocsájtja ki és közvetíti az audio video 

eszköznek, ami az  AV 100 MINI adóhoz van csatlakoztatva. (Kép A, IR)  

 

Ezt az alábbiak szerint telepítheti:  

- Csatlakoztassa a távirányító repeater kábelét az IR feliratú jack aljzathoz az adó hátulján. (Kép 4). 

- Helyezze el a kábel másik végén található jeladót úgy, hogy a vezérelni kívánt audio video eszköz (jelforrás) 

IR érzékelője „lássa” azt. (Kép A).  

- Ellenőrizze, hogy tudja e vezérelni a fő TV-nél elhelyezett audio video eszközt (jelforrás) a második TV 

szobájából. Tartsa a távirányítót a vevő felé és nyomjon meg egy kívánt gombot. A vevőn található zöld 

LED-nek fel kell villannia. 

- Ha az az audio video eszköz nem reagál a távirányító jelére, próbálja meg mozgatni az IR jeladót. Amint 

megtalálta a helyes pocicciót, rögzítse a jeladót az eszközhöz, a hátulján található kétoldalas öntapadóval. 

MEGJEGYZÉS: A jeladót nem feltétlen szükséges rögzíteni a készülékhez, azt elhelyezheti attól akár 5-7 cm 

távolságra is. 

A távirányító helyes működését ellenőrizheti az adó és a vevő elején felvilanó piros LED-ek segítségével. (Kép 

2) 
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Hibaelhárítás 

Nincs kép a második TV-n 

• Ellenőrizze, hogy az adó és a vevő be van e kapcsolva. A zöld Led-nek világítania kell.  

• Ellenőrizze, hogy a kábelek megfelelően vannak e csatlakoztatva. 

• Ellenőrizze, hogy az audio video eszköz, aminek az adását szeretné nézni a 2. TV-n be van e kapcsolva. 

• Ellenőrizze, hogy a 2. TV-n a megfelelő bemenet van e kiválasztva. (SCART) 

• Ellenőrizze, hogy az adón és a vevőn ugyan az a csatorna van e beállítva. 

• Ellenőrizze, hogy az adó és a vevő távolsága nem több e, mint 20 m és nem helyezkedik el 2-3 falnál több 

közöttük. 

• Győződjön meg róla, hogy az audio video eszköz, ami műsorforrásként szolgál kompozit módban van és 

nem RGB. 

• Győződjön meg róla, hogy az adó és a vevő antennái egymás felé néznek. 

  

Gyenge kép és/vagy hangminőség 

• Próbálja meg az adó és a vevő antennáit a megfelelő pozícióba állítani. 

• Válasszon másik csatornát az adón és a vevőn (megegyezőeket).  

• Próbálja meg máshogy elhelyezni az adót és a vevőt.  

Nem tudja vezérelni a fő TV-nél elhelyezett audio video eszközt távirányítója segítségével  

• Ellenőrizze, hogy az adó nincs e túl közel más audio/video eszközhöz (DVD, decoder, VCR stb.).  

• Ellenőrizze, hogy a megfelelő távirányítót használja e.  

• Ellenőrizze, hogy nincs e akadály az adó és a távirányító között és nem lépte e át a maximális 7 m-es 

hatótávot.  

• Ellenőrizze a repeater megfelelő elhelyezését.   

• Ellenőrizze, hogy más vezeték nélküli eszköz nem okoz e interferenciát.  

Abban az esetben, ha a fő TV a T8 pontban leírtak szerint van csatlakoztatva:  

Az audio video készülék képe, ami az adóhoz van csatlakoztatva, nem jelenik meg a fő TV-n 

• Ellenőrizze, hogy a kábelek megfelelően vannak csatlakoztatva.  

• Ellenőrizze, hogy a fő TV a kívánt bemenetre van e állítva. 

 

 

 

 

FIGYELEM!  

• A kép és hangminőséget a mikrohullámú sütők, mobiltelefonok és más vezeték nélküli eszközök 

befolyásolhatják. Az adó és vevő között elhelyezkedő fém tárgyak jelentősen csökkentik a jelátvitelt 5,8 

GHz-es működési frekvenciájának köszönhetően az AV Mini nem interferál más 2,4 GHz-es Bluetooth 

vagy más vezetéknélküli eszközökkel. 

• Az eszköz hatótávolsága beltérben, falakon és födémeken keresztül kb. 20 m. Ennek következtében bárki 

aki rendelkezik azonos vagy hasonló készülékkel, hatótávolságon belül láthatja az Ön által sugározott 

adást (ez oda vissza igaz).  Ennek elkerülése éredekében azt javasoljuk, hogy változtasson catornát az 

adón és a vevőn. A sugárzott jel nem titkosított, azt mások is láthatják!  

•    Kapcsolja ki az adót és a vevőt, ha nem használja.   

Technikai figyelmeztetés 
•   Kérjük vegye figyelembe, hogy az audio-video jel továbbítása nem titkosított, így az más hasonló      

eszközök számára is látható! 
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Műszaki adatok 
ÁLTALÁNOS 

- Hálózati adapter: 100 - 230 V a.c. 50/60 Hz  

- Áramfelvétel: 3.5W max  

- Átlagos beltéri hatósugár: kb. 20 m (a falak száma és vastagsága függvényében változhat) - kültérben: 100 

m   

AUDIO/VIDEO JELÁTVITEL  

- Átviteli frekvenciák:  5.725 - 5.875 GHz - 7 választható csatorna  

- Adó teljesítmény: <20 mW (EN 300-440szabvány szerint)  

- Támogatott video rendszerek: PAL / NTSC 

- Csatornák száma: 7  

- Állítható antennák: irányított  

TÁVIRÁNYÍTÓ JELÁTVITEL 

- Átviteli frekvencia: 433.92 MHz 

- Adó teljesítmény RF: <10 mW (according to standard EN 300-220)  

- IR vétel max távolsága: 5 m  

- IR repeater- beépített antennával   

JELADÓ  

- Hálózati adapter: 9V d.c. 140mA  

VEVŐ 

- Hálózati adapter: 9V d.c. 230 mA  

 -  Érzékenység RF -85dBm, Typ.  

 -  Video Output: 1 V p-p, Typ. 

A termék megfelel az alábbi követelményeknek: ErP 2009/125/EC. (RoHS) 2011/65/EC. R&TTE directive 

1999/05/EC 

Megfelelőségi bizonyítványok elérhetőek: www.meliconi.com/doc/av100mini  

Help line 
Ha bármilyen kérdése lenne az AV 100 MINI készülékkel kapcsolatban:  

• olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, a legtöbb kérdésre választ ad 

• amennyiben nem talált választ a kérdésére forduljon hozzánk az info@efeltrade.hu e-mail címen. 

CSOMAG TARTALMA 

• 1 audio/video adó 

• 1 audio/video vevő 

• 2 hálózati adapter: 230 V a.c. 50Hz; 9 V d.c. 300 mA  

• 1 IR ismétlő kábel  

• 2 jack audio / SCART kábel 

• 1 használati utasítás 
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MELICONI S.p.A. - Via Minghetti, 10 

40057 CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA - BOLOGNA - ITALY 

www.meliconi.com    e-mail: info@meliconi.com 


