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Product omschrijving

De TSFP 2010 is een op batterij werkende signaalmeter
voor terrestrische DVB-T signalen.
 

Met deze meter kan de installateur op een snelle en
 eenvoudige wijze de juiste richting van de antenne afstellen.

Microprocessor gestuurd zorgt dit voor een precieze 

en stabiele werking. Wanneer u het apparaat aanzet ziet u het 
beeld van de zender (FTA), Signaal Sterkte en kwaliteit 
op het LCD scherm nadat u de locale DVB-T parameters 

heeft geselecteerd.  De Signaal indicator voor meerdere  
kanalen tegelijk is zeer handig bij het afstellen.

Ondersteuning van BER, S/N, Signaal Sterkte en 

 een geluidssignaal bij lock.
Detectie van zeer zwakke signalen en antennespanning

van UIT / 5V / 12V / 15V / 18V / 24V selecteerbaar.
Automatische beveiliging tegen kortsluiting.
Aansluitingen  AV IN en AV UIT voor  Camera, 

TV Beeldscherm..enz.

Het apparaat is uitgerust met een 12V netvoeding indien 

oeen externe voedingsbron nodig heeft. 
Het apparaat heeft een hoge capaciteit Lithium Batterij 

van 8.4 V - 3000mAh waarmee u meer dan 4 uur kunt werken 

met een volledig opgeladen batterij.
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 No.   Naam             Introductie           

Aansluiten op externe antenne

Laat menu zien en TV kanalen...enz

U heeft een signaal lock als de Led brand.

De Led brand als u de batterij oplaad. 

De Led gaat uit indien de baterrij is opgeladen. 

De Led is aan wanneer de meter aan staat

Functiie toetsen

Pijltoetsen voor navigatie. OK voor bevestigen

Laat hoofdmenu zien of terug naar vorig menu

Annuleer keuze of verlaat het huidige menu 

Voor het invoeren van numerieke waarden

LCD Scherm schakelen

Schakelt het geluid uit

Schakelt tussen TV kanalen of  Radio

kanalen

Sneltoets voor Multikanalen scherm

Toont de waarden van het huidige kanaal

Voor software update of Multimedia aansluiting

Aansluiting voor de externe netvoeding

Schakelaar om de meter aan of uit te zetten

AV Uitgang

AV Ingang

'
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Signaal Ingang

LCD Scherm

Signaal Lock Indicatie Led

Oplaad Indicatie Led

Power Indicatie Led

F1 F2 F3 F4

                  OK

MENU

EXIT

0-9 Numerieke toetsen

+/- Toets

B.Light

Mute

TV/Radio

M.INFO

INFO

USB aansluiting

 

Netadapter aansluiting

Aan / Uit schakelaar

AV Uitgang

AV Ingang
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1.Handleiding
 1.1 Voorzijde & toetsen
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Zet de meter aan door de schakelaar op de I positie 

te zetten.
Zet de meter uit door de schakelaar op de 0 positie 

te zetten.
Zet de meter op tijd uit om op te laden indien u de 

tekst ziet dat de batterij bijna leeg is.
 

Gebruiken met de 12V 1.5A Netvoeding. Via de netvoeding  
laad u de batterij op indien deze leeg is.

Gebruiken met een 8.4V 3000 AH Lithium Battery.  De batterij heeft 
10 uur nodig om volledig op te laden d.m.v. de externe netvoeding of via 

het autolaadsnoer voor in de auto. Nadat de batterij volledig is opgeladen 

kunt u de meter meer dan 5 uur gebruiken. (Dit hangt echter af van het stroom 

verbruik van de aangesloten externe antenne)

Opmerking: Zorg voor gebruik voor een volledig opgeladen batterij.
(Wij aanbevelen de batterij minimaal 5 uur te laden).

'

'

'

1.3 Netvoeding & Batterij

2.1 Channel Scan

1.2 Stroom Aan/Uit

  2.Menu

         Druk de MENU  toets om in het hoofdmenu te komen en gebruik de
 pijltoetsen om door het menu te navigeren, druk OK om een submenu te kiezen

" "
 " "
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2.1.1  Landen Instelling

2.1.2  Kanaal

2.1.3  Frequentie

2.1.4  Bandbreedte

2.1.5  LCN

Selecteer een land om signaal te ontvangen.

Selecteer te ontvangen kanalen type.

      Om frequentie in te geven voor ontvangst van signaal d.m.v.
frequentie waarden intoetsen via de numerieke toetsen.

           Voor het selecteren van de bandbreedte 6M / 7M / 8M afhankelijk  
van uw regio.

               Selecteer LCN AAN of LCN UIT.

2.1.6  Antenne Instelling

2.1.7  Antenne Stroomtoevoer

2.1.8  

               Selecteer antenne stroomtoevoer AAN / UIT.

               Selecteer antenne stroomtoevoer voltage（UIT / 5V / 12V /15V
18V / 24V）

          Om waarden in te geven druk op OK  om in het sub-menu
te komen." "

2.1.8.1 Zoeken (Scan)  

          Om alle kanalen van de huidige frequentie te zoeken en het
automatsich opslaan van de gevonden kanalen, daarna teruggaan naar
het vorige menu.
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2.1.8.2 Scan Alle kanalen  

2.2.1 Verplaatsen  

2.2.2 Selecteer  

2.2 Kanalen controle

2.3 Multimedia

          Om alle kanalen te zoeken, en het automatisch opslaan van de 
gevonden kanalen en dan terug gaan naar het vorige menu.

         Druk de         toetsen om de cursor te verplaatsen.

         Druk de         toetsen naar het kanaalnummer en vink het vakje aan 
         om het te selecteren.

2.2.3   

            Druk op de "OK" toets om in het mulikanalen display te komen.
          Elk scherm toont signaal indicators van 5 kanalen, 
en druk de         toetsen om omhoog of omlaag te gaan.
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              Voor het afspelen van multimedia moet de externe geheugen 
stick aangesloten zijn op de USB ingang anders ziet u de  
"Apparaat is niet klaar" melding op het scherm.

"
"

2.3.1 Mijn Album  

2.3.2 Mijn Muziek  

2.4 Systeem Instelling  

                  Bekijk foto's van JPG / GIF / BMP format.

                  Speel muziek af in het MP3 / WMA format.
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2.4.1 Landen instelling 

2.4.2 OSD Taalkeuze  

         Selecteer het land om TV kanalen te ontvangen. De voorgeprogrammeerde 
kanalen parameters van verschillende landen wordt gebruikt voor het maken van 
een automatische kanalen scan.

                 Selecteer de menutaal.

2.4.3 Audio Taal   

2.4.4 Ondertitel taal  

       Selecteer de audiotaal voor het kanaal.

       Selecteer de ondertitel taal .

2.4.5 SW Update   

 Voor het updaten van de software via de USB poort.
           Stop de USB stick met daarop de update software 
in de USB poort en selecteer dan in het update menu het
update bestand.  
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2.4.6 Fabrieksinstelling (Set Default)  

      Druk " factory default  om de meter te resetten." "

3. Specificaties

Modulatie

CPU & 
Geheugen

Video 
Decoder

Audio 
Decoder

Serial data
 interface

Power 
supply

  
 

RF Input

Modulatie

Constellation

Transmission mode

Guard interval

FEC

Processor

SDRAM

FLASH

MPEG 2

Date rate

Resolutie

Video format

MPEG-2 Layer 1&2

Type

Sampling rates

Connector

Li-oN Batterij

Voltage

Netvoeding

Afmeting

Gewicht

Connector

Frequentie bereik

Bandbreedte

Input impedantie

COFDM

QPSK,16QAM,64QAM

2K,8K

1/2,1/4,1/8,1/16,1/32

1/2,2/3,3/4,4/5,5/6,7/8

32Bit RISC

64M

16M

Main Proflie@Main Level

Tot 15M bit/s

720*576,720*480

PAL/NTSC/SECAM

Mono

32,44.1 and 48KHz

USB type

8.4V 3000mAH

12V 1.5A

90-240V

155x 95x45 (mm)

0.5Kg

IEC Female 9.5mm

VHF and UHF

8/7/6MHz

75 ohm
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