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	Важни	указания	за	безопасност
При	употреба	на	уреда	съгласно	предписанията	са	в	сила	следните	условия:
1.	 	Уредът	не	излъчва	вредни	за	здравето	лъчи
•		 	При	употреба	уредът	може	да	приеме	сигнали	от	други	предаватели,	които	да	доведат	до	функционални	

нарушения.
•	 	За	предотвратяване	на	пожар	или	експлозия	не	оставяйте	уреда	на	дъжд	и	не	го	излагайте	на	влага.	

Не	го	използвайте	в	близост	до	вана,	умивалник,	кухненска	мивка	или	перална	машина.	Не	оставяйте	
уреда	нито	във	влажна	изба,	нито	в	близост	да	плувен	басейн.

•		 Никога	не	отваряйте	корпуса	на	уреда,	това	може	да	предизвика	електрически	разреди.
•		 	Използвайте	 само	 съдържащия	 се	 в	 доставката	 мрежов	 адаптер	 или	 подходящо	 стандартно	

приспособление.
•		 	Моля	придържайте	се	към	присъединителната	мощност	на	Вашата	щепселна	кутия	и	на	кабела,	тъй	

като	прегряването	на	уреда	може	да	предизвика	пожари,	съотв.	експлозии.
•		 	Не	 извършвайте	 сами	 никакви	 ремонти.	 Предоставяйте	 извършването	 	 на	 ремонтите	 само	 на	

упълномощен	специализиран	персонал.

Внимание:	Работите	по	уреда,	които	не	са	разрешени	от	фирма	
SCHWAIGER,	водят	до	обезсилване	на	гаранционните	претенции!

	 Указание:
Този	уред	е	тестван	и	отговаря	на	директивите	на	клас	В	за	цифрови	уреди	съгл.	§15	от	правилата	на	FCC	
или	инструкциите	на	BZT	и	CE	EMC.	Тези	директиви	са	създадени,	за	да	се	осигури	максимална	защита	
срещу	 вредни	 за	 здравето	 въздействия.	 Този	 уред	 може	 да	 изпраща	 радиовълни	 и	 при	 неправилна	
употреба	 може	 да	 доведе	 до	 смущения	 в	 радиопредаванията.	 Във	 всеки	 случай	 след	 пускането	 му	 в	
експлоатация	не	може	да	се	гарантира,	че	няма	да	се	предизвикат	смущения	в	наличните	системи.	Ако	
този	уред	предизвиква	чувствителни	смущения	при	приемането	на	радио-	и	телевизионни	предавания,	
които	могат	да	се	отстранят	чрез	включване	и	изключване	на	уреда,	смущенията	могат	да	се	отстранят	
чрез	някоя	от	сл.	мерки:
•		 Настройте,	съотв.	насочете,	Вашата	приемна	антена	отново.
•		 Увеличете	разстоянието	между	уреда	и	приемника.
•		 Свържете	уреда	и	приемника	към	различни	токови	вериги.
•		 Обърнете	се	за	помощ	към	опитен	радио-	или	телевизионен	техник.
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A.	Съдържание	на	доставените	принадлежности

	 	 1.	 Предавател (трансмитер)	 ×1
	 	 	 AVS5010T
	 	 	 свързва	се	с	възпроизвеждащото	устр.

	 	 2.	 Приемник (рeсивър)	 ×1
	 	 	 AVS5010R
	 	 	 свързва	се	напр.	с	телевизора.

	 	 3.	 Мрежов адаптер	 ×2
	 	 	 (230V	AC	auf	9V	DC)
	 	 	 DC	IN	букса
	 	 	 (																						9V,	400mA)

	 	 4.	 Кабел
	 	 	 3x	чинча	на	скарт	щекер		A/V	кабел
	 	 	 (възм.	за	превключване	ВКЛ)	 ×1
	 	 	 3x	чинча	на	3x	 ×1

	 	 5.	 Инфрачервен екстендер
	 	 	 за	свързв.	с	предавателя	за	предаване	 ×1
	 	 	 на	сигнали	на	дист.	управление

	 	 6.	 Ръководство за употреба	 ×1

	 	 	 DC	IN	букса
	 	 	 (																						9V,	400mA)
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Подготовка

1.	 	Сравнете	данните	за	напрежението	на	Вашата	щепселна	кутия	със	стикера	върху	уреда.

2.	 	Уверете	 се,	 че	 предавателят	 и	 приемникът	 са	 свързани	 правилно	 с	 присъединените	 уреди	 (напр.	
свържете	видеоустройството	с	предавателя,	а	телевизора	-	с	приемника).

3.	 	След	изключване	на	рeсивъра	или	приемателя	трябва	да	изчакате	няколко	секунди	преди	следващото	
включване.

4.	 	Ако	се	използват	едновременно	две	или	повече	възпроизвеждащи	устройства,	ги	настройте	на	различни	
канали.	Приемникът	може	обаче	да	работи	едновременно	с	няколко	предавателя.

5.	 По	време	на	работа	моля	не	използвайте	в	близост	микровълнови	уреди.

6.	 	Дистанционното	управление	трябва	да	е	поставено	върху	инфрачервения	приемателен	прозорец	на	
приемника,	а	инфрачервеният	адаптер	на	предавателя	–	срещу	възпроизвеждащото	A/V	устройство	
(на	разстояние	макс.	1	m).
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Б.	Настройване	на	безжичната	2.4GHz	AV	връзка
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Уверете	се,	че	шалтерът	ON/OFF	е	включен	на	„ИЗКЛ.“

Предаване	на	картина	и	звук	от	Вашето	видеоустройство

1.	 	Свържете	 чинч	 буксите	 на	 предавателя	 чрез	 някой	 от	 изпратените	 с	 доставката	 A/V	 КАБЕЛИ	 с	
видеоустройството	съобразно	посочената	по-долу	схема.	

2.	 	Включете	мрежовия	адаптер	в	щепселната	кутия,	а	другия	край	на	щекера	–	в	буксата	на	задната	
страна	на	трансмитера.	Използвайте	само	адаптора,	съдържащ	се	в	комплекта	на	доставката!
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■	Предаване	на	сигнал	от	сателитен	ресивър

Можете	 да	 предавате	 картина	 и	 звук	 или	 директно	 от	 Вашия	 сателитен	 ресивър	 или	 чрез	 свързване	 с	
Вашето	 видеоустройство.	 За	 директно	 предаване	 от	 сателитен	 ресивър	 следвайте	 посочените	 по-долу	
обяснения.

1.		Свържете	сателитния	ресивър	и	предавателя	с	някой	от	съдържащите	се	в	доставката	A/V	кабели.	При	
това	поставете	SCART	щекера	или	чинч	щекерите	в	някой	от	изходите	на	ресивъра,	а	чинч	щекерите	–	в	
буксите	на	приемника	(вж.	схемата	долу).

2.		Поставете	щекера	на	мрежовия	адаптер	в	буксата	на	обратната	страна	на	предавателя,	а	мрежовия	
адаптер	–	в	щепселна	кутия	230	V.	Използвайте	само	мрежовия	адаптер,	съдържащ	се	в	комплекта	на	
доставката!
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■	Безжично	приемане	на	аудио/видео	сигнали	от	Вашия	телевизор

Има	 два	 начина,	 по	 които	 можете	 да	 приемате	 аудио-	 и	 видеосигнали	 във	 Вашия	 телевизор	 в	 друго	
помещение	(напр.	в	спалнята	или	в	кухнята).

	·	Свържете	приемника	директно	с	другия	телевизор.
	·	Свържете	приемника	с	видеоустройство,	което	вече	е	свързано	с	телевизора.

Директно свързване на приемника с другия телевизор

Свържете	телевизора	и	приемника,	като	използвате	съдържащия	се	в	комплекта	на	доставката	„ЧИНЧ/
СКАРТ	КАБЕЛ”	(виж	схемата	долу).
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В.	Използване	на	дистанционното	управление
Този	предавател/приемател	Ви	позволява	не	само	безупречно	предаване	видео-	и	аудиосигнали	от	едно	
място	на	друго,	но	и	управление	на	възпроизвеждащото	устройство	с	помощта	на	наличното	дистанционно	
управление	(ДУ).
	
За	да	можете	да	управлявате	Вашето	аудио-/видеоустройство	с	наличното	ДУ,	моля	насочите	предавателя	
в	посока	на	възпроизвеждащото	устройство.

Ако	 това	 е	 невъзможно	 поради	 съществуващите	 условия,	 използвайте	 съдържащия	 се	 в	 комплекта	 на	
доставката	 инфрачервен	 екстендер.	 Свържете	 кабела	 с	 буксата	 (виж	 фиг.	 2)	 на	 обратната	 страна	 на	
предавателя	и	поставете	поне	единия	от	трите	инфрачервени	предаватели	на	разстояние	макс.	1m	пред	
инфрачервения	приемателен	прозорец	на	възпроизвеждащото	устройство.

За	да	постигнете	оптимално	предаване	на	сигналите	на	дистанционно	управление	към	възпроизвеждащото	
устройство,	разгледайте	разположението	на	инфрачервения	предавател	на	фиг.	4.

На	предавателя:	поставете	инфрачервената	глава	срещу	или	върху	инфрачервения	приемателен	прозорец	
на	 възпроизвеждащото	 устройство.	 При	 това	 оставете	 свободен	 –	 както	 е	 показано	 на	 схемата	 –	 един	
ъгъл	на	инфрачервения	приемателен	прозорец,	за	да	можете	да	продължите	директното	обслужване	с	
оригиналното	дистанционно	управление.

На	приемника:
Насочете	оригиналното	дистанционно	управление	в	посока	към	приемателя	на	разстояние	макс.	5	m.
Фиг.	4:	Монтиране	на	инфрачервения	сензор
																																																														Възпроизвеждащо	устройство

	 	 прозорец
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Г.	Откриване	на	повреди	и	поддържане	в	изправно	състояние

Проблем Възможно решение
Липсва	образ	или	звук •		Проверете	всички	кабелни	връзки

•		Свързани	 и	 пъхнати	 ли	 са	 докрай	 всички	
захранващи	кабели?

•		Проверете	всички	включватели	и	изключватели	
на	 телевизора	 и	 на	 възпроизвеждащия	 AV-
източник	 (видеоустройство,	 DVD-плеър,	
сателитен	ресивър	и	др.)

•		Проверете	 дали	 мрежовите	 шалтери	 на	
предавателя	и	приемника	са	на	"ВКЛ."?

Неизправности:
Смущения	в	картината	и/или	звука

•		Променете	насочването	на	уредите	с	вградени	
антени	 (виж	 също	 раздел	 „Оптимално	
насочване	на	уредите“)

•		Изберете	 друг	 канал,	 като	 промените	 в	
същата	степен	превключвателя	за	каналите	на	
предавателя	и	приемателя.	

•		Изключете	намиращия	се	наблизо	микровълнов	
уред

•		Отстранете	микровълновия	уред	от	директната	
линия	 на	 свързване	 на	 предавателя	 и	
приемника.

Инфрачервеният	 екстендер	 за	 дистанционното	
управление	не	работи

•		Уверете	 се,	 че	 между	 инфрачервения	
екстендер	 и	 приемателния	 прозорец	 на	
възпроизвеждащото	 устройство	 не	 се	 намират	
никакви	предмети.

•		Проверете	добрата	видимост	на	инфрачервения	
предавателен	 прозорец	 долу	 на	 предната	
страна	на	предавателя.

•		Уверете	 се,	 че	 инфрачервеният	 екстендер	 е	
насочен	винаги	в	посока	на	на	управляваното	
възпроизвеждащо	устройство.

•		Насочете	 отново	 антените	 за	 дистанционно	
управление	 на	 предавателя	 и	 приемника		
(виж	 раздел	 “Обслужване	 на	 дистанционното	
управление”	в	това	ръководство).

Внимание:	 Почиствайте	 синтетичните	 повърхности	 само	 с	 леко	 влажна,	 мека	 кърпа	 Никога	 не	
използвайте	абразивен	прах	или	течности,	които	могат	да	имат	разяждащ	ефект	върху	пластмасата
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Д.	Технически	данни
Предавател:
Работна	честота	 2.400	GHz	~	2.4835	GHz
Изх.	мощност	на	предавателя	 10	dBm	(CE),	0	dBm	(FCC)	
Модулация	 FM	(видео	и	аудио)	
Видео	входно	ниво	 1V	p-p	@	75	ohm	
Аудио	входно	ниво	 1V	p-p	@	600	ohm	(STEREO)	
Входни	букси	 чинч	букси	
Антена	 вградена,	омнидирекционална	
ИЧ	дист.	управление	изход	 940nm	с	ВКЛ./ИЗКЛ.	превключване	
Разход	на	електроенергия	 9	V	DC,	400	mA			
Размери	 105mm	×	52mm	×	110mm	
Тегло	 130	g

Приемник:
Работна	честота		 2.400	GHz~2.4835	GHz
Чувствителност	 най-малко	-80	dBm.	
Видео	изходно	ниво	 1V	p-p	@	75	ohm	
Аудио	изходно	ниво	 1V	p-p	@	600	ohm	(STEREO)	
Изходни	букси	 чинч	букси	
чинч	букси	 вградена,	омнидирекционална	
Модулация	на	ИЧ	дист.	упр	 ASK	
Честота	на	предаване	 433.92	MHz	
Инфрачервен	вход	(честота)	 32	KHz	~38	KHz
Разход	на	електроенергия	 9	V	DC,	400	mA	
Размери	 105	mm	×	52	mm	×	110	mm	
Тегло	 140	g	

Система:
Радиус	на	действие	 bis	100	m						(при	добра	видимост)	
Радиус	на	действие	на	ДУ	 bis	50	m						(при	добра	видимост)	
Работна	температура	 10	°	C	~	50	°	C	(14	F	~	122	F)

Всички	посочени	данни	са	необвързващи	и	могат	да	бъдат	променени	при	нужда.
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Schwaiger	GmbH		
Würzburger	Str.	17

		D-90579	Langenzenn
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Schwaiger	GmbH		
Würzburger	Str.	17

		D-90579	Langenzenn
			

TEL:	+49	(0)9101	/	702	-	0	
Hotline	TEL:	+49	(0)9101	/	702-299

FAX:	+49	(0)9101	/	702-121
E-mail:	info@schwaiger.de	

Web	Site:	http://www.schwaiger.de

®
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