2.4 GHz bezdrátový
přenašeč AV signálů
Návod k použití
(Před použitím důkladně prostudujte !)
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 Důležité informace
Při správném používání přístroje platí následující ustanovení:
1. Přístroj nevytváří žádné zdraví nebezpečné záření a
• i při správném používání může přístroj přijímat signály jiných vysílačů, které mohou vést k nesprávné funkci.
• Abyste zabránili vznícení přístroje, nevystavujte ho působení deště nebo vlhkosti.Nepoužívejte ho v blízkosti
vany, umyvadla, dřezu nebo pračky. Neumisťujte přístroj do vlhkého sklepa ani do blízkosti bazénu.
• Nikdy neotvírejte kryt přístroje, mohlo by dojít k elektrickému výboji.
• Používejte pouze přiložený síťový adaptér nebo vhodné příslušenství.
• Dodržujte správné zásady připojení přístroje do sítě, případné přehřátí může způsobit vznícení popř. explozi.
• Neprovádějte sami žádné opravy na přístroji. Přenechejte je odborníkovi nebo autorizovanému servisu.

Pozor: Zásahy do přístroje, které nejsou schváleny firmou SCHWAIGER,
vedou ke ztrátě nároku na záruku!
 Poznámka:
Tento přístroj byl testován a odpovídá směrnicím třídy B pro digitální přístroje v souladu s §15 norem FCC nebo BZT
a CE EMC. Tyto normy poskytují maximální záruky týkající se bezpečnosti z hlediska ohrožení zdraví v obytných
prostorech. Tento přístroj může produkovat rádiové vlny, které mohou při neodborném zacházení způsobovat
rušení přenosu signálu do jiných zařízení. Po uvedení do provozu není možno garantovat, že nenastane rušení
signálu pro stávající zařízení. Pokud se však i přes všechny doporučené zásady rušení rozhlasových nebo
televizních vln vyskytne a není jej možno odstranit vypnutím a opětovným zapnutím přístroje, doporučujeme
provést následující opatření:
• Přesměrujte přijímací anténu.
• Zvyšte vzdálenost mezi rušícím zařízením a přijímačem.
• Připojte rušící zařízení a přijímač na rozdílné okruhy elektrického proudu.
• Obraťte se na odborný televizní servis..
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A. Inhalt – mitgeliefertes Zubehör
1. Vysílač (Transmitter)
×1
AVS5010T
Bude propojen se zdrojem signálu.

2. Přijímač (Receiver)
×1
AVS5010R
Bude připojen např. k televiznímu přijímači.

3. Síťový adaptér
(230V AC - 9V DC)
DC IN zdířka
(
9V, 400mA)

4. Kabel
3x Cinch - SCART A/V kabel
(IN / OUT přepínatelný)
3x Chinch - 3x Chinch(kolík)

×2

×1
×1

5. IR senzor
Pro spojení s vysílačem
×1
K přenosu signálu dálkového ovladače na zdroj AV signálu.

6. Návod k obsluze
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Příprava
1. Porovnejte údaje o napětí ve Vaší zásuvce s hodnotami na nálepce na zadní straně přístroje.
2. Ubezpečte se, že přijímač a vysílač jsou správně připojeny k příslušným zařízením (např. videopřehrávač s
vysílačem nebo televize s přijímačem).
3. Po vypnutí přijímače chvíli počkejte, než ho opětovně zapnete.
4. Pokud používáte více přehrávačů zároveň, nastavte je na různé kanály. Přijímač může být používán zároveň
s více vysílači.
5. Během provozu nepoužívejte v blízkosti žádné mikrovlnné rušící přístroje (např. mikrovlnnou troubu) .
6. Dálkovým ovladačem miřte na okénko IR čidla přijímače AVS 5010R a IR senzor vysílače by měl být umístěn
proti IR čidlu zdroje AV signálu (vzdálenost max. 1m).
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B. Zřízení bezdrátového 2.4GHz AV propojení
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Ujistěte se, zda je vypínač ON/OFF v poloze OFF (vypnuto)
Übertragung von Bild und Ton von Ihrem Viderecorder

wurde nicht übersetzt
im CZ Word file

1. Propojte pomocí přiloženého AV kabelu Cinch vstupy vysílače s videorekordérem. Postupujte podle níže
zobrazeného schématu.
2. Zastrčte síťový adapter do zásuvky a druhý konec do konektoru na zadní straně vysílače.Použijte výhradně
jen přiložený adaptér!

AVS5010.indd 17

23.12.09 08:51

■ Přenos signálu ze satelitního přijímače
    
Je možno přenášet obraz a zvuk buď přímo z Vašeho satelitního přijímače nebo přes propojení
s videorekordérem. Pro přenos přímo ze satelitního přijímače dbejte následujících pokynů:
1. Spojte satelitní přijímač a vysílač přiloženým AV kabelem. Zasuňte SCART kabel do jednoho z výstupů
satelitního přijímače a konektory Cinch do zásuvek vysílače. (viz. obrázek dole).
2. Připojte síťový adapter k vysílači a zapojte ho do zásuvky (230 V). Používejte pouze přiložený adaptér!
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■ Bezdrátový příjem video a audiosignálu na Vašem televizním přijímači.
Existují dvě možnosti, jak můžete přijímat video a audiosignál na Vašem televizním přijímači v jiné místnosti.
(např. v kuchyni nebo v ložnici)
· Propojte přijímač přímo s televizním přijímačem.
· Propojte přijímač s videorekordérem, který je již připojen k televiznímu přijímači.
V případě, že Váš televizor nabízí funkci „obraz v obraze“, můžete zobrazit zároveň se sledovaným TV programem
ještě obraz přenášený vysílačem (jako např. Vaše spící dítě). Držte se přitom pokynů návodu
Vašeho televizního přijímače.
Přímé spojení přijímače s televizí.

Propojte televizi s přijímačem pomocí dodaného „Cinch / SCART kabelu” (viz. obr. dole).
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C. Použití funkcí dálkového ovladače
Tento systém vysílač/přijímač Vám umožňuje nejen bezvadný přenos obrazu a zvuku z jednoho místa na druhé,
ale nabízí také možnost dálkově ovládat zdroj AV signálu. Mění IR signál vyslaný z Vašeho dálkového ovladače
na signál v rozsahu UHF a přenáší ho bezdrátově k vysílači. Zde se signál opět změní na IR signál, který tak řídí
tento zdroj AV signálu.
Abyste umožnili řízení Vašeho audio/video přehrávače dálkovým ovladačem, nasměrujte, prosím, vysílač
směrem k tomuto přehrávači.
V případě, že to není za určitých okolností možné, použijte přibalený IR senzor. Spojte kabel se zdířkou na zadní
straně vysílače (viz. obr.2) a umístěte alespoň jeden ze tří IR vysílačů ve vzdálenosti max. 1m od IR přijímače
přehrávacího zařízení.
Abyste zajistili optimální přenosovou kvalitu mezi dálkovým ovladačem a přehrávacím zařízením, umístěte
jednotlivé komponenty jako na obr.4 – umístění IR senzoru.
Vysílač: Umístěte IR senzor naproti nebo přímo na přijímací okénko IR signálu přehrávače. Ponechte na přijímacím
okénku, tak jak je znázorněno na obrázku, ještě kousek nezakrytého místa, aby bylo umožněno přímé ovládání
originálním dálkovým ovladačem.
Přijímač:
Nasměrujte originální dálkový ovladač směrem k přijímači ve vzdálenosti max. 5m..
Obr. 4: Umístění IR senzoru.
                                                              přehrávač

okénko IR čidla
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D. Odstranění poruch a údržba
Problém
Žádný obraz ani
zvuk

Poruchy:
Zrnění obrazu,
rušení zvuku.

IR senzor
dálkového ovladače
nepracuje

Možné řešení
• Překontrolujte propojení kabelů
• Jsou všechny přívodní elektrické kabely připojené  ?
• Zkontrolujte všechny on/off vypínače na    
jednotlivých zařízeních. (TV, videorekordér, DVD,
SAT přijímač, atd.)
• Zkontrolujte síťové vypínače vysílače a přijímače.
Jsou zapnuty?
• Pozměňte polohu zařízení s vestavěnou anténou
(viz.také „Umístění přístrojů pro optimální příjem“)
• Použijte jiný kanál. Nastavte pomocí přepínače
kanálů shodný kanál na vysílači a přijímači.
• Vypněte mikrovlnnou troubu, pokud je v blízkosti
a v provozu.
• Odstraňte mikrovlnnou troubu z přímé linie
přenosu signálu mezi vysílačem a přijímačem..
• Zajistěte, aby se mezi IR vysílačem a oknem IR
přijímače nevyskytovaly žádné předměty.
• Zajistěte volný prostor před okénkem IR vysílače
(umístěn v dolní části vpředu).
• Zajistěte, aby IR senzor byl nasměrován vždy k
ovládanému přístroji.
• Nastavte znovu antény dálkového ovladače na
vysílači a přijímači. (viz. „Použití funkcí dálkového
ovladače“)

Pozor: Čistěte povrch přístroje pouze jemným, mírně navlhčeným hadříkem. Nikdy nepoužívejte prášky
nebo chemikálie, které by mohly poničit povrch přístroje.
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E. Technická data
Vysílač:
Provozní frekvence
Výstupní výkon vysílače
Modulace
Vstupní úroveň videosignálu
Vstupní úroveň audiosignálu
Vstupy
Anténa
IR–výstup dálk. ovladače
Spotřeba proudu
Rozměry
Hmotnost

2.400GHz~2.4835GHz
10dBm(CE), 0dBm(FCC)
FM (video a audio)
1V p-p , 75 Ohm
1V p-p , 600 Ohm (STEREO)
Cinch zdířky
vestavěná, Omni-Direktional
940nm s ON/OFF keying
9V DC, 400mA
105mm×52mm×110mm
130g

Přijímač:
Provozní frekvence
Citlivost
Výstupní úroveň videosignálu
Výstupní úroveň videosignálu
Výstupy
Anténa
IR-modulace dálk. ovladače
Přenosová frekvence
IR vstup (frekvence)
Spotřeba proudu
Rozměry
Hmotnost

2.400GHz~2.4835GHz
-80dBm minimum.
1V p-p , 75 ohm
1V p-p , 600 ohm (STEREO)
Cinch zdířky
vestavěná, Omni-Direktional
ASK
433.92 MHz
32 KHz ~38 KHz
9V DC, 400mA
105mm×52mm×110mm
140 g

Systém:
Dosah
Dosah dálkového ovládání
Provozní teplota

do 100 m (přímý pohled)
do 50 m (přímý pohled)
10°C~50°C (14 F~122 F)

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů
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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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