2.4 GHz huzal nélküli AV adó- / vevőkészülék
Használati útmutató
(Kérjük, használat előtt ﬁgyelmesen olvassa el!)
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 Fontos biztonsági utasítások
A készülék rendeltetésszerű használata esetén a következő feltételek érvényesek:
1. A készülék nem generál semmilyen egészségre káros sugárzást
• Használatkor a készülék más adók jeleit is foghatja, ami hibás működéshez vezethet.
• Tűzvész vagy robbanás elkerülése érdekében ne állítsa a készüléket esőbe és ne tegye ki semmilyen
nedvességnek. Ne használja fürdőkád, mosdókagyló, konyhai kagyló vagy mosógép közelében. Ne állítsa a
készüléket
• Sohase nyissa ki a készülék házát, elektromos kisülések következhetnek be.
• Csak a veleszállított hálózati adaptert, vagy szokványos tartozékot használjon.
• Kérjük, tartsa be a csatlakozó aljzata és a kábel csatlakozási értékeit, mert a készülék túlmelegedése
tűzvészt ill. robbanást okozhat.
• Ne végezzen semmilyen javítást saját kezűleg. A javításokat csak engedélyezett szakszemélyzet végezheti.

Figyelem: A SCHWAIGER által nem endegélyezett beavatkozások a
garancia megszűnését vonják maguk után!
 Megjegyzés:
Ezt a készüléket letesztelték és teljesíti az FCC szabályok 15 cikkelyének, vagy a BZT és CE EMC utasítások
digitális készülékekre vonatkozó B osztályú irányelveit. Ezeket az irányelveket azért alkották, hogy a
lakóhelyiségekben a lehető legnagyobb biztonságot nyújtsák egészséget károsító tényezőkkel szemben. Ez a
készülék rádióhullámokat sugározhat és nem rendeltetésszerű használat esetén zavarhatja a rádióközvetítéseket.
Minden esetben használatbavétel után nem garantálható, hogy a létező rendszereket nem fogja zavarni. Ha ez a
készülék rádió- vagy tv-vétel érzékeny zavarát okozza, mely megszüntethető a készülék be- és kikapcsolásával,
meg lehet próbálni a zavarok elhárítását egy vagy több intézkedés végrehajtásával a következők közül:
• Állítsa ill. irányítsa újra a vevőantennát.
• Növelje meg a készülék és a vevő közti távolságot.
• Csatlakoztassa a készüléket és a vevőt különböző áramkörökre.
• Segítségért forduljon egy tapasztalt rádió- és tv-szerelőhöz.
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A. Tartalom – veleszállított tartozékok
1. Adó (transzmitter)
AVS5010T
a lejátszó készülékhez kell csatlakoztatni.

×1

2. Vevő (receiver)
×1
AVS5010R
pl. a televíziókészülékhez kell csatlakoztatni.

3. Hálózati adapter
(230V AC 9V DC-re)
DC IN aljzat
(
9V, 400mA)

4. Kábel
3x cinch SCART csatlakozóra A/V kábel
(IN / OUT kapcsolható)
3x cinch 3x csatlakozóra
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×2

×1
×1

5. IR Extender
az adókészülékkel való csatlakoztatáshoz
a távirányító jelek átviteléhez

×1

6. Használati útmutató

×1
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Előkészületek
1. H asonlítsa össze a csatlakozó aljzaton levő feszültségre vonatkozó adatokat a készüléken található matricán
levőkkel.
2. B izonyosodjon meg róla, hogy az adó és a vevő helyesen van összekötve a csatlakoztatott készülékekkel (pl.
videorekorder az adóval és TV-készülék a vevővel).
3. A receiver vagy vevőkészülék kikapcsolása után újraindítás előtt várnia kéne néhány másodpercet.
4. H a két vagy több lejátszó készüléket használ egyszerre, állítsa be ezeket különböző csatornákra. Viszony egy
vevőkészüléket egyidőben több adókészülékkel is lehet használni.
5. Kérjük, üzemelés közben ne használjon mikrohullámú készülékeket a közelben.
6. A távirányítót a vevőkészülék IR vevőablakára kell irányítani és az adókészülék IR adapterét az A/V lejátszó
készülékkel szemben kell elhelyezni (max. 1 m távolságra).
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B. A 2.4GHz huzal nélküli AV csatlakozás létrehozása
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Bizonyosodjon meg róla, hogy az ON/OFF kapcsoló „OFF“ helyzetben van
Video- és audio átvitele a videorekorderről
1. C satlakoztassa az adókészülék cinch aljzatát egy veleszállított A/V kábellel az alanti csatlakoztatási rajz
szerint a videorekorderrel.
2. D ugja a hálózati adaptert a csatlakozó aljzatba és a másik végen levő csatlakozót a transzmitter hátoldalán
található aljzatba. Csak veleszállított adaptert használjon!
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■ Jelátvivés a műholdvevőről
    
Video- és audio átvitelt megvalósíthat vagy közvetlenül a műholdvevőről, vagy a videorekorderével kombinálva.
SAT vevőkészülékről történő közvetlen átvitelhez kövesse az alábbi magyarázatokat.
1. Kösse össze a műholdvevőt és az adókészüléket egy veleszállított A/V kábellel. A SCART vagy cinch csatlakozót
dugja a vevőkészülék egyik kimenetébe és a cinch csatlakozót a vevőkészülék aljzatába (lásd a lenti képet).
2. Dugja a hálózati adapter csatlakozóját az adókészülék hátoldalán található aljzatba és a hálózati adaptert egy
230 V-os csatlakozó aljzatba. Csak veleszállított hálózati adaptert használjon!
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■ Huzal nélküli audio-/videojel vétele a TV-készülékén  
2 módon foghatja a video- és audiojeleket egy másik helyiségben (pl. hálószobában vagy konyhában) levő
tévékészüléken.
· Egyenesen csatlakoztassa a vevőt a másik TV-készülékhez.
· Csatlakoztassa a vevőt egy már a TV-készülékhez csatlakoztatott videorekorderhez.
A vevő közvetlen csatlakoztatása egy másik TV-készülékhez
Csatlakoztassa a TV-készüléket és a vevőt a veleszállított „CINCH A SCARTHOZ KÁBEL” segítségével (lásd az alábbi
képet).
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C. A távirányító funkció használata
Ez az adó/vevő rendszer nem csak a kép és a hang zavarmentes közvetítését biztosítja két hely között, hanem a
lejátszó készülék vezérlését is lehetővé teszi a létező távirányító (TI) segítségével.
Az audio-/videokészülék létező távirányítóval való vezérléséhez irányítsa az adót a lejátszó készülék felé.
Ha ez a körülmények miatt nem lehetséges, használja a veleszállított IR-extendert. Csatlakoztassa a kábelt
az adó hátoldalán található aljzathoz (lásd a 2. ábrát), és helyezze el minimum a 3 IR adó egyikét a lejátszó
készülék IR vevőablaka elé max. 1 méterrel.
A távirányító jeleinek a lejátszó készülék felé történő optimális közvetítése érdekében olvassa le a 4. ábrán az
IR adó hozzárendelését.
Az adón: Helyezze az IR fejet a lejátszó készülék vevőablakával szembe, vagy erre rá. Hagyjon az ábra szerint
egy szabad sarkot az IR vevőablakán, hogy továbbra is kezelhesse az eredeti távirányítóval is a készüléket.
A vevőnél:
Irányítsa az eredeti távirányítót max. 5 m távolságból a vevőre.
4. ábra: Az IR érzékelő elhelyezése

                                                              Lejátszó készülék

Infravörös vevőablak
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D. Hibakeresés és karbantartás
Probléma

Lehetséges megoldás

Nincs hang, vagy nincs kép

• Ellenőrizzen minden kábelcsatlakozást
• Minden hálózati kábel csatlakoztatott, és teljesen
be van dugva?
• Ellenőrizze a be/kikapcsolót a TV-készüléken és a
lejátszó AV-forráson (videorekorder, DVD lejátszó,
műholdvevő stb.)
• Ellenőrizze, hogy az adó és a vevő hálózati
kapcsolója BE van-e kapcsolva.
• Módosítsa a készülékek beállítását a beépített
antennák segítségével (lásd „A készülékek
optimális beállítása” fejezetet is)
• Válasszon ki egy másik csatornát úgy, hogy az adón
és a vevőn egyaránt módosítja a csatornaválasztó
kapcsoló helyzetét
• Kapcsolja ki a készülék közelében a mikrohullámú
készüléket
• Távolítsa el a mikrohullámú készüléket az adó és
vevő közvetlen összekötő vonalából.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy az IR-adó és a
vevőablak között nincs semmiféle tárgy.
• Ellenőrizze, hogy az IR adóablak az adókészülék
előlapjának alján szabad.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy az IR extender
mindig a kezelendő lejátszó készülék felé irányul.
• Állítsa be újra az adó és a vevő távirányító
antennáit (lásd „A távirányító funkció használata”
című fejezetet ebben a használati útmutatóban).

Üzemzavarok:
Kép- és/vagy hangzavar (zajok)

Az IR távirányító extender nem működik

Figyelem: A műanyag felületeket csak enyhén nedves, puha ronggyal tisztítsa. Soha ne használjon súrlóport,
vagy olyan folyadékokat, amelyek megtámadhatják a műanyagot.
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E. Műszaki adatok
Adókészülék:

Munkafrekvencia
Kimenő adóteljesítmény
Moduláció
Video bemeneti szint
Audio bemeneti szint
Bemeneti aljzatok
Antenna
IR távirányító kimenet
Áramfogyasztás
Méretek
Tömeg

Vevőkészülék:

Munkafrekvencia
Érzékenység
Video kimeneti szint
Audio kimeneti szint
Kimeneti aljzatok
Antenna
IR távirányító moduláció
Átviteli frekvencia
Infravörös bemenet (frekvencia)
Áramfogyasztás
Méretek
Tömeg

Rendszer:

Hatótávolság
Távirányító hatótávolsága
Üzemi hőmérséklet

2.400GHz~2.4835GHz
10dBm(CE),  0dBm(FCC)
FM     (video és audio)
1V p-p @ 75 ohm
1V p-p @ 600 ohm (STEREO)
Cinch aljzatok
beépített, omnidirekcionális
940nm ON/OFF keying-el
9V DC, 400mA  
105mm×52mm×110mm
130g

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

100 m-ig      (szabad rálátás)
50 m-ig      (szabad rálátás)
10°C~50°C (14 F~122 F)

Minden adat tájékoztató jellegű és szükség esetén módosítható

AVS5010.indd 33

23.12.09 08:51

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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