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	Instrucţiuni	importante	de	securitate
Dacă	aparatul	este	utilizat	corespunzător,	sunt	valabile	următoarele	condiţii:
1.	 	Aparatul	nu	generează	niciun	fel	de	radiaţii	dăunătoare	sănătăţii
•		 	În	timpul	folosirii	aparatul	poate	recepţiona	semnalele	altor	emiţătoare,	ceea	ce	poate	conduce	la	funcţionări	

eronate.
•	 	Pentru	 evitarea	 incendiului	 sau	 exploziei	 nu	 plasaţi	 aparatul	 în	 ploaie	 şi	 nu-l	 expuneţi	 umidităţii.	 Nu-l	

utilizaţi	în	apropierea	căzii	de	baie,	lavoarului,	chiuvetei	de	bucătărie	sau	maşinii	de	spălat.	Nu	amplasaţi	
aparatulnici	în	pivniţă	umedă,	nici	în	apropierea	unei	piscine.

•		 Nu	deschideţi	niciodată	carcasa	aparatului,	deoarece	s-ar	putea	produce	descărcări	electrice.
•		 Utilizaţi	numai	adaptorul	de	reţea	livrat	împreună	cu	aparatul	sau	un	accesoriu	din	comerţ,	uzual,	adecvat.
•		 	Vă	rugăm,	respectaţi	valorile	de	conectare	ale	prizei	dvs.	şi	ale	cablului,	deoarece	o	supraîncălzire	a	aparatului	

poate	produce	incendii,	respectiv	explozii.
•		 	Nu	 întreprindeţi	 nicio	 reparaţie	 din	proprie	 iniţiativă.	Dispuneţi	 efectuarea	 reparaţiilor	 de	 către	 personal	

specializat	autorizat.

Atenţie:	Intervenţiile	asupra	aparatului,	care	nu	au	fost	autorizate	de	
SCHWAIGER	atrag	după	sine	pierderea	garanţiei!

	 Indicaţie:
Acest	aparat	a	fost	testat	şi	îndeplineşte	Directivele	clasei	B	privind	aparatele	digitale	în	conformitate	cu	art.	15	al	
regulilor	FCC,	sau	BZT	şi	instrucţiunile	CE	privind	EMC.	Aceste	Directive	au	fost	elaborate	pentru	a	crea	siguranţa	
maximă	posibilă	în	spaţiile	de	locuit,		în	privinţa	pericolelor	pentru	sănătate.	Acest	aparat	poate	să	emită	unde	
radio	şi	 în	cazul	utilizării	necorespunzătoare	poate	conduce	 la	bruiajul	 transmisiilor	radio.	 În	orice	caz,	după	
punerea	în	funcţiune	nu	se	poate	garanta,	că	nu	survin	bruiaje	în	sistemele	existente.	Dacă	acest	aparat	produce	
bruiaje	 sensibile	 la	 recepţia	 radio	 sau	 TV,	 care	pot	fi	 eliminate	prin	pornirea	 şi	 oprirea	aparatului,	 se	poate	
încerca	soluţionarea	bruiajelor	prin	realizarea	uneia	sau	mai	multora	dintre	următoarele	măsuri:		
•		 Deplasaţi,	respectiv	reorientaţi	antena	dvs.	de	recepţie.
•		 Măriţi	distanţa	dintre	aparat	şi	receptor.
•		 Branşaţi	aparatul	şi	receptorul	la	diferite	circuite	electrice.
•		 Solicitaţi	ajutor	de	la	un	tehnician	de	radio	şi	televiziune	cu	experienţă.
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A.	Inhalt	–	mitgeliefertes	Zubehör

	 	 1.	 Emiţător (transmiţător)	 ×1
	 	 	 AVS5010T
	 	 	 se	conectează	la	aparatul	de	redare.

	 	 2.	 Receptor (receiver)	 ×1
	 	 	 AVS5010R
	 	 	 se	conectează	de	ex.	la	aparatul	TV.

	 	 3.	 Adaptor de reţea	 ×2
	 	 	 (230V	c.a	la	9V	c.c)
	 	 	 Mufă	c.c	IN	
	 	 	 (																						9V,	400mA)

	 	 4.	 Cablu
	 	 	 3x	RCA	la	conector	SCART	cablu	A/V
	 	 	 (comutabil	IN	/	OUT)	 ×1
	 	 	 3x	RCA	la	3x	conector		 ×1

	 	 5.	 Extender IR
	 	 	 pentru	conectarea	la	emiţător	 ×1
	 	 	 pentru	transmiterea	semnalelor	telecomenzii

	 	 6.	 Manual de utilizare	 ×1

	 	 	 (																						9V,	400mA)
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Pregătiri

1.	 	Comparaţi	datele	tensiunii	de	la	priza	dvs.	cu	eticheta	de	pe	aparat.

2.	 	Asiguraţi-vă,	 că	 emiţătorul	 şi	 receptorul	 sunt	 racordaţi	 corect	 la	 aparatele	 conectate	 (de	 ex.	 conectaţi	
videorecorderul	cu	emiţătorul	şi	aparatul	TV	cu	receptorul).

3.	 	După	oprirea	receiverului	sau	receptorului	ar	trebui	să	aşteptaţi	câteva	secunde	înainte	de	repornire.

4.	 	Dacă	sunt	utilizate	două	sau	mai	multe	aparate	de	redare	simultan,	setaţi-le	pe	canale	diferite.	Totuşi	un	
receptor	poate	fi	exploatat	cu	mai	multe	emiţătoare	în	acelaşi	timp.

5.	 În	timpul	funcţionării	vă	rugăm	să	nu	folosiţi	aparate	cu	microunde	în	apropiere.

6.	 Telecomanda	ar	trebui	plasată	vizavi	de	fereastra	de	recepţie	IR	a	receptorului,	iar	adaptorul	IR	al	emiţătorului	
	 vizavi	de	aparatul	de	redare	A/V	(la	max.	1	m	distanţă).
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B.	Crearea	conexiunii	AV	fără	fir	de	2.4GHz	
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Asiguraţi-vă,	că	întrerupătorul	ON/OFF	se	află	în	poziţia		„OFF“

Transmisie	video	şi	audio	de	la	videorecorderul	dvs

1.	 	Racordaţi	mufele	RCA	ale	emiţătorului	la	videorecorder,	cu	un	CABLU	A/V	livrat	conform	schemei	de	conexiuni	
de	mai	jos.	

2.	 	Introduceţi	adaptorul	de	reţea	în	priză	şi	conectorul	din	capătul	celălalt	în	portul	de	pe	partea	posterioară	a	
transmiţătorului.	Utilizaţi	numai	adaptorul	livrat	cu	produsul!
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■	Transmiterea	semnalelor	de	la	receptorul	prin	satelit
				
Puteţi	transmite	video	şi	audio	ori	direct	de	la	receptorul	dvs.	prin	satelit,	ori	prin	conexiunea	cu	videorecorderul	
dvs.	Pentru	transmiterea	directă	de	la	receptorul	SAT	urmaţi	explicaţiile	de	mai	jos.

1.		Racordaţi	receptorul	prin	satelit	şi	emiţătorul	cu	un	cablu	A/V	furnizat	Introduceţi	conectorul	SCART	sau	RCA	
intr-una	din	ieşirile	receptorului	şi	conectorul	RCA	în	mufele	receptorului	(vezi	imaginea	de	jos).

2.		Introduceţi	conectorul	adaptorului	de	reţea	în	mufele	de	pe	partea	posterioară	a	emiţătorului	şi	adaptorul	de	
reţea	într-o	priză	230	V.	Utilizaţi	numai	adaptorul	de	reţea	livrat	cu	produsul!
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■	Recepţionarea	fără	fir	a	semnalelor	audio/video	pe	aparatul	dvs.	TV	

Sunt	2	moduri	de	recepţionare	a	semnalelor	video	şi	audio	pe	un	aparat	TV	dintr-o	altă	încăpere	(ca	de	exemplu,		
în	dormitor	sau	în	bucătărie).

	·	Conectaţi	receptorul	direct	cu	celălalt	aparat	TV.
	·	Conectaţi	receptorul	cu	un	videorecorder,	care	este	deja	racordat	la	un	aparat	TV.

Legătura directă a receptorului cu celălalt aparat TV

Conectaţi	aparatul	TV	şi	receptorul,	utilizând	„CABLUL	RCA	LA	SCART”	livrat	cu	produsul	(vezi	imaginea	de	jos).

AVS5010.indd   41 23.12.09   08:51



C.	Utilizarea	funcţiei	de	telecomandă
Acest	 sistem	de	emisie/recepţie	 vă	permite	nu	numai	 transfer	 video	 şi	 audio	 fără	perturbaţii	 dintr-un	 loc	 în	
celălalt,	ci	şi	controlul	aparatului	de	redare	prin	telecomanda	(TC)	existentă.		
	
Pentru	a	putea	comanda	aparatul	dvs.	audio/video	prin	TC	existentă,	vă	rugăm	să	orientaţi	emiţătorul	în	direcţia	
aparatului	de	redare.

Dacă	acest	lucru	nu	este	posibil	din	cauza	condiţiilor	date,	utilizaţi	IR-Extender	livrat	cu	produsul.	Conectaţi	cablul	
la	mufa	(vezi	Fig.	2)	de	pe	partea	posterioară	a	emiţătorului	şi	plasaţi	cel	puţin	un	emiţător	IR	din	cele	3	la	o	
distanţă	de	max.	1m	în	faţa	ferestrei	de	recepţie	IR	a	aparatului	de	redare.

Pentru	a	obţine	o	transmisie	optimă	a	semnalelor	telecomenzii	la	aparatul	de	redare	citiţi	alocarea	emiţătorului	
IR	din	Fig.	4.

La	emiţător:	Plasaţi	capul	IR	vizavi	sau	pe	fereastra	de	recepţie	IR	a	aparatului	de	redare.	Lăsaţi,	după	cum	arată	
imaginea,	un	colţ	al	ferestrei	de	recepţie	IR	liber,	pentru	a	permite	în	continuare	deservirea	prin	telecomanda	
originală.

La	receptor:
Orientaţi	telecomanda	originală	la	o	distanţă	de	max.	5	m	în	direcţia	receptorului.

Fig.	4:	Montarea	senzorului	IR

																																																														Aparat	de	redare

	 	 Fereastră	de	recepţie	raze	infraroşii
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D.	Detectarea	erorilor	şi	întreţinere

Problema Soluţie posibilă

Nu	este	imagine	sau	sunet •		Verificaţi	conexiunile	prin	cablu
•		Toate	cablurile	de	reţea	sunt	conectate	şi	introduse	

complet?
•		Verificaţi	 toate	 întrerupătoarele	 ON/OFF	 de	

la	 aparatul	 TV	 şi	 de	 la	 sursa	 de	 redare	 AV	
(videorecorder,	DVD	player,	receptor	SAT	etc.)

•		Verificaţi	întrerupătorul	de	reţea	al	emiţătorului	şi	
receptorului,	dacă	se	află	în	poziţia	ON.

Defecţiuni:
Fluctuaţii	în	imagine	şi/sau	sunet

•		Modificaţi	 orientarea	 aparatelor	 cu	 antene	
integrate	 (vezi	 şi	 capitolul	 „Orientarea	 optimă	 a	
aparatelor“)

•		Selectaţi	un	alt	 canal	prin	modificarea	 în	aceeaşi	
măsură	a	selectorului	de	canale	 la	emiţător	 şi	 la	
receptor	

•		Deconectaţi	 aparatul	 dvs.	 cu	 microunde	 din	
apropiere

•		Eliminaţi	 aparatul	 cu	 microunde	 din	 linia	 de	
legătură	directă	dintre	emiţător	şi	receptor.

Extenderul	IR	al	telecomenzii	nu	lucrează •		Asiguraţi-vă,	că	între	emiţătorul	IR	şi	fereastra	de	
recepţie	a	aparatului	de	redare	nu	se	află	obiecte.

•		Verificaţi	 vizibilitatea	 liberă	 către	 fereastra	 de	
emisie	IR	jos	pe	partea	frontală	a	emiţătorului.	

•		Asiguraţi-vă	 că	 extenderul	 IR	 este	 orientat	
întotdeauna	 în	 direcţia	 aparatului	 de	 redare	 de	
controlat.

•		Reorientaţi	 antenele	 TC	 de	 la	 emiţător	 şi	
receptor	 (vezi	 şi	 capitolul	 „Utilizarea)	 funcţiei	de	
telecomandă”	din	acest	manual).

Atenţie:	Curăţaţi	suprafeţele	din	material	plastic	numai	cu	o	lavetă	moale,	uşor	umezită.	Nu	utilizaţi	niciodată	
praf	de	curăţat	sau	lichide,	care	pot	ataca	plasticul.

AVS5010.indd   43 23.12.09   08:51



E.	Date	tehnice
Emiţător:
Frecvenţă	de	lucru	 2.400GHz~2.4835GHz
Putere	de	emisie	de	ieşire	 10dBm(CE),		0dBm(FCC)
Modulaţie	 FM					(video	şi	audio)
Nivel	de	intrare	video	 1V	p-p	@	75	ohm
Nivel	de	intrare	audio	 1V	p-p	@	600	ohm	(STEREO)
Porturi	de	intrare	 porturi	RCA
Antenă	 integrată,	omnidirecţională
Ieşire	telecomandă	IR	 940nm	cu	ON/OFF	keying
Consum	de	curent	 9V	c.c,	400mA		
Dimensiuni	 105mm×52mm×110mm
Greutate	 130g

Receptor:
Frecvenţă	de	lucru	 2.400GHz~2.4835GHz
Sensibilitate	 -80dBm	minim.
Nivel	de	ieşire	video	 1V	p-p	@	75	ohm
Nivel	de	ieşire	audio	 1V	p-p	@	600	ohm	(STEREO)
Porturi	de	ieşire	 porturi	RCA
Antenă	 integrată,	omnidirecţională
Modulaţia	telecomenzii	IR	 ASK
Frecvenţă	de	transfer	 433.92	MHz
Intrare	infraroşii	(frecvenţă)	 32	KHz	~38	KHz
Consum	de	curent	 9V	c.c,	400mA
Dimensiuni	 105mm×52mm×110mm
Greutate	 140	g	

Sistem:
Rază	de	acţiune	 până	la	100	m						(vizibilitate	liberă)
Raza	de	acţiune	a	telecomenzii	 până	la	50	m						(vizibilitate	liberă)
Temperatură	de	funcţionare	 10°C~50°C	(14	F~122	F)

Toate	datele	au	caracter	orientativ	şi	la	nevoie	pot	fi	modificate
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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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