
2,4 GHz bezdrôtový AV
vysielač/prijímač

Návod na používanie
(Pred použitím si, prosím, starostlivo prečítajte!)
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	Dôležité	bezpečnostné	pokyny
Pri	používaní	prístroja	na	stanovený	účel	platia	nasledujúce	podmienky:
1.	 	Prístroj	v	žiadnom	prípade	neprodukuje	zdraviu	škodlivé	žiarenie.
•		 	Pri	používaní	môže	prístroj	prijímať	signály	iných	vysielačov,	ktoré	môžu	viesť	k	chybnému	fungovaniu.
•	 	Na	zabránenie	ohňu	alebo	výbuchu	nevystavujte	prístroj		dažďu	a	v	žiadnom	prípade	ho	nevystavujte	vlhkosti.	

Nepoužívajte	ho	v	blízkosti	kúpacej	vane,	umývadla,	kuchynskej	výlevky	alebo	práčky.	Neumiestňujte	prístroj	
ani	do	vlhkej	pivnice	a	ani	v	blízkosti	plaveckých	bazénov.

•		 Nikdy	neotvárajte	kryt	prístroja,	pretože	by	mohlo	dôjsť	k	elektrickým	výbojom.
•		 Používajte	iba	dodávaný	priložený	sieťový	adaptér	alebo	vhodné	bežne	v	obchode	dostupné	príslušenstvo.
•		 	Riaďte	sa,	prosím,	podľa	hodnôt	pripojenia	vašej	zásuvky	a	kábla,	aby	nemohlo	dôjsť	k	prehriatiu	prístroja,	

požiarom,	resp.	výbuchom.
•		 	V	žiadnom	prípade	nevykonávajte	opravy	sami.	Opravy	prenechajte	výlučne	autorizovanému	kvalifikovanému	

odbornému	personálu.

Pozor:	Zásahy	na	zariadení,	ktoré	neboli	schválené	spoločnosťou	
SCHWAIGER,	majú	za	následok	zánik	nárokov	na	záruku!

	 Poznámka:
Tento	prijímač	bol	 testovaný	a	 spĺňa	 smernice	 triedy	B	pre	digitálne	prístroje	podľa	§15	pravidiel	 FCC	alebo	
pokynov	BZT	a	CE	EMC.	Tieto	smernice	boli	vypracované	na	zaistenie	maximálnej	bezpečnosti	pred	poškodeniami	
zdravia	v	obytných	priestoroch.	Tento	prístroj	môže	vysielať	rádiové	vlny	a	pri	neodbornom	používaní	môže	viesť	
k	rušeniu	rádiových	prenosov.	V	každom	prípade	nemožno	po	uvedení	do	prevádzky	zaručiť,	že	v	prítomných	
systémoch	nedochádza	k	rušeniam.	Ak	tento	prístroj	spôsobuje	škodlivé	rušenia	na	rádiovom	alebo	televíznom	
príjme	 a	 toto	 sa	 nedá	 odstrániť	 zapnutím	 a	 vypnutím	 prístroja,	 môžete	 sa	 pokúsiť	 o	 odstránenie	 rušenia	
prostredníctvom	vykonania	niektorého	z	nasledujúcich	opatrení:	
•		 Prestavte,	resp.	znova	nasmerujte	svoju	prijímaciu	anténu.
•		 Zväčšite	vzdialenosť	medzi	prístrojom	a	prijímačom.
•		 Pripojte	prístroj	a	prijímač	na	rozdielne	elektrické	okruhy.
•		 Obráťte	sa	o	pomoc	na	skúseného	rádiového	a	televízneho	technika.
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A.	Obsah	–	dodávané	priložené	príslušenstvo

	 	 1.	 Vysielač  (Transmitter)	 	 ×1
	 	 	 AVS5010T
	 	 	 spojený	s	prehrávacím	zariadením.

	 	 2.	 Prijímač (Receiver)	 	 ×1
	 	 	 AVS5010R
	 	 	 spojený	s	televíznym	prijímačom.

	 	 3.	 Sieťový adaptér	 	 ×2
	 	 	 (z	230	V	AC	na	9	V	DC)
	 	 	 DC	IN	zásuvka
	 	 	 (																						9V,	400mA)

	 	 4.	 Kábel
	 	 	 A/V	kábel	3x	zástrčka	CINCH	na	zástrčku	
	 	 	 (prepínateľný	IN	/	OUT)	 	 ×1
	 	 	 3x	zástrčka	CINCH	na	3x	zástrčku	CINCH	 ×1

	 	 5.	 Predlžovač dosahu infračerveného signálu
	 	 	 na	spojenie	s	vysielačom	 	 ×1
	 	 	 na	prenos	signálov	diaľkového	ovládania

	 	 6.	 Návod na obsluhu	 	 ×1

	 	 	 (																						9V,	400mA)
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Príprava

1.	 	Porovnajte	údaje	o	napätí	na	vašej	zásuvke	s	nálepkou	na	prístroji.

2.	 	Zabezpečte,	aby	vysielač	a	prijímač	boli	správne	spojené	s	pripájanými	prístrojmi	(napr.	spojte	videorekordér	
s	vysielačom	a	televízny	prijímač	s	prijímačom.)

3.	 	Po	vypnutí	prijímacieho	zariadenia	alebo	prijímača	by	ste	pred	opätovným	zapnutím	mali	niekoľko	sekúnd	
počkať.

4.	 	Keď	 sa	 súčasne	 používajú	 dve	 alebo	 viacero	 prehrávacích	 zariadení,	 nastavte	 tieto	 na	 rozličné	 kanály.	
Prijímač	sa	však	môže	prevádzkovať	súčasne	s	viacerými	vysielačmi.

5.	 Počas	prevádzky	nepoužívajte,	prosím,	v	blízkosti	žiadne	mikrovlnné	rúry.

6.	 	Diaľkové	 ovládanie	 nasmerujte	 na	 okienko	 infračerveného	 senzora	 prijímača	 a	 infračervený	 adaptér	
vysielača	umiestnite	oproti	prehrávajúcemu	A/V	prístroju	(vo	vzdialenosti	max.	1	m).
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B.	Vytvorenie	2.4	GHz	bezdrôtového	AV	spojenia	
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Zabezpečte,	aby	spínač	ON/OFF	bol	v	polohe	„OFF“	(vypnuté).		

Prenos	obrazu	a	zvuku	z	vášho	videorekordéra

1.	 	Spojte	zásuvky	CINCH	vysielača	pomocou	dodávaného	priloženého	A/V	kábla	podľa	nižšie	uvedenej	schémy	
pripojenia	s	videorekordérom.

2.	 	Zasuňte	sieťový	adaptér	do	zásuvky	a	zástrčku	na	opačnom	konci	do	zásuvky	na	zadnej	strane	vysielača.	
Používajte	iba	dodávaný	priložený	adaptér!
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■	Prenos	signálu	zo	satelitného	prijímača
				
Obraz	a	zvuk	môžete	prenášať	buď	priamo	zo	svojho	satelitného	prijímača,	alebo	prostredníctvom	spojenia	s	
videorekordérom.	Pri	priamom	prenose	zo	satelitného	prijímača	sa	riaďte	nasledujúcimi	pokynmi.

1.		Spojte	satelitný	prijímač	a	vysielač	pomocou	dodávaného	priloženého	A/V	kábla.	Zasuňte	pri	 tom	zástrčku	
SCART	alebo	CINCH	do	jedného	z	výstupov	prijímacieho	zariadenia	a	zástrčku	CINCH	do	zásuviek	prijímača	
(pozri	obrázok	dole).

2.		Zasuňte	 konektor	 sieťového	 adaptéra	 do	 zásuvky	na	 zadnej	 strane	 vysielača	 a	 sieťový	 adaptér	 do	230	 V	
zásuvky.	Používajte	iba	dodávaný	priložený	adaptér!
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■	Bezdrôtový	príjem	audio/video	signálov	na	vašom	televíznom	
prijímači		

Existujú	2	spôsoby	prijímania	obrazových	a	zvukových	signálov	na	televíznom	prijímači	v	inej	miestnosti	(ako	
napr.	v	spálni	alebo	kuchyni).

	·	Spojenie	prijímača	priamo	s	ďalším	televíznym	prijímačom.
	·	Spojenie	prijímač	s	videorekordérom,	ktorý	je	už	spojený	s	televíznym	prijímačom.

Priame spojenie prijímača s iným televíznym prijímačom.

Spojte	 televízny	 prijímač	 a	 prijímač	 pomocou	 dodávaného	 priloženého	 kábla	 CINCH	 na	 SCART	
(pozri	obrázok	dole).
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C.	Používanie	funkcie	diaľkového	ovládania	
Tento	systém	vysielača/prijímača	vám	dovoľuje	nielen	prenos	obrazu	a	zvuku	z	jedného	miesta	na	druhé	bez	
rušenia,	ale	vám	tiež	umožňuje	ovládanie	prehrávajúcich	zariadení	pomocou	prítomného	diaľkového	ovládania	
(DO).	
	
Na	to,	aby	ste	mohli	svoje	audio/video	zariadenia	ovládať	pomocou	prítomného	DO,	nasmerujte,	prosím,	vysielač	
v	smere	prehrávajúceho	zariadenia.

Ak	 by	 toto	 nemohlo	 byť	 na	 základe	 daností	 možné,	 použite	 priložený	 predlžovač	 dosahu	 infračerveného	
signálu.	Spojte	kábel	 so	zásuvkou	(pozri	obr.	2)	na	zadnej	 strane	vysielača	a	umiestnite	minimálne	 jeden	z	
3	 infračervených	 vysielačov	 vo	 vzdialenosti	max.	1	m	pred	 okienkom	 infračerveného	 senzora	 prehrávacieho	
zariadenia.

Na	 dosiahnutie	 optimálneho	 prenosu	 signálov	 diaľkového	 ovládania	 k	 prehrávaciemu	 zariadeniu	 si	 pozrite	
usporiadanie	infračerveného	vysielača	na	obr.	4.

Na	vysielači:	Umiestnite	infračervenú	hlavicu	oproti	okienku	infračerveného	senzora	prehrávacieho	zariadenia	
alebo	naň.	Nechajte	pri	tom,	tak	ako	je	znázornené,	ešte	jeden	roh	okienka	infračerveného	senzora	voľný,	aby	
bolo	možné	naďalej	priame	ovládanie	pomocou	pôvodného	diaľkového	ovládania.

Pri	prijímači:
Nasmerujte	pôvodné	diaľkové	ovládanie	vo	vzdialenosti	max.	5	m	v	smere	prijímača.

Obr.	4:	Umiestnenie	infračerveného	senzora

																																																														Prehrávacie	zariadenie

	 	 Okienko	infračerveného	senzora
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D.	Vyhľadávanie	porúch	a	starostlivosť

Problém Možné riešenie
Žiadny	obraz	alebo	zvuk •		Skontrolujte	všetky	káblové	spojenia

•		Sú	 všetky	 sieťové	 káble	 pripojené	 a	 celkom	
zastrčené?

•		Skontrolujte	 všetky	 zapínače/vypínače	 na	
televíznom	 prijímači	 a	 prehrávajúcom	 AV	 zdroji	
(videorekordér,	DVD	prehrávač,	 satelitný	prijímač	
atď.)

•		Skontrolujte	sieťové	vypínače	vysielača	a	prijímača,	
či	sú	v	polohe	ZAP.

Poruchy:
Šumy	v	obraze	a/alebo	zvuku

•		Zmeňte	nasmerovanie	prístrojov	so	zabudovanými	
anténami	(pozri	tiež	časť	Optimálne	nasmerovanie	
prístrojov).

•		Zvoľte	iný	kanál.	Pomocou	voliča	kanálov	nastavíte	
na	vysielači	a	prijímači	zhodný	kanál.	

•		Vypnite	 mikrovlnnú	 rúru	 v	 blízkosti,	 ak	 je	 v	
prevádzke.

•		Odstráňte	 mikrovlnnú	 rúru	 z	 priamej	 spojovacej	
línie	medzi	vysielačom	a	prijímačom.

Predlžovač	dosahu	infračerveného	signálu	diaľkového	
ovládania	nepracuje.

•		Zabezpečte,	 aby	 sa	 medzi	 infračerveným	
vysielačom	 a	 okienkom	 infračerveného	 senzora	
prehrávacieho	 zariadenia	 nenachádzali	 žiadne	
predmety.

•		Skontrolujte,	 či	 je	 prítomný	 voľný	 pohľad	 na	
infračervené	 vysielacie	 okienko	 dole	 na	 prednej	
strane	vysielača.	.

•		Zabezpečte,	aby	predlžovač	dosahu	infračerveného	
signálu	bol	nasmerovaný	vždy	v	smere	ovládaného	
prehrávacieho	zariadenia.

•		Znova	 nasmerujte	 antény	 DO	 na	 vysielači	
a	 prijímači	 (pozri	 tiež	 časť	 Obsluha	 funkcie	
diaľkového	ovládania	v	tomto	návode).

Pozor:	 Čistite	 plastové	 povrchy	 iba	 mierne	 zvlhčenou,	 mäkkou	 handrou.	 Nikdy	 nepoužívajte	 prášok	 na	
drhnutie	alebo	kvapaliny,	ktoré	by	mohli	poškodiť	plast.
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E.	Technické	údaje
Vysielač:		
Pracovná	frekvencia	 2,400	GHz~2,4835	GHz
Výstupný	výkon	vysielača	 10	dBm	(CE),		0	dBm	(FCC)	
Modulácia	 FM					(video	a	audio)	
Vstupná	úroveň	video	signálu	 1V	p-p	@	75	ohm	
Vstupná	úroveň	audio	signálu	 	1V	p-p	@	600	ohm	(STEREO)	
Vstupné	zásuvky	 zásuvky	CINCH	
Anténa	 zabudovaná,	všesmerová	
Infračervený	výstup	diaľkového	ovládania	 940	nm	s	ON/OFF	keying	
Spotreba	prúdu	 9V	DC,	400	mA			
Rozmery	 105	mm	×	52	mm	×	110	mm	
Hmotnosť	 130	g

Prijímač:	
Pracovná	frekvencia		 2,400	GHz~2,4835	GHz
Citlivosť	 -80	dBm	minimálne.	
Video	výstupná	úroveň	signálu	 1V	p-p	@	75	ohmov	
Audio	výstupná	úroveň	signálu	 1V	p-p	@	600	ohmov	(STEREO)	
Výstupné	zásuvky	 zásuvky	CINCH	
Anténa	 zabudovaná,	všesmerová	
Infračervená	modulácia	diaľkového	ovládania	 ASK	
Prenosová	frekvencia	 433,92	MHz	
Infračervený	vstup	(frekvencia)	 32	KHz	~38	KHz
Spotreba	prúdu	 9	V	DC,	400	mA	
Rozmery	 105	mm	×	52	mm	×	110	mm	
Hmotnosť	 140	g	

Systém:	
Dosah		 do	100	m						(priama	viditeľnosť)	
Dosah	diaľkového	ovládania	 do	50	m						(priama	viditeľnosť)	
Prevádzková	teplota	 10	°C~50	°C	(14	F~122	F)

Všetky	údaje	sú	nezáväzné	a	môžu	sa	podľa	potreby	meniť.
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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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