
2.4 GHz Kablosuz Ses/Görüntü
Vericisi / Alıcısı

Kullanım Kılavuzu
(Kullanımdan önce dikkatli bir şekilde okuyun !)
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	Önemli	Güvenlik	Uyarıları
Cihazın	talimatlara	uygun	kullanımında	aşağıda	belirtilen	koşullar	geçerlidir:
1.	 	Cihaz,	 sağlığa	 zararlı	 hiçbir	 ışın	 yaymaz	 Kullanımı	 sırasında	 cihaz	 başka	 vericilerden	 gelen	 ve	 hatalı	

çalışmaya	neden	olabilecek	sinyaller	alabilir.
•		 	Yangın	 çıkmasını	 veya	patlama	meydana	gelmesini	önlemek	 için	 cihazı	yağmura	ve	hiçbir	 şekilde	neme	

maruz	bırakmayın.	Cihazı	bir	küvetin,	bir	 lavabonun,	bir	mutfak	evyesinin	veya	bir	çamaşır	makinesinin	
yakınında	kullanmayın.	Cihazı	nemli	bir	kilere	veya	bir	yüzme	havuzunun	yakınına	koymayın.

•		 	Cihazın	muhafaza	gövdesini	kesinlikle	açmayın,	elektrik	deşarjları	meydana	gelebilir.
•		 	Sadece	birlikte	verilen	elektrik	adaptörünü	veya	piyasada	bulabileceğiniz	standart	aksesuarları	kullanın.
•		 	Prizinizin	ve	kablonun	bağlantı	değerlerine	uyun,	aksi	takdirde	cihazın	aşınması	yangına	veya	patlamaya		

neden	olabilir.
•		 	Cihazı	kesinlikle	kendiniz	onarmayı	denemeyin.	Onarım	işlerinin	sadece	yetkili	servis	personeli	tarafından	

yapılmasını	sağlayın.

Dikkat:	Cihaza	SCHWAIGER	tarafından	onay	verilmeyen	müdahalelerde	
bulunulması,	garanti	haklarının	geçersiz	kalmasına	neden	olur!

	 Bilgi:
FCC	kurallarının	15.	maddesi	veya	BZT	ve	CE	EMC	talimatları	uyarınca	test	edilmiştir	ve	dijital	cihazlara	yönelik	
B	 sınıfı	 direktiflerinin	 gerekliliklerini	 karşılamaktadır.	 Bu	 yönetmelikler,	 yaşam	 alanlarındaki	 sağlığa	 zararlı	
unsurlara	yönelik	olarak	azami	ölçüde	bir	emniyet	sağlamak	için	amacıyla	yürürlüğe	konmuştur.	Bu	cihaz	radyo	
dalgaları	yayabilir	ve	uygun	olmayan	şekilde	kullanıldığında	radyo	aktarımlarında	parazitlere	neden	olabilir.	
Cihaz	 çalıştırıldıktan	 sonra	 mevcut	 sistemlerde	 parazitlere	 neden	 olmayacağı	 hiçbir	 şekilde	 garanti	 edilmez.	
Bu	 cihaz,	 radyo	 veya	 televizyon	 yayınlarında	 cihazın	 açılması	 ve	 kapatılması	 ile	 ortaya	 çıkan	 ve	 kaybolan	
fark	edilebilir	parazitlere	neden	olursa,	bu	parazitler	aşağıda	belirtilen	önlemlerden	biri	veya	birkaçı	alınarak	
giderilebilir:	
•		 Alıcı	antenin	ayarını	veya	yönünü	değiştirin.
•		 Parazit	meydana	gelen	cihaz	ile	alıcı	arasındaki	mesafeyi	artırın.
•		 Parazit	meydana	gelen	cihazı	ve	alıcıyı	ayrı	akım	devrelerine	bağlayın.
•		 Deneyimli	bir	radyo	ve	televizyon	teknikerinden	destek	alın.
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A.	İçerik	–	Birlikte	Verilen	Aksesuarlar

	 	 1.	 Verici (Transmitter)	 ×1
	 	 	 AVS5010T
	 	 	 Sesin/görüntünün	alınacağı	cihaza	bağlanır.

	 	 2.	 Alıcı (Receiver)	 ×1
	 	 	 AVS5010R
	 	 	 Örneğin	televizyona	bağlanır.

	 	 3.	 Elektrik adaptörü	 ×2
	 	 	 (230V	AC	–	9	V	DC)
	 	 	 DC	IN	soket	yuvası	
	 	 	 (																						9V,	400mA)

	 	 4.	 Kablo
	 	 	 3x	Cinch	soket		A/V	kablo
	 	 	 (IN	/	OUT	düğmeli)	 ×1
	 	 	 3x	Chinch	–	3x	soket	 ×1

	 	 5.	 IR kapsama alanı artırıcı
	 	 	 Verici	ile	olan	bağlantı	için	 ×1
	 	 	 Uzaktan	kumandanın	sinyallerini	aktarmak	için

	 	 6.	 Kullanım kılavuzu	 ×1

	 	 	 DC	IN	soket	yuvası	
	 	 	 (																						9V,	400mA)
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Hazırlık

1.	 	Prizinizdeki	gerilimin	değerleri	ile	cihazın	üzerindeki	etikette	belirtilen	değerleri	karşılaştırın.

2.	 	Alıcının	ve	vericinin,	sesin/görüntünün	alınacağı	cihazlara	(örn.	video	kaydediciyi	vericiye	ve	 televizyonu	
alıcıya	bağlayın)	doğru	şekilde	bağlı	olduğundan	emin	olun.

3.	 	Alıcı	veya	verici	kapatıldıktan	sonra	tekrar	açılmadan	önce	birkaç	saniye	beklenmelidir.

4.	 	Eşzamanlı	olarak	birden	fazla	ses	veya	görüntü	sinyali	alınan	cihaz	kullanılıyorsa,	bu	cihazların	her	biri	için	
ayrı	bir	kanal	ayarlayın.	Fakat	bir	alıcı,	birden	fazla	verici	ile	eşzamanlı	olarak	çalıştırılabilir.

5.	 	Alıcı	ve	verici	çalışırken	lütfen	yakınlarda	mikrodalga	cihazları	çalıştırmayın.

6.	 	Uzaktan	kumanda,	alıcının	IR	algılama	penceresine	ve	vericinin	IR	adaptörü	ise	ses/görüntü	alınan	cihazın	
tam	karşısına	(maks.	1	m	uzaklıkta)	konumlandırılmalıdır.
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B.	2.4GHz’lik	Kablosuz	Ses/Görüntü	Bağlantısının	Oluşturulması	
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ON/OFF	düğmesinin	„KAPALI“	konumunda	olduğundan	emin	olun

Video	kaydedicinizden	alınan	sesin	ve	görüntünün	aktarılması

1.	 	Vericinin	 Cinch	 soket	 yuvalarını,	 birlikte	 verilen	 A/V	 kablolarından	 birini	 kullanarak	 aşağıda	 yer	 alan	
bağlantı	şemasına	uygun	olarak	video	kaydediciye	bağlayın.

2.	 	Elektrik	adaptörünü	prize	ve	diğer	ucundaki	soketi	vericinin	arka	tarafındaki	soket	yuvasına	takın.	Sadece	
birlikte	verilen	adaptörü	kullanın!
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■	Uydu	alıcısının	aktarılması

Sesi	ve	görüntüyü	doğrudan	uydu	alıcınızdan	aktarabileceğiniz	gibi,	video	kaydedicinize	olan	bağlantı	üzerinden	
de	aktarabilirsiniz.	Doğrudan	uydu	alıcınızdan	aktarmak	için	aşağıda	yer	alan	açıklamaları	takip	edin.

1.		Uydu	alıcısını	ve	alıcıyı,	birlikte	verilen	A/V	kablolarından	biri	aracılığıyla	birbirine	bağlayın.	SCART	soketini	
veya	Cinch	soketlerini	uydu	alıcısının	çıkışlarından	birine	ve	Cinch	soketlerini	alıcının	soket	yuvalarına	takın	
(bkz.	alttaki	resim).

2.		Elektrik	adaptörünün	soketini	vericinin	arka	tarafındaki	soket	yuvasına	ve	elektrik	adaptörünü	bir	230	V’luk	
prize	takın.	Sadece	birlikte	verilen	elektrik	adaptörünü	kullanın!
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■	Ses/görüntü	sinyallerinin	televizyonunuz	tarafından	kablosuz	olarak

Ses	 ve	 görüntü	 sinyallerinin	 başka	 bir	 odadaki	 televizyon	 cihazı	 (örn.	 yatak	 odasındaki	 veya	 mutfaktaki)	
tarafından	alınabilmesi	için	2	seçenek	bulunmaktadır.

	·	Alıcıyı	doğrudan	diğer	televizyona	bağlayın.
	·	Alıcıyı,	halihazırda	televizyona	bağlı	olan	bir	video	kaydediciye	bağlayın.

Alıcının doğrudan diğer televizyona bağlanması

Televizyonu	ve	alıcıyı,	birlikte	verilen	“Cinch	–	SCART”	kablosunu	kullanarak	birbirine	bağlayın	 (bkz.	alttaki	
resim).
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C.	Uzaktan	Kumanda	Fonksiyonunun	Kullanılması

Bu	alıcı/verici	sistemi	sadece	sesi	ve	görüntüyü	parazitsiz	şekilde	başka	bir	yere	aktarabilmenizi	sağlamakla	
kalmaz,	mevcut	uzaktan	kumandanızı	kullanarak	ses/görüntü	aldığınız	cihazı	kumanda	edebilmenize	imkan	
tanır.

Ses/görüntü	 cihazınızı	mevcut	kumandasını	kullanarak	kumanda	edebilmek	 için	 lütfen	vericiyi,	 ses/görüntü	
alınan	cihaza	doğrultun.

Mevcut	 koşullar	 nedeniyle	 uzaktan	 kumanda	 işlemediği	 takdirde,	 birlikte	 verilen	 IR	 kapsama	alanı	 artırıcıyı	
kullanın	Kabloyu,	vericinin	arka	tarafındaki	soket	yuvasına	(bkz.	Çizim	2)	bağlayın	ve	3	adet	IR	vericisinden	
en	az	birini	maks.	1	metre	uzaklıkta	olacak	şekilde	ses/görüntü	alınan	cihazın	IR	algılama	penceresinin	önüne	
yerleştirin.

Uzaktan	kumanda	sinyallerinin	ses/görüntü	alınan	cihaz	en	iyi	şekilde	aktarılabilmesi	için	IR	vericisini	Çizim	
4’te	gösterilen	şekilde	konumlandırın.

Vericide:	IR	başlığını,	ses/görüntü	alınan	cihazın	IR	algılama	penceresinin	tam	karşısına	veya	üzerine	yerleştirin.	
Yerleştirme	işlemi	sırasında,	orijinal	uzaktan	kumandayı	kullanmaya	devam	edebilmek	için	resimde	gösterilen	
şekilde	IR	algılama	penceresinin	bir	köşesini	açıkta	bırakın.

Alıcıda:	Orijinal	uzaktan	kumandayı,	maks.	5	m	uzaklıktan	alıcıya	doğrultun.
Çizim	4:	IR	sensörünün	takılması

																																																														Ses/görüntü	cihazı

	 	 Kızılötesi	ışınlarını	algılama	penceresi
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D.	Hata	Arama	ve	Bakım

Sorun Olası çözüm
Ses	veya	görüntü	yok •		Tüm	kablo	bağlantılarını	kontrol	edin

•		Tüm	güç	kabloları	bağlı	ve	iyi	bir	şekilde	takılı	mı?
•		Televizyondaki	 ve	 ses/görüntü	 alınan	 cihazdaki	

tüm	 açma/kapama	 düğmelerini	 kontrol	 edin	
(Video	kaydedici,	DVD	oynatıcı,	uydu	alıcısı,	vs.)

•		Alıcı	ve	vericideki	güç	düğmeleri	AÇIK	konumunda	
mı

Arızalar:
Görüntüde	ve/veya	seste	parazit

•		Dahili	antene	sahip	cihazların	yönlerini	değiştirin	
(konu	ile	ilgili	olarak	“Cihazların	en	uygun	şekilde	
yönlendirilmesi”	bölümüne	de	bakın)

•		Alıcı	ve	verici	üzerindeki	kanal	ayar	düğmeleri	aynı	
kanala	ayarlı	olacak	şekilde	başka	bir	kanal	seçin	

•		Yakınlardaki	mikrodalga	cihazınızı	kapatın
•		Mikrodalga	 cihazını,	 alıcı	 ve	 verici	 arasındaki	

direkt	bağlantı	hattı	üzerinden	kaldırın.
IR	uzaktan	kumanda	kapsama	alanı	artırıcı	çalışmıyor •		IR	 vericisi	 ve	 ses/görüntü	 alınan	 cihazın	

algılama	 penceresi	 arasında	 herhangi	 bir	 nesne	
bulunmadığından	emin	olun.

•		Vericinin	 ön	 tarafında,	 alt	 kısımda	 bulunan	 IR	
verici	penceresinin	görüş	alanının	serbest	olmasını	
kontrol	edin.	

•		IR	 kapsama	 alanı	 artırıcının	 daima	 kumanda	
edilecek	olan	 ses/görüntü	 cihazına	doğrultulmuş	
olduğundan	emin	olun.

•		Alıcıdaki	 ve	 vericideki	 uzaktan	 kumanda	
antenlerinin	 yönlerini	 yeniden	 ayarlayın	 (konu	
ile	ilgili	olarak	bu	talimattaki	“Uzaktan	kumanda	
fonksiyonunun	kullanılması”	bölümüne	de	bakın.

Dikkat:	Plastik	yüzeyleri	sadece	hafifçe	nemlendirilmiş	yumuşak	bir	bezle	temizleyin.	Asla	plastiğe	zarar	
verebilecek	aşındırıcı	toz	veya	sıvılar	kullanmayın.
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E.	Teknik	Veriler
Verici:
Çalışma	frekansı	 	 2.400	GHz	~	2.4835	GHz
Çıkış	yayın	gücü	 	 10	dBm	(CE),	0	dBm	(FCC)	
Modülasyon	 	 FM	(video	and	audio)	
Video	giriş	seviyesi	 	 1V	p-p	@	75	ohm	
Ses	giriş	seviyesi	 	 1V	p-p	@	600	ohm	(STEREO)	
Giriş	soket	yuvaları	 	 Cinch	soket	yuvaları	
Anten	 	 Dahili,	çok	yönlü	
IR	uzaktan	kumanda	çıkışı	 	 ON/OFF	keying	ile	birlikte	940nm	
Elektrik	tüketimi	 	 9	V	DC,	400	mA			
Ölçüleri	 	 105mm	×	52mm	×	110mm	
Ağırlığı	 	 130	g

Alıcı:
Çalışma	frekansı		 	 2.400	GHz~2.4835	GHz
Hassasiyet	 	 -80	dBm	minimum.	
Video	çıkış	seviyesi	 	 1V	p-p	@	75	ohm	
Ses	çıkış	seviyesi	 	 1V	p-p	@	600	ohm	(STEREO)	
Çıkış	soket	yuvaları	 	 Cinch	soket	yuvaları	
Anten	 	 Dahili,	çok	yönlü	
IR	uzaktan	kumanda	modülasyonu	 ASK	
Aktarım	frekansı	 	 433.92	MHz	
Kızılötesi	girişi	(Frekans)	 	 32	KHz	~38	KHz
Elektrik	tüketimi	 	 9	V	DC,	400	mA	
Ölçüleri	 	 105	mm	×	52	mm	×	110	mm	
Ağırlığı	 	 140	g	

Sistem:
Erişim	mesafesi	 	 100	metreye	kadar	(açık	alanda)	
Uzaktan	kumandanın	erişim	mesafesi	 50	metreye	kadar	(açık	alanda)	
Çalışma	sıcaklığı	 	 10	°	C	~	50	°	C	(14	F	~	122	F)

Verilen	bilgilerin	hiçbir	bağlayıcılığı	yoktur	ve	ihtiyaç	halinde	değiştirilebilir.
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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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