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Przed acz pilota podczerwieni – zawarto  opakowania

W zestawie znajduj  si :

Nadajnik (transmitter) –                        1 szt.
Odbiornik (receiver) –                            1 szt.
Zasilacz  12V/150 mA  -                          2 szt.
Zewn trzna dioda podczerwieni  -      1 szt.

Przed acz pilota podczerwieni – opis

Wprowadzenie

Przed rozpocz ciem u ywania przed acza pilota prosimy o dok adne zapoznanie si  z niniejsz  instrukcj  obs ugi.

Informacje u ytkowe

1.Upewnij si , e nadajnik (transmitter) i odbiornik (receiver) s  pod czone do zasilania sieciowego ( wiec  diody LED)
2. W pewnych sytuacjach, je eli w zasi gu 45m u ywasz dwóch lub wi cej urz dze  w tym samym czasie mo e zdarzy
si , e urz dzenia te nie b  dzia y prawid owo.
3. Nie u ywaj innych urz dze  z podobn  cz stotliwo ci  pracy, je eli korzystasz z przed acza pilota
4. Upewnij si , e nadajnik i odbiornik rozmieszczone s  w okre lonym zasi gu pracy (patrz dane techniczne)
5. Dioda LED w nadajniku i odbiorniku b yska, kiedy odbierane s  sygna y pilota zdalnego sterowania, a w otoczeniu nie
wyst puj  inne, szkodliwe zak ócenia.

UWAGA:
Je eli nadajnik nie jest u ywany, a w odbiorniku b yska dioda LED, oznacza to, e urz dzenie odbiera zak ócenia
wyst puj ce w otoczeniu.

Panel przedni i tylny – cechy

Na poni szych rysunkach pokazane s  elementy funkcjonalne nadajnika i odbiornika przed acza pilota podczerwieni

ytkowanie bezprzewodowego przed acza pilota

Zestaw umo liwia zdalne sterowanie urz dzeniami (odtwarzacz DVD, tuner SAT, itd.) b cych w jego zasi gu pracy.
Odbiornik mo e przekazywa  podczerwie  do urz dzenia, którym chcemy sterowa  przy pomocy jednej z dwóch diód
(IR) – wbudowanej w kopu  odbiornika lub zewn trznej :
1. Ustaw odbiornik (receiver) i urz dzenie, które ma by  sterowane tak aby „okno” diody odbiorczej podczerwieni w
urz dzeniu  np. tunerze satelitarnym by o w zasi gu dzia ania wbudowanej w kopu  odbiornika diody IR
2. Pod cz  zewn trzn  diod  podczerwieni (IR) do gniazda umieszczonego na tylnej ciance odbiornika  i ustaw j
poni ej urz dzenia, które ma by  sterowane. To rozwi zanie powinno by  stosowane wsz dzie tam, gdzie odbiornik
(receiver) nie mo e by  ustawiony w s siedztwie urz dzenia, którym chcemy sterowa .
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ytkowanie zewn trznej diody podczerwieni (IR)

Zewn trzna dioda podczerwieni (IR) pod czona jest do specjalnego gniazdka znajduj cego si  na tylnej ciance
odbiornika. Element ten emituje sygna  podczerwieni do diody odbiorczej urz dzenia, którym sterujemy.

Opis pod czenia zewn trznej diody podczerwieni znajduje si  poni ej:
1. Pod cz zewn trzn  diod  podczerwieni (IR) do gniazda w odbiorniku
2. Umocuj diod  podczerwieni (IR) w takim miejscu i po eniu, aby by a widoczna dioda odbiorcza w urz dzeniu,

którym chcemy sterowa . Aby zabezpieczy  diod  nadawcz  podczerwieni (IR) przed przemieszczaniem si  u yj
ta my samoprzylepnej umieszczonej na diodzie.

3. Sprawd  czy dioda podczerwieni umieszczona jest w prawid owym miejscu, a urz dzenie , którym chcemy
sterowa   „reaguje” na wysy ane komendy z pilota zdalnego sterowania.

Problemy i konserwacja

Je eli wyst puj  problemy z przed aczem pilota podczerwieni, spróbuj znale  rozwi zanie poni ej. Je eli problem
wyst puje w dalszym ci gu, prosz  skontaktowa  si  sprzedawc , u którego zestaw zosta  zakupiony.

Problem - Bezprzewodowy przed acz pilota nie dzia a
Mo liwe rozwi zania :
-  sprawd  czy odleg  mi dzy odbiornikiem (receiver) a nadajnikiem (transmitter) wchodz cymi w sk ad zestawu
nie jest zbyt du a (patrz dane techniczne)
-  sprawd , czy pomi dzy odbiornikiem (receiver), a sterowanym urz dzeniem nie wyst puj adne przeszkody,
- sprawd , czy okno diody odbiorczej w urz dzeniu sterowanym nie jest przys oni te,
- upewnij si , e zewn trzna dioda podczerwieni (IR) jest w ciwie ustawiona wzgl dem urz dzenia sterowanego.

UWAGA:
Zewn trzne nale y czy ci  wy cznie wilgotn ciereczk  z dodatkiem myd a. Nie u ywaj rozpuszczalników ani
rodków chemicznych mog cych uszkodzi  obudow  urz dzenia.

Dane techniczne przed acza pilota podczerwieni:
Cz stotliwo  pracy .....................................................................  434 MHz
Zasilacz sieciowy ............................................................  230V AC/ 12V DC
Pobór mocy .....................................................................................  1,8 W
Temperatura pracy ......................................................................0 – 40  °C
Zasi g (w przestrzeni otwartej) ................................................... ok.  50 m
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KARTA GWARANCYJNA

Przed acz pilota nr  seryjny……………………….……….…………….

Data zakupu ………………………..

1. Udziela si  gwarancji na prawid owe dzia anie urz dzenia  na okres 12 miesi cy

2. Data, od której obowi zuje gwarancja, jest dat  wystawienia karty gwarancyjnej.

3. Wady ujawnione w okresie gwarancji b  bezp atnie usuwane w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia urz dzenia pod

adres firmy sprzedaj cej , a okres gwarancji ulega przed eniu o czas trwania naprawy.

3. Karta Gwarancyjna jest wa na, je eli posiada wpisana dat  zakupu oraz piecz  punktu sprzeda y.

4. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej nale y dostarczy  produkt na w asny koszt do punktu sprzeda y. Po wykonaniu naprawy

produkt zostanie wys any reklamuj cemu na koszt gwaranta.

5. Reklamuj cy powinien dostarczy  urz dzenie odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie transportu.

      6. Reklamuj cy odpowiada  za zagini cie urz dzenia w czasie dostarczenia, gwarant zobowi zuje si  dostarczy  naprawione

urz dzenie do reklamuj cego i odpowiada za zagini cie urz dzenia  w czasie transportu.

 7. W okresie gwarancyjnym uszkodzony sprz t zostanie bezp atnie naprawiony, lub wymieniony przez gwaranta na taki sam, wolny

od wad.  W przypadku gdy naprawa, b  wymiana urz dzenia na nowe jest  niemo liwa, reklamuj cemu przys uguje prawo do

zwrotu zap aconej kwoty, lub wyboru innego sprz tu o podobnych walorach i specyfikacji. Ewentualna ró nica pieni na

zostanie uregulowana przez gwaranta, b  przez reklamuj cego, w zale no ci od kosztu wybranego przez reklamuj cego

przedmiotu.

8. Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprz tu wynik e w trakcie poprawnej eksploatacji lub spowodowane defektami

produkcyjnymi i nie stosuje si  do materia ów eksploatacyjnych lub innego wyposa enia dodatkowego.

9.Gwarancja nie obejmuje wad wynik ych na skutek:

    - Samowolnych, dokonywanych przez u ytkownika lub inne nieupowa nione osoby napraw, przeróbek lub zmian

konstrukcyjnych.

    - Uszkodze  mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego uszkodzenia sprz tu.

    - Przechowywania i konserwacji urz dzenia oraz innych uszkodze  powsta ych z winy u ytkownika.

    - Uszkodze  powsta ych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawid owej eksploatacji,  a tak e u ytkowania sprz tu niezgodnie z

jego przeznaczeniem.

Dokument nie wymaga podpisu kupuj cego. Wydawany jest do urz dze  sprzedawanych drog  internetow .

….......................................................        ...................……………………………………..

   Podpis kupuj cego Podpis i piecz tka sprzedawcy
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