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1.Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής* 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Για να απαλείψετε το κίνδυνο 
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας µην εκθέτετε τη 
συσκευή σε υγρασία και προσέξτε µα µην 
εισχωρήσουν µέσα σε αυτή υγρά. Μην επιτρέπετε 
την είσοδο µικροαντικειµένων από τις σχισµές 
εξαερισµού της συσκευής. Στην περίπτωση που 
διαπιστώσετε ότι υγρό ή κάποιο µικροαντικείµενο 
εισχώρησε στην συσκευή αποσυνδέστε την 
αµέσως από την τροφοδοσία ρεύµατος. Πηγαίνετε 
τη συσκευή σε ένα ειδικευµένο τεχνικό για 
επιθεώρηση πριν την λειτουργήσετε εκ νέου. 
 
∆ιαβάστε τις οδηγίες : ∆ιαβάστε προσεκτικά όλες τις 
οδηγίες ασφαλείας και χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή 
σε λειτουργία για πρώτη φορά. 
Οδηγίες για επίδειξη προσοχής : Λαµβάνετε πάντα 
υπόψη τις οδηγίες για επίδειξη προσοχής που 
αναγράφονται επάνω στη συσκευή ή στο φυλλάδιο µε 
τις οδηγίες χρήσης. 
Καθαρισµός: Kαθαρίζετε το περίβληµα της συσκευής 
µόνο µε ένα στεγνό πανί ή µε ηλεκτρική σκούπα 
Θερµότητα :  Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται 
µακριά από πηγές θερµότητας όπως οι θερµάστρες, τα 
καλοριφέρ, τα κλιµατιστικά και άλλες συσκευές 
συµπεριλαµβανοµένων και των ενισχυτών. 
Παροχή ρεύµατος :Η συσκευή θα πρέπει να 
τροφοδοτείται αποκλειστικά µε ηλεκτρικό ρεύµα των 
προδιαγραφών που περιγράφονται στο φυλλάδιο των 
οδηγιών χρήσης. 
Kαλώδιο τροφοδοσίας : Συνδέστε τη συσκευή  ή το 
τροφοδοτικό της (αντάπτορα) µε το ρεύµα τροφοδοσίας 
µόνο µε το καλώδιο που τη συνοδεύει στη συσκευασία 
της ή µε ένα που θα έχει ακριβώς τα ίδια 
χαρακτηριστικά. Μην τροποποιείτε το καλώδιο 
τροφοδοσίας σε καµία περίπτωση. Το καλώδιο 
τροφοδοσίας θα πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να 
µην κινδυνεύει να πατηθεί, να παρασυρθεί ή να κοπεί 
από  αντικείµενα που θα τοποθετηθούν επάνω του. 
Φροντίστε επίσης ώστε να µην τσακίζει σε κανένα 
σηµείο του. 

 
 
Aυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να 
πληροί τις προδιαγραφές περιορισµού εκποµπής 
των ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών.  
 
Σταµατήστε αµέσως τη χρήση της συσκευής και 
δώστε τη για επιθεώρηση σε ένα ειδικευµένο 
τεχνικό αν διαπιστώσετε κάτι από τα ακόλουθα: 
 
• To καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος ή ο ακροδέκτης 
του έχουν καταστραφεί 
 
• Μικροαντικείµενα ή υγρά έπεσαν µέσα στη συσκευή 
 
• Η συσκευή εκτέθηκε σε βροχή 
 
• Η συσκευή δείχνει σηµάδια ελαττωµατικής 
λειτουργίας 
 
• Η συσκευή έπεσε στο έδαφος ή καταστράφηκε το 
περίβληµα της 
 
Τοποθετείτε τη συσκευή σε µια σταθερή επιφάνεια 
 
H KATAΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ 
ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ 
ΣΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ. 
 
Η εταιρία δεν εγγυάται πως οι παρούσες οδηγίες 
χρήσης είναι απαλλαγµένες από τυχόν τυπογραφικά ή 
άλλου τύπου λάθη και διατηρεί το δικαίωµα να 
αναθεωρήσει το παρόν φυλλάδιο. 

 
*To συγκεκριµένο σετ περιλαµβάνει δύο συσκευές (ποµπό και δέκτη). Οι 
οδηγίες ασφαλείας ισχύουν αυστηρά και για τις δύο συσκευές. 
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2. Γενική περιγραφή 
Σωστή χρήση 
Το ασύρµατο σετ εκποµπής - λήψης σηµάτων AV και σηµάτων τηλεχειρισµού είναι 
σχεδιασµένο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους όπου δεν υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση 
υγρασίας. To σετ αποτελείται από έναν ποµπό και έναν δέκτη. Τόσο ο ποµπός όσο και ο 
δέκτης τροφοδοτούνται µέσω αντάπτορων τροφοδοσίας. Προσοχή κάθε συσκευή έχει το δικό 
της τροφοδοτικό (αντάπτορα). Η κατά λάθος σύνδεση των τροφοδοτικών θα προκαλέσει την 
καταστροφή τους. 
Σας παρακαλούµε να χρησιµοποιείτε µόνο τον αντάπτορα τροφοδοσίας που συνοδεύει την 
συγκεκριµένη συσκευή. ∆εν επιτρέπεται να καταργείτε ή να τροποποιείτε οποιοδήποτε τµήµα 
της συσκευής. Η συγκεκριµένη συσκευή έχει διακριβωθεί πως δεν προκαλεί 
ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές ενώ είναι πιστοποιηµένη κατά CE και είναι πλήρως 
συµµορφωµένη µε τους κανονισµούς συσκευών χαµηλής τάσης. 
Πρέπει να διαβάσετε πολύ προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας και τις οδηγίες εγκατάστασης. 
∆εν παρέχεται καµία εγγύηση για ζηµιές που προέρχονται από λανθασµένη χρήση της 
συσκευής. Επίσης δεν υπάρχει καµία νοµική ευθύνη για επακόλουθες, της λειτουργίας της 
συσκευής, ζηµιές ή συνέπειες. 
 
Γενικές λειτουργίες 
Μπορείτε να µεταδίδετε τηλεοπτικά σήµατα 
διαµέσου του ποµπού AWV 35Χ καθώς και 
σήµατα από συσκευές αναπαραγωγής βίντεο 
σήµατος (π.χ βίντεο, δορυφορικοί δέκτες 
βιντεοκάµερες και ραδιοφωνικοί δέκτες). 
Τα ηχητικά και οπτικά σήµατα εκπέµπονται στην 
περιοχή των 2.4GHz από τον ποµπό του σετ 
στον δέκτη. Η µέγιστη εµβέλεια του συστήµατος 
είναι 300 µέτρα σε ευθεία γραµµής χωρίς να 
υπάρχουν εµπόδια. Το σύστηµα επίσης µπορεί 
να αναµεταδίδει τα σήµατα (εντολές) ενός 
υπέρυθρου τηλεχειριστηρίου. Τα σήµατα του 
τηλεχειρισµού µεταδίδονται στην περιοχή των 
433MHz. Τα σήµατα λαµβάνονται από τον 
ποµπό του σετ και µετατρέπονται πάλι ώστε να 
εκπέµπονται στο υπέρυθρο φάσµα (µέσω 
ειδικού καλωδίου µε διόδους εκποµπής 
υπερύθρων). Το καλώδιο διαθέτει δύο διόδους 
εκποµπής υπερύθρων οι οποίες πρέπει να 
κολληθούν ακριβώς στο σηµείο που υπάρχει ο 
αισθητήρας υπερύθρων των συσκευών που θα 
δέχονται τις εντολές τηλεχειρισµού. Πρέπει να 
δώσετε προσοχή ώστε οι δίοδοι να µην 
καλύπτουν πλήρως τα αισθητήρια ώστε να είναι 
ακόµα δυνατός και ο άµεσος χειρισµός των 
συσκευών από το τηλεχειριστήριο τους  
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4. Το σετ 
 
Τι θα βρείτε µέσα στην συσκευασία (του ποµπού) 
Τον ποµπό του σετ AWV354. 
Τον αντάπτορα τροφοδοσίας 12V 
DC 
Ένα σετ µετατροπής (οδήγησης) 
ηλεκτρικών σηµάτων σε υπέρυθρες 
εντολές 
Ένα καλώδιο µε ακροδέκτες από 
RCA σε SCART (ή RCA σε RCA) 
Ένα διακλαδωτή τηλεοπτικού 
σήµατος µε οµοαξονικούς 
ακροδέκτες 
Οµοαξονικό καλώδιο 
Έναν αντάπτορα από BNC σε 
οµαξονικό. 
 
Εξαρτήµατα και συνδέσεις 
 
1. Κεραία 433.92MHz 
Λαµβάνει το σήµα που 
εκπέµπεται στα 433.92MHz από 
τον δέκτη (και προέρχεται από το 
τηλεχειριστήριο) και το περνά 
µέσω του ενσύρµατου σετ 
µετατροπής προς τις συσκευές 
που πρόκειται να ελεγχθούν. Η 
κεραία πρέπει να είναι 
τοποθετηµένη κάθετα (ή σχεδόν 
κάθετα) όταν η συσκευή βρίσκεται 
σε λειτουργία. 
2. Υποδοχή για το καλώδιο 
µετατροπής των εντολών του 
τηλεχειριστηρίου σε 
υπέρθυρθες. 
Το καλώδιο µε τους ποµπούς υπερύθρων συνδέεται µέσω του ενσωµατωµένου ακροδέκτη σε 
αυτή την υποδοχή προκειµένου οι συσκευές, στις οποίες θα κολληθούν οι ποµποί των 
υπερύθρων, να ελέγχονται από το τηλεχειριστήριο που βρίσκεται στο δωµάτιο που θα είναι 
τοποθετηµένος και ο δέκτης του σετ. Οι δίοδοι «ποµποί» των υπερύθρων πρέπει να 
κολληθούν στα αισθητήρια υπερύθρων των συσκευών που θα ελέγχουν. 
3. ∆ιακόπτης επιλογής καναλιού εκποµπής 
Μέσω αυτού του διακόπτη επιλέγετε το κανάλι εκποµπής. (Η επιλογή πρέπει να γίνει πριν 
τροφοδοτήσετε την συσκευή (ενώ η συσκευή λειτουργεί κανονικά η συχνότητα εκποµπής του 
ποµπού δεν αλλάζει). 
4. ∆ιακόπτης λειτουργίας 
Mέσω αυτού του διακόπτη ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε την συσκευή. 
5. Ενδεικτικό led 
Το συγκεκριµένο ενδεικτικό φωτοβολεί όταν ο ποµπός λειτουργεί. 
6. Ενδεικτικό τηλεχειριστηρίου 
Το συγκεκριµένο ενδεικτικό φωτοβολεί όταν το τηλεχειριστήριο στέλνει µια εντολή προς τη 
συσκευή. 
Σηµείωση: Για µετάδοση ηχητικών σηµάτων η πλέον συνηθισµένη σύνδεση είναι αυτή µέσω 
ενός καλωδίου µε ακροδέκτες RCA σε RCA. Τέτοιοι ακροδέκτες διατίθενται ευρέως στο 
εµπόριο. 
7 Ακροδέκτης σύνδεσης του τροφοδοτικού 
Σε αυτόν τον ακροδέκτη συνδέετε τον αντάπτορα – τροφοδοτικό που συνοδεύει την συσκευή. 
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8. Ακροδέκτες εισόδου AV 
Σε αυτούς του ακροδέκτες συνδέετε το σήµα βίντεο και το ηχητικό σήµα που θα εκπέµπεται 
µέσω του ποµπού του σετ. Μέσω των καταλλήλων προσαρµογέων σύνδεσης (αντάπτορες) 
είναι δυνατόν να συνδέσετε τον ποµπό του σετ, σχεδόν, µε οποιαδήποτε συσκευή ήχου και 
εικόνας. 
10 Ακροδέκτης σύνδεσης κεραίας της τηλεόρασης 
Για να συνδέστε αυτή την είσοδο µε την εγκατάσταση της κεραίας από όπου παίρνει σήµα και 
η τηλεόραση χρησιµοποιείτε τον διακλαδωτή 1 σε 2 που υπάρχει στην συσκευασία καθώς και 
το αντίστοιχο οµοαξονικό καλώδιο. 
11. Κεραία µετάδοσης 2.4GHz. 
Μέσω αυτή της κεραίας εκπέµπεται το κατάλληλα διαµορφωµένο οπτικό και ηχητικό σήµα 
προς τον δέκτη του σετ τηλεχειρισµού αναµετάδοσης AV σηµάτων. 
 
5. Ο δέκτης του συστήµατος AWV 32Χ 
Τι θα βρείτε µέσα στην συσκευασία (του δέκτη) 
Τον δέκτη AWV 32X 
Έναν αντάπτορα τροφοδοτικό 9V 
Ένα καλώδιο µε ακροδέκτες RCA και 
SCART 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξαρτήµατα και συνδέσεις 
 
1. Ακροδέκτες εισόδου AV 
Αυτοί οι ακροδέκτες αποτελούν 
την έξοδο για το σήµα βίντεο και 
το ηχητικό σήµα που 
λαµβάνονται από τον ποµπό και 
δροµολογούνται προς την 
συνδεδεµένη τηλεόραση. Μέσω 
των καταλλήλων 
προσαρµογέων (αντάπτορες) 
είναι δυνατόν να συνδέσετε τον 
δέκτη του σετ, σχεδόν, µε 
οποιαδήποτε συσκευή ήχου και 
εικόνας. 
2. Ακροδέκτης σύνδεσης του 
τροφοδοτικού (9V) 
Σε αυτόν τον ακροδέκτη συνδέεται τον αντάπτορα – τροφοδοτικό 9V που συνοδεύει την 
συσκευή. 
3 ∆ιακόπτης λειτουργίας 
Mέσω αυτού του διακόπτη ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε την συσκευή. 
4. ∆ιακόπτες επιλογής καναλιού και ρυθµίσεις 
Ο δέκτης του σετ µπορεί να λειτουργεί µε ένα από τους δύο τρόπους που αναφέρονται 
ακολούθως 
1. Μόνιµη λήψη ενός καναλιού 
2. Λήψη σε κάθε ένα από τα κανάλια-που έχει δυνατότητα λήψης - µε καθορισµένο τρόπο. 
(Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιµη αν για παράδειγµα χρησιµοποιείτε κάµερες 
παρακολούθησης συνδεδεµένες µε ισάριθµους ποµπούς και θέλετε να λαµβάνετε διαδοχικά 
σήµα από κάθε µια κάµερα.) 
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4.1 ∆ιακόπτης επιλογής καναλιού (στο πίσω µέρος της συσκευής) 
Υπάρχουν 4 διακόπτες µέσω των οποίων καθορίζετε τη συχνότητα 
λήψης του δέκτη (στο παράδειγµα της διπλανής εικόνας έχει επιλεγεί το 
κανάλι 2). 
4.2 Ο διακόπτης λήψης καναλιού στον δέκτη και εκποµπής καναλιού στον ποµπό 
πρέπει να είναι στην ίδια θέση. Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε την δυνατότητα εναλλαγής 
καναλιών λήψης τότε οι ποµποί θα πρέπει να εκπέµπουν σε διαφορετικά κανάλια (1 έως 4) 
και να εναλλάσσετε το κανάλι λήψης στον δέκτη. 
 
Παράδειγµα: O ποµπός του σετ AWV35X έχει ρυθµιστεί ώστε να 
εκπέµπει σήµα στο κανάλι 2 προς τον δέκτη του σετ AWV32X. 
 
 
 
5. Κεραία για την εκποµπή των σηµάτων του τηλεχειριστηρίου 
Μέσω αυτής της κεραίας εκπέµπονται τα σήµατα του τηλεχειριστηρίου - που λειτουργεί στο 
χώρο του δέκτη - προς τον ποµπό του σετ. 
6. Αισθητήρας υπερύθρων 
Προς αυτό το σηµείο πρέπει να στρέφετε το τηλεχειριστήριο όταν θέλετε να στείλετε εντολές 
προς τον ποµπό του σετ και τις συσκευές που είναι συνδεδεµένες µε αυτόν. 
 
6. Το τηλεχειριστήριο ελέγχου του ποµπού-τηλεοπτικού δέκτη του σετ 
 
Γενικά 
Το τηλεχειριστήριου που συνοδεύει το σετ είναι απαραίτητο προκειµένου να είναι δυνατόν να 
ελέγχετε τον τηλεοπτικό δέκτη που είναι ενσωµατωµένος στον ποµπό του σετ. Οι βασικές 8 
εντολές «ταυτότητας» (ID)  µπορεί να καθοριστούν από το τηλεχειριστήριο για τα 5 πρώτα 
λεπτά που ο ποµπός είναι ενεργοποιηµένος. Μετά το πέρας των 5 λεπτών η συσκευή δεν 
δέχεται ρυθµίσεις - σχετικές µε τον καθορισµό της ταυτότητας της - εκτός και αν την 
απενεργοποιήσετε (διακόπτοντας την τροφοδοσία της) και την ενεργοποιήσετε εκ νέου. 
 
Κουµπιά του τηλεχειριστηρίου 
 

ID SET: Πιέζοντας το καθορίζετε την διαδικασία καθορισµού της «ταυτότητας» (ID) του σετ. 
ON/OFF: Ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε τον ποµπό του σετ 
0-9, +100: Άµεση προσπέλαση (συντονισµός) του δέκτη σε συγκεκριµένο κανάλι. 
CH RTN: Πιέζοντας αυτό το κουµπί επιλέγετε το προηγούµενο κανάλι.  
SCAN: Πιέζοντας αυτό το κουµπί ξεκινά η λειτουργία αυτόµατου συντονισµού στα κανάλια 
που λαµβάνονται στην περιοχή σας. 
CH +/-: Προσθέτετε ή διαγράφετε ένα κανάλι. Για να διαγράψετε ένα κανάλι (από την 
µνήµη της συσκευής) επιλέξτε το (π.χ κανάλι 30) και στην συνέχεια πιέστε το κουµπί CH 
+/- δύο φορές. Η ένδειξη CH DEL θα εµφανιστεί στην οθόνη. Την επόµενη φορά που θα 
σαρώνετε τα κανάλια (που έχουν αποθηκευτεί στην µνήµη του ποµπού) το κανάλι που 
έχετε επιλέξει να διαγραφεί (το 30 στο παράδειγµα µας) δεν θα εµφανίζεται. Για να 
προσθέσετε εκ νέου το κανάλι που έχετε διαγράψει πληκτρολογήστε άµεσα το νούµερο του 
(30 στο παράδειγµα µας) και πιέστε το κουµπί CH +/-. Η ένδειξη CH ADD θα εµφανιστεί 
στην οθόνη. Την επόµενη φορά που θα σαρώνετε τα κανάλια που έχουν αποθηκευτεί στην 
µνήµη της συσκευής το κανάλι 30 θα εµφανίζεται πάλι. 
CH ▲ / CH ▼: Για να επιλέγετε τα κανάλια (σαρώνοντας προς τα πάνω ή προς τα κάτω) 
VOL: Καθορίζεται χειροκίνητα την στάθµη του ήχου. 
EXIT: Πατώντας αυτό το κουµπί εγκαταλείπετε την χειροκίνητη διαδικασία ρυθµίσεων. 
TX-CH: Αλλάζετε κανάλια εκποµπής στην µπάντα των 4.3GHz. 
AV/TV: Επιλέγετε µεταξύ λειτουργίας εκποµπής σήµατος από τον ενσωµατωµένο 
τηλεοπτικό δέκτη ή από την είσοδο AV 
RESET: Πιέζοντας αυτό το κουµπί επαναφέρετε όλες τις ρυθµίσεις στις τιµές που έχει 
ορίσει το εργοστάσιο κατασκευής. 
DISPLAY: Πιέζοντας αυτό το κουµπί εµφανίζεται η τρέχουσα ταυτότητα και το κανάλι 
εκποµπής του ποµπό του σετ στην οθόνη της τηλεόρασης. 
MUTE: Πιέζοντας αυτό το κουµπί παύει ή επανέρχεται το ηχητικό σήµα. 
ID1-ID8: Τα κουµπιά επιλογής «ταυτότητας» πρέπει να χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό 
µε το κουµπί ID. Για το τηλεχειριστήριο αυτά τα κουµπιά είναι ενεργά διαρκώς. Η αντίστοιχη 
λειτουργία για τον δέκτη είναι ενεργοποιηµένη τα 5 πρώτα λεπτά µετά την ενεργοποίηση 
του. 
 
 

 



2.4GHz Wireless Power Sender 7

7. Λειτουργία και συνδέσεις 
 
1.1 Σύνδεση του ποµπού του σετ 
1. Συνδέστε τον διακλαδωτή 
(Α) στην πρίζα της κεντρικής 
εγκατάστασης της κεραίας. 
2. Συνδέστε τον αντάπτορα 
(Β) στην είσοδο της κεραίας 
του ποµπού AWV 35X. 
3. Συνδέστε το ένα άκρο του 
διακλαδωτή (Α) µε την είσοδο 
της κεραία του ποµπού (Β) 
χρησιµοποιώντας το 
οµοαξονικό καλώδιο C που 
θα βρείτε στην συσκευασία. 
(Στην είσοδο του ποµπού 
πρέπει να έχετε τοποθετήσει 
τον αντάπτορα Β). 
4. Συνδέστε το άλλο άκρο 
του διακλαδωτή (Α) µε την 
είσοδο της κεραίας της 
τηλεόρασης (D) 
χρησιµοποιώντας το οµοαξονικό καλώδιο (E) (∆εν περιλαµβάνεται στην συσκευασία). 
5. Συνδέστε την έξοδο SCART AV της συσκευής αναπαραγωγής εικόνας (F) µε την 
αντίστοιχη είσοδο του ποµπού του σετ (G)  χρησιµοποιώντας το καλώδιο που φέρει την 
ετικέτα “TRANSMITTER”. 
6. Συνδέστε την έξοδο AV του ποµπού AWV35X µε την αντίστοιχη είσοδο της τηλεόρασης. 
Το καλώδιο δεν περιλαµβάνεται στην συσκευασία του σετ ποµπού - δέκτη. 
 
Σηµείωση: Τα βήµατα 5 και 6 δεν είναι απαραίτητα αν θέλετε να µην αναµεταδίδεται σήµα 
ήχου και εικόνας από µια συσκευή αναπαραγωγής – λήψης εικόνας (βίντεο, δορυφορικός 
δέκτης κλπ). 
 
7. Συνδέστε τον ακροδέκτη του αντάπτορα τροφοδοσίας µε την αντίστοιχη είσοδο του 
ποµπού. Στην συνέχεια συνδέστε τον αντάπτορα τροφοδοσίας µε µια πρίζα του ηλεκτρικού 
δικτύου. ΠΟΤΕ µην χρησιµοποιείτε άλλον αντάπτορα τροφοδοσίας εκτός από αυτόν που θα 
βρείτε στην συσκευασία της συσκευής. 
 
8. Ενεργοποιήσετε τον ποµπό AWV 35X µε την βοήθεια του τηλεχειριστηρίου (ένα led θα 
φωτοβολεί). Τοποθετήστε τον ποµπό σε µια κατάλληλη θέση (π.χ πάνω στην τηλεόραση). 
 
9. Συνδέστε τον ακροδέκτη του καλωδίου µε τις υπέρυθρες διόδους -αναµετάδοσης 
σηµάτων από το τηλεχειριστήριο - µε την αντίστοιχη έξοδο του ποµπού (IR – Extender). 
Κολλήστε την δίοδο υπερύθρων στην συσκευή που θέλετε να ελέγχετε από απόσταση.  
 
7.2 Σύνδεση του δέκτη του συστήµατος 

Ο δέκτης AWV 32X λαµβάνει τα σήµατα ήχου και εικόνας που 
εκπέµπει ο ποµπός AWV35X. Τα σήµατα ήχου και εικόνα 
δροµολογούνται στις εξόδους AV του δέκτη που βρίσκονται στο 
πίσω µέρος του. 
 
Σύνδεση: 
1. Συνδέστε τους ακροδέκτες τις εξόδου AV µε το κατάλληλο 
καλώδιο (που έχει βύσµατα τύπου RCA στο ένα άκρο και 
SCART ή RCA στο άλλο). Βεβαιωθείτε πως τα χρώµατα στους 
ακροδέκτες του καλωδίου αντιστοιχούν µε αυτά των 
ακροδεκτών στο πίσω µέρος του δέκτη. 
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στις αντίστοιχες 
εισόδους της συσκευής (συνήθως τηλεόρασης) που θα 
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λαµβάνει τα σήµατα ήχου και εικόνας. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο που φέρει την ετικέτα “IN”. 
Στην περίπτωση που το καλώδιο έχει ακροδέκτη τύπου SCART βεβαιωθείτε πως το συνδέετε 
σωστά και δεν ασκείτε υπερβολική δύναµη όταν το συνδέετε. Σηµείωση: Στην περίπτωση 
που το καλώδιο που θα χρησιµοποιήσετε έχει ακροδέκτες RCA (και προς την πλευρά της 
τηλεόρασης) βεβαιωθείτε πως τηρείτε την αντιστοιχία των χρωµάτων στους ακροδέκτες του 
καλωδίου και της εισόδου της τηλεόρασης. Αν δεν υπάρχει αντιστοιχία χρωµάτων σηµειώστε 
τα ακόλουθα. Ο κίτρινος ακροδέκτης µεταφέρει το οπτικό (video) σήµα και πρέπει να συνδεθεί 
στην είσοδο µε την ένδειξη video. Ο κόκκινός ακροδέκτης µεταφέρει το ηχητικό σήµα του 
δεξιού καναλιού ενώ ο άσπρος ακροδέκτης µεταφέρει το ηχητικό σήµα του αριστερού 
καναλιού. 
3. Επιλέξτε ένα από τα κανάλια (1 έως 4) µέσω του διακόπτη επιλογής καναλιού. Σηµείωση 
αν το σετ ποµπού και δέκτη πρέπει να λειτουργεί µαζί τότε η ρύθµιση του καναλιού στις δύο 
συσκευές πρέπει να είναι ίδια. 
4. Συνδέστε τον ακροδέκτη του αντάπτορα τροφοδοτικού των 9V στον αντίστοιχο ακροδέκτη 
του δέκτη. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε άλλο τροφοδοτικό-αντάπτορα εκτός από αυτό που 
περιλαµβάνεται στην συσκευασία.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το τροφοδοτικό του δέκτη δεν είναι ίδιο µε αυτό του ποµπού και το ένα δεν 
µπορεί να αντικαταστήσει το άλλο. Σε περίπτωση λανθασµένης σύνδεσης θα προκληθεί 
καταστροφή τόσο του ποµπού όσο και του δέκτη. 
Ενεργοποιήστε τον δέκτη πιέζοντας τον διακόπτη λειτουργίας του στην θέσης ΟΝ (Ι). Το 
ενδεικτικό led θα φωτοβολεί. Τοποθετήστε τον δέκτη σε µια κατάλληλη θέση (π.χ πάνω στην 
τηλεόραση). 
 
Σηµείωση: Για να µπορείτε να ελέγχετε την συσκευή που είναι τοποθετηµένη µαζί µε τον 
ποµπό AWV 354 σε άλλο δωµάτιο µέσω του τηλεχειριστηρίου της συσκευής, θα πρέπει να 
χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, της συγκεκριµένης συσκευής, στο δωµάτιο που είναι 
τοποθετηµένος ο δέκτης και να στοχεύετε προς αυτό. 
 
Σύνδεση του δέκτη σε µια τηλεόραση που είναι συνδεδεµένη και µε συσκευή βίντεο 

Αν θέλετε να δροµολογήστε το σήµα AV από την έξοδο του 
δέκτη προς µια συσκευή εγγραφής αναπαραγωγής εικόνας 
(βίντεο ή DVD-R) συνδέσετε την έξοδο AV του δέκτη του σετ µε 
την είσοδο SCART της συσκευής εγγραφής. Έτσι θα είναι 
δυνατόν να “γράφετε” το πρόγραµµα που λαµβάνει ο δέκτη του 
σετ ενώ ταυτόχρονα θα παρακολουθείτε κάποιο άλλο 
πρόγραµµα στην τηλεόραση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.3  Ρύθµιση του τηλεοπτικού δέκτη που είναι ενσωµατωµένος στον 

ποµπό του σετ. 
 
1. Οι ρυθµίσεις του τηλεοπτικού δέκτη γίνονται µε την βοήθεια του τηλεχειριστηρίου που 
πρέπει να βρίσκεται στο δωµάτιο που είναι εγκατεστηµένος ο δέκτης του σετ. 
 
Σηµείωση: O ποµπός AWV35X του σετ έχει δύο ανεξάρτητες µνήµες για αποµνηµόνευση 
τηλεοπτικών καναλιών (µια για τα τηλεοπτικά κανάλια και µια για τα καλωδιακά). Για αυτό 
πρέπει να κάνετε µια ανεξάρτητη σάρωση για κάθε µπάντα και να αποµνηµονεύσετε 
(χειροκίνητα) τα κανάλια που επιθυµείτε στην µνήµη του δέκτη. 
 
2. Ενεργοποιήστε τόσο τον ποµπό όσο και τον δέκτη του σετ. 
3. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση που είναι συνδεδεµένη µε τον δέκτη και επιλέξτε την 
είσοδο AV στην οποία είναι συνδεδεµένες οι αντίστοιχες έξοδοι του δέκτη. 
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4. Στην οθόνη θα εµφανιστoύν οι ενδείξεις “TV 1”, “CURRENT ID:1”, TX CHANNEL: TD ON” 
(αν ο ποµπός είναι ενεργοποιηµένος). Αν ο ποµπός δεν είναι ενεργοποιηµένος θα εµφανιστεί 
η ένδειξη “RECALL”. 
5. Καθορίστε µια ταυτότητα (ID) ώστε να µπορούν να επικοινωνούν ο ποµπός και ο δέκτης 
του σετ (αυτή η ενέργεια πρέπει να γίνει µέσα στα 5 πρώτα λεπτά λειτουργίας του σετ). 
6. Από το κουµπί AV/TV επιλέξτε TV. 
7. Πιέστε το κουµπί SCAN και στην συνέχεια επιλέξτε “FAST SCAN”. H αυτόµατη 
αναζήτηση των τηλεοπτικών καναλιών θα ξεκινήσει. 
8. Η διαδικασία αυτόµατης αναζήτησης και συντονισµού των τηλεοπτικών καναλιών θα 
διαρκέσει περίπου 1 λεπτό. 
9. Πιέζοντας το κουµπί AV/TV επιλέξτε CATV 
10. Πιέστε το κουµπί SCAN και επαναλάβετε το βήµα 6 ξανά. (Αν απαιτείται µικροµετρικός 
συντονισµός επιλέξτε FINE SCAN και πιέστε το κουµπί VOLUME για να επιβεβαιώσετε την 
επιλογή σας. Η διαδικασία µικροσυντονισµού θα ξεκινήσει). 
Η διαδικασία αυτόµατου συντονισµού στην µπάντα της καλωδιακής τηλεόρασης θα ξεκινήσει. 
11. Όταν τελειώσει η διαδικασία αυτόµατου συντονισµού µπορείτε, µέσω του κουµπιού CH, 
να δείτε όλα τα κανάλια που έχουν καταχωρηθεί στην µνήµη της συσκευής. 
12. Για να διαγράψετε ένα κανάλι ή για να το επαναφέρετε χρησιµοποιήστε το κουµπί CH+/-. 
13. Χρησιµοποιώντας το κουµπί AV/TV µπορείτε να επιλέξετε είτε τα τηλεοπτικά είτε τα 
καλωδιακά κανάλια. 
14. Πιέζοντας το κουµπί RESET επαναφέρετε όλες τις ρυθµίσεις της συσκευής στις τιµές που 
έχουν προκαθορισθεί από το εργοστάσιο. 
15. Πιέζοντας το κουµπί EXIT εγκαταλείπεται την διαδικασία ρυθµίσεων. 
 
7.4 Επιπλέον λειτουργικές δυνατότητες 
1. Στα µοντέλα AWV353/354 το κουµπί SCAN διαθέτει δύο επιπρόσθετες λειτουργικές 
δυνατότητες. Μπορείτε αυτόµατα τα καταχωρήσετε τα τηλεοπτικά κανάλια στην µνήµη 
ανάλογα µε τον αριθµό του προγράµµατος. 
2. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα εµφανιστεί η ένδειξη “TV PROGRAM 1”. 
3. Επίσης µπορείτε να αλλάξετε την θέση ενός καναλιού στην µνήµη της συσκευής. Για 
παράδειγµα τον αγαπηµένο σας κανάλι είναι καταχωρηµένο στην θέση TV PROGRAM 3 και 
θέλετε να του αλλάξετε θέση καταχωρώντας το στην θέση PROGRAM 1. Επιλέξτε το κανάλι 
που θέλετε και ενεργοποιήστε την δυνατότητα ARRANGE που σας επιτρέπει να 
αντιστοιχήσετε αυτό το τηλεοπτικό κανάλι σε µια άλλη θέση προγράµµατος. 
 
Σηµείωση: Όλες οι ρυθµίσεις του ποµπού του σετ δεν είναι διαθέσιµες όταν ο διακόπτης 
τροφοδοσίας τους είναι σβηστός. Σας συνιστούµε να απενεργοποιείτε την µονάδα από το 
τηλεχειριστήριο πιέζοντας το κουµπί OFF. 
 
7.5 Αλλαγή της ταυτότητας (ID) του τηλεχειριστηρίου 
Σηµείωση: Χρειάζεται να αλλάξετε την ταυτότητα του τηλεχειριστηρίου µόνο αν λειτουργεί και 
ένα άλλος ποµπός (όµοιος µε αυτόν που διαθέτει το δικό σας σετ) σε ακτίνα 300 µέτρων από 
το σηµείο που είναι εγκατεστηµένος ο δικός σας ποµπός. 
 
Η «ταυτότητα» που έχει καθορισθεί από το εργοστάσιο είναι η ID 1. Για να αλλάξετε την 
ταυτότητα του τηλεχειριστηρίου πρέπει ο ποµπός και ο δέκτης του σετ να βρίσκονται σε 
λειτουργία. Πιέστε το κουµπί ID SET του τηλεχειριστηρίου και χωρίς να το αφήσετε πιέστε και 
το κουµπί ID που επιθυµείτε (από 1 έως 8). Αφήστε ταυτόχρονα και τα δύο κουµπιά και το 
τηλεχειριστήριο σας θα έχει τον νέο αριθµό «ταυτότητας» που έχετε επιλέξει. 
 
8. Λειτουργικές δυνατότητες 
 
Ο ποµπός (AWV35X) του σετ είναι ικανός να µεταδίδει σήµα σε µια απόσταση (το µέγιστο) 
300µέτρων. Οποιοδήποτε εµπόδιο (π.χ τοίχος οροφή κλπ) µεταξύ ποµπού και δέκτη 
αποτελεί εµπόδιο στην µετάδοση του σήµατος και µειώνει την εµβέλεια του ποµπού. 
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Παράλληλη λειτουργία περισσοτέρων τους ενός 
σετ ποµπών & δεκτών 
Η επιλογή διαφορετικού καναλιού εκποµπής λήψης 
για κάθε σετ ποµπού δέκτη επιτρέπει την λειτουργία 
µέχρι 4 σετ ποµπών δεκτών στον ίδιο χώρο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράλληλη λειτουργία περισσοτέρων, του 
ενός, δεκτών. Ένα ποµπός AWV 35X µπορεί να 
εκπέµπει σήµα που θα λαµβάνουν περισσότεροι, 
τους ενός, δέκτες (AWV 32X) που θα βρίσκονται 
µέσα στην εµβέλεια του, αρκεί οι δέκτες να είναι 
«συντονισµένοι» στο κανάλι εκποµπής του 
ποµπού. 
 
 
 
 
 
 
 
9. Οδηγός επίλυσης προβληµάτων 
 
 
Πρόβληµα Πιθανή λύση 
Κακή ποιότητα 
λήψης του σήµατος 

1. Οι ανακλάσεις του εκπεµποµένου σήµατος πολλές φορές 
επηρεάζουν την ποιότητα της µετάδοσης του σήµατος. 
Μετακινήστε τον ποµπό ή το δέκτη κατά λίγα εκατοστά και το 
πρόβληµα µπορεί να µειωθεί σηµαντικά. 

2. Αλλάξτε τον κανάλι εκποµπής λήψης (1 έως 4) τόσο στον 
ποµπό όσο και στον δέκτη. 

∆εν υπάρχει 
εκποµπή 

1. Έχετε επιλέξει το ίδιο κανάλι (1 έως 4) τόσο στον ποµπό όσο 
και στον δέκτη. 

2. Μήπως η απόσταση µεταξύ ποµπού και δέκτη είναι πολύ 
µεγάλες. Η ύπαρξη πολλών εµποδίων µειώνουν την εµβέλεια 
του συστήµατος. 

3. Έχετε χρησιµοποιήσει τα σωστά καλώδια και έχετε κάνει 
σωστά τις συνδέσεις µεταξύ ποµπού και κεντρικής 
εγκατάστασης κεραίας και δέκτη και τηλεόρασης. 

Εµβέλεια καναλιού 
τηλεχειρισµού 

1. Αν στον ίδιο χώρο λειτουργούν και άλλες ασύρµατες συσκευές 
που εκπέµπουν στην ίδια περιοχή µειώνεται σηµαντικά η 
εµβέλεια µετάδοση των σηµάτων από το τηλεχειριστήριο. 

2. Έχετε συνδέσει το καλώδιο µε τις υπέρυθρες διόδους 
αναµετάδοσης του σήµατος τηλεχειρισµού στην αντίστοιχη 
έξοδο του ποµπού;  Έχετε κολλήσει τις διόδους στα 
αισθητήρια των συσκευών που θέλετε να ελέγχονται από το 
τηλεχειριστήριο. 

 
Το τηλεχειριστήριο 
δεν ελέγχει τον 
ποµπό 

1. ∆εν έχετε επιλέξει την σωστή ρύθµιση ταυτότητας (ID). 
2. Αντικαταστήστε τις µπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. 

 


