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BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 

 
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 
 
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
 

• Aby jste předešli požáru nevystavujte výrobek dešti nebo vlhkému prostředí. 
Nepoužívejte jej v blízkosti kuchyňského umyvadla, ve vlhkých sklepech, 
blízko bazénu nebo v dalších podobných místech 

• Aby jste se vyhnuli elektrickému šoku, tento výrobek vůbec neotvírejte 
• Aby výrobek fungoval při napájení z místní sítě musí mít stejné napětí 
• Nepřetěžujte napětí protože to může způsobit požár nebo elektrický šok 
• Svěřujte pouze do kvalifikovaného servisu 
 

Upozornění: změny nebo úpravy provedené jinou než kvalifikovanou osobou můžou 
ovlivnit funkci výrobku. 

 
 
Upozornění: 
 
Tento výrobek může vyzařovat rádiovou frekvenci a pokud není instalován a 
používán podle instrukcí, může způsobit poruchy rádio komunikací. Nejsou však 
žádné záruky, že se tato porucha nevyskytne v určité lokalitě. Pokud výrobek 
způsobuje nějaké poruchy radiovému nebo televiznímu příjmu které se dají zrušit 
vypnutím výrobku, je nutné provést následující kroky. 
 

• Přestěhovat, otočit přijímací anténu na jiné místo 
• Zvětšit rozestupy mezi vysílačem a přijímačem 
• Připojit zařízení do zdířky jiného obvodu než je zapojen přijímač 
• Konzultace s dealerem nebo kvalifikovaným technikem 
 
 

KONTROLA PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ 
 
Ověřte, zda balení s bezdrátovým přenašečem obsahuje všechny 
komponenty, které vidíte na obrázku. Pokud některé scházejí kontaktujte co 
nejdříve svého dealera. 
 
1)Vysílač 
2)Přijímač 
3)IR čidlo pro přenos signálů dálkového ovládání  
4)Upevňovací pásky 
5)Uživatelská příručka 
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UPOZORNĚNÍ PŘI POUŽITÍ  

 
• Zdířka zdroje musí mít stejné napětí jako místní zásuvka 
• Je nutné se ujistit, zda vysílač i přijímač je připojený do zdroje elektrického 

napětí (rozsvítí se LED dioda) 
 
• V některých případech pokud jsou 2 nebo více přenašečů používány ve 

stejném čase do okruhu 100m, přístroj může vykazovat horší pracovní 
schopnosti 

• Není vhodné používat jiné zařízení na stejné operační frekvenci 
• Pro nastavení přední strany dálkového ovládače na čidlo DO přenašeče musí 

být dodrženo specifikované rozmezí 
• LED dioda přijímače (VT 4R) a čidlo vysílače DO přenašeče (VT 4T) blikají po 

dobu příjmu signálu 
 

Upozornění: Pokud LED dioda bliká když není přijímán signál, znamená to že 
dochází k míchání signálu. To může mít za následek horší ovládání zařízení. 
 
 

KONTROLNÍ PANEL A VLASTNOSTI PŘENAŠEČE 
 

Následující přehled znázorňuje popisy všech komponentů na přijímači a 
vysílači 

 
PŘEDNÍ POHLED NA PŘIJÍMAČ A VYSÍLAČ 
 

• UHF anténa - vysílá a přijímá signál dálkového ovládání 
• Indikátor stavu 
• Okno dálkového ovladače přes které prochází infračervené paprsky do 

dálkově ovládaného zařízení 
 
ZADNÍ POHLED NA PŘIJÍMAČ A VYSÍLAČ 
 

• DC výstup, pro připojení adaptéru (12V - DC) 
• IR led - výstupní port 
• AC vstup (230V - 50MHz) 

 
JAK POUŽÍVAT PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 

 
Tento bezdrátový přenašeč umožňuje kontrolovat zdroj použitím dálkového ovládání. 
Přeměňuje infračervený IR signál vyzařovaný dálkovým ovládáním na signál radiové 
frekvence RF v UHF pásmu vysílače (VT 4T), posílá jej zpátky do přijímače (VT 4R), 
kde je RF signál přeměněn zpět na IR signál a vyslán do AUDIO/VIDEO zařízení. 
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Jsou dvě možnosti jak kontrolovat A/V zařízení dálkovým ovládáním  
 

1. Je možné orientovat přijímací jednotku (VT 4T) naproti A/V zařízení, což 
umožní přímé vysílání signálu do předního panelu A/V zařízení 

 
2. Je možné jednoduše připojit doplňkový IR přenašeč do přijímače a umístit 

blízko A/V zařízení 
 
 
Může se stát, že je nemožné z nějakých důvodů orientovat přijímací jednotku naproti 
A/V zařízení, které by mělo být ovládané. V takovém případě bude více vyhovující 
použití IR přenašeče. 
 

JAK POUŽÍT PŘÍDAVNOU IR PRODLUŽKU 
 
IR přenašeč je k přijímači strčen do speciální zdířky. Tento přídavný přenašeč 
vyzařuje IR signál do vašeho AV zařízení. K použití přídavného přenašeče je nutný 
následující postup. 
 

1. Připojení IR přenašeče do vysílače na zadním panelu 
 

2. Nastavení konce IR přenašeče tak, aby směřoval ve směru senzoru AV 
zařízení které bude připojené. Použití upevňovací pásky k zajištění IR 
přenašeče 

 
3. Nastavení přijímače tak, aby signál z dálkového ovladače dopadal na IR čidlo, 

na přední spodní stranu jednotky. Dálkové ovládání je vhodné nasměrovat na 
přední stranu přijímače. 
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MOŽNÉ KOMPLIKACE, PEČOVÁNÍ A ÚDRŽBA 
 

Prosím čtěte pozorně tuto příručku a dodržujte popsané kroky. Pokud potíže stále 
přetrvají, postupujte podle níže uvedených kroků. Zde jsou zaznamenány běžné 
poruchy a jejich řešení. 
 
Problém Řešení 
Přenašeč dálkového ovládání nefunguje • Zkontrolujte cestu mezi 

přijímačem a AV zařízením, popř. 
odstraňte všechny překážky 

• Zkontrolujte zda není okno na 
vrchní straně přijímače blokováno 

• Přesvědčte se, zda přídavný IR 
přenašeč je správně nastaven 
(přečtěte kapitolu, jak připojit 
přídavný IR přenašeč) 

• Upravte antény IR dálkového 
ovládání 

 
  
Upozornění: čistěte venkovní plastový obal pomocí jemné navlhčené utěrky 
s mýdlem. Nepoužívejte drsný čistící prášek. 
 
 
TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
 
Vysílač: VT 4T 
 
RF výstupní síla                    2dBm -+ 3dB 
Operační frekvence              433, 92MHz nebo 418MHz 
Spotřeba (napájení??)          230V/120VAC, 12VDC (40mA) 
 
Rozměry                               14 x 12 x 8cm 
Váha                                     300g 
 
 
Přijímač: VT 4R  
 
Přijímací hladina                   -85dBm 
Přijímací frekvence               433,92MHz nebo 418MHz                         
Spotřeba   (napájení??)        230V/120VAC, 12VDC (40mA) 
 
Rozměry                               14 x 12 x 8cm 
Váha                                     300g 
 
Systém: VT 4T a VT 4R 
 
Operační teploty                     0°C – 50°C 
Dosah dálkového ovládání     od 30 do 100m 
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