
Bezprzewodowy przed³u¿acz pilotów  

¨  zwiêksza zasiêg dzia³ania pilotów do obrêbu ca³ego mieszkania 

¨  dzia³a przez œciany i stropy 

¨  wspó³pracuje prawie ze wszystkimi pilotami

¨  prosta instalacja - w³¹czasz i dzia³a

Zastosowanie

Bezprzewodowy przed³u¿acz pilotów umo¿liwia obs³ugê domowego sprzêtu 

audio-video typu: tuner satelitarny, magnetowid, obrotnica antenowa, wie¿a Hi-Fi itp... z 

dowolnego pomieszczenia w domu przy u¿yciu oryginalnych pilotów od tych urz¹dzeñ. 

Zalecany do domowych sieci telewizyjnych gdzie sygna³ z odbiornika TV SAT lub 

magnetowidu doprowadzony jest do dwóch lub wiêcej telewizorów.

 Zasada dzia³ania

Sygna³ pochodz¹cy z pilota jest zamieniany w odbiorniku pilota na falê radiow¹ i 

t¹ drog¹ przesy³any do nadajnika pilota, który zamienia j¹ ponownie w sygna³ nadawania 

w podczerwieni identyczny jak ten pochodz¹cy z pilota.

Instalacja

Instalacja polega na umieszczeniu w pobli¿u sprzêtu który chcemy zdalnie 

obs³ugiwaæ nadajnika pilota, oraz pod³¹czenia go poprzez zasilacz 12 V do sieci. 

Powinna zaœwieciæ siê czerwona dioda LED w zasilaczu oraz zielona dioda LED w 

nadajniku umieszczona przy gniazdku zasilacza. Ustawienie nadajnika pilota powinno 

byæ takie aby diody nadawcze podczerwieni umieszczone w jego frontowej czêœci 

oœwietla³y bez przeszkód obs³ugiwany sprzêt, max. odleg³oœæ nie powinna przekraczaæ 8 

m. Mo¿liwe jest równie¿ umieszczenie nadajnika pilota na obs³ugiwanym sprzêcie i 

“wycelowaniu” go w przeciwleg³¹ œcianê - sprzêt bêdzie wówczas oœwietlony przez 

promienie odbite od tej œciany, ustawienie nale¿y dobraæ doœwiadczalnie.

W pomieszczeniu z którego zamierzamy sterowaæ sprzêtem nale¿y umieœciæ 

odbiornik pilota oraz pod³¹czyæ go poprzez zasilacz 12 V do sieci. Powinny zaœwieciæ siê 

diody LED sygnalizuj¹ce zasilanie identycznie jak w przypadku nadajnika pilota. 

Odbiornik pilota nale¿y tak umieœciæ aby do jego frontowej czêœci mog³y bez przeszkód 

docieraæ sygna³y z pilota. Prawid³owy odbiór sygna³ów z pilota potwierdza migotanie 

czerwonej diody LED umieszczonej we frontowej czêœci odbiornika pilota. 

Zasiêg dzia³ania urz¹dzenia  w zupe³noœci wystarcza dla typowego domku 

jednorodzinnego. W przypadku stosowania urz¹dzenia na wiêksz¹ odleg³oœæ nale¿y 

pamiêtaæ ¿e w pomieszczeniach zamkniêtych nawet nieznaczne przestawienie nadajnika 

b¹dŸ odbiornika mo¿e mieæ wp³yw na rozchodzenie siê fali radiowej i zasiêg dzia³ania 

urz¹dzenia.



KARTA GWARANCYJNA

Nr seryjny / data produkcji: ............................................

Data sprzeda¿y: ............................................

Podpis i pieczêæ sprzedawcy: ............................................

WARUNKI GWARANCJI:

1.  Producent zobowi¹zuje do bezp³atnego usuwania wad i uszkodzeñ ujawnionych w okresie gwarancji tj. 12 

miesiêcy od daty zakupu urz¹dzenia jednak nie d³u¿ej ni¿ 24 miesi¹ce od daty produkcji.

2.  Okres oczekiwania na naprawê nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 14 dni roboczych od daty dostarczenia urz¹dzenia do 

naprawy.

3.  Warunkiem przyjêcia sprzêtu do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez klienta:

-  czytelnie i poprawnie wype³nionej karty gwarancyjnej,

-  reklamowanego wyrobu,

-  szczegó³owego opisu przyczyny oddania do naprawy.

4.  Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeñ powsta³ych z przyczyn zewnêtrznych, takich jak: zjawiska atmosferyczne, zanieczyszczenia 

uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub chemiczne, niew³aœciwe zasilanie elektryczne oraz instalacjê i 

eksploatacjê niezgodn¹ z oryginaln¹ instrukcj¹ obs³ugi urz¹dzenia,

- wyrobu w którym dokonano przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub napraw przez osoby nieupowa¿nione 

oraz gdy  nalepka gwarancyjna jest uszkodzona,

5.  Niniejsza karta gwarancyjna stanowi jedyn¹ podstawê do realizacji uprawnieñ gwarancyjnych.

Akceptujê warunki gwarancji: ........................................

podpis klienta

BEZPRZEWODOWY PRZED£U¯ACZ PILOTÓW
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Na rysunku przedstawiono przyk³adowy 
schemat  instalacji z wykorzystaniem 
dodatkowego odbiornika pilota. Mo¿na 
umieœciæ wiêcej dodatkowych odbiorników 
pilota. Ma to zastosowanie w przypadku 
gdy jeden u¿ytkownik posiada kilka 
pomieszczeñ z telewizorami pod³¹czonymi 
do jednego Ÿród³a sygna³u. Oczywiœcie 
nale¿y pamiêtaæ, ¿e w przypadku kilku 
u¿ytkowników mo¿e  dojœæ do konfliktu o 
dostêp do innego kana³u. 
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