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Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a Hama gyártmányú »IR-79« típusú távvezérlő jelközvetítő készüléket
választotta! Ez a kis készülék alkalmas arra, hogy a multimédiás készülékek távvezérlőjének
jelével egyszerre akár három készüléket is vezéreljünk. Lehetővé teszi a különféle
audiovizuális készülékek – pl.: DVD-lejátszó, műholdvevő beltéri egység vagy videomagnó –
vezérlését akkor is, ha ezek szekrénybe helyezve működnek és másképp nem juthat be
hozzájuk a vezérlő jel. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig az alkalmazási és használati
útmutatót.

Fontos:
mielőtt először üzembe helyezné és használni kezdené a készüléket, tekintse át a csomag
tartalmát, hogy az alább következő felsorolás szerint meg van-e minden tartozéka.

A csomag tartalma

1 db „IR-79” típ. távvezérlő jelközvetítő
1 db 2 m-es jelkábel, 3 db infravörös adófejjel
1 db 12 V-os hálózati tápegység
Használati útmutató

Alkalmazási leírás

Ez a kis méretű, formatervezett, tetszetős készülék hasznos kiegészítővé válhat az Ön által
használt AV-készülékek és távvezérlőjük alkalmazásakor. A távvezérlő jelközvetítő két fő
részegységből áll. Az egyik az infravörös jel vételére szolgáló távvezérlő jelközvetítő egység,
a másik, a 3 db infravörös adófejjel felszerelt 2 m-es jelkábel, amelynek a végén lévő Jack-
dugaszt a távvezérlő jelközvetítő hátsó éloldalán lévő Jack-hüvelybe kell csatlakoztatni.

A jelközvetítő-rendszer jellemzői

• A távvezérlő jelét a csatlakoztatott AV-készülékekhez
továbbítja (pl.: szekrénybe helyezett készülékeknél);
• 3 készülékhez alkalmazható egyszerre;
• Kábelhossz: 2 m;
• Jelközvetítő: 3 infravörös adó;
• Tápáram-ellátás: 12 V-os tápegységről;
• A burkolat színe: ezüst;
• Méretei: 9,5 x 6,5 x 3,5 cm.

Telepítés és üzembe helyezés
(A telepítés műveletéhez tekintse át az idegen nyelvű útmutató 2. oldalán látható szemléltető ábrát!)

1. Helyezze el az „IR-79” típ. távvezérlő jelközvetítő egységet az AV-készülékek mellé
(vagy fölé) és csatlakoztassa a 3 db infravörös adófejjel felszerelt 2 m-es jelkábelt a
végén lévő Jack-dugasszal, a távvezérlő jelközvetítő hátsó éloldalán lévő Jack-
hüvelybe.
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2. Az infravörös adófejek mindegyikén öntapadó ragasztó csík van, amelyről ha lehúzza
a védőszalagot, könnyedén rögzítheti ezeket egyenként a távvezérelni kívánt DVD-
lejátszó, műholdvevő beltéri egység vagy videomagnó, stb. elejére, kb. 1,5 cm-nyire
az adott készülék infravörös vevője mellé.

3. Csatlakoztassa a 12 V-os hálózati tápegységet a távvezérlő jelközvetítő egységhez a
hátsó éloldalán lévő „Power In” tápfeszültség-bemenetre.

Alkalmazási és biztonsági tudnivalók

• A tápegység hálózati dugaszát a 220-240 V, 50/60 Hz hálózati konnektorba csatlakoztassa.
• Ha összekapcsolta a távvezérlő jelközvetítő részegységeit és csatlakoztatta a tápegységet a
konnektorba, már működőképes a rendszer. Irányítsa a távvezérlőt a jelközvetítő egységre,
nyomja meg az aktuális vezérlőgombot és a választott üzemmód működni kezd a vezérelt
készüléken.
• Fokozott gondossággal óvja a készüléket a szennyezéktől, a nedvességtől és túlzott
hőhatásoktól. Csak száraz környezetben működtesse.

• Ha a készülék esetleg működésképtelenné válik, ne próbálja meg házilag javítani.
Az esetleges hibákat csak szakemberrel javíttassa meg!

• A készülék tisztításához száraz törlőkendőt használjon.
• Az „IR-79” típ. távvezérlő jelközvetítő egység hálózati üzemű készüléknek minősül,
ezért gyermekek kezébe nem adható, üzemeltetési céllal.
• Óvja a készüléket a közvetlen napsugárzástól, portól és nem kívánt rezgésektől és
ne tegye fűtőtest közelébe.
• Ha a táplált készüléket nem üzemelteti, a hálózati csatlakozó dugaszt is húzza ki a
konnektorból.

Környezetvédelmi tudnivalók

• A leselejtezett elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási
szemétbe dobni.
• Az elhasznált és működésképtelen elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére
törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre
vagy visszavinni a vásárlás helyére.
• A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmű jelzést ad erre vonatkozóan
a felhasználónak.
• A régi készülékek begyűjtése, visszaváltása vagy bármilyen formában történő újra
hasznosítása közös hozzájárulás környezetünk védelméhez.
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MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY
CE-konform minősítés szerint

A termék gyártójának magyarországi képviselője, ill. forgalmazója:

HAMA KERESKEDELMI KFT.
1181.BUDAPEST, Zádor utca 18.

A Hama termékek magyarországi forgalmazójaként a Hama Kereskedelmi Kft. tanúsítja,
hogy a Hama védjegy alatt forgalomba hozott eszközök és készülékek minősége megfelel az
Európai Unióban érvényben lévő alábbi irányelvek szerint rögzített, ill. módosított
normáknak, s ennek alapján a Németországban végzett minőségvizsgálati eredmények
szerint kereskedelmi forgalmazását engedélyezték.

Tesztelési normák:

EU Készülékek üzemeltetésére vonatkozó irányelvek normái:
89/392/EWG, 91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG

EU Kisfeszültségű eszközök üzemeltetési irányelveinek normái:
73/23/EWG, 93/68/EWG

EU Elektromágneses sugárzást kibocsátó eszközök üzemeltetési normái:
89/336/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

IEC szabványok:

IEC 1029-1/1990, IEC 1029-2-1/1993
Ez a villamossági termék megfelel a vonatkozó előírásoknak, és megfelel az élet-, egészség-,

testi épség, üzem- és vagyonbiztonság szempontjainak., tekintettel a
MSZ 271, MSZ 11009, MSZ 11013

ide vonatkozó normáira.

A Hama távvezérlő jelközvetítőhöz mellékelt használati útmutató megfelel az

EU-ban előírt vevőszolgálati követelményeknek.


