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Viktiga säkerhetsföreskrifter: 
 
Denna utrustning genererar och använder radiofrekvensenergi och om den inte 
installeras och används korrekt, i enlighet med tillverkarens instruktioner, kan den 
orsaka störningar i radio och TV-mottagning. Den har testats och funnits uppfylla 
bestämmelserna enligt 1999/5/EC R&TTE direktiv, som är framtagna för att ge rimligt 
skydd mot sådana störningar i en villainstallation.  Emellertid är det ingen garanti att 
sådan störning inte uppstår i en viss installation. Om utrustningen ändå orsakar 
störningar i radio- eller TV-mottagning, vilket kan säkerställas genom att sätta på och 
stänga av utrustningen, uppmanas användaren att försöka motverka störningarna 
genom en eller flera av följande åtgärder: 
 
1. Rikta om TV / radioantennen. 
2. Flytta mottagaren bort från TV / radiomottagaren. 
3. Koppla mottagaren till ett annat vägguttag så att den är på en annan strömkrets. 
4. Om det behövs bör användaren kontakta försäljaren eller en erfaren radio / TV-
tekniker för ytterligare råd. 
 
Användaren varnas för att förändringar eller modifieringar ej godkända av tillverkaren 
kan ogiltigförklara användarens befogenhet att använda utrustningen. Linjära 
radiokontroller ger en pålitlig kommunikationslänk och fyller ett viktigt behov av 
portabla trådlösa signaler. Det finns dock några begränsningar som måste iakttas.  
Utrustningen överensstämmer med bestämmelserna enligt 1999/5/EC R&TTE direktiv. 
Dessa begränsar sändarens kraft och därför dess räckvidd. En mottagare kan inte ta 
emot fler än en signal i taget och kan därför blockeras av radiosignaler som 
förekommer i närheten av dess arbetsfrekvens. Ändringar eller modifieringar i 
utrustningen kan göra att den inte längre uppfyller R&TTE bestämmelser. 
 
Introduktion: 
 
Detta 2.4GHz system är ett trådlöst audio/video överföringssystem som använder 
avancerad trådlös kommunikationsteknologi för att leverera skarp ljud och bild upp till 
80 meter i öppna förhållanden och 30 meter genom väggar och tak (beroende på 
yttre omständigheter).  
PLL-kretsen kontrollerar signalens styrka och kvalitet och låser den. Systemet har 
även inbyggd UHF fjärrkontrollsförlängning som gör det möjligt att kontrollera audio- 
eller video-källan från ett annat rum med originalfjärrkontrollen. 
Genom att använda detta system kan du på ett bekvämt sätt njuta av din 
audio/videoutrustning. 

 
Paketet innehåller: 
 
1x Sändare  2x 7.5V DC-adapter  
1x Mottagare  2x AV-kabel 
1x IR-kabel
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Beskrivning av sändare:

Beskrivning av mottagare:

Antenn

IR-kabel in

AV-ingång

7.5V DC in

Kanalväljare

StrömbrytareStröm LED
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7.5V DC in

Antenn

Kanalväljare

IR antenn

AV-utgång

StrömbrytareStröm LED

IR sensor

IR-T AV IN
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Handhavande: 
 
 

1. Anslut sändaren med AV-kabeln till utgången på videon, DVD-spelaren eller 
satellitmottagaren. 

2. Anslut mottagaren med AV-kabeln till ingången på TV:n, LCD- eller 
Plasmaskärmen.  

3. Anslut 7.5 DC-adaptrarnas kontakter till sändaren och mottagaren och 
därefter till ett 230 Volts vägguttag. Notera: använd endast de medföljande 
adaptrarna.  

4. Välj på sändaren och mottagaren önskad kanal med hjälp av kanalväljaren.  
Testa en annan kanal om störningar uppstår i ljud och bild. För optimal 
prestanda kan det vara nödvändigt att rikta sändaren och mottagaren emot 
varandra I en imaginär rak linje. Ett par centimeter kan vara tillräckligt för att 
förbättra bildens och ljudets kvalitet. Om mottagningen är perfekt behövs 
inga justeringar. 

5. Sätt på den anslutna utrustningen och njut av trådlös mottagning. 
 
 
 
Att använda fjärrkontroll: 
 
2.4GHz systemet gör det inte bara möjligt att sända ljud och bild från ett rum till ett 
annat, det ger dig också möjlighet att styra källan med din original fjärrkontroll. 
Mottagaren omvandlar den infraröda signalen (IR) som sänds från fjärrkontrollen till 
en radiofrekvens (RF) i UHF-bandet och skickar den tillbaka till sändaren där RF-
signalen omvandlas tillbaka till IR-signalen och strålas till audio / video-källan. 
  
Använd IR-kabeln och anslut 2.5 mm kontakten till ingången på sändarens baksida 
(IR-R). Placera IR-sensorn framför displayen hos utrustningen som ska kontrolleras. 
Det är viktigt att placera IR-sensorn så nära IR-mottagaren som möjligt, som normalt 
sitter bakom utrustningens display.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IR sensor i displayens front 

VCR, DVD, SAT eller annat 
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Specifikationer:

Sändare:
Driftfrekvensband 2.400GHz~2.4835GHz
Maximal utnivå 10dBm (CE)
Modulering FM (video och audio)
Kanaler (4) PLL frekvenssyntetisator
Video in nivå 1V p-p @ 75 ohm
Audio in nivå 1V p-p @ 600 ohm (STEREO)
Ingång 3.5mm kontakt
Antenn Rundstrålande
IR–kontroll IR utgång 940nm med ON/OFF
Effekt 7.5VDC,300mA
Mått 90mm 74mm 20mm

Mottagare:
Driftfrekvensband 2.400GHz~2.4835GHz
Känslighet -80dBm minimum
Kanaler (4) PLL frekvenssyntetisator
Video ut nivå 1V p-p @ 75 ohm
Audio ut nivå 1V p-p@ 600 ohm (STEREO)
Utgång 3.5mm kontakt
Antenn Rundstrålande
Överföringsfrekvens 433.92 MHz
IR kontroll modulering ASK
Infraröd frekvensingång 32 KHz~38 KHz
Effekt 7.5 VDC, 300mA
Mått 90mm 74mm 20mm

System:
Räckvidd upp till 100 meter (fri sikt)
Fjärrkontrolls räckvidd upp till 50 meter (fri sikt)
Arbetstemperatur 10°C ~ 50°C (14 F ~ 122 F)

*Verklig räckvidd beror på yttre omständigheter.

Säkerhetsföreskrifter:
För att minska risken för elektriska stötar, bör denna produkt ENDAST öppnas av en
auktoriserad tekniker om service skulle behövas. Koppla bort produkten från
vägguttaget om problem skulle uppstå.
Garanti:
Ingen garanti eller skadestånd kan åberopas om produkten har ändrats eller
modifierats eller om produkten använts felaktigt.
Allmänt:
Design och specifikationer kan ändras utan förbehåll.
Copyright ©
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DECLARATION OF CONFIRMITY 
 
We, 
 
Nedis B.V. 
De Tweeling 28 
5215MC ’s-Hertogenbosch 
The Netherlands 
Tel.: 0031 73 599 1055 
Fax.: 0031 73 599 9699 
Email: info@nedis.com 
Internet: www.nedis.com 
 
Declare under our responsibility that the product; 
 
Brandname:
Model: 
Description: 2.4GHz wireless transmission system 
Is in confirmity with the following standards; 
 
Radio: EN 300-220-3 (2000-09); EN 300 440 (1999-04) 
EMC: EN 301 489 (2002-08) 
LVD: EN 60065: 1998 
 
Following the provisions of the 1999/5/EC R&TTE Directive. 
Conform this regulation it’s allowed to use this product in 
all European Community & EFTA countries. 
 
Nedis BV is not responsible for the use of this product outside 
the European Community & EFTA countries.  
 
 
‘s-Hertogenbosch, 15-08-2006 
 
 
 
 
 
 
Mrs. J. Gilad 
Purchase Director 
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