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I. Rozsah dodávky

1. Repeater
2. USB síťový zdroj

II. Zesilovač dosahu v detailu

III. Připojení

1.  Zasuňte USB koncovku PowerView 
 Repeateru do USB Portu síťového 
 zdroje.

2. Zasuňte Repeater-Kit do zásuvky, 
 přičemž Repeater je natočený nahoru.

3. Jakmile se Repeater připojí k napájení, 
 rozsvítí se LED trvale zeleně. Zesilovač 
 dosahu je připraven k programování.
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IV. Programování
•	 Přiřazení	sítě	pomocí	dálkového	
 ovladače

1. Dbejte na to, aby LED na zesilovači 
 dosahu svítila zeleně. Zesilovač je 
 připraven k programování.

2. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko 
 STOP ca. na 6 sekund.
 Osvětlení tlačítek začne pulzovat. 
 Dálkový ovladač je v programovacím 
 režimu.

3. Podržte dálkový ovladač v blízkosti 
 zesilovače příjmu a stiskněte krátce 
 tlačítko „STOP“.
 Zelená LED Repeateru zhasne.
 Zesilovač byl úspěšně spojen se sítí.

4. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko
 STOP na dálkovém ovladači 
 na ca. 6 sekund. 
 Osvětlení tlačítek přestane pulzovat 
 a dálkový ovladač přejde do 
 normálního režimu.

Pozor! Pokud během 20 Sekund nedojde 
ke stisknutí žádného tlačítka, opustí 
dálkový ovladač automaticky 
programovací režim.

•	 Přiřazení	sítě	pomocí	Hub

1. Dbejte na to, aby LED na zesilovači 
 dosahu svítila zeleně. Zesilovač je 
 připraven k programování

2.  Stiskněte a držte stisknuté tlačítko 
	 „P“	na	zadní	straně	PowerView	Hub,	
 dokud LED na Repeateru nezhasne.

 Repeater byl úspěšně přiřazen k síti.
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•	 Funkční	test

K funkční kontrole resp. kontrole dosahu 
mezi		Hub	a	Repeaterem	lze	z	Hub	vyslat	
testovací signál.

Stiskněte tlačítko „P“ na zadní straně
PowerView	Hub.	LED	na	každém	
Repeateru by měla zeleně blikat. 
Není-li tomu tak, nalézá se 
Repeater mimo dosah – umístěte zesilovač 
blíže	k	Hub.

V. Reset do továrního nastavení

Pozor! Reset vymaže všechny dálkové 
vysílače a síťová přiřazení!

Pro reset Repeateru do továrního 
nastavení držte stisknuté programovací 
tlačítko Repeateru po dobu 6 sekund.

LED začne svítit trvale zeleně.

Zesilovač byl úspěšně resetován do 
továrního nastavení.
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