Εγχειρίδιο Χρήσης για το τηλεχειριστήριο οθνης αφής RC9800i
© Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Royal Philips Electronics,
Interleuvenlaan 72 - 74, 3000 Leuven (Βέλγιο).

Παρατήρηση:

Εγχειρίδιο Χρήσης
1

Με την επιφύλαξη παντς δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή λου ή
µέρους του παρντος, χωρίς την προηγούµενη έγκριση του κατχου των
πνευµατικών δικαιωµάτων.
Η Royal Philips Electronics δεν φέρει ευθύνη για παραλείψεις ή τεχνικά σφάλµατα
ή σφάλµατα σύνταξης που τυχν υπάρχουν στο παρν εγχειρίδιο ή για βλάβες που
θα προκληθούν ως άµεση ή έµµεση συνέπεια της χρήσης του τηλεχειριστηρίου
οθνης αφής RC9800i.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρν εγχειρίδιο ενδέχεται να
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. &λα τα ονµατα προϊντων και οι εµπορικές
ονοµασίες αποτελούν εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα των αντίστοιχων
εταιρειών ή οργανισµών.

Σηµαντικές πληροφορίες
■ ∆ιαβάστε προσεκτικά αυτ το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε το RC9800i.

Φυλάξτε το ως οδηγ αναφοράς.
■ Η εγκατάσταση και σύνδεση του τηλεχειριστηρίου οθνης αφής RC9800i

πρέπει να γίνει µε τη σειρά που περιγράφεται σε αυτ το εγχειρίδιο. Με τον
τρπο αυτ θα εξασφαλίσετε το καλύτερο δυνατ αποτέλεσµα. Για να
µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε το RC9800i για τον τηλεχειρισµ άλλων
συσκευών, πρέπει προηγουµένως να το έχετε ρυθµίσει.
■ Κατά τη ρύθµιση και την εγκατάσταση, συνιστάται να έχετε στη διάθεσή σας τα
αυθεντικά τηλεχειριστήρια των συσκευών ήχου/εικνας και των άλλων
συσκευών του ασύρµατου δικτύου που θέλετε να χειρίζεστε µε το RC9800i.
■ Απαιτείται να έχετε ευρυζωνική σύνδεση στο Internet (τουλάχιστον 256 kbps)
για να αξιοποιήσετε πλήρως τις λειτουργίες Internet του RC9800i.

Προφυλάξεις ασφαλείας
■ Πριν θέσετε το σύστηµα σε λειτουργία, βεβαιωθείτε τι η τιµή της τάσης που

αναφέρεται στις προδιαγραφές του τροφοδοτικού είναι ίδια µε την τάση που
παρέχεται απ το δίκτυο στην περιοχή σας. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να
επικοινωνήσετε µε το κατάστηµα απ το οποίο αγοράσατε το σύστηµα.
■ Ο εξοπλισµς ραδιοσυχνοτήτων που προορίζεται για ασύρµατες εφαρµογές
δεν διαθέτει µηχανισµ προστασίας απ παρεµβολές άλλων συσκευών
ραδιοσυχνοτήτων.
■ Το προϊν πρέπει να προφυλάσσεται απ σταγνες υγρών.
■ Μην εκθέτετε το προϊν αυτ σε υπερβολική υγρασία, σε βροχή, σε άµµο ή σε
θερµτητα που προέρχεται είτε απ συσκευή θέρµανσης είτε απ την ηλιακή
ακτινοβολία.

■ Μην ανοίγετε το προϊν. Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών, επισκεφθείτε την

τοποθεσία web http://www.philips.com/support για συµβουλές. Αν το πρβληµα
που αντιµετωπίζετε δεν µπορεί να λυθεί µε βάση τις συµβουλές που θα βρείτε
στην τοποθεσία web, επικοινωνήστε µε το κατάστηµα της Philips απ που
αγοράσατε το προϊν.

Τοποθεσία web
Για να βρείτε την τελευταία έκδοση του Εγχειριδίου Χρήσης και πληροφορίες
σχετικά µε τις πιο πρσφατες ενηµερώσεις υλικολογισµικού, επισκεφθείτε την
τοποθεσία του τηλεχειριστηρίου οθνης αφής RC9800i στο web:
http://www.homecontrol.philips.com.
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Περιεχµενα της συσκευασίας
Στη συσκευασία του τηλεχειριστηρίου οθνης αφής RC9800i, θα βρείτε τα εξής:
■ Το RC9800i.

■ Μια βάση φρτισης και ένα φορτιστή.

■ Ένα καλώδιο USB.

■ Το Εγχειρίδιο Χρήσης που θα σας βοηθήσει να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε το

RC9800i και να το αξιοποιήσετε σο το δυνατ καλύτερα.
■ Τις Οδηγίες Γρήγορης Εκκίνησης µε τις απαραίτητες συµβουλές για την πρώτη

εκκίνηση της συσκευής.
■ Ένα CD που περιέχει τα εξής:
■ Το παρν εγχειρίδιο στα Αγγλικά, Φινλανδικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Σουηδικά,
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∆ανικά, Νορβηγικά, Γερµανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Πορτογαλικά
(για τις Η.Π.Α., µνο στα Αγγλικά, Ισπανικά και Γαλλικά).
■ Τις Οδηγίες Γρήγορης Εκκίνησης στα Αγγλικά, Φινλανδικά, Ολλανδικά,
Γαλλικά, Σουηδικά, ∆ανικά, Νορβηγικά, Γερµανικά, Ελληνικά, Ιταλικά,
Ισπανικά και Πορτογαλικά (για τις Η.Π.Α., µνο στα Αγγλικά, Ισπανικά και
Γαλλικά).
■ Το λογισµικ Philips Media Manager.
■ Πληροφορίες εγγύησης.
■ Μια κάρτα εγγραφής και καταχώρησης για απκτηση εγγύησης (µνο για τις
Η.Π.Α. και τον Καναδά).
■ Την Άδεια χρήσης τελικού χρήστη: Η χρήση του τηλεχειριστηρίου οθνης αφής
RC9800i υπκειται στους ρους της συµφωνίας σας για ανάληψη δέσµευσης
και συµµετοχής ως συµβαλλοµένου στην Άδεια χρήσης λογισµικού για
τελικούς χρήστες (Software End User License Agreement) που
συµπεριλαµβάνεται στη συσκευασία του RC9800i και τους ποιους ρους
εµφανίζονται στην οθνη σας ηλεκτρονικά κατά τη ρύθµιση του RC9800i.

Περιεχµενα
Εξοικείωση µε το RC9800i
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
Πρώτη ενεργοποίηση
Καθηµερινή χρήση
Η οθνη αφής
Τα πλήκτρα
Η ένδειξη δραστηριτητας δικτύου
Φρτιση του RC9800i
Χρήση της βάσης φρτισης ως προσαρµογέα
πολυµέσων για ψηφιακή µουσική
Η υποδοχή USB
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Εξοικείωση µε το RC9800i
Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας τηλεχειριστηρίου οθνης αφής
RC9800i! Η συγκεκριµένη συσκευή είναι must αν θέλετε να απολαµβάνετε
πραγµατική εµπειρία οικιακής ψυχαγωγίας τελευταίας τεχνολογίας. Θα
διαπιστώσετε τι η χρήση του RC9800i είναι πολύ εύκολη.
Πριν περάσετε στις λεπτοµέρειες, πρέπει να εξοικειωθείτε µε το RC9800i.
Σε αυτ το κεφάλαιο θα γνωρίσετε τα διάφορα στοιχεία του RC9800i. Θα µάθετε
τα εξής:
■ πώς να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε το RC9800i,
■ πώς να χειρίζεστε την οθνη αφής,
■ πώς να χρησιµοποιείτε τα πλήκτρα,
■ πώς να φορτίζετε τη συσκευή χρησιµοποιώντας τη βάση φρτισης,
■ το σκοπ και τον τρπο χρήσης της υποδοχής USB.

Σηµείωση Για να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε το RC9800i για τον τηλεχειρισµ
άλλων συσκευών, πρέπει προηγουµένως να το έχετε ρυθµίσει. Η διαδικασία
ρύθµισης εξηγείται σε επµενη εντητα αυτού του εγχειριδίου.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
Πρώτη ενεργοποίηση
Την πρώτη φορά που θα
χρησιµοποιήσετε το RC9800i,
πρέπει να το ενεργοποιήσετε απ
το διακπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης, χρησιµοποιώντας
ένα µυτερ αντικείµενο, πως π.χ.
την άκρη ενς στυλ. Ο διακπτης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
βρίσκεται στο κάτω µέρος του
RC9800i.

∆ιακπτης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Σηµείωση Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το RC9800i, θα εµφανιστεί ο
οδηγς αρχικής ρύθµισης. Με τη βοήθεια αυτού του οδηγού θα µπορέσετε να
ρυθµίσετε πιο εύκολα το RC9800i. Για να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε το
RC9800i για τον τηλεχειρισµ άλλων συσκευών, πρέπει να ολοκληρώσετε την
αρχική ρύθµιση. Πριν συνεχίσετε, συνιστάται να φορτίσετε πλήρως το
RC9800i. Για περισστερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρπο φρτισης της
συσκευής, ανατρέξτε στη σελίδα 8.

Καθηµερινή χρήση
Κατά την καθηµερινή λειτουργία, το RC9800i µπαίνει αυτµατα σε λειτουργία
αναµονής ταν δεν το χρησιµοποιείτε. Αυτ σηµαίνει τι µπορείτε να το αφήνετε
ενεργοποιηµένο συνεχώς, αντί να το απενεργοποιείτε καθηµερινά απ το
διακπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Το να αφήνετε τη συσκευή
ενεργοποιηµένη (σε λειτουργία αναµονής) έχει το πλεονέκτηµα τι δεν χρειάζεται
να περιµένετε για την εκκίνησή της.
Για να επαναφέρετε το RC9800i ταν βρίσκεται σε λειτουργία αναµονής, πρέπει
απλώς να πατήσετε στην οθνη αφής.
Εγχειρίδιο Χρήσης
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Εξοικείωση µε το RC9800i

■ Η οθνη αφής
Το RC9800i διαθέτει µια οθνη αφής οριζντιου
προσανατολισµού. Ο χειρισµς της οθνης
αφής µπορεί να γίνει είτε µε τα δάχτυλα είτε
µε ένα µικρ αντικείµενο µε αµβλεία άκρη, το
οποίο θα χρησιµοποιείτε σαν γραφίδα.
Προσοχή! Μην χρησιµοποιήσετε ποτέ στυλ
διαρκείας ή άλλα αιχµηρά αντικείµενα.
Τέτοια αντικείµενα µπορεί να προκαλέσουν
ζηµιά στην οθνη αφής.

■ Τα πλήκτρα
Τα πλήκτρα βρίσκονται στα δεξιά της οθνης αφής του RC9800i.

Volume (Ένταση)
Channel (Κανάλι)
Mute (Σίγαση)
Page (Σελίδα)
Cursor (∆ροµέας)
Home (Κεντρική σελίδα)
Back (Επιστροφή)

Αφού ρυθµίσετε σωστά το RC9800i, µπορείτε να χρησιµοποιείτε τα πλήκτρα ως εξής:
■ Channel (Κανάλι): Πατώντας αυτ το πλήκτρο επιλέγετε το επµενο ή το

προηγούµενο τηλεοπτικ κανάλι.
■ Volume (Ένταση): Αυτ το πλήκτρο ελέγχει την ένταση.
■ Mute (Σίγαση): Με αυτ το πλήκτρο µπορείτε να κάνετε σίγαση του ήχου της

τηλεχειριζµενης συσκευής.
■ Page (Σελίδα): Με αυτ το πλήκτρο µπορείτε να κάνετε διαδοχική εναλλαγή

■

■
■
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διαφρων οθονών. Στην περίπτωση που υπάρχει µία µνο διαθέσιµη σελίδα, αυτ
το πλήκτρο είναι ανενεργ.
∆ροµέας: Πλήκτρα Πάνω-Κάτω-Αριστερά-δεξιά και OK. Η ενέργεια που εκτελείται
ταν πατήσετε ένα πλήκτρο του δροµέα, εξαρτάται απ τις επιλογές που
εµφανίζονται τη συγκεκριµένη στιγµή στην οθνη αφής. Γενικά, τα πλήκτρα του
δροµέα επιτρέπουν την πλοήγηση στις διάφορες οθνες.
Τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω λειτουργούν διαφορετικά, ανάλογα µε τον τρπο µε
τον οποίο τα πατάτε:
■ Ελαφρύ πάτηµα: Αν θέλετε να µετακινηθείτε διαδοχικά ανάµεσα στα
περιεχµενα µιας λίστας ανά στοιχείο, πατήστε ελαφρά το πάνω ή το κάτω
πλήκτρο.
■ Κανονικ πάτηµα: Για να µετακινηθείτε γρήγορα στα στοιχεία µιας λίστας,
πατήστε κανονικά το πάνω ή το κάτω πλήκτρο.
Το πλήκτρο OK στη µέση του δροµέα, χρησιµοποιείται για την επιβεβαίωση της
επιλογής που έχετε κάνει και την έναρξη της αντίστοιχης ενέργειας.
Back (Επιστροφή): Με αυτ το πλήκτρο µπορείτε να επιστρέψετε γρήγορα στις
προηγούµενες οθνες που είχατε επιλέξει. Για περισστερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην εντητα ‘Έξυπνη πλοήγηση’ στη σελίδα 27.
Home (Κεντρική): Με αυτ το πλήκτρο επιστρέφετε στην αρχική σελίδα.

Εξοικείωση µε το RC9800i

■ Η ένδειξη δραστηριτητας δικτύου
Στο επάνω µέρος του RC9800i υπάρχει µια επιφάνεια η οποία εκπέµπει µπλε φως
ταν η συσκευή βρίσκεται σε επικοινωνία µε ένα ασύρµατο δίκτυο.

■ Φρτιση του RC9800i
Το επίπεδο ενέργειας της µπαταρίας του RC9800i εµφανίζεται στην οθνη αφής.
Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή ανά πάσα στιγµή, µε τον εξής τρπο:
1 Συνδέστε το τροφοδοτικ στη βάση
φρτισης.
2 Τοποθετήστε το RC9800i στη βάση
φρτισης.
Η φρτιση του RC9800i αρχίζει και στην
οθνη αφής εµφανίζεται ένα κινούµενο
εικονίδιο µπαταρίας
.
2

Η πλήρης φρτιση του RC9800i διαρκεί περίπου
3 ώρες.
&ταν το RC9800i είναι σε λειτουργία αναµονής,
η µπαταρία διαρκεί περίπου 2 εβδοµάδες.
Ωστσο, συνιστάται να επαναφορτίζετε τη
συσκευή τακτικά.
Σηµείωση %ταν το RC9800i είναι σε λειτουργία
αναµονής και η ισχύς της µπαταρίας αρχίσει
να πέφτει σε χαµηλά επίπεδα, θα ακούγεται
περιοδικά ένας χαρακτηριστικς ήχος
(µπιπ).

1

Χρήση της βάσης φρτισης ως προσαρµογέα
πολυµέσων για ψηφιακή µουσική
Εκτς απ τη φρτιση του RC9800i, η βάση µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ως
προσαρµογέας πολυµέσων για ψηφιακή µουσική.
Σηµείωση Προσαρµογέας πολυµέσων είναι µια ασύρµατη ψηφιακή συσκευή που
επιτρέπει τη δηµιουργία ροής δεδοµένων ταινιών, φωτογραφιών ή αρχείων
µουσικής απ έναν υπολογιστή και την αναπαραγωγή τους σε µη δικτυωµένες
συσκευές ήχου/εικνας, πως π.χ. οι συµβατικές τηλεοράσεις και
ηχοσυστήµατα. Ένας προσαρµογέας πολυµέσων για ψηφιακή µουσική
υποστηρίζει λιγτερες λειτουργίες, καθώς επιτρέπει τη δηµιουργία ροής
δεδοµένων µνο για αρχεία µουσικής.
Συνδέοντας τη βάση φρτισης στον ενισχυτή του ηχοσυστήµατς σας (µε ένα
πρσθετο καλώδιο ήχου), αυτή λειτουργεί ως προσαρµογέας πολυµέσων
ψηφιακής µουσικής.
Σηµείωση Tο καλώδιο ήχου δεν περιλαµβάνεται.
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Εξοικείωση µε το RC9800i
Για να µετατρέψετε τη βάση φρτισης σε προσαρµογέα πολυµέσων ψηφιακής
µουσικής, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1 Συνδέστε το ένα άκρο του πρσθετου
καλωδίου ήχου (δεν περιλαµβάνεται)
στην αναλογική θύρα 3,5 mm Line Out
της βάσης φρτισης.
2 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου σε
µια είσοδο του ενισχυτή του
ηχοσυστήµατς σας και επιλέξτε τη
συγκεκριµένη είσοδο ως τρέχουσα πηγή
σήµατος.
3 Τοποθετήστε το RC9800i στη βάση
φρτισης.
Αν προηγουµένως ακούγατε µουσική
απ το ηχείο του RC9800i, τώρα θα γίνει
σίγαση του RC9800i. Είστε έτοιµοι να
ακούσετε µουσική απ το ηχοσύστηµά
σας.

3

1

■ Η υποδοχή USB
Στην αριστερή πλευρά του RC9800i υπάρχει µια υποδοχή mini USB.
Αυτή η υποδοχή USB χρησιµοποιείται για τη σύνδεση σε υπολογιστή και τη
µεταφρτωση του νέου υλικολογισµικού, ταν υπάρξει κάποια ενηµερωµένη
έκδοση. Για περισστερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εντητα ‘Αναβάθµιση του
υλικολογισµικού’, στη σελίδα 52.
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Βασικές γνώσεις
Στο κεφάλαιο αυτ θα βρείτε περισστερες πληροφορίες σχετικά µε τα εξής
θέµατα:
■ Χειρισµς παλαιτερων συσκευών ήχου/εικνας
■ Οικιακά δίκτυα
■ Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος δραστηριοτήτων.

■ Χειρισµς παλαιτερων συσκευών ήχου/εικνας
Οι συσκευές ήχου/εικνας τις οποίες αποκαλούµε "παλαιτερες" είναι µη
δικτυωµένες συσκευές ο χειρισµς των οποίων συνήθως γίνεται µέσω ενς
τηλεχειριστηρίου. Μια τέτοια συσκευή είναι, για παράδειγµα, η τηλερασή σας.
Πατώντας κάποιο απ τα κουµπιά του τηλεχειριστηρίου µιας τηλερασης (π.χ. το
κουµπί σίγασης), το τηλεχειριστήριο στέλνει στην τηλεραση ένα σήµα µέσω
υπέρυθρων ακτίνων (IR). Η τηλεραση λαµβάνει αυτ το σήµα και εκτελεί την
αντίστοιχη εντολή (στη συγκεκριµένη περίπτωση αποκπτει τον ήχο απ τα
ηχεία).
Στα περισστερα σπίτια σήµερα υπάρχουν πολλές παλαιτερες συσκευές
ήχου/εικνας. Επειδή οι περισστερες συσκευές, αν χι λες, έχουν το δικ τους
τηλεχειριστήριο, το αποτέλεσµα είναι να καταλαµβάνουν λο το χώρο στο
τραπεζάκι του σαλονιού.
Αν αντιµετωπίζετε και εσείς αυτήν την κατάσταση, το RC9800i είναι η τέλεια λύση.
Το RC9800i είναι ένα τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης µε το οποίο µπορείτε να
ελέγχετε πολλές διαφορετικές συσκευές, πως τηλεοράσεις, βίντεο, συσκευές
αναπαραγωγής DVD κ.ο.κ..

(σα
λ
νι)

Στο δωµάτιο που απεικονίζεται παραπάνω, µπορείτε να δείτε το RC9800i να
χρησιµοποιείται ως τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης: ελέγχει το ηχοσύστηµα,
την τηλεραση επίπεδης οθνης, το βίντεο και το DVD.
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Βασικές γνώσεις

■ Τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε τα οικιακά δίκτυα
Οικιακά δίκτυα και συνδεδεµένες συσκευές
Το RC9800i βρίσκεται ένα βήµα µπροστά απ τα συνηθισµένα τηλεχειριστήρια
γενικής χρήσης. Το RC9800i είναι επαναστατικ, καθώς µπορεί να χειριστεί τις
περισστερες απ τις συνδεδεµένες συσκευές που περιλαµβάνει το οικιακ σας
δίκτυο.
Συνδεδεµένες είναι οι συσκευές που λειτουργούν σύµφωνα µε το πρωτκολλο
UPnP (Universal Plug and Play) για τις συσκευές ήχου/εικνας. Το πρωτκολλο
UPnP δίνει σε συσκευές πως υπολογιστές ή έξυπνες δικτυωµένες συσκευές (π.χ.
προσαρµογείς πολυµέσων) τη δυναττητα να επικοινωνούν µεταξύ τους. Πιο
συγκεκριµένα, µε το πρωτκολλο UPnP οι συνδεδεµένες συσκευές µπορούν να
εντοπίζουν η µία την άλλη και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε τις
δυναττητες και το περιεχµεν τους. Στο παρν εγχειρίδιο, θεωρούµε τι οι
συνδεδεµένες συσκευές είναι συµβατές µε το πρωτκολλο UPnP.

(γρ
αφ
είο
)

(σα
λ
νι)

Στο σπίτι που απεικονίζεται παραπάνω µπορείτε να δείτε µια τυπική κατάσταση:
στο γραφείο υπάρχει ένας επιτραπέζιος υπολογιστής (µε τα απαραίτητα
περιφερειακά, πως οθνη, ποντίκι και πληκτρολγιο) και ένα ασύρµατο σηµείο
πρσβασης (Wireless Access Point, WAP).
Στον τοίχο του σαλονιού δεσπζει µια τηλεραση επίπεδης οθνης. Στην αριστερή
γωνία έχει τοποθετηθεί το ηχοσύστηµα και δεξιά ο προσαρµογέας πολυµέσων. Η
επικοινωνία του προσαρµογέα πολυµέσων µε την τηλεραση επίπεδης οθνης ή
µε το ηχοσύστηµα γίνεται µέσω ενσύρµατης σύνδεσης.
Σηµείωση Προσαρµογέας πολυµέσων είναι µια ασύρµατη ψηφιακή συσκευή που
επιτρέπει τη δηµιουργία ροής δεδοµένων ταινιών, φωτογραφιών ή αρχείων
µουσικής απ έναν υπολογιστή και την αναπαραγωγή τους σε µη δικτυωµένες
συσκευές ήχου/εικνας, πως π.χ. οι συµβατικές τηλεοράσεις και ηχοσυστήµατα.
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&πως βλέπετε, το RC9800i βρίσκεται στον καναπέ του σαλονιού και ελέγχει χι
µνο τις παλαιτερες συσκευές ήχου/εικνας, πως την τηλεραση και το
ηχοσύστηµα, αλλά και τις συνδεδεµένες συσκευές πως τον υπολογιστή και τον
προσαρµογέα πολυµέσων.

Βασικές γνώσεις

Ασύρµατες συνδέσεις
Η σύνδεση των συσκευών µπορεί να γίνει ενσύρµατα, ωστσο σήµερα αποτελούν
λο και περισστερο µέρος ενς ασύρµατου δικτύου. Για την ασύρµατη δικτύωση
χρησιµοποιούνται διάφορες τεχνολογίες. Οι περισστερες αποτελούν παραλλαγές
του προτύπου WiFi 802.11, πως για παράδειγµα ‘802.11a’, ‘802.11b’ και ‘802.11g’. Το
RC9800i µπορεί να λειτουργήσει και στους δύο τύπους δικτύων, 802.11b και 802.11g.
Το RC9800i χρησιµοποιεί την ασύρµατη τεχνολογία:
■ για σύνδεση µε τις δικτυωµένες συσκευές ψυχαγωγίας, πως τηλεοράσεις ή
ηχοσυστήµατα Philips της οικογένειας Connected Planet,
■ για σύνδεση µε υπολογιστές (ο υπολογιστής πρέπει να διαθέτει κατάλληλο
λογισµικ, συµβατ µε το πρωτκολλο UPnP για τις συσκευές ήχου εικνας),
■ για σύνδεση µε συσκευές γεφύρωσης, πως προσαρµογείς πολυµέσων
συµβατούς µε το πρωτκολλο UPnP για τις συσκευές ήχου εικνας,
■ για πρσβαση στο Internet και λήψη δεδοµένων για τον Ηλεκτρονικ οδηγ
προγραµµάτων (EPG).
Το κέντρο του ασύρµατου οικιακού δικτύου είναι το Ασύρµατο σηµείο πρσβασης
(WAP). Η επικοινωνία µεταξύ των συσκευών που απαρτίζουν το ασύρµατο δίκτυο
γίνεται µέσω του WAP.
! Προσοχή! Οι περισστερες ασύρµατες συσκευές µπορούν να λειτουργήσουν

και σε κατάσταση οµτιµης λειτουργίας (peer-to-peer). Αυτ σηµαίνει τι
δηµιουργείται µια απευθείας σύνδεση ασύρµατης επικοινωνίας µεταξύ δύο
συσκευών, χωρίς να παρεµβάλλεται κάποιο ασύρµατο σηµείο πρσβασης. Αν
έχετε ρυθµίσει κάποιες συσκευές για επικοινωνία σε κατάσταση οµτιµης
λειτουργίας, συνιστάται να διαµορφώσετε το ασύρµατο οικιακ σας δίκτυο για
λειτουργία µέσω ενς ασύρµατου σηµείου πρσβασης (WAP) και να
απενεργοποιήσετε λες τις οµτιµες συνδέσεις.
Για παράδειγµα, ας δούµε τον τρπο µε τον οποίο µπορεί να γίνει αναπαραγωγή
ενς αρχείου MP3 που βρίσκεται στο σκληρ δίσκο του υπολογιστή και να
ακούσετε τη µουσική απ το ηχοσύστηµα στο σαλνι. Αφού επιλέξετε το αρχείο
στο RC9800i και πατήσετε το κουµπί αναπαραγωγής, ο προσαρµογέας πολυµέσων
και ο υπολογιστής επικοινωνούν µέσω του WAP, εκτελώντας την εντολή του
RC9800i. Τα ψηφιακά περιεχµενα του αρχείου µετατρέπονται σε ασύρµατη ροή
και µεταφέρονται απ τον υπολογιστή στον προσαρµογέα πολυµέσων. Στη
συνέχεια, ο προσαρµογέας πολυµέσων µετατρέπει τα ψηφιακά περιεχµενα σε
αναλογικ σήµα και το στέλνει στον ενισχυτή του ηχοσυστήµατος, ο οποίος µε τη
σειρά του τροφοδοτεί τα ηχεία.

■ Τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε τον
αυτοµατοποιηµένο έλεγχο δραστηριοτήτων
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Το RC9800i διαθέτει ένα πανίσχυρο χαρακτηριστικ που αποκαλείται
αυτοµατοποιηµένος έλεγχος δραστηριοτήτων. Σας επιτρέπει να
αυτοµατοποιήσετε και να απλοποιήσετε σε µεγάλο βαθµ τις διαδικασίες που
απαιτούνται για την ακραση και προβολή περιεχοµένου. Με τον
αυτοµατοποιηµένο έλεγχο δραστηριοτήτων δεν χρειάζεται πια να ασχολείστε µε
την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των συσκευών και την επιλογή των
κατάλληλων εισδων (πηγών). Αντίθετα, αρκεί απλώς να υποδείξετε στο σύστηµα
αυτ που θέλετε να κάνετε, π.χ. να παρακολουθήσετε µια ταινία DVD στην
τηλεραση επίπεδης οθνης. Αφού δηλώσετε την επιθυµητή δραστηριτητα, η
ενεργοποίηση της τηλερασης και του DVD, αλλά και ο συντονισµς της
τηλερασης στην κατάλληλη πηγή (είσοδο) θα γίνει αυτµατα απ το RC9800i.
Το εάν οι ελεγχµενες συσκευές είναι συνδεδεµένες ή πρκειται για παλαιτερες
συσκευές ήχου/εικνας, δεν έχει καµία ουσιαστική επίπτωση. Το RC9800i
οµαδοποιεί λες τις συσκευές κάτω απ µία ενοποιηµένη έννοια ελέγχου: τον
αυτοµατοποιηµένο έλεγχο δραστηριοτήτων.

Βασικές γνώσεις
Για να είναι σε θέση να ελέγχει λες τις συσκευές ήχου/εικνας που διαθέτετε, το
RC9800i πρέπει να γνωρίζει πού βρίσκονται και πώς συνδέονται µεταξύ τους. Αυτή
η προϋπθεση καλύπτεται µε µια ρύθµιση που γίνεται µία µνο φορά. Κατά τη
ρύθµιση, ενηµερώνετε το RC9800i, µέσω ενς εύχρηστου οδηγού, σχετικά µε τις
συσκευές που είναι διαθέσιµες σε κάθε δωµάτιο και τις δραστηριτητες για τις
οποίες χρησιµοποιούνται. Αφού γίνει αυτ, κάθε φορά που θα χρησιµοποιείτε το
RC9800i, θα γνωρίζει ποιες συσκευές και δραστηριτητες είναι διαθέσιµες σε
κάθε δωµάτιο. Επιπλέον, το RC9800i γνωρίζει τον τρπο ενεργοποίησης και
απενεργοποίησης των συσκευών που χρησιµοποιούνται για κάθε δραστηριτητα,
καθώς και τον τρπο επιλογής της κατάλληλης εισδου (πηγής). Εσείς δεν
χρειάζεται να ασχοληθείτε µε καµία απ τις παραπάνω δραστηριτητες: τις
αναλαµβάνει λες το RC9800i.
Στον αυτοµατοποιηµένο έλεγχο υπάγονται δύο κατηγορίες δραστηριοτήτων:
δραστηριτητες προβολής και δραστηριτητες ακρασης.

∆ραστηριτητες προβολής
Μπορείτε να απολαύσετε µια σειρά δραστηριοτήτων προβολής (‘Watch’). Μερικά
παραδείγµατα:
■ Απψε θα δείτε µια ταινία DVD στην τηλεραση επίπεδης οθνης. Με το
RC9800i, επιλέγετε την τηλεραση επίπεδης οθνης ως τη συσκευή στην οποία
θέλετε να δείτε την ταινία και τη συσκευή αναπαραγωγής DVD ως την πηγή
στην οποία βρίσκεται το περιεχµενο. Έπειτα, το RC9800i θα εµφανίσει µια
οθνη µε λα τα σχετικά κουµπιά ελέγχου της τηλερασης και του DVD, σαν να
επρκειτο για δύο τηλεχειριστήρια (της τηλερασης και του DVD) σε ένα.
■ Θέλετε να δείτε τηλεραση, αλλά δεν γνωρίζετε το σηµεριν πργραµµα.
Πιάστε το RC9800i και ανοίξτε τον Ηλεκτρονικ οδηγ προγραµµάτων (EPG).
Επιλέξτε ποιο πργραµµα θέλετε, απ τον οδηγ EPG. Το RC9800i θα
αναλάβει το συντονισµ της τηλερασης στο κατάλληλο κανάλι.
■ Θα έρθουν κάποιοι φίλοι και θέλετε να τους δείξετε τις φωτογραφίες απ τις
καλοκαιρινές σας διακοπές. ∆εν θα είναι εύκολο να µαζευτούν λοι γύρω απ τον
υπολογιστή. Γιατί να µη δείτε τις φωτογραφίες στην τηλεραση επίπεδης οθνης,
στο σαλνι; Έχοντας συνδέσει έναν προσαρµογέα πολυµέσων στην τηλεραση,
είστε έτοιµοι! Με το RC9800i, µπορείτε να ελέγχετε λη τη διαδικασία, πως για
παράδειγµα να κάνετε προεπισκπηση των φωτογραφιών στην οθνη του
RC9800i, αλλά και να διαµορφώσετε τις ρυθµίσεις για µια παρουσίαση.
■ Πριν απ δύο εβδοµάδες, είχατε πάει για σνουµπορντ µε κάποιους φίλους.
Σήµερα, θέλετε να δείτε ξανά εκείνες τις φωτογραφίες. Η προβολή µπορεί να
γίνει άµεσα, στην οθνη του RC9800i.

∆ραστηριτητες ακρασης
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Επίσης, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε διάφορες δραστηριτητες ακρασης (‘Listen’):
■ &ταν θέλετε να ακούσετε ένα CD στο ηχοσύστηµά σας, δεν χρειάζεται πια να
ψάχνετε για το σωστ τηλεχειριστήριο. Με το RC9800i, µπορείτε να ελέγχετε
ταυτχρονα το CD player και το ηχοσύστηµά σας.
■ Αντί να ακούσετε ένα CD, προτιµάτε µερικά MP3 απ τον υπολογιστή σας. Με
το RC9800i, µπορείτε να κάνετε αναζήτηση στους φακέλους του υπολογιστή
σας, να επιλέξετε τα αγαπηµένα σας τραγούδια και να τα ακούσετε απ το
RC9800i ή απ οποιοδήποτε συνδεδεµένο ηχοσύστηµα.
Σηµείωση Αν δεν τοποθετήσετε το RC9800i στη βάση του, θα έχετε στη διάθεσή
σας ένα µνο ηχείο, που προορίζεται για 'δοκιµαστική' ακραση. Μπορείτε να
απολαύσετε περισστερο τη µουσική σας µε το RC9800i χρησιµοποιώντας τη
βάση του, την οποία θα έχετε συνδέσει µε το ηχοσύστηµά σας µέσω ενς
πρσθετου καλωδίου ήχου. Για περισστερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
εντητα ‘Χρήση της βάσης φρτισης ως προσαρµογέα πολυµέσων για ψηφιακή
µουσική’, η οποία ξεκινάει απ τη σελίδα 8.
Για να µάθετε περισστερα σχετικά µε τις δραστηριτητες που µπορείτε να
κάνετε µε το RC9800i, ανατρέξτε στην εντητα ‘∆ραστηριτητες’, η οποία ξεκινάει
απ τη σελίδα 29.

Οι σωστές ρυθµίσεις
&ταν ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά το RC9800i, θα εµφανιστεί µια σειρά απ
οθνες που θα σας καθοδηγήσουν για τη διαδικασία αρχικής ρύθµισης. Σε αυτή τη
διαδικασία ρύθµισης, το σύστηµα θα σας καθοδηγήσει στις πιο σηµαντικές
ρυθµίσεις, οι οποίες αφορούν στα εξής:
■ Το RC9800i.
■ Τη διαµρφωση του σπιτιού σας και, πιο συγκεκριµένα, τα δωµάτια στα οποία

θα χρησιµοποιείτε το RC9800i
■ Τις συσκευές ήχου/εικνας που θέλετε να ελέγχετε µε το RC9800i.

Η ρύθµιση του RC9800i µπορεί να διαρκέσει απ 30 λεπτά έως και 2 ώρες,
ανάλογα µε τον αριθµ των συσκευών ήχου/εικνας που θέλετε να ελέγχετε µε
αυτ.
Σηµείωση Αυτή η διαδικασία αρχικής ρύθµισης εκτελείται µνο κατά την πρώτη
ενεργοποίηση του RC9800i. Ωστσο, µπορείτε να τροποποιήσετε οποιαδήποτε
ρύθµιση ποτε χρειαστεί, ακολουθώντας τις οδηγίες της εντητας
‘Προσαρµογή των ρυθµίσεων’, η οποία ξεκινάει απ τη σελίδα 42.
! Προσοχή! Πριν συνεχίσετε, συνιστάται να φορτίσετε το RC9800i για 3 ώρες.

■ Ρυθµίσεις του RC9800i
Βαθµονµηση της οθνης αφής
Την πρώτη φορά που θα χρησιµοποιήσετε το RC9800i, πρέπει να ρυθµίσετε την
οθνη αφής. Με τη βαθµονµηση εξασφαλίζεται τι η οθνη αφής θα αποκρίνεται
µε ακρίβεια ταν την αγγίζετε.
Σηµείωση Συνιστάται η βαθµονµηση της οθνης αφής και η εκτέλεση της
αρχικής ρύθµισης να γίνει µε ένα µη µεταλλικ αντικείµενο µε αµβλεία άκρη,
το οποίο θα χρησιµοποιείτε σαν γραφίδα. Στην καθηµερινή χρήση, ο χειρισµς
της συσκευής µπορεί να γίνεται µε τα δάχτυλά σας.
Πατήστε προσεκτικά στο κέντρο κάθε σταυρονήµατος (εµφανίζονται στις
τέσσερις γωνίες της οθνης). Το RC9800i ενδέχεται να επαναλάβει αυτή τη
διαδικασία µερικές φορές, έως του ολοκληρωθεί η ακριβής βαθµονµηση της
οθνης.
Σηµείωση Αν µε την πάροδο του χρνου παρατηρήσετε τι η οθνη αφής δεν
αποκρίνεται µε ακρίβεια στις επιλογές που κάνετε, µπορείτε να επαναλάβετε
τη βαθµονµηση. Ανατρέξτε στην εντητα ‘Ρυθµίσεις οθνης’, στη σελίδα 43.

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη
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Στο RC9800i θα εµφανιστεί ένα µήνυµα που σας ενηµερώνει για την Άδεια χρήσης
τελικού χρήστη (EULA), που περιλαµβάνεται στη συσκευασία του RC9800i.
∆ιαβάστε προσεκτικά την άδεια. Η χρήση του RC9800i και του λογισµικού του
υπκειται στη συµφωνία σας για ανάληψη δέσµευσης και συµµετοχής ως
συµβαλλοµένου στην Άδεια χρήσης λογισµικού για τελικούς χρήστες (Software
End User License Agreement) που συµπεριλαµβάνεται στη συσκευασία του
RC9800i και τους ποιους ρους εµφανίζονται στην οθνη σας ηλεκτρονικά κατά
τη ρύθµιση του RC9800i ή/και περιλαµβάνονται σε έντυπη µορφή στη συσκευασία
του RC9800i. Αν, και µνο αν, δέχεστε να δεσµευτείτε απ αυτούς τους ρους,
επιλέξτε I Agree (Συµφωνώ). Σε αντίθετη περίπτωση, διακψτε τη χρήση του
RC9800i.

Οι σωστές ρυθµίσεις

Επιλογή περιοχής
Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.
! Προσοχή! Απ την περιοχή που θα επιλέξετε σε αυτήν την οθνη εξαρτώνται
εφαρµογές πως ο Ηλεκτρονικς οδηγς προγραµµάτων, η βάση δεδοµένων µε
τους κωδικούς τηλεχειρισµού, καθώς και οι ερωτήσεις που θα πρέπει να
απαντήσετε κατά την εγκατάσταση.
1 Επιλέξτε North America (Βρειος
Αµερική) ή Europe (Ευρώπη).
Θα γίνει αυτµατα επανεκκίνηση του
RC9800i ώστε να οριστούν οι κατάλληλες
ρυθµίσεις για την περιοχή που επιλέξατε
και στη συνέχεια θα εµφανιστεί αυτή η
οθνη υποδοχής.
2 Επιλέξτε Next (Επµενο) για να αρχίσει η
διαδικασία ρύθµισης.

Ρυθµίσεις δικτύου
Συµβουλή Βεβαιωθείτε τι έχετε διαθέσιµες τις πληροφορίες για τις ρυθµίσεις
του ασύρµατου σηµείου πρσβασης (WAP). Αυτές οι πληροφορίες θα σας
χρειαστούν στις επµενες οθνες. Αν δεν έχετε εξοικειωθεί µε την ορολογία
των δικτύων, ανατρέξτε στο Γλωσσάρι, στη σελίδα 60.
! Προσοχή! Οι περισστερες ασύρµατες συσκευές µπορούν να λειτουργήσουν και

σε κατάσταση οµτιµης λειτουργίας (peer-to-peer). Αυτ σηµαίνει τι
δηµιουργείται µια απευθείας σύνδεση ασύρµατης επικοινωνίας µεταξύ δύο
συσκευών, χωρίς να παρεµβάλλεται κάποιο ασύρµατο σηµείο πρσβασης. Αν
έχετε ρυθµίσει κάποιες συσκευές σας για οµτιµη λειτουργία, συνιστάται να
διαµορφώσετε ξανά το ασύρµατο οικιακ σας δίκτυο για λειτουργία µέσω ενς
ασύρµατου σηµείου πρσβασης (WAP) και να απενεργοποιήσετε λες τις
οµτιµες συνδέσεις.
1 ∆ηλώστε εάν θα χρησιµοποιήσετε το RC9800i σε ένα ασύρµατο δίκτυο ή χι.
■ Εάν χι, επιλέξτε No (?χι) και πατήστε Next (Επµενο). Θα εµφανιστεί η
οθνη ‘Date & Time Settings’ (Ρυθµίσεις ηµεροµηνίας & ώρας). Σε αυτήν την
περίπτωση, προχωρήστε στα βήµατα ρύθµισης που περιγράφονται στη
σελίδα 17.
Συµβουλή Στην περίπτωση που διαθέτετε ένα ασύρµατο δίκτυο στο σπίτι
σας, επιλέξτε Yes (Ναι), ακµα κι αν δεν θα χρησιµοποιείτε το RC9800i
για να ελέγχετε άλλες δικτυωµένες συσκευές. Με τον τρπο αυτ, το
RC9800i θα µπορεί, αν θέλετε, να λαµβάνει πληροφορίες για την
ηµεροµηνία και την ώρα µέσω του Internet, απ διακοµιστές που
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή τέτοιων πληροφοριών.
Ανατρέξτε στην εντητα ‘Ρυθµίσεις ηµεροµηνίας & ώρας’, η οποία
ξεκινάει απ τη σελίδα 17.
■ Αν πρκειται να χρησιµοποιήσετε το RC9800i σε ένα ασύρµατο δίκτυο,
επιλέξτε Yes (Ναι) και πατήστε Next (Επµενο).
Θα εµφανιστεί µια οθνη που θα απεικονίζει την τρέχουσα σύνδεση δικτύου.
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2 ∆ηλώστε εάν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε την τρέχουσα σύνδεση
δικτύου ή χι.
■ Αν ναι, επιλέξτε Next (Επµενο).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Date & Time Settings’ (Ρυθµίσεις ηµεροµηνίας &
ώρας). Σε αυτήν την περίπτωση, προχωρήστε µε τα βήµατα ρύθµισης που
περιγράφονται στη σελίδα 17.
■ Αν θέλετε να συνδεθείτε σε κάποιο άλλο δίκτυο ή να τροποποιήσετε τις
ρυθµίσεις του δικτύου, επιλέξτε Change (Αλλαγή).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘RC9800i Network Settings’ (Ρυθµίσεις δικτύου
RC9800i).

Οι σωστές ρυθµίσεις
Αλλαγή των ρυθµίσεων δικτύου

Εγχειρίδιο Χρήσης
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1 Στην οθνη ‘RC9800i Network Settings’
(Ρυθµίσεις δικτύου RC9800i),
πληκτρολογήστε τον αριθµ SSID του
ασύρµατου δικτύου σας.
1 Επιλέξτε Find (Εύρεση) για να
εντοπίσετε λα τα διαθέσιµα
ασύρµατα δίκτυα.
2 Επιλέξτε το SSID του δικτύου στο
οποίο θέλετε να συνδεθεί το RC9800i.
2 Επιλέξτε τις σωστές ρυθµίσεις Security
(Ασφάλεια) που ισχύουν για το συγκεκριµένο ασύρµατο δίκτυο:
Συµβουλή Ελέγξτε τις ρυθµίσεις του WAP που χρησιµοποιείτε.
■ None (Καµία): Η επικοινωνία στο δίκτυ σας γίνεται χωρίς καµία µορφή
κρυπτογράφησης και, εποµένως, κάποιοι τρίτοι που τυχν βρίσκονται κοντά
στο δίκτυ σας είναι δυνατ να λάβουν τα δεδοµένα σε κατανοητή µορφή.
■ WEP: "Wired Equivalent Privacy" είναι ένα πρωτκολλο ασφαλείας για
ασύρµατα δίκτυα. Αν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, πρέπει να
πληκτρολογήσετε το κλειδί πρσβασης WEP, στο πεδίο Passkey. Κλειδί
πρσβασης είναι ένα κλειδί κρυπτογράφησης δεκαεξαδικής µορφής (0...9,
A,B,C,D,E,F), µε µήκος 64 bit (10 χαρακτήρες) ή 128 bit (26 χαρακτήρες), το
οποίο συµβάλλει στην ασφάλεια του ασύρµατου δικτύου σας καθώς
κωδικοποιεί λα τα δεδοµένα που µεταδίδονται. Τυχν τρίτοι που δεν
διαθέτουν το κατάλληλο κλειδί πρσβασης, δεν είναι δυνατ να
αποκρυπτογραφήσουν τα δεδοµένα που µεταδίδονται στο δίκτυ σας.
■ WPA: "WiFi Protected Access" είναι ένα πρτυπο επικοινωνίας για τα δίκτυα
που αυξάνει την προστασία των δεδοµένων (κρυπτογράφηση) και τον
έλεγχο πρσβασης (εξακρίβωση στοιχείων) σε αυτά, µε δυναττητα
εφαρµογής στα υπάρχοντα αλλά και στα µελλοντικά ασύρµατα δίκτυα WiFi.
Για λγους ασφαλείας, συνιστάται να χρησιµοποιείτε κρυπτογράφηση WEP ή
WPA για λες τις συσκευές που συµµετέχουν στο ασύρµατο δίκτυο.
3 Επιλέξτε Obtain IP automatically (Αυτµατη λήψη IP) αν θέλετε να
χρησιµοποιείτε δυναµική διεύθυνση IP.
Σηµείωση Αν επιλέξετε Obtain IP automatically (Αυτµατη λήψη IP), η
εκχώρηση διευθύνσεων IP στις συσκευές σας θα γίνεται αυτµατα απ το
ασύρµατο σηµείο πρσβασης (WAP), µε τη χρήση του πρωτοκλλου DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol).
-ήΑπενεργοποιήστε την επιλογή Obtain IP automatically (Αυτµατη λήψη IP) και
πατήστε το κουµπί IP Settings (Ρυθµίσεις IP) για να καταχωρήσετε εσείς τιµές
για τις ρυθµίσεις IP, DNS (Domain Name Server), Netmask (Μάσκα δικτύου) και
Gateway (Πύλη).
Σηµείωση Πατώντας Status (Τρέχουσα κατάσταση) µπορείτε να δείτε
πληροφορίες σχετικά µε τη διεύθυνση IP και τις διευθύνσεις δικτύου και
MAC.
4 Αν συνδέεστε στο Internet µέσω ενδιάµεσου διακοµιστή, επιλέξτε Use HTTP
proxy (Χρήση ενδιάµεσου διακοµιστή HTTP) και στη συνέχεια επιλέξτε Proxy
Settings (Ρυθµίσεις ενδιάµεσου διακοµιστή).
Σηµείωση Ο ενδιάµεσος διακοµιστής λειτουργεί ανάµεσα στον υπολογιστή σας
και το Internet µε σκοπ την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, διαχειριστικού
ελέγχου, προσωρινής µνήµης, κ.ο.κ.. Αν ο Πάροχος υπηρεσιών Internet (ISP)
µε τον οποίο συνδέεστε χρησιµοποιεί ενδιάµεσο διακοµιστή, ανατρέξτε στη
σχετική τεκµηρίωση ή στις ρυθµίσεις του προγράµµατος προβολής
ιστοσελίδων για να βρείτε τις ρυθµίσεις του ενδιάµεσου διακοµιστή.
5 Επιλέξτε Next (Επµενο).
Θα εµφανιστεί µια οθνη που σας ενηµερώνει τι το RC9800i εφαρµζει τις
ρυθµίσεις στο δίκτυο.

Οι σωστές ρυθµίσεις

Ρυθµίσεις ηµεροµηνίας &
ώρας
Μπορείτε να ρυθµίσετε το RC9800i ώστε να
ανακτά αυτµατα πληροφορίες για την ώρα
και την ηµεροµηνία απ διακοµιστές που
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την
παροχή τέτοιων πληροφοριών µέσω του
Internet. Εναλλακτικά, µπορείτε να
ρυθµίσετε την ηµεροµηνία και την ώρα µνοι
σας.

Χρήση ενς αποκλειστικού διακοµιστή ώρας στο Internet
1 Επιλέξτε Get time from Internet (Λήψη
πληροφοριών ώρας απ το Internet).
2 Επιλέξτε NTP settings (Ρυθµίσεις NTP).
Εµφανίζεται η οθνη "NTP settings"
(Ρυθµίσεις NTP):
3 Επιλέξτε RC9800i Default Time Server
(Προεπιλεγµένος διακοµιστής ώρας
RC9800i) απ τη λίστα.
-ήΕπιλέξτε Custom (Προσαρµοσµένος
διακοµιστής) και συµπληρώστε τη διεύθυνση.
4 Επιλέξτε µορφή 12-ώρου (AM/PM) αν θέλετε η ώρα να εµφανίζεται έτσι.
∆ιαφορετικά, στο RC9800i θα χρησιµοποιείται η µορφή 24-ώρου.
5 Επιλέξτε Done (Ολοκληρώθηκε).
6 Επιλέξτε µια ζώνη ώρας.
Κατάλογος των ζωνών ώρας
(GMT – 12:00): ∆ιεθνής ∆υτική ώρα
(GMT – 11:00): Νησιά Μιντγουέι, Σαµα
(GMT – 10:00): Χαβάη
(GMT – 09:00): Αλάσκα
(GMT – 08:00): Ώρα Ειρηνικού (Η.Π.Α. & Καναδάς), Τιχουάνα
(GMT – 07:00): Αριζνα, Ορεινή ώρα (Η.Π.Α. & Καναδάς)
(GMT – 06:00): Κεντρική ώρα (Η.Π.Α. & Καναδάς), Κεντρική Αµερική
(GMT – 05:00): Ανατολική Ώρα (Η.Π.Α. & Καναδάς), Ινδιάνα
(GMT – 04:00): Ώρα Ατλαντικού (Η.Π.Α. & Καναδάς)
(GMT – 03:30): Νέα Γη
(GMT – 03:00): Γροιλανδία
(GMT – 02:00): Μέσο Ατλαντικού
(GMT – 01:00): Αζρες, Νήσοι του Πρασίνου Ακρωτηρίου
GMT: Μέση ώρα Γκρίνουιτς: ∆ουβλίνο, Εδιµβούργο, Λισσαβνα, Λονδίνο
(GMT + 01:00): Άµστερνταµ, Βερολίνο, Βέρνη, Ρώµη, Στοκχλµη, Βιέννη
(GMT + 01:00): Βελιγράδι, Μπρατισλάβα, Βουδαπέστη, Λιουµπλιάνα, Πράγα
(GMT + 01:00): Βρυξέλλες, Κοπεγχάγη, Μαδρίτη, Παρίσι
(GMT + 01:00): Σεράγεβο, Σκπια, Σφια, Βίλνιους, Βαρσοβία, Ζάγκρεµπ
(GMT + 02:00): Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Μινσκ
(GMT + 02:00): Βουκουρέστι
(GMT + 02:00): Ελσίνκι, Ρίγα, Ταλίν
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7 Επιλέξτε Next (Επµενο).
Το RC9800i θα συνεχίσει µε τη ρύθµιση των δωµατίων και των συσκευών
ήχου/εικνας.

Οι σωστές ρυθµίσεις
Μη αυτµατη ρύθµιση της ηµεροµηνίας και της ώρας
1 Βεβαιωθείτε τι η επιλογή Get time from Internet (Λήψη πληροφοριών ώρας
απ το Internet) δεν είναι ενεργοποιηµένη.
2 Επιλέξτε µορφή 12-ώρου (AM/PM) αν θέλετε η ώρα να εµφανίζεται έτσι.
∆ιαφορετικά, στο RC9800i θα χρησιµοποιείται η µορφή 24-ώρου.
3 Επιλέξτε µια ζώνη ώρας.
4 Ρυθµίστε την ηµεροµηνία και ώρα.
5 Επιλέξτε Next (Επµενο).
Το RC9800i θα συνεχίσει µε τη ρύθµιση των δωµατίων και των συσκευών
ήχου/εικνας.

■ Ρύθµιση δωµατίων και συσκευών ήχου/εικνας
Στη συνέχεια, το RC9800i θα εµφανίσει ορισµένα µηνύµατα µε ερωτήσεις τις
οποίες πρέπει να απαντήσετε ώστε να το ενηµερώσετε σχετικά µε τα δωµάτια στα
οποία υπάρχει οπτικοακουστικς εξοπλισµς που θέλετε να ελέγχετε µε το
RC9800i, καθώς και µε περισστερες πληροφορίες για το είδος του εξοπλισµού.

Ρύθµιση δωµατίων

1 Για να συνεχίσετε, πατήστε Next
(Επµενο).
Εµφανίζεται η οθνη ‘Set Up Rooms’
(Ρύθµιση δωµατίων).

2 Επιλέξτε Add (Προσθήκη).
Εµφανίζεται η οθνη για την προσθήκη
δωµατίων.
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Οι σωστές ρυθµίσεις
3 Επιλέξτε έναν τύπο δωµατίου, πως για παράδειγµα Living Room (Σαλνι).
Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ των τύπων που εµφανίζονται στην παρακάτω
λίστα:

Living room (Σαλνι)
Bedroom (Υπνοδωµάτιο)
Bar (Μπαρ)
Dining room, Kitchen
(Τραπεζαρία, κουζίνα)
Family room (Καθιστικ)
Game room, Kids room
(∆ωµάτιο παιχνιδιών/παιδιών)

Garage (Γκαράζ)
Gym, Exercise room
(∆ωµάτιο γυµναστικής)
Library, Study (Βιβλιοθήκη)
Office (Γραφείο)
Theater, Movie room (∆ωµάτιο
παρακολούθησης ταινιών)
Other (Άλλο)

Το νοµα του δωµατίου εµφανίζεται αυτµατα. Αν θέλετε, µπορείτε να
µετονοµάσετε το δωµάτιο.
Συµβουλή Αν κάποιο απ τα δωµάτια του σπιτιού σας δεν περιλαµβάνεται στη
λίστα, επιλέξτε τον πιο σχετικ τύπο δωµατίου και αλλάξτε το νοµα.
4 Επιλέξτε OK.
Εµφανίζεται ξανά η οθνη ‘Set Up Rooms’ (Ρύθµιση δωµατίων). Το δωµάτιο που
µλις προσθέσατε εµφανίζεται στη λίστα. Αν θέλετε, µπορείτε να προσθέσετε
και άλλα δωµάτια. Επίσης, µπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε
δωµάτια που ήδη εµφανίζονται στη λίστα: επιλέξτε το δωµάτιο που θέλετε και
πατήστε Edit (Επεξεργασία) ή Delete (∆ιαγραφή).
!

Προσοχή! Πρέπει να προσθέσετε λα τα δωµάτια στα οποία υπάρχουν
συσκευές ήχου/εικνας που θέλετε να ελέγχετε µε το R9800i. Πριν
προχωρήσετε στην υπλοιπη διαδικασία ρύθµισης, βεβαιωθείτε τι έχετε
προσθέσει λα τα δωµάτια. %ταν προχωρήσετε στα επµενα βήµατα της
διαδικασίας πρώτης ρύθµισης, δεν θα µπορείτε να προσθέσετε άλλα
δωµάτια. Αν ξεχάσετε να προσθέσετε κάποιο δωµάτιο ή θέλετε να το
προσθέσετε αργτερα, αυτ µπορεί να γίνει ακολουθώντας τις οδηγίες της
εντητας ‘Προσθήκη/επεξεργασία δωµατίων’, στη σελίδα 44.

5 Αφού ολοκληρώσετε λα τα δωµάτια που θέλετε, επιλέξτε Next (Επµενο).

Ρύθµιση συσκευών
Τώρα µπορείτε να προσθέσετε για κάθε
δωµάτιο τις συσκευές ήχου/εικνας που
θέλετε να χειρίζεστε µε το RC9800i.

1 Επιλέξτε Next (Επµενο).

2 Επιλέξτε το δωµάτιο που θέλετε.
Στο παράδειγµα που παρουσιάζουµε εδώ,
θα επιλέξουµε Living Room (Σαλνι).
Επειδή δεν έχετε προσθέσει ακµα καµία
συσκευή, η λίστα εµφανίζεται κενή.
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Οι σωστές ρυθµίσεις
3 Επιλέξτε Add (Προσθήκη).
Εµφανίζεται η οθνη ‘Set Up A/V
Devices l Add a Device’ (Ρύθµιση
συσκευών ήχου/εικνας l
Προσθήκη συσκευής):

Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ των
τύπων που εµφανίζονται στην
παρακάτω λίστα:
■
■
■
■
■
■

Amplifier (Ενισχυτής)
CD (CDR) player (Συσκευή
αναπαραγωγής CD/CDR)
Cable Box
(Αποκωδικοποιητής
καλωδιακής)
DVD Player (Συσκευή
αναπαραγωγής DVD)
DVDR (+HDD) (Συσκευή
εγγραφής DVD µε σκληρ
δίσκο)
DVD - VCR (DVD - βίντεο)

■
■
■
■
■

Game Console (κονσλα
παιχνιδιών)
Home Cinema /
Home Theater (Σύστηµα
οικιακού κινηµατογράφου)
Media Adapter
(Προσαρµογέας πολυµέσων)
Media Center PC
(Υπολογιστής µε κέντρο
πολυµέσων)
PVR (DVR, Tivo,
Replay TV, …) (Ψηφιακή

■
■
■
■
■
■

συσκευή εγγραφής βίντεο DVR, Tivo, Replay TV, …)
Projector (Βιντεοπροβολέας)
Receiver (Amplifier + Tuner)
(Ραδιοενισχυτής / Ενισχυτής
+ ∆έκτης)
Satellite Receiver
(∆ορυφορικς δέκτης)
TV (Τηλεραση)
Tuner (Radio) (Ραδιφωνο)
VCR (Βίντεο)

4 Επιλέξτε µια συσκευή που βρίσκεται στο δωµάτιο που έχετε επιλέξει και την
οποία θέλετε να χειρίζεστε µε το RC9800i. Στη συνέχεια, επιλέξτε Next
(Επµενο).
Στο παράδειγµά µας θα επιλέξουµε µια
τηλεραση. Θα εµφανιστεί αυτή η οθνη:
5 Χρησιµοποιήστε τα αλφαβητικά πλήκτρα
για να µεταβείτε στη λίστα µε τη µάρκα
που θέλετε.
Σηµείωση Τα πλήκτρα αυτά λειτουργούν
πως τα πλήκτρα ενς κινητού
τηλεφώνου: πατήστε κάποιο πλήκτρο
µία φορά για να µεταβείτε στη λίστα
µε τις µάρκες τα ονµατα των οποίων
ξεκινούν µε τον πρώτο χαρακτήρα που υπάρχει πάνω στο πλήκτρο, πατήστε
το ίδιο πλήκτρο δύο φορές για να δείτε τη λίστα που ξεκινά µε το δεύτερο
χαρακτήρα, τρεις φορές για τον τρίτο χαρακτήρα, κ.ο.κ.
6 Επιλέξτε τη µάρκα της συσκευής και στη συνέχεια επιλέξτε Next (Επµενο).
Στο παράδειγµά µας θα επιλέξουµε Philips ως τη µάρκα της τηλερασης.
Εµφανίζεται µια οθνη στην οποία µπορείτε, αν θέλετε, να πληκτρολογήσετε
τον αριθµ του µοντέλου.
Σηµείωση: Αν έχετε περισστερες απ µία
συσκευές της ίδιας µάρκας και τύπου,
συνιστάται να συµπληρώσετε τον
αριθµ µοντέλου. Έτσι, το RC9800i θα
αντιγράψει αυτµατα λες τις
συναφείς πληροφορίες της συσκευής
ταν προσθέσετε την επµενη
συσκευή του ίδιου τύπου,
επιταχύνοντας τη διαδικασία
ρύθµισης.
Αν δεν έχετε αυτή την πληροφορία, αφήστε το πεδίο κειµένου κεν και
επιλέξτε Next (Επµενο).
Εγχειρίδιο Χρήσης
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Σηµείωση Αν η µάρκα της τηλερασής σας δεν περιλαµβάνεται στη λίστα,
επιλέξτε οποιαδήποτε άλλη µάρκα.

Οι σωστές ρυθµίσεις
Προσδιορισµς των κωδικών τηλεχειρισµού
Χρήσιµες πληροφορίες: Κωδικοί
τηλεχειρισµού
Το RC9800i στέλνει σήµατα µέσω
υπερύθρων στις συσκευές σας ώστε να
γίνει κάποια ενέργεια, π.χ. να αρχίσει η
εγγραφή στη συσκευή βίντεο.
Για κάθε ενέργεια/λειτουργία, το RC9800i
στέλνει ένα συγκεκριµένο σήµα
υπερύθρων, το οποίο αποκαλείται ‘κωδικς
τηλεχειρισµού’. Οι κωδικοί για τις διάφορες
λειτουργίες µιας συσκευής οµαδοποιούνται
σε ένα ‘σετ κωδικών’. Το RC9800i
περιλαµβάνει µια ογκώδη βάση δεδοµένων
µε πολυάριθµα σετ κωδικών τηλεχειρισµού,
για λα τα είδη και τις µάρκες συσκευών.
Υπάρχουν 3 διαφορετικοί τρποι εκµάθησης των κωδικών τηλεχειρισµού που
χρησιµοποιούνται απ την οπτικοακουστική συσκευή σας:
■ Αν έχετε το αυθεντικ τηλεχειριστήριο της συσκευής, επιλέξτε Learn & Match

(Εκµάθηση & Αντιστοίχιση).
■ Αν δεν έχετε το αυθεντικ τηλεχειριστήριο ή αν µε τη διαδικασία εκµάθησης &

αντιστοίχισης δεν εντοπίστηκαν αντίστοιχοι κωδικοί τηλεχειρισµού, επιλέξτε
Autoscan (Αυτµατη ανίχνευση).
■ Εάν µε καµία απ τις δύο µεθδους δεν εντοπίστηκαν αντίστοιχοι κωδικοί,
επιλέξτε Select & Try (Επιλογή & ∆οκιµή).

Learn & Match (Εκµάθηση & Αντιστοίχιση)
Με τη µέθοδο αυτή, για τον προσδιορισµ των κωδικών τους οποίους πρέπει να
χρησιµοποιεί το RC9800i χρησιµοποιείται το αυθεντικ τηλεχειριστήριο της
συσκευής σας. Στην αρχή, το RC9800i θα σας ενηµερώσει για τη λειτουργία που
πρκειται να "µάθει". Στη συνέχεια, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που
εµφανίζονται στην οθνη µέχρις του εµφανιστεί µια κινούµενη εικνα.
1 Στρέψτε το αυθεντικ τηλεχειριστήριο
της συσκευής σας προς τον αισθητήρα
υπερύθρων του RC9800i. Κρατήστε το σε
απσταση περίπου 5 cm / 2 ιντσών.
Φροντίστε το τηλεχειριστήριο να
παραµείνει στραµµένο προς την περιοχή
µεταξύ των δύο λευκών λωρίδων.

2 Στο αυθεντικ τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουµπί που υποδεικνύεται απ το
RC9800i. Κρατήστε το πατηµένο µέχρις του στο RC9800i εµφανιστεί µια
ένδειξη τι ολοκληρώθηκε η εκµάθηση του συγκεκριµένου κωδικού
τηλεχειρισµού (ή τι η εκµάθηση ήταν αδύνατη). Επιλέξτε Skip (Παράλειψη) αν
το αυθεντικ τηλεχειριστήριο δεν διαθέτει την εντολή την οποία ζητάει το
RC9800i.
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Σηµείωση Σε ορισµένες περιπτώσεις, ανάλογα µε το είδος της συσκευής που
ρυθµίζετε, τα βήµατα 1 και 2 παραπάνω ενδέχεται να χρειαστεί να
επαναληφθούν µερικές φορές. Επίσης, ανάλογα µε το είδος της συσκευής,
τα πραγµατικά κουµπιά που πρέπει να πατήσετε ενδέχεται να διαφέρουν.

Οι σωστές ρυθµίσεις
&ταν το RC9800i προσδιορίσει τους
κατάλληλους κωδικούς τηλεχειρισµού, θα
εµφανιστεί η οθνη ‘Try & Learn Codeset’
(∆οκιµή & εκµάθηση σετ κωδικών).

Μπορείτε να δοκιµάσετε τις λειτουργίες
που αναφέρονται στη λίστα, για να
ελέγξετε αν οι επιλεγµένοι κωδικοί
λειτουργούν σωστά.
Σηµείωση Για τα κουµπιά το κείµενο των οποίων εµφανίζεται µε κκκινο
χρώµα, δεν έχει γίνει αντιστοίχιση κωδικού τηλεχειρισµού. Αν θέλετε να
χρησιµοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες µε το RC9800i, µπορείτε να κάνετε
ανεξάρτητη εκµάθηση για κάθε µία, χρησιµοποιώντας το αυθεντικ
τηλεχειριστήριο. Ορισµένες λειτουργίες µπορεί να µην υποστηρίζονται απ
το αυθεντικ τηλεχειριστήριο. Σε αυτήν την περίπτωση µπορείτε να τις
παραλείψετε, αν και εµφανίζονται στη λίστα.
3 Επιλέξτε µια λειτουργία και στη συνέχεια επιλέξτε Try (∆οκιµή).
Αν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται σωστά σε κάποια λειτουργία, επιλέξτε Learn
(Εκµάθηση) και ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στα βήµατα 1 και
2, στη σελίδα 21.
Συµβουλή Συνιστάται να βεβαιωθείτε τι λες οι λειτουργίες που υποστηρίζει
το αυθεντικ τηλεχειριστήριο είναι διαθέσιµες και στο RC9800i και τι
λειτουργούν σωστά.
4 Αν η συσκευή ανταποκριθεί σωστά στις διάφορες λειτουργίες, επιλέξτε Next
(Επµενο).
Σηµείωση Αν µε τη µέθοδο Learn & Match (Εκµάθηση & Αντιστοίχιση) δεν ήταν
δυνατ να προσδιοριστούν οι κατάλληλοι κωδικοί τηλεχειρισµού ή αν δεν
έχετε το αυθεντικ τηλεχειριστήριο, χρησιµοποιήστε τη µέθοδο Autoscan
(Αυτµατη ανίχνευση).

Autoscan (Αυτµατη ανίχνευση)
Με τη µέθοδο αυτή, η προσπάθεια
εντοπισµού ενς σετ κωδικών τηλεχειρισµού
γίνεται µε την αυτµατη αποστολή κωδικών
στη συσκευή σας, ώστε να εντοπιστούν οι
κωδικοί στους οποίους αποκρίνεται.
Βεβαιωθείτε τι η συσκευή σας είναι
ενεργοποιηµένη και ακολουθήστε τις
οδηγίες που εµφανίζονται στην οθνη, µέχρι
να εµφανιστεί µια γραµµή προδου:

1 &ταν η συσκευή ανταποκριθεί, επιλέξτε My Device Reacted (Η συσκευή µου
ανταποκρίθηκε).
Θα εµφανιστεί µια οθνη επιβεβαίωσης.
2 Για να χρησιµοποιηθούν οι κωδικοί που εµφανίζονται, επιλέξτε Next (Επµενο).
∆ιαφορετικά, αν θέλετε να συνεχιστεί η ανίχνευση, επιλέξτε Back (Επιστροφή).
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3 &ταν επιλέξετε Next (Επµενο), θα εµφανιστεί η οθνη ‘Try & Learn’ (∆οκιµή &
Εκµάθηση). Μπορείτε να δοκιµάσετε τις λειτουργίες που αναφέρονται στη
λίστα, για να ελέγξετε αν οι επιλεγµένοι κωδικοί λειτουργούν σωστά.

Οι σωστές ρυθµίσεις
Σηµείωση Για τα κουµπιά το κείµενο των οποίων εµφανίζεται µε κκκινο
χρώµα, δεν έχει γίνει αντιστοίχιση κωδικού τηλεχειρισµού. Αν θέλετε να
χρησιµοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες µε το RC9800i, µπορείτε να κάνετε
ανεξάρτητη εκµάθηση των κωδικών για κάθε µία, χρησιµοποιώντας το
αυθεντικ τηλεχειριστήριο. Ορισµένες λειτουργίες µπορεί να µην
υποστηρίζονται απ το αυθεντικ τηλεχειριστήριο. Σε αυτήν την περίπτωση
µπορείτε να τις παραλείψετε.
4 Επιλέξτε µια λειτουργία και στη συνέχεια πατήστε Try (∆οκιµή).
■ Αν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται σε κάποια λειτουργία, επιλέξτε Learn

(Εκµάθηση) και ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στα βήµατα 1
και 2, στη σελίδα 21.
Συµβουλή Συνιστάται να βεβαιωθείτε τι λες οι λειτουργίες που υποστηρίζει
το αυθεντικ τηλεχειριστήριο είναι διαθέσιµες και στο RC9800i και τι
λειτουργούν σωστά. Αν δείτε τι οι λειτουργίες που δεν λειτουργούν σωστά
είναι αρκετές, είναι πιθαν να µπορείτε να εντοπίσετε ένα καλύτερο σετ
κωδικών για τη συσκευή σας. Για να δείτε αν µπορεί να βρεθεί κάποιο
καλύτερο σετ κωδικών για τη συσκευή, επιλέξτε Resume (Συνέχιση).
■ Αν η συσκευή ανταποκριθεί σωστά στις διάφορες λειτουργίες, επιλέξτε

Next (Επµενο).
Θα εµφανιστεί µια οθνη επιβεβαίωσης.
Σηµείωση Αν µε τη µέθοδο Autoscan (Αυτµατη ανίχνευση) δεν ήταν δυνατ
να προσδιοριστούν οι κατάλληλοι κωδικοί τηλεχειρισµού ή αν δεν έχετε το
αυθεντικ τηλεχειριστήριο, χρησιµοποιήστε τη µέθοδο Select & Try
(Επιλογή & ∆οκιµή).

Select & Try (Επιλογή & ∆οκιµή)
Με αυτή τη µέθοδο µπορείτε να επιλέξετε κωδικούς τηλεχειρισµού και να τους
δοκιµάσετε.
1 Στην οθνη ρύθµισης υπερύθρων,
επιλέξτε Select & Try (Επιλογή & ∆οκιµή).
Θα εµφανιστεί αυτή η οθνη:
2 Επιλέξτε ένα σετ κωδικών.
Στη συνέχεια, µπορείτε να δοκιµάσετε τις
λειτουργίες που αναφέρονται στη λίστα,
για να ελέγξετε αν το επιλεγµένο σετ
κωδικών λειτουργεί σωστά. Στη λίστα
περιλαµβάνονται λες οι λειτουργίες που
σχετίζονται µε τον τύπο της συσκευής την οποία ρυθµίζετε.
3 Επιλέξτε µια λειτουργία και στη συνέχεια πατήστε Try (∆οκιµή).
Αν πιστεύετε τι το επιλεγµένο σύνολο κωδικών δεν λειτουργεί σωστά,
δηλαδή τι υπάρχουν πολλές λειτουργίες που δεν ενεργοποιούν την
αντίστοιχη ενέργεια, µπορείτε να επιλέξετε και να δοκιµάσετε κάποιο άλλο σετ
κωδικών.
Αφού βρείτε το καλύτερο σετ κωδικών για τη συσκευή σας, µπορείτε να
κάνετε µε µη αυτµατο τρπο την εκµάθηση λειτουργιών που είτε είναι
λανθασµένες είτε δεν υπάρχουν (στις λειτουργίες που δεν υπάρχουν δεν
αντιστοιχίζεται κωδικς τηλεχειρισµού και εµφανίζονται µε κκκινο χρώµα.)
Εγχειρίδιο Χρήσης
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4 &ταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε Next (Επµενο).
Θα εµφανιστεί µια οθνη επιβεβαίωσης.

Οι σωστές ρυθµίσεις
Ενεργοποίηση, αλλαγή καναλιών και επιλογή εισδου
Αφού ολοκληρωθεί ο προσδιορισµς των σωστών κωδικών τηλεχειρισµού για µια
συσκευή, το RC9800i θα προχωρήσει στον προσδιορισµ των πιο κατάλληλων
µεθδων για την ενεργοποίηση της συσκευής, την αλλαγή καναλιών και την
επιλογή διαφορετικών εισδων.
Σηµείωση Στην επµενη παράγραφο δίνεται ένα παράδειγµα για µια τηλεραση.
Ανάλογα µε το είδος της συσκευής που ρυθµίζετε, ορισµένες ερωτήσεις
µπορεί να παραλειφθούν.

Ερωτήσεις σχετικά µε την ενεργοποίηση
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθνη. Το RC9800i θα
προσδιορίσει την καλύτερη µέθοδο ενεργοποίησης της τηλερασης.

Ερωτήσεις σχετικά µε την αλλαγή καναλιών
Το RC9800i θα σας θέσει ερωτήσεις προκειµένου να βρει την καλύτερη δυνατή
µέθοδο συντονισµού µε κανάλια 1, 2 και 3 ψηφίων. Ακολουθήστε τις οδηγίες που
εµφανίζονται στην οθνη.

Ερωτήσεις σχετικά µε την επιλογή εισδου
Κατά τον ορισµ της µεθδου αλλαγής
καναλιών, θα ερωτηθείτε σχετικά µε τον
τρπο επιλογής οπτικοακουστικών εισδων
(δηλαδή των πηγών ήχου/εικνας απ τις
οποίες λαµβάνει τα οπτικά ή ακουστικά
σήµατα η τηλερασή σας), για παράδειγµα,
AV1, AV2, EXT1, EXT2, RGB ή YC2.
1 Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά
για να µετακινηθείτε στις
διαθέσιµες επιλογές εισδου.

και

! Προσοχή! ∆ιαβάστε προσεκτικά λες τις επιλογές. Ορισµένες επιλογές

φαίνονται παρµοιες, αλλά διαφέρουν σηµαντικά. Επιλέξτε τη µέθοδο
επιλογής εισδου που ταιριάζει καλύτερα µε τη δική σας περίπτωση.
2 Πατήστε Select this option (Ορισµς αυτής της επιλογής) ταν βρείτε τη
µέθοδο επιλογής εισδου που ταιριάζει περισστερο στο µηχανισµ που
χρησιµοποιεί η τηλερασή σας.
Σηµείωση Η σειρά εµφάνισης των οθονών που παρουσιάζονται παρακάτω
εξαρτάται απ την επιλογή που θα κάνετε.
Στο παράδειγµά µας θα ενεργοποιήσουµε την επιλογή 2/7 ‘Using a single
button, I cycle through inputs until I reach the one I want’ (∆ιαδοχική εναλλαγή
των εισδων, πατώντας το ίδιο κουµπί, µέχρι να φτάσω σε αυτήν που θέλω).
3 Επιλέξτε Next (Επµενο).
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθνης.
Θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε την
τηλεραση και να πατήσετε το κουµπί
επιλογής εισδου της τηλερασης.
5 Επιλέξτε Next (Επµενο).
Θα εµφανιστεί αυτή η οθνη:
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Οι σωστές ρυθµίσεις
6 Επιλέξτε Input (Είσοδος) ώστε η τηλεραση να επιλέξει κάποια είσοδο.
∆ηλώστε αν το σήµα που εµφανίζεται στην τηλεραση προέρχεται απ τον
τηλεοπτικ δέκτη (δηλαδή αν πρκειται για κάποιο τηλεοπτικ πργραµµα που
µεταδίδεται) ή απ κάποια είσοδο. Επαναλάβετε αυτ το βήµα µέχρις του
προστεθούν λες οι είσοδοι της τηλερασης, συµπεριλαµβανοµένου του
εσωτερικού τηλεοπτικού δέκτη.
Συµβουλή Η προσθήκη εισδων µπορεί να γίνει µε τις ονοµασίες που
χρησιµοποιούνται στην τηλερασή σας. Επίσης, µπορείτε να επιλέξετε
εσείς τα ονµατα που προτιµάτε.
7 Επιλέξτε Next (Επµενο) και δηλώστε την είσοδο το σήµα της οποίας
προβάλλεται εκείνη τη στιγµή.
8 Επιλέξτε Next (Επµενο).
&ταν ολοκληρωθεί µε επιτυχία η προσθήκη των λεπτοµερειών της
τηλερασης, θα εµφανιστεί ένα µήνυµα επιβεβαίωσης.
Σηµείωση Επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθµισης για κάθε συσκευή που θέλετε
να ελέγχετε µε το RC9800i. Επίσης, µην ξεχάσετε να προσθέσετε τους
προσαρµογείς πολυµέσων και τυχν άλλες συνδεδεµένες συσκευές, αν
θέλετε να ελέγχονται απ το RC9800i.

■ Ρύθµιση δραστηριοτήτων
Στην εντητα ‘Ρύθµιση συσκευών’, διαµορφώσατε τις ρυθµίσεις για λες τις
συσκευές που θέλετε να ελέγχετε µε το RC9800i. Τώρα, το RC9800i θα συλλέξει
πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριτητες για τις οποίες χρησιµοποιείται κάθε
συσκευή (για παράδειγµα, για την παρακολούθηση DVD, ακραση CD, κ.ο.κ.). Με
τις πληροφορίες αυτές, το RC9800i θα είναι σε θέση να αυτοµατοποιήσει και να
απλοποιήσει την εµπειρία ακρασης και προβολής, αξιοποιώντας τη λειτουργία
του αυτοµατοποιηµένου ελέγχου δραστηριοτήτων.
Σηµείωση Αν θέλετε περισστερες πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριτητες
και τον αυτοµατοποιηµένο έλεγχο δραστηριοτήτων, διαβάστε την εντητα ‘Τι
πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε τον αυτοµατοποιηµένο έλεγχο
δραστηριοτήτων’, στη σελίδα 12. Αυτές οι πληροφορίες είναι περισστερο
ενηµερωτικές και χι υποχρεωτικές για την ολοκλήρωση της ρύθµισης
δραστηριοτήτων.
Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης των
δραστηριοτήτων, λες οι δραστηριτητες
ρυθµίζονται ανά δωµάτιο.
Θα εµφανιστεί αυτµατα µια εισαγωγική
οθνη.

1 Πατήστε Next (Επµενο) δύο φορές.
Θα εµφανιστεί αυτή η οθνη.
2 Επιλέξτε τις δραστηριτητες που σας
αφορούν (δηλαδή τις δραστηριτητες
που θέλετε να κάνετε µε τις συσκευές
σας και να ελέγχετε µε το RC9800i).
Εγχειρίδιο Χρήσης
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Οι σωστές ρυθµίσεις
3 Επιλέξτε Next (Επµενο) και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην
οθνη για να ρυθµίσετε λες τις δραστηριτητες που έχετε επιλέξει. Αυτ
σηµαίνει τι πρέπει να δηλώσετε τη συσκευή ή τις συσκευές που
χρησιµοποιούνται σε κάθε δραστηριτητα, τις χρησιµοποιούµενες εισδους
ήχου/εικνας και, αν ισχύει στην περίπτωσή σας, τα κανάλια στα οποία πρέπει
να συντονίζονται οι συσκευές.
Αν έχετε ρυθµίσει συσκευές που βρίσκονται σε περισστερα απ ένα δωµάτια,
θα επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως 3 για κάθε δωµάτιο.
&ταν ολοκληρωθεί µε επιτυχία η
προσθήκη λων των δραστηριοτήτων, θα
εµφανιστεί µια οθνη επιβεβαίωσης.

Τώρα, το RC9800i έχει ρυθµιστεί πλήρως και
µπορείτε να αρχίσετε να το χρησιµοποιείτε!

Πλήρης αξιοποίηση του προϊντος
Σε αυτ το κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι διάφορες λειτουργίες του
RC9800i. Εδώ θα µάθετε πώς µπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως τη συσκευή για
την ψυχαγωγία σας.
Πρώτα, θα εξηγηθούν τα παρακάτω:
■ η Κεντρική σελίδα, που αποτελεί το σηµείο έναρξης για λες τις

δραστηριτητες,
■ η Περιοχή διαχείρισης συστήµατος, που αποτελεί την καρδιά του RC9800i,
■ η έννοια της Έξυπνης πλοήγησης, που κάνει δυνατή τη γρήγορη και εύκολη

πλοήγηση µε τη χρήση των πλήκτρων Home (Κεντρική σελίδα), Back
(Επιστροφή) και Page (Σελίδα).
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά διάφορες ∆ραστηριτητες. Τέλος,
εξηγείται ο τρπος χειρισµού µεµονωµένων συσκευών, έξω απ τα πλαίσια των
δραστηριοτήτων.

■ Κεντρική σελίδα
Η Κεντρική σελίδα του RC9800i αποτελεί το σηµείο έναρξης για λες τις
δραστηριτητες.
Στο επάνω µέρος της εµφανίζεται το επιλεγµένο δωµάτιο (στο παράδειγµα, το
σαλνι). Στην κεντρική σελίδα εµφανίζονται 3 διαθέσιµες δραστηριτητες: Watch
(Προβολή), Listen (Ακραση) και Browse (Αναζήτηση).
∆ωµάτιο χειρισµού

Οι διαθέσιµες δραστηριτητες που µπορείτε
να εκτελέσετε στο συγκεκριµένο δωµάτιο
Πατήστε αυτ το κουµπί για να σβήσετε
λες τις συσκευές που βρίσκονται στο
επιλεγµένο δωµάτιο
Εγχειρίδιο Χρήσης
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Πλήρης αξιοποίηση του προϊντος

■ Περιοχή διαχείρισης συστήµατος
Επιλέγοντας
συστήµατος.

στην κεντρική σελίδα, µεταβαίνετε στην Περιοχή διαχείρισης

Η Περιοχή διαχείρισης συστήµατος περιλαµβάνει τα εξής:
■ Activities (∆ραστηριτητες): εµφανίζει την Κεντρική σελίδα και τις διαθέσιµες

■

■

■

■

δραστηριτητες: Watch (Προβολή), Listen (Ακραση) και Browse (Αναζήτηση).
Οι διαθέσιµες δραστηριτητες µπορεί να διαφέρουν, ανάλογα µε το δωµάτιο
και τις συσκευές που βρίσκονται σε αυτ.
Select a Different Room (Επιλογή διαφορετικού δωµατίου): σας επιτρέπει να
επιλέξετε κάποιο άλλο δωµάτιο. Για περισστερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στην εντητα ‘Χρήσιµες πληροφορίες: Αλλαγή δωµατίου’, στη σελίδα 36.
Individual Device Control (Χειρισµς µεµονωµένης συσκευής): µε αυτή την
επιλογή εµφανίζεται µια λίστα µε τις συσκευές απ τις οποίες µπορείτε να
κάνετε προβολή ή ακραση στο επιλεγµένο δωµάτιο. Για κάθε συσκευή είναι
διαθέσιµη µια σειρά απ οθνες µε λειτουργίες τηλεχειρισµού.
Settings (Ρυθµίσεις): σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του RC9800i, να
προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες για τα δωµάτια και τις
συσκευές ήχου/εικνας και να ρυθµίσετε υπηρεσίες Internet.
About (Πληροφορίες): περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε την έκδοση του
λογισµικού του RC9800i.

■ Έξυπνη πλοήγηση
Με τα πλήκτρα Home (Κεντρική σελίδα), Page (Σελίδα) και Back (Επιστροφή)
µπορείτε να µετακινείστε εύκολα στις οθνες του RC9800i.

Πλήκτρο Home (Κεντρική σελίδα)
Στην καθηµερινή χρήση, αυτ το πλήκτρο είναι ο ευκολτερος τρπος
επιστροφής στην αρχική σελίδα. &ποια οθνη κι αν εµφανίζεται εκείνη τη στιγµή,
πατώντας το θα εµφανιστεί η κεντρική σελίδα του RC9800i.

Πλήκτρο Back (Επιστροφή)
Το πλήκτρο Back (Επιστροφή) του RC9800i είναι πολύ χρήσιµο ταν θέλετε να
επιστρέψετε γρήγορα σε προηγούµενα επίπεδα. Κάθε φορά που πατάτε το
πλήκτρο Back (Επιστροφή), εµφανίζεται η τελευταία οθνη που προβάλατε σε ένα
ανώτερο επίπεδο. Οι οθνες του ίδιου επιπέδου παραλείπονται.

Πλήκτρο Page (Σελίδα)
Με αυτ το πλήκτρο µπορείτε να µετακινείστε γρήγορα στις διάφορες οθνες των
λειτουργιών τηλεχειρισµού που ανήκουν σε µια συγκεκριµένη δραστηριτητα ή
συσκευή.
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Σηµείωση Στην περίπτωση που υπάρχει µία µνο διαθέσιµη σελίδα, το πλήκτρο
Σελίδα είναι ανενεργ.

Πλήρης αξιοποίηση του προϊντος

∆ωµάτιο χειρισµού
Οι διαθέσιµες
δραστηριτητες που
µπορείτε να εκτελέσετε
στο συγκεκριµένο
δωµάτιο

Κεντρική σελίδα: Επίπεδο 1

Επιλέξτε Watch (Προβολή).

Οθνη τηλεχειρισµού,
πρώτη σελίδα: Επίπεδο 2

Οθνη τηλεχειρισµού,
δεύτερη σελίδα: Επίπεδο 2

Εγχειρίδιο Χρήσης
28

Πατήστε το
πλήκτρο
Home
(Κεντρική
σελίδα).

Οθνη τηλεχειρισµού, Επίπεδο 3

Πατήστε το πλήκτρο Page
(Σελίδα) για να µεταβείτε
διαδοχικά σε κάθε µία απ τις
οθνες χειρισµού.

Επιλέξτε Search
(Αναζήτηση).

Πλήρης αξιοποίηση του προϊντος

■ ∆ραστηριτητες
Οι βασικές πληροφορίες σχετικά µε τον αυτοµατοποιηµένο έλεγχο
δραστηριοτήτων δίνονται στην εντητα ‘Τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε τον
αυτοµατοποιηµένο έλεγχο δραστηριοτήτων’, στη σελίδα 12. Εδώ θα δώσουµε µια
πιο αναλυτική περιγραφή.

Παρακολούθηση καλωδιακής τηλερασης
Σύµφωνα µε το πργραµµα, απψε έχει µια καταπληκτική ταινία. Για πιο
κινηµατογραφική εµπειρία, θέλετε να την παρακολουθήσετε στην τηλεραση
επίπεδης οθνης που έχετε στο σαλνι. Στο RC9800i πρέπει να επιλέξετε τον
αποκωδικοποιητή της καλωδιακής ως την πηγή στην οποία βρίσκεται το
περιεχµενο και την τηλεραση επίπεδης οθνης ως τη συσκευή στην οποία
θέλετε να δείτε την ταινία.
Αυτ µπορεί να γίνει µε την παρακάτω διαδικασία:
1 Στην Κεντρική σελίδα, επιλέξτε Watch
(Προβολή).
Θα εµφανιστεί αυτή η οθνη.
Σηµείωση Αν στο δωµάτιο έχετε
περισστερες απ µία συσκευές
προβολής, το RC9800i θα σας ζητήσει
να επιλέξετε αυτήν που θέλετε να
χρησιµοποιήσετε.
Σηµείωση Τα εικονίδια στην κάτω γραµµή
ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα µε
τις δραστηριτητες που έχετε ρυθµίσει.
2 Επιλέξτε το εικονίδιο του αποκωδικοποιητή
(την πηγή στην οποία
βρίσκεται το περιεχµενο που θέλετε να παρακολουθήσετε).
Θα εµφανιστεί η οθνη συνδυασµένου
χειρισµού.
Αυτή η ένδειξη του αριθµού των
διαθέσιµων σελίδων. Χρησιµοποιήστε το
πλήκτρο Page (Σελίδα) για να
µετακινηθείτε ανάµεσα στις διαφορετικές
σελίδες.
Αυτά είναι τα τυπικά στοιχεία ελέγχου που
χρησιµοποιούνται κατά την
παρακολούθηση καλωδιακής τηλερασης.

3 Επιλέξτε τα ψηφία που αντιστοιχούν στο κανάλι που θέλετε να
παρακολουθήσετε, σε αυτ, δηλαδή, που προβάλλει την ταινία.
Το RC9800i θα στείλει τους κατάλληλους κωδικούς τηλεχειρισµού, µε τους
οποίους ο αποκωδικοποιητής της καλωδιακής τηλερασης θα συντονιστεί στο
κατάλληλο κανάλι.
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Με το RC9800i, έχετε δύο τρπους επικοινωνίας µε την τηλεραση και τον
αποκωδικοποιητή της καλωδιακής:
■ Επιλέγοντας κάποιο απ τα κουµπιά οθνης, στη σελίδα χειρισµού,
■ Πατώντας τα πλήκτρα του RC9800i:
■ Channel (Κανάλι), επάνω/κάτω για να αλλάξετε κανάλι,
■ Volume (Ένταση), αύξηση/µείωση / Mute (Σίγαση) για να ρυθµίσετε την
ένταση της τηλερασης,
■ Home (Κεντρική σελίδα) για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα του
RC9800i.

Πλήρης αξιοποίηση του προϊντος
Χρήσιµες πληροφορίες: Οθνες συνδυασµένου χειρισµού
Οι οθνες συνδυασµένου χειρισµού αποτελούν κεντρικά στοιχεία του
αυτοµατοποιηµένου ελέγχου δραστηριοτήτων. Σας επιτρέπουν να ελέγχετε τις
συσκευές που χρησιµοποιούνται σε µια δραστηριτητα και το περιεχµεν τους.
Μπορείτε να µεταβείτε διαδοχικά σε καθεµία απ τις οθνες χειρισµού
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο Page (Σελίδα).
Για παράδειγµα, για το παραπάνω σενάριο θα εµφανιστούν οι οθνες
συνδυασµένου χειρισµού ενς αποκωδικοποιητή καλωδιακής που είναι
συνδεδεµένος µε µια τηλεραση. Στην πρώτη οθνη εµφανίζονται τα πιο συχνά
χρησιµοποιούµενα κουµπιά χειρισµού των δύο συσκευών. Πατώντας το πλήκτρο
Page (Σελίδα), έχετε πρσβαση σε επιπλέον στοιχεία ελέγχου, τα οποία
χρησιµοποιούνται πιο σπάνια.
Ακολουθεί, ως παράδειγµα, µια σελίδα απ την οθνη συνδυασµένου χειρισµού:

Τα στοιχεία ελέγχου που
χρησιµοποιούνται πιο συχνά για
την τηλεραση και τον
αποκωδικοποιητή της
καλωδιακής.

Μια οθνη συνδυασµένου χειρισµού αποτελείται απ τα εξής:
■ Τον αριθµ της συγκεκριµένης σελίδας και το συνολικ αριθµ των διαθέσιµων

σελίδων για τη συγκεκριµένη δραστηριτητα:
■ Τη γραµµή ‘δραστηριοτήτων’ που εµφανίζονται λες οι δραστηριτητες για

τις οποίες µπορεί να χρησιµοποιηθεί η τηλεραση. Η επιλεγµένη
δραστηριτητα εµφανίζεται περισστερο τονισµένη απ τις υπλοιπες:
: τηλεραση, βίντεο, καλωδιακή (τρέχουσα επιλογή),
DVD.
Για να περάσετε απ τη µία δραστηριτητα στην άλλη, απλώς πατήστε στο
αντίστοιχο εικονίδιο. Ακολουθεί µια λίστα µε λες τις δραστηριτητες.
Παρακολούθηση ζωντανών
τηλεοπτικών προγραµµάτων
Παρακολούθηση καλωδιακής
τηλερασης
Παρακολούθηση δορυφορικής
τηλερασης
Παρακολούθηση προσωπικής
συσκευής εγγραφής βίντεο (PVR)
Παρακολούθηση
βιντεοκασέτας
Παρακολούθηση συσκευής
εγγραφής DVD µε σκληρ δίσκο
Προβολή περιεχοµένου απ
τον υπολογιστή

Παιχνίδια
Ακραση CD
Ακραση DVD
Ακραση ζωντανού
ραδιοφωνικού προγράµµατος
Ακραση καλωδιακού
ραδιοφώνου
Ακραση δορυφορικού
ραδιοφώνου
Ακραση περιεχοµένου απ
τον υπολογιστή

Σηµείωση Ο αριθµς και η φύση των εικονιδίων δραστηριοτήτων που
εµφανίζονται εξαρτώνται απ τις δραστηριτητες που ορίσατε κατά τη
ρύθµιση. Για να προσθέσετε δραστηριτητες, πρέπει πρώτα να προσθέσετε
την αντίστοιχη συσκευή. Ανατρέξτε στην εντητα ‘Προσθήκη/επεξεργασία
συσκευών ήχου/εικνας’, στη σελίδα 44.
Εγχειρίδιο Χρήσης
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■ Η ένδειξη κατάστασης µπαταρίας:

. Η κατάσταση της µπαταρίας
απεικονίζεται µε 4 διαφορετικές ενδείξεις (γεµάτη, 2/3, 1/3, ελάχιστο). &ταν το
RC9800i είναι τοποθετηµένο στη βάση και φορτίζει, η ένδειξη της κατάστασης
της µπαταρίας µεταβάλλεται.
■ Η ένδειξη ώρας: Η ώρα εµφανίζεται µε τη µορφή ΩΩ.ΛΛ ή ΩΩ.ΛΛ PM/AM
(µ.µ./π.µ.). Για να αλλάξετε την ώρα ή τη µορφή της, ανατρέξτε στη σελίδα 43.
■ Η ένδειξη ενεργοποίησης υπέρυθρων:
. Αυτή η ένδειξη ανάβει κατά την
αποστολή κωδικών τηλεχειρισµού.
Στην περίπτωση που στο RC9800i δεν υπάρχει κάποιος διαθέσιµος κωδικς
τηλεχειρισµού για το κουµπί που πατάτε, η ένδειξη υπερύθρων θα ανάψει µε
κκκινο χρώµα και το RC9800i θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικς ήχος (µπιπ).
Έχετε τη δυναττητα να βρείτε ποιοι κώδικες λείπουν. Ανατρέξτε στην
εντητα ‘Αλλαγή των κωδικών τηλεχειρισµού µιας συσκευής’, στη σελίδα 45.
■ Η ένδειξη δικτύου:
. Ο αριθµς των ράβδων που εµφανίζονται δηλώνει την
ισχύ του σήµατος του δικτύου. Στην περίπτωση που το σήµα του δικτύου είναι
ασθενές, θα εµφανίζεται µία µνο ράβδος, µε κκκινο χρώµα.

Παρακολούθηση δορυφορικής τηλερασης
Για να παρακολουθήσετε δορυφορική τηλεραση, ακολουθήστε τα βήµατα 1 έως 3
της εντητας ‘Παρακολούθηση καλωδιακής τηλερασης’, της σελίδας 29. Αντί
µως να επιλέξετε ως πηγή τον αποκωδικοποιητή της καλωδιακής τηλερασης,
επιλέξτε το δορυφορικ δέκτη
.

Παρακολούθηση ζωντανών τηλεοπτικών προγραµµάτων
Για να παρακολουθήσετε ζωντανά τηλεοπτικά προγράµµατα (δηλαδή µέσω του
εσωτερικού δέκτη της τηλερασης), ακολουθήστε τα βήµατα 1 έως 3 της
εντητας ‘Παρακολούθηση καλωδιακής τηλερασης’, της σελίδας 29. Αντί µως να
επιλέξετε ως πηγή τον αποκωδικοποιητή της καλωδιακής τηλερασης, επιλέξτε
τον εσωτερικ δέκτη της τηλερασης
.

Παρακολούθηση DVD
Θέλετε να παρακολουθήσετε µια ταινία DVD στην τηλεραση του σαλονιού.
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1 Στην Κεντρική σελίδα του RC9800i, επιλέξτε Watch (Προβολή).
2 Επιλέξτε το DVD
ως την πηγή που
θέλετε να χρησιµοποιήσετε.
Θα εµφανιστεί η οθνη συνδυασµένου
χειρισµού τηλερασης-DVD.
Ο συντονισµς της τηλερασής σας ώστε
να χρησιµοποιήσει ως πηγή το DVD, θα
γίνει αυτµατα απ το RC9800i.
3 Στην οθνη συνδυασµένου χειρισµού
τηλερασης-DVD, επιλέξτε τη λειτουργία
που θέλετε.

Παρακολούθηση προσωπικής συσκευής εγγραφής
βίντεο (PVR)
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Για να παρακολουθήσετε PVR, ακολουθήστε τα βήµατα 1 και 2 της εντητας
‘Παρακολούθηση DVD’. Αντί µως να επιλέξετε ως πηγή το DVD, επιλέξτε το PVR
. Στην οθνη συνδυασµένου χειρισµού τηλερασης-PVR, επιλέξτε τη
λειτουργία που θέλετε.

Πλήρης αξιοποίηση του προϊντος

Παρακολούθηση βιντεοκασέτας
Για να παρακολουθήσετε µια βιντεοκασέτα, ακολουθήστε τα βήµατα 1 και 2 της
εντητας ‘Παρακολούθηση DVD’. Αντί µως να επιλέξετε ως πηγή το DVD,
επιλέξτε το VCR
. Στην οθνη συνδυασµένου χειρισµού τηλερασης-VCR,
επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.

Παρακολούθηση προγράµµατος µε χρήση του
ηλεκτρονικού οδηγού προγραµµάτων (EPG)
Ας επιστρέψουµε στο σενάριο που θέλατε να δείτε κάποια ταινία στην
τηλεραση επίπεδης οθνης, στο σαλνι. Στην περίπτωση που δεν ξέρετε τι
προβάλλουν τα κανάλια, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον Ηλεκτρονικ οδηγ
προγραµµάτων (EPG) για να ενηµερωθείτε για το αποψιν πργραµµα.
Ο οδηγς EPG εµφανίζει στο RC9800i πληροφορίες σχετικά µε το πργραµµα της
τηλερασης. Για παράδειγµα, µπορείτε να µάθετε ποιες εκποµπές θα προβάλει
απψε κάποιο συγκεκριµένο κανάλι, µεταξύ 7 και 9 µµ. Επίσης, µπορείτε να κάνετε
αναζήτηση για αθλητικές εκποµπές σε οποιαδήποτε ζώνη ώρας για τις επµενες
7 ηµέρες.
Για να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε τον οδηγ EPG, πρέπει να έχετε κάνει
κάποιες ρυθµίσεις σχετικά µε τις υπηρεσίες EPG. Ανατρέξτε στην εντητα
‘Ηλεκτρονικς οδηγς προγραµµάτων (EPG)’, η οποία ξεκινάει απ τη σελίδα 46.
Προσοχή! Ορισµένες ρυθµίσεις σχετικά µε τις υπηρεσίες πρέπει να γίνουν σε
έναν υπολογιστή µε τη χρήση ενς προγράµµατος προβολής ιστοσελίδων και
ΟΧΙ στο RC9800i. Αυτές οι ρυθµίσεις είναι απαραίτητες για να µπορέσετε να
χρησιµοποιήσετε τον οδηγ EPG στο RC9800i.
Αφού κάνετε τις ρυθµίσεις υπηρεσιών, µπορείτε να ενεργοποιήσετε τον οδηγ
EPG στο RC9800i και να κάνετε λήψη των δεδοµένων του τηλεοπτικού
προγράµµατος, ώστε να µπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που θέλετε.
Η πρσβαση στις πληροφορίες του οδηγού EPG µέσω του RC9800i γίνεται ως εξής:
1 Στην Κεντρική σελίδα του RC9800i, επιλέξτε Watch (Προβολή).
2 Επιλέξτε τον εσωτερικ δέκτη
ή το δορυφορικ δέκτη
συνδυασµένου χειρισµού.

ή τον αποκωδικοποιητή της καλωδιακής
, ως πηγή. Θα εµφανιστεί µια οθνη

3 Επιλέξτε το κουµπί Guide (Οδηγς)

.

Θα εµφανιστεί η οθνη του οδηγού EPG.
Σηµείωση Βεβαιωθείτε τι έχετε ρυθµίσει σωστά την ηµεροµηνία, την ώρα και τη
ζώνη ώρας. Για περισστερες πληροφορίες σχετικά µε τις ρυθµίσεις
ηµεροµηνίας & ώρας, ανατρέξτε στη σελίδα 17.

Χρήσιµες πληροφορίες: Ηλεκτρονικς οδηγς προγραµµάτων (EPG)
Η εφαρµογή µε την οποία λειτουργεί ο οδηγς EPG εµφανίζει τα προγράµµατα σε
λίστες (Η.Π.Α.) ή πίνακες (Ευρώπη).

Εγχειρίδιο Χρήσης
32

Πλήρης αξιοποίηση του προϊντος
■ Τα σήµατα κλήσης των τηλεοπτικών σταθµών εµφανίζονται κατακρυφα,

■
■

■

■

ανάλογα µε τον αριθµ καναλιού. Στην περίπτωση των πινάκων, ο οριζντιος
άξονας αντιπροσωπεύει την ώρα, σε διαστήµατα των 2 ωρών. Αν
χρησιµοποιούνται λίστες, τα χρονικά διαστήµατα είναι της τάξης των 30 λεπτών.
Τα διάφορα είδη προγραµµάτων εµφανίζονται µε διαφορετικά χρώµατα..
Πληροφορίες προγράµµατος: Για να δείτε περισστερες πληροφορίες για ένα
πργραµµα, επιλέξτε το πργραµµα που εµφανίζεται τονισµένο ή πατήστε OK.
Ανατρέξτε στην εντητα ‘Πρσβαση σε πληροφορίες προγράµµατος’, παρακάτω.
Κουµπί Watch (Προβολή)
: Μπορείτε να παρακολουθήσετε µια
τηλεοπτική εκποµπή (αν προβάλλεται αυτή τη στιγµή) πατώντας το κουµπί
Watch (Προβολή). Ανατρέξτε στην εντητα ‘Παρακολούθηση προγράµµατος
απ τον ηλεκτρονικ οδηγ προγραµµάτων (EPG)’, παρακάτω.
Κουµπί Search (Αναζήτηση)
: Έχετε τη δυναττητα να κάνετε αναζήτηση
για συγκεκριµένα προγράµµατα, µε κριτήριο το είδος και την ηµεροµηνία-ώρα.
Ανατρέξτε στην εντητα ‘Αναζήτηση προγραµµάτων’, στη σελίδα 34.

Περιήγηση στην οθνη του EPG
&ταν βρίσκεστε στην οθνη του EPG, η µετακίνηση γίνεται µε τα πλήκτρα του
δροµέα. Για να επιλέξετε ένα πργραµµα πρέπει απλώς να πατήσετε στην οθνη
αφής. Η επιλογή διαφορετικού χρονικού διαστήµατος γίνεται µε τον επιλογέα
χρνου
.
Προσοχή! Επισηµαίνοντας ένα άλλο πργραµµα απ αυτ που είχατε ήδη
επισηµάνει ∆ΕΝ σηµαίνει τι η τηλερασή σας θα συντονιστεί στο νέο
πργραµµα που επισηµάνατε. Για πληροφορίες σχετικά µε τον τρπο
παρακολούθησης ενς προγράµµατος που έχετε επισηµάνει, ανατρέξτε στην
εντητα ‘Παρακολούθηση προγράµµατος απ τον ηλεκτρονικ οδηγ
προγραµµάτων (EPG)’, παρακάτω.

Πρσβαση σε πληροφορίες προγράµµατος
Για περισστερες πληροφορίες σχετικά µε ένα πργραµµα, µπορείτε να
ανατρέξετε στην οθνη Program Information (Πληροφορίες προγράµµατος):
1 Στον πίνακα ή στη λίστα του οδηγού EPG, βεβαιωθείτε τι έχετε επισηµάνει το
πργραµµα για το οποίο θέλετε να δείτε πρσθετες πληροφορίες (π.χ.
µετακινώντας την επισήµανση µε τα πλήκτρα του δροµέα).
2 Πατήστε στην οθνη στο πργραµµα που έχετε επισηµάνει ή επιλέξτε OK.
Θα εµφανιστεί µια οθνη µε πιο αναλυτικές πληροφορίες.
Σηµείωση Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο Back (Επιστροφή) για να γυρίσετε στην
προηγούµενη σελίδα του οδηγού EPG.

Παρακολούθηση προγράµµατος απ τον ηλεκτρονικ οδηγ
προγραµµάτων (EPG)
Απ τις διάφορες οθνες του οδηγού EPG µπορείτε να δώσετε στο RC9800i την
εντολή να συντονίσει την τηλερασή σας στο πργραµµα που θέλετε να
παρακολουθήσετε. Αυτ µπορεί να γίνει µε την παρακάτω διαδικασία:
1 Βεβαιωθείτε τι έχετε επισηµάνει το πργραµµα το οποίο θέλετε να
παρακολουθήσετε (µετακινώντας την επισήµανση µε τα πλήκτρα του δροµέα ή
πατώντας στο νοµα του προγράµµατος στην οθνη αφής).
2 Πατήστε το κουµπί Watch (Προβολή)
(το κουµπί Watch είναι
ενεργοποιηµένο µνο εάν το πργραµµα που έχετε επισηµάνει εκπέµπεται
εκείνη τη στιγµή).

Αλλαγή καναλιών
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Η αλλαγή καναλιού µπορεί να γίνει µε τους εξής τρπους:
■ µε τα πλήκτρα επµενου/προηγούµενου καναλιού,
■ επιλέγοντας το σήµα κλήσης ενς σταθµού σε οποιαδήποτε οθνη του οδηγού
EPG,
■ επιλέγοντας ένα πργραµµα και πατώντας Watch (Προβολή).
Και µε τους τρεις παραπάνω τρπους, το RC9800i θα συντονίσει την τηλεραση
στο αντίστοιχο κανάλι.

Πλήρης αξιοποίηση του προϊντος
Αναζήτηση προγραµµάτων
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να αναζητήσετε προγράµµατα ενς
συγκεκριµένου είδους:
1 Στην οθνη του οδηγού EPG που
εµφανίζεται ο πίνακας ή η λίστα
προγραµµάτων, πατήστε Search
(Αναζήτηση)
.
Θα εµφανιστεί αυτή η οθνη.
2 Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε κριτήριο
την ηµέρα, την ώρα ή το είδος.
Για να ορίσετε συγκεκριµένα κριτήρια
αναζήτησης, επιλέξτε την ηµέρα, την
ώρα και το είδος ή τα είδη που θέλετε.
Συµβουλή Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή
περισστερα είδη.
3 Επιλέξτε Go (Μετάβαση).
Θα εµφανιστεί το µήνυµα ‘Searching’
(Γίνεται αναζήτηση) και, µετά απ µερικά
δευτερλεπτα, µια οθνη µε τα
αποτελέσµατα της αναζήτησης.

Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών απ τον υπολογιστή
στην τηλεραση
Ας φανταστούµε το εξής σενάριο:
Ο παππούς και η γιαγιά έρχονται σπίτι για το διήµερο. Θέλετε να τους δείξετε τις
φωτογραφίες που τραβήξατε στο πάρτι γενεθλίων του παιδιού σας.
Σηµείωση Για να προβάλετε ψηφιακές φωτογραφίες σε µια τηλεραση
παλαιτερης τεχνολογίας, απαιτείται ένας προσαρµογέας πολυµέσων
συµβατς µε το πρωτκολλο UPnP, ο οποίος θα µετατρέψει τα ψηφιακά σήµατα
απ τον υπολογιστή σας σε αναλογικά τα οποία µπορεί να δεχτεί η τηλερασή
σας. Για περισστερες πληροφορίες σχετικά µε τους προσαρµογείς
πολυµέσων, ανατρέξτε στην εντητα ‘Τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε τα
οικιακά δίκτυα’, στη σελίδα 11. Επίσης, πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισµικ
Philips Media Manager. Για περισστερες πληροφορίες, δείτε την εντητα
‘Εγκατάσταση του λογισµικού’, στη σελίδα 51.
1 Στην Κεντρική σελίδα του RC9800i,
επιλέξτε Watch (Προβολή).
2 Επιλέξτε PC (Υπολογιστής)

.

Θα εµφανιστεί η οθνη συνδυασµένου
χειρισµού WatchlUPnP
(ΠροβολήlUPnP).

3 Επιλέξτε τον υπολογιστή στον οποίο έχετε αποθηκεύσει τις φωτογραφίες.
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4 Μετακινηθείτε στους φακέλους του
υπολογιστή και ανοίξτε εκείνον που
περιέχει τις φωτογραφίες απ το πάρτι
γενεθλίων του παιδιού σας.

5 Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να
προβληθεί στην τηλεραση. Για τη
µετακίνηση ανάµεσα στις φωτογραφίες,
έχετε τις εξής επιλογές:
■ Επιλέξτε απ τη λίστα µία-µία τις φωτογραφίες που θέλετε να προβάλετε

και πατήστε Play (Αναπαραγωγή) (ή πατήστε το πλήκτρο OK).
Οι φωτογραφίες που επιλέξατε θα εµφανιστούν στην τηλεραση.
■ Επιλέξτε απ τη λίστα την πρώτη φωτογραφία που θέλετε να προβάλετε

και πατήστε Preview (Προεπισκπηση). Η φωτογραφία που επιλέξατε θα
εµφανιστεί στο RC9800i. Στη συνέχεια, πατήστε Play (Αναπαραγωγή). Για να
προβάλετε στην τηλεραση την επµενη φωτογραφία, χρησιµοποιήστε ένα
απ τα κουµπιά οθνης Next/Previous (Προηγούµενο/Επµενο)
και
πατήστε Play (Αναπαραγωγή).
■ ∆ηµιουργήστε µια παρουσίαση µε λες τις φωτογραφίες που περιέχει ένας

φάκελος. Επιλέξτε Ctrl (Έλεγχος) για να εµφανιστούν οι διαθέσιµες
επιλογές για την παρουσίαση.
Σηµείωση Τα αρχεία τα οποία δεν είναι δυνατ να αποκωδικοποιηθούν
επισηµαίνονται µε γκρι χρώµα. Αυτά τα αρχεία δεν µπορούν να προβληθούν
στη συγκεκριµένη συσκευή προβολής.

Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών απ τον υπολογιστή
στο RC9800i
Σηµείωση Για να προβάλετε ψηφιακές φωτογραφίες, πρέπει να έχετε
προηγουµένως εγκαταστήσει το λογισµικ Philips Media Manager. Για
περισστερες πληροφορίες, δείτε την εντητα ‘Εγκατάσταση του λογισµικού’,
η οποία ξεκινάει απ τη σελίδα 51.
1 Στην Κεντρική σελίδα του RC9800i, επιλέξτε Browse (Αναζήτηση).
2 Επιλέξτε τον υπολογιστή στον οποίο έχετε αποθηκεύσει τις φωτογραφίες.
3 Μετακινηθείτε στους φακέλους του υπολογιστή και ανοίξτε εκείνον που
περιέχει τις φωτογραφίες που θέλετε να προβάλετε στο RC9800i.
4 Επιλέξτε µία φωτογραφία απ το φάκελο του υπολογιστή.
5 Πατήστε το κουµπί οθνης Play (Αναπαραγωγή)
.
Η επιλεγµένη φωτογραφία εµφανίζεται στο RC9800i.
6 Για να µεταβείτε στην προηγούµενη/επµενη φωτογραφία, χρησιµοποιήστε τα
κουµπιά οθνης Next/Previous (Επµενο/Προηγούµενο)
.
-ήΠατήστε ένα απ τα πλήκτρα του δροµέα Left/Right (Αριστερά/∆εξιά).
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Παιχνίδια
Για να παίξετε παιχνίδια, ακολουθήστε τα βήµατα 1 και 2 της εντητας
‘Παρακολούθηση DVD’. Αντί µως να επιλέξετε ως πηγή το DVD, επιλέξτε Games
(Παιχνίδια)
.
Σηµείωση Ο κύριος ρλος της δραστηριτητας ‘Παιχνίδια’ είναι να συντονίσει τη
συσκευή προβολής στην κατάλληλη είσοδο, µέσω της οποίας θα προβληθεί το
περιεχµενο της κονσλας παιχνιδιών που διαθέτετε. Αφού το RC9800i
συντονίσει τη συσκευή προβολής στην κατάλληλη είσοδο, συνιστάται να
παίξετε χρησιµοποιώντας το χειριστήριο της κονσλας παιχνιδιών.

Ακραση CD
Μλις αγοράσατε ένα καινούργιο CD και θέλετε να το ακούσετε στο ηχοσύστηµα
που έχετε στο υπνοδωµάτιο.
Μέχρι τώρα, παρουσιάστηκαν µνο δραστηριτητες που γίνονται στο σαλνι.
Εφσον τώρα θα χρησιµοποιείτε το RC9800i και στο υπνοδωµάτιο, πρέπει πρώτα
να ενηµερώσετε το RC9800i σχετικά µε την αλλαγή δωµατίου.

Χρήσιµες πληροφορίες: Αλλαγή δωµατίου
Βεβαιωθείτε τι η ένδειξη που εµφανίζεται στο επάνω µέρος της κεντρικής
σελίδας του RC9800i σχετικά µε το δωµάτιο συµφωνεί µε το δωµάτιο στο οποίο
βρίσκεστε και χρησιµοποιείτε τη συσκευή. Αν δεν συµφωνεί, πρέπει να αλλάξετε
τη ρύθµιση για το δωµάτιο.
Για παράδειγµα, έστω τι το επιλεγµένο
δωµάτιο στη συσκευή είναι το σαλνι,
σύµφωνα µε την ένδειξη που εµφανίζεται
στην Κεντρική σελίδα:

Για να αλλάξετε το δωµάτιο του οποίου τις συσκευές χειρίζεται το RC9800i,
ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1 Στην κεντρική σελίδα, πατήστε
για πρσβαση στην περιοχή διαχείρισης
συστήµατος.
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘System Management Area’ (Περιοχή διαχείρισης
συστήµατος).
2 Πατήστε Select a Different Room (Επιλογή διαφορετικού δωµατίου).
Θα εµφανιστεί µια οθνη µε τα διαθέσιµα δωµάτια.
Επιλεγµένο δωµάτιο

Σηµείωση Η λίστα µε τα δωµάτια που
εµφανίζονται βασίζεται στις
πληροφορίες που καταχωρήσατε κατά τη
ρύθµιση. Για να προσθέσετε ένα
δωµάτιο ή να επεξεργαστείτε το νοµά
του, ανατρέξτε στην εντητα
‘Προσθήκη/επεξεργασία δωµατίων’, στη
σελίδα 44.
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3 Επιλέξτε Bedroom (Υπνοδωµάτιο).
Εµφανίζεται ξανά η αρχική σελίδα. Παρατηρήστε τι τώρα η ένδειξη του
δωµατίου είναι ‘Bedroom’ (Υπνοδωµάτιο).
Τώρα, µπορείτε να ακούσετε το CD στο ηχοσύστηµα που έχετε στο
υπνοδωµάτιο.
Για να ακούσετε το CD στο υπνοδωµάτιο, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1 Στην Κεντρική σελίδα, επιλέξτε Listen (Ακραση).
Σηµείωση Αν στο δωµάτιο έχετε περισστερες απ µία συσκευές ήχου, το
RC9800i θα σας ζητήσει να επιλέξετε αυτήν που θέλετε να
χρησιµοποιήσετε.
2 Επιλέξτε CD απ τη λίστα µε τις διαθέσιµες πηγές.
Θα εµφανιστεί η αντίστοιχη οθνη συνδυασµένου χειρισµού.
Αρχίζει η αναπαραγωγή του CD.
Μπορείτε να ρυθµίζετε την ένταση χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα του RC9800i:
Volume (Ένταση), αύξηση/µείωση, Mute (Σίγαση).
Με το πλήκτρο Home (Κεντρική σελίδα) µπορείτε να επιστρέψετε στην αρχική
σελίδα του RC9800i.

Ακραση DVD
Για να ακούσετε ένα DVD, ακολουθήστε τα βήµατα 1 και 2 της εντητας ‘Ακραση
CD’, η οποία αρχίζει απ τη σελίδα 36. Αντί µως να επιλέξετε το CD, επιλέξτε το
DVD
.

Ακραση ζωντανού ραδιοφωνικού προγράµµατος
1 Στην Κεντρική σελίδα του RC9800i, επιλέξτε Listen (Ακραση).
2 Επιλέξτε Radio (Ραδιφωνο) (µέσω δέκτη)
ως τη συσκευή στην οποία
βρίσκεται το περιεχµενο.
Θα εµφανιστεί η αντίστοιχη οθνη συνδυασµένου χειρισµού.
3 Επιλέξτε το ραδιοφωνικ σταθµ που θέλετε να ακούσετε.

Ακραση καλωδιακού ραδιοφώνου
Για να ακούσετε καλωδιακ ραδιφωνο, ακολουθήστε τα βήµατα 1 έως 3 της
εντητας ‘Ακραση ζωντανού ραδιοφωνικού προγράµµατος’, στη σελίδα 37. Αντί
µως να επιλέξετε το ραδιφωνο (δέκτη), επιλέξτε Cable Radio (Καλωδιακ
ραδιφωνο)
.

Ακραση δορυφορικού ραδιοφώνου
Για να ακούσετε δορυφορικ ραδιφωνο, ακολουθήστε τα βήµατα 1 έως 3 της
εντητας ‘Ακραση ζωντανού ραδιοφωνικού προγράµµατος’, στη σελίδα 37. Αντί
µως να επιλέξετε το ραδιφωνο (δέκτη), επιλέξτε Satellite Radio (∆ορυφορικ
ραδιφωνο)
.
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Ακραση αρχείων ήχου απ τον υπολογιστή σας µέσω
του ηχοσυστήµατος
Σηµείωση Για να ακούσετε αρχεία ήχου σε ένα µη δικτυωµένο ηχοσύστηµα,
απαιτείται ένας προσαρµογέας πολυµέσων συµβατς µε το πρωτκολλο UPnP,
ο οποίος θα µετατρέψει τα ψηφιακά σήµατα απ τον υπολογιστή σας σε
αναλογικά τα οποία µπορεί να δεχτεί το ηχοσύστηµά σας. Για περισστερες
πληροφορίες σχετικά µε τους προσαρµογείς πολυµέσων, ανατρέξτε στην
εντητα ‘Τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε τα οικιακά δίκτυα’, στη σελίδα 11.
Επίσης, πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισµικ Philips Media Manager. Για
περισστερες πληροφορίες, δείτε την εντητα ‘Εγκατάσταση του λογισµικού’,
στη σελίδα 51.
Αντί να ακούσετε ένα CD, προτιµάτε µερικά αρχεία ήχου απ τον υπολογιστή σας.
Αυτ µπορεί να γίνει µε την παρακάτω διαδικασία:
1 Επιλέξτε το κατάλληλο δωµάτιο. Ανατρέξτε στη σελίδα 36 για σχετικές
πληροφορίες.
2 Στην Κεντρική σελίδα του RC9800i, επιλέξτε Listen (Ακραση).
3 Επιλέξτε PC (Υπολογιστής)

ως τη συσκευή που δίνει σήµα στα ηχεία.

4 Επιλέξτε τον υπολογιστή στον οποίο βρίσκονται τα αρχεία ήχου.
5 Μετακινηθείτε στους φακέλους του
υπολογιστή και ανοίξτε εκείνον που
περιέχει τα κοµµάτια που θέλετε να
ακούσετε απ το ηχοσύστηµά σας.
Θα εµφανιστεί η λίστα µε τα τραγούδια.
6 Επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να
ακούσετε και πατήστε το πλήκτρο OK ή
επιλέξτε Play (Αναπαραγωγή)
.
Αρχίζει η αναπαραγωγή του τραγουδιού.

Ακραση αρχείων MP3 απ τον υπολογιστή σας µέσω
του RC9800i
Σηµείωση Για να µπορέσετε να ακούσετε αρχεία MP3, πρέπει να έχετε
προηγουµένως εγκαταστήσει το λογισµικ Philips Media Manager. Για
περισστερες πληροφορίες, δείτε την εντητα ‘Εγκατάσταση του λογισµικού’,
στη σελίδα 51.
Ας φανταστούµε το εξής σενάριο:
∆ιαβάζετε ένα βιβλίο, αλλά θέλετε και λίγη µουσική να ακούγεται στο βάθος. Αντί
να χρησιµοποιήσετε το ηχοσύστηµα, θα ακούσετε µερικά απ τα MP3 σας στο
RC9800i.
Αυτ µπορεί να γίνει µε την παρακάτω διαδικασία:
1 Στην Κεντρική σελίδα του RC9800i, επιλέξτε Browse (Αναζήτηση).
2 Επιλέξτε PC (Υπολογιστής).
3 Μετακινηθείτε στους φακέλους του υπολογιστή και ανοίξτε εκείνον που
περιέχει τα κοµµάτια που θέλετε να ακούσετε απ το RC9800i.
4 Επιλέξτε ένα τραγούδι.
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5 Πατήστε το κουµπί οθνης Play (Αναπαραγωγή)
Αρχίζει η αναπαραγωγή του τραγουδιού.

.
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Σηµείωση Μπορείτε να απολαύσετε περισστερο τη µουσική σας µε το RC9800i
χρησιµοποιώντας τη βάση του, την οποία θα έχετε συνδέσει µε το ηχοσύστηµά
σας µέσω ενς πρσθετου καλωδίου ήχου. Ανατρέξτε στην εντητα ‘Χρήση της
βάσης φρτισης ως προσαρµογέα πολυµέσων για ψηφιακή µουσική’, στη
σελίδα 8. Για να ακούσετε αρχεία MP3 απ τον υπολογιστή σας µέσω του
RC9800i τοποθετηµένου στη βάση, επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως 6 που
περιγράφονται παραπάνω και τοποθετήστε το RC9800i στη βάση. Γίνεται
σίγαση του RC9800i και η µουσική ακούγεται απ το ηχοσύστηµα.

Οδηγς συγχρονισµού
&ταν το RC9800i στέλνει εντολές τηλεχειρισµού στις διάφορες συσκευές που
περιλαµβάνονται σε µια δραστηριτητα, είναι πιθαν να υπάρξει κάποιο εµπδιο
στην ‘οπτική επαφή’ µεταξύ του RC9800i και της τηλεχειριζµενης συσκευής (π.χ.
ένα άτοµο που περνάει µπροστά απ την τηλεχειριζµενη συσκευή). Σε αυτήν την
περίπτωση, τα σήµατα τηλεχειρισµού δε θα φτάσουν στη συσκευή. Κατά συνέπεια,
το σύστηµά σας µπορεί να αποσυγχρονιστεί:
■ κάποια συσκευή απενεργοποιείται αντί να ενεργοποιείται, ή
■ επιλέγεται λανθασµένη είσοδος, ή
■ κάποια συσκευή συντονίζεται σε λανθασµένο κανάλι.
&ταν συµβεί κάτι τέτοιο, µπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο του αγγλικού
ερωτηµατικού στην κάτω δεξιά γωνία της οθνης συνδυασµένου χειρισµού. Θα
ξεκινήσει ο οδηγς συγχρονισµού, ο οποίος εµφανίζει µια οθνη µε ορισµένα
κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν, ανάλογα µε τη δραστηριτητα, µεταξύ άλλων
να αλλάξετε είσοδο, να αλλάξετε κανάλι και να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τις συσκευές. Με αυτά τα κουµπιά, θα είστε σε θέση να
συγχρονίσετε ξανά το σύστηµά σας.

Σηµείωση Αν παρατηρήσετε τι το σύστηµά σας αποσυγχρονίζεται κάθε φορά που
αρχίζετε µια συγκεκριµένη δραστηριτητα, ακµα και αν δεν υπάρχει τίποτα
που να εµποδίζει τα σήµατα τηλεχειρισµού να φτάσουν στις ελεγχµενες
συσκευές, αυτ σηµαίνει τι η δραστηριτητα δεν έχει ρυθµιστεί σωστά. Σε
µια τέτοια περίπτωση, πρέπει να ελέγξετε τις ρυθµίσεις της συγκεκριµένης
δραστηριτητας και των συσκευών που χρησιµοποιούνται σε αυτήν. Ανατρέξτε
στην εντητα ‘Προσθήκη/επεξεργασία συσκευών ήχου/εικνας’, στη σελίδα 44.
Επίσης, βεβαιωθείτε τι στους κωδικούς τηλεχειρισµού χρησιµοποιούνται οι
σωστές ρυθµίσεις χρονισµού. Ανατρέξτε στην εντητα ‘Αλλαγή άλλων
ρυθµίσεων συσκευής’, στη σελίδα 46.
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■ Χειρισµς µεµονωµένης συσκευής
Με τη λειτουργία Individual Device Control (Χειρισµς µεµονωµένης συσκευής)
µπορείτε να ελέγχετε µία συσκευή πέρα απ τα πλαίσια κάποιας δραστηριτητας.
Οι οθνες χειρισµού µεµονωµένης συσκευής σάς προσφέρουν επιπλέον
λειτουργίες οι οποίες χρησιµοποιούνται λιγτερο συχνά σε σχέση µε τις οθνες
συνδυασµένου χειρισµού, οι οποίες εµφανίζονται κατά το χειρισµ των
δραστηριοτήτων.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία
Individual Device Control (Χειρισµς µεµονωµένης συσκευής):
1 Στην αρχική σελίδα, πατήστε
.
Θα εµφανιστεί η περιοχή διαχείρισης συστήµατος.
2 Επιλέξτε Individual Device Control
(Χειρισµς µεµονωµένης συσκευής).
Θα εµφανιστεί µια λίστα µε τις διαθέσιµες
συσκευές που µπορείτε να
παρακολουθήσετε ή να ακούσετε στο
τρέχον δωµάτιο.

Ανάλογα µε τις πληροφορίες που καταχωρήσατε κατά τη ρύθµιση, ενδέχεται
να είναι διαθέσιµες οι παρακάτω συσκευές:

Projector (Βιντεοπροβολέας)

DVD-VCR combo (Συσκευή
αναπαραγωγής DVD και βίντεο)
Home Theater (Σύστηµα οικιακού
κινηµατογράφου)

VCR (Βίντεο)

Receiver (Ραδιοενισχυτής)

DVD Player (Συσκευή
αναπαραγωγής δίσκων DVD)
DVDR (+HDD) (Συσκευή
εγγραφής DVD µε σκληρ δίσκο)
CD(R) Player (Συσκευή
αναπαραγωγής δίσκων CD(R))
Satellite Receiver
(∆ορυφορικς δέκτης)
Cable box (Αποκωδικοποιητής
καλωδιακής)
PVR (Προσωπική συσκευή
εγγραφής βίντεο)

Amplifier (Ενισχυτής)

Television (Τηλεραση)

∆έκτης
Media Center PC (Υπολογιστής
µε κέντρο πολυµέσων)
Media Adapter (Προσαρµογέας
πολυµέσων)
Game Console (Κονσλα
παιχνιδιών)

Σηµείωση Για να προσθέσετε συσκευές ή να επεξεργαστείτε τα ονµατά τους,
ανατρέξτε στην εντητα ‘Προσθήκη/επεξεργασία συσκευών ήχου/εικνας’,
στη σελίδα 44.
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3 Για να ελέγξετε τις λειτουργίες τηλεχειρισµού µιας συσκευής, επιλέξτε τη
συσκευή.
Θα εµφανιστεί µια σειρά απ οθνες µε
τις λειτουργίες τηλεχειρισµού της
συσκευής. Για παράδειγµα, αυτή είναι µία
απ τις οθνες για ένα VCR:

4 Για να µετακινηθείτε στις διάφορες οθνες, χρησιµοποιήστε το πλήκτρο Page
(Σελίδα).
Για κάθε συσκευή, υπάρχει µία επιπλέον
οθνη µε 8 κουµπιά που ορίζονται απ το
χρήστη.
Σε αυτά τα κουµπιά µπορείτε να
αντιστοιχίσετε µνοι σας κάποιες
λειτουργίες τηλεχειρισµού. Για
περισστερες πληροφορίες σχετικά µε τα
κουµπιά που ορίζονται απ το χρήστη,
ανατρέξτε στην εντητα ‘Αλλαγή των
κωδικών τηλεχειρισµού µιας συσκευής’,
στη σελίδα 45.

Απενεργοποίηση συσκευής, Απενεργοποίηση
δραστηριτητας και Απενεργοποίηση δωµατίου
Υπάρχουν τρεις τύποι κουµπιών που διευκολύνουν την απενεργοποίηση πολλών
συσκευών µε ένα µνο κουµπί: Device Off (Απενεργοποίηση συσκευής), Activity
Off (Απενεργοποίηση δραστηριτητας) και Room Off (Απενεργοποίηση δωµατίου).

Device Off (Απενεργοποίηση συσκευής)
&ταν κάνετε χειρισµ µίας µεµονωµένης συσκευής, στην πρώτη σελίδα υπάρχει
ένα κουµπί Off (Απενεργοποίηση) µε το οποίο σβήνει η συσκευή που χειρίζεστε.

Activity Off (Απενεργοποίηση δραστηριτητας)
&ταν βρίσκεστε στην οθνη Activities (∆ραστηριτητες), υπάρχει ένα παρµοιο
κουµπί µε το οποίο σβήνουν λες οι συσκευές που χρησιµοποιούνται στη
δραστηριτητα.
Σηµείωση Αν εκτελείτε περισστερες απ µία δραστηριτητες ταυτχρονα, οι
συσκευές που χρησιµοποιούνται στις άλλες δραστηριτητες θα παραµείνουν
ενεργοποιηµένες.

Room Off (Απενεργοποίηση δωµατίου)
Τέλος, στην Κεντρική σελίδα υπάρχει το κουµπί Room Off (Απενεργοποίηση
δωµατίου) µε το οποίο σβήνουν λες οι συσκευές του δωµατίου.
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Μετά την αρχική ρύθµιση, µπορείτε, ποτε χρειαστεί, να αλλάξετε τις ρυθµίσεις
που αφορούν στα εξής:
■ Το RC9800i,
■ Τον εξοπλισµ σας, π.χ. επεξεργασία, διαγραφή ή προσθήκη συσκευών και

δωµατίων,
■ Τις διαθέσιµες υπηρεσίες Internet.

■ Πρσβαση στις ρυθµίσεις
1 Η πρσβαση στην εντητα Settings
(Ρυθµίσεις) γίνεται απ την Περιοχή
διαχείρισης συστήµατος.
Για να µεταβείτε στην Περιοχή
διαχείρισης συστήµατος, πατήστε
στην Κεντρική σελίδα.

2 Επιλέξτε Settings (Ρυθµίσεις).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Settings’
(Ρυθµίσεις).

■ Ρύθµιση του RC9800i
Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του RC9800i,
επιλέξτε RC9800i Settings (Ρυθµίσεις
RC9800i). Θα εµφανιστεί η οθνη ‘RC9800i
Settings’ (Ρυθµίσεις RC9800i):

Ρυθµίσεις τροφοδοσίας
Στη ρύθµιση Power (Τροφοδοσία) µπορείτε να ορίσετε δύο ρυθµίσεις:
■ Το χρονικ διάστηµα (σε δευτερλεπτα) κατά το οποίο θα είναι

ενεργοποιηµένος ο φωτισµς των πλήκτρων
■ Το χρονικ διάστηµα (σε δευτερλεπτα) µετά το οποίο το RC9800i θα περνάει

σε κατάσταση προσωρινής διακοπής λειτουργίας (Power Save - Εξοικονµηση
ενέργειας).
Για να αλλάξετε αυτές τις ρυθµίσεις, επιλέξτε
ή
.
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Ρυθµίσεις οθνης
Ρύθµιση Brightness (Φωτειντητα)
Στη ρύθµιση Screen (Οθνη) µπορείτε να προσαρµσετε τη φωτειντητα της
οθνης αφής, επιλέγοντας
ή
.

Βαθµονµηση
Αν µε την πάροδο του χρνου παρατηρήσετε τι η οθνη αφής δεν αποκρίνεται
µε ακρίβεια στις επιλογές που κάνετε, µπορείτε να επαναλάβετε τη βαθµονµηση.
Αυτ γίνεται µε τον παρακάτω τρπο: Πατήστε προσεκτικά στο κέντρο των
σταυρονηµάτων που εµφανίζονται στις τέσσερις γωνίες της οθνης . Το RC9800i
ενδέχεται να επαναλάβει αυτή τη διαδικασία µερικές φορές, έως του
ολοκληρωθεί η ακριβής βαθµονµηση της οθνης.

Ρυθµίσεις δικτύου
1 Στην οθνη ‘RC9800i Settings’ (Ρυθµίσεις RC9800i), επιλέξτε Network (∆ίκτυο).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘RC9800i Network Settings’ (Ρυθµίσεις δικτύου RC9800i).
2 Ακολουθήστε τα βήµατα που περιγράφονται στην εντητα ‘Ρυθµίσεις δικτύου’,
στη σελίδα 15.
3 Επιλέξτε Back (Επιστροφή).

Ρυθµίσεις ήχου
Απ τις ρυθµίσεις Audio (Ήχος), µπορείτε να αλλάξετε τα εξής, πατώντας
ή
:
■ Touch screen Volume (Ένταση ήχου οθνης αφής): η ένταση του ήχου που
ακούγεται ταν πατάτε τα κουµπιά της οθνης του RC9800i,
■ Hard Key Volume (Ένταση ήχου πλήκτρων): η ένταση του ήχου που ακούγεται
ταν πατάτε τα πλήκτρα του RC9800i,
■ Alert Volume (Ένταση ήχου ειδοποίησης): η ένταση του ήχου που ακούγεται
απ το RC9800i ταν παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα.
Μπορείτε να δοκιµάσετε τις αλλαγές που κάνατε πατώντας Try (∆οκιµή).

Ρυθµίσεις ηµεροµηνίας & ώρας
1 Στην οθνη ‘RC9800i Settings’ (Ρυθµίσεις RC9800i), επιλέξτε Date & Time
(Ηµεροµηνία & ώρα).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Date & Time Settings’ (Ρυθµίσεις ηµεροµηνίας & ώρας).
2 Ακολουθήστε τα βήµατα που περιγράφονται στην εντητα ‘Ρυθµίσεις
ηµεροµηνίας & ώρας’, στη σελίδα 17.
3 Επιλέξτε Back (Επιστροφή).

■ Ρύθµιση δωµατίων και συσκευών ήχου/εικνας
Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις για τον εξοπλισµ σας, επιλέξτε Rooms & A/V
Devices (∆ωµάτια και συσκευές ήχου/εικνας). Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Rooms &
A/V Devices’ (∆ωµάτια και συσκευές
ήχου/εικνας).
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Μπορείτε να κάνετε ρυθµίσεις σε δύο
επιλογές:
■ Add/Edit Rooms (Προσθήκη/επεξεργασία
δωµατίων),
■ Add/Edit A/V Devices
(Προσθήκη/επεξεργασία συσκευών
ήχου/εικνας).

Προσαρµογή των ρυθµίσεων

Προσθήκη/επεξεργασία δωµατίων
1 Στην οθνη ‘Rooms & A/V Devices’
(∆ωµάτια και συσκευές ήχου/εικνας),
επιλέξτε Add/Edit Rooms
(Προσθήκη/επεξεργασία δωµατίων).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Set Up Rooms’
(Ρύθµιση δωµατίων).
2 Για να προσθέσετε ένα δωµάτιο, επιλέξτε
Add (Προσθήκη).
Στην οθνη που θα εµφανιστεί µπορείτε
να επιλέξετε έναν τύπο δωµατίου και, αν
χρειάζεται, να το µετονοµάσετε.
-ήΓια να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες των δωµατίων, επιλέξτε ένα δωµάτιο
απ τη λίστα και πατήστε Edit (Επεξεργασία).
Στην οθνη που θα εµφανιστεί µπορείτε να αλλάξετε τον τύπο του δωµατίου
και, αν χρειάζεται, να το µετονοµάσετε.
-ήΓια να διαγράψετε ένα δωµάτιο, επιλέξτε το απ τη λίστα και πατήστε Delete
(∆ιαγραφή).
Το δωµάτιο θα διαγραφεί απ τη λίστα.
3 Επιλέξτε Back (Επιστροφή).
Προσοχή! ∆ιαγράφοντας ένα δωµάτιο, διαγράφονται και λες οι
πληροφορίες ρύθµισης που καταχωρήσατε σχετικά µε τις συσκευές του
δωµατίου. Εποµένως, συνιστάται πριν διαγράψετε το συγκεκριµένο
δωµάτιο, να αντιστοιχίσετε τις συσκευές του σε ένα άλλο δωµάτιο.

Προσθήκη/επεξεργασία συσκευών ήχου/εικνας
1 Στην οθνη ‘Rooms & A/V Devices’
(∆ωµάτια και συσκευές ήχου/εικνας),
επιλέξτε Add/Edit A/V Devices
(Προσθήκη/επεξεργασία συσκευών
ήχου/εικνας).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘A/V Devices Setup’
(Ρύθµιση συσκευών ήχου/εικνας).
2 Επιλέξτε ένα δωµάτιο.
Στη λίστα θα εµφανιστούν οι διαθέσιµες
συσκευές για το συγκεκριµένο δωµάτιο.
Τώρα µπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε συσκευές.
Αφού τροποποιήσετε τις πληροφορίες των συσκευών, µπορείτε να ορίσετε
(ξανά) τις δραστηριτητες στις οποίες χρησιµοποιούνται (το κουµπί ‘Activities’
(∆ραστηριτητες) γίνεται πράσινο).

Προσθήκη συσκευής
Για να προσθέσετε µια συσκευή, ακολουθήστε τα βήµατα που περιγράφονται στην
εντητα ‘Set Up Devices’ (Ρύθµιση συσκευών), στη σελίδα 19.

∆ιαγραφή συσκευής
1 Στην οθνη ‘Set Up A/V Devices’ (Ρύθµιση συσκευών ήχου/εικνας), επιλέξτε τη
συσκευή που θέλετε να διαγράψετε.
Η επιλεγµένη συσκευή επισηµαίνεται (εµφανίζεται περισστερο τονισµένη απ
τις υπλοιπες).
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2 Επιλέξτε Delete (∆ιαγραφή).

Προσαρµογή των ρυθµίσεων
Μετακίνηση συσκευής
1 Επιλέξτε µια συσκευή και πατήστε Edit
(Επεξεργασία).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Modify a Device’
(Τροποποίηση συσκευής).
2 Επιλέξτε Name/Room (?νοµα/δωµάτιο).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Modify Device
Assignment’ (Τροποποίηση αντιστοίχισης
συσκευής).
3 Στη λίστα Room (∆ωµάτιο), επιλέξτε το
δωµάτιο στο οποίο θέλετε να
αντιστοιχίσετε τη συσκευή.
Σηµείωση Αν θέλετε, µπορείτε επίσης να αλλάξετε το νοµα της συσκευής.
4 Επιλέξτε OK.
Στο RC9800i θα εµφανιστεί η οθνη ‘Set Up A/V Devices’ (Ρύθµιση συσκευών
ήχου/εικνας). Τώρα η συσκευή έχει αντιστοιχιστεί στο δωµάτιο που επιλέξατε.

Αλλαγή των κωδικών τηλεχειρισµού µιας συσκευής
1 Στην οθνη ‘Set Up A/V Devices’ (Ρύθµιση συσκευών ήχου/εικνας), επιλέξτε
µια συσκευή και πατήστε Edit (Επεξεργασία).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Modify a Device’ (Τροποποίηση συσκευής).
2 Επιλέξτε IR Codeset (Σετ κωδικών
υπερύθρων).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Codes Setup’
(Ρύθµιση κωδικών).
Απ αυτήν την οθνη έχετε 3 τρπους
αλλαγής των ρυθµίσεων υπερύθρων:
■ Αν ορισµένα κουµπιά δεν λειτουργούν
ή/και θέλετε να κάνετε
εκµάθηση/αντικατάσταση κωδικών,
χρησιµοποιήστε τη µέθοδο Try & Learn
(∆οκιµή & Εκµάθηση). Ακολουθήστε τα βήµατα 3 και 4 που περιγράφονται στην
εντητα ‘Learn & Match’ (Εκµάθηση & Αντιστοίχιση), η οποία ξεκινάει απ τη
σελίδα 21.
■ Αν θέλετε να αντιστοιχίσετε µνοι σας κωδικούς σε κουµπιά που ορίζονται απ
το χρήστη, χρησιµοποιήστε τη µέθοδο User buttons (Κουµπιά χρήστη).
Ακολουθήστε τα εξής βήµατα:
1 Επιλέξτε User buttons (Κουµπιά χρήστη).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Try & Learn - User Defined Buttons’ (∆οκιµή &
Εκµάθηση - Κουµπιά που ορίζονται απ το χρήστη).
Σηµείωση %λες οι λειτουργίες εµφανίζονται µε κκκινο χρώµα, επειδή
είναι λες άγνωστες για τη συσκευή.
2 Επιλέξτε µια λειτουργία.
Η επιλεγµένη λειτουργία εµφανίζεται επισηµασµένη.
3 Επιλέξτε Learn (Εκµάθηση).
Κάντε εκµάθηση της λειτουργίας χρησιµοποιώντας το αυθεντικ
τηλεχειριστήριο της συσκευής σας.
Σηµείωση Για να δοκιµάσετε τη λειτουργία και να δείτε αν η συσκευή σας
ανταποκρίνεται, επιλέξτε Try (∆οκιµή).
■ Αν θέλετε να επιλέξετε διαφορετικ σετ κωδικών, Χρησιµοποιήστε τη µέθοδο
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Select & Try (Επιλογή & ∆οκιµή). Ακολουθήστε τα βήµατα της εντητας
‘Επιλογή & ∆οκιµή’, η οποία ξεκινάει απ τη σελίδα 23.

Προσαρµογή των ρυθµίσεων
Αλλαγή άλλων ρυθµίσεων συσκευής
1 Στην οθνη ‘Set Up A/V Devices’ (Ρύθµιση συσκευών ήχου/εικνας), επιλέξτε
µια συσκευή και πατήστε Edit (Επεξεργασία).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Modify a Device’ (Τροποποίηση συσκευής).
2 Επιλέξτε Device Info (Πληροφορίες
συσκευής).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Modify Device
Details’ (Τροποποίηση λεπτοµερειών
συσκευής).
Ο οδηγς πληροφοριών συσκευής θα σας
καθοδηγήσει στις ρυθµίσεις της συσκευής
που επιλέξατε. Πατήστε OK για να
εµφανιστεί ο οδηγς.
Πριν συνεχίσετε µε τον οδηγ, µπορείτε
επίσης να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις καθυστέρησης των εντολών
τηλεχειρισµού µέσω υπερύθρων: οι διαφορετικές µάρκες συσκευών έχουν
διαφορετικούς χρονισµούς ανταπκρισης ταν ενεργοποιείτε τη συσκευή,
αλλάζετε κανάλι ή επιλέγετε είσοδο. Συνήθως ο χρονισµς αυτών των ενεργειών
ορίζεται αυτµατα, κατά την αρχική ρύθµιση. Στην απίθανη περίπτωση που αυτ
αποτύχει, µπορείτε να επεξεργαστείτε µνοι σας τις καθυστερήσεις. Αυτ µπορεί
να γίνει µε την παρακάτω διαδικασία:
1 Επιλέξτε Control Delays (Καθυστερήσεις
τηλεχειρισµού).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Control Delay
Settings’ (Ρυθµίσεις καθυστερήσεων
τηλεχειρισµού).
2 Για να επεξεργαστείτε τις τιµές των
καθυστερήσεων, πατήστε στο αντίστοιχο
πεδίο.

■ Ηλεκτρονικς οδηγς προγραµµάτων (EPG)
Το RC9800i συνοδεύεται απ ετήσια δωρεάν συνδροµή για την υπηρεσία EPG της
Philips στο Internet. Για να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε την εφαρµογή EPG στο
RC9800i, πρέπει πρώτα να πραγµατοποιήσετε ορισµένες ρυθµίσεις σχετικές µε
υπηρεσίες.
Προσοχή! Ορισµένες ρυθµίσεις σχετικά µε τις υπηρεσίες πρέπει να γίνουν σε
έναν υπολογιστή µε τη χρήση ενς προγράµµατος προβολής ιστοσελίδων και
ΟΧΙ στο RC9800i.

Ρυθµίσεις στον υπολογιστή σχετικά µε τις υπηρεσίες
Στον υπολογιστή πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ρυθµίσεις σχετικά µε τις υπηρεσίες:
■ Εγγραφή στην υπηρεσία EPG,
■ Εξατοµίκευση της συνδροµής σας, δηλαδή επιλογή των τηλεοπτικών σταθµών
για τους οποίους θέλετε να λαµβάνετε δεδοµένα EPG.

Εγγραφή στην υπηρεσία EPG
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1 Στον υπολογιστή σας, µεταβείτε στη διεύθυνση
http://www.homecontrol.philips.com.
2 Επιλέξτε τη σύνδεση ‘Philips Internet EPG Service’ (Υπηρεσία EPG της Philips
στο Internet).
3 Εγγραφείτε και επιλέξτε ένα νοµα χρήστη και κωδικ πρσβασης.

Προσαρµογή των ρυθµίσεων
4 Επιλέξτε την κατάλληλη σύνδεση για τη δηµιουργία εγγραφής και
ακολουθήστε τις οδηγίες.
5 Στην οθνη που συνοψίζει τις λεπτοµέρειες της συνδροµής σας, επιλέξτε Next
(Επµενο).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Create a subscription – Activation Key’ (∆ηµιουργία
συνδροµής - Κλειδί ενεργοποίησης). Αυτή η οθνη περιέχει το κλειδί
ενεργοποίησης που θα χρησιµοποιήσετε. Σηµειώστε αυτ το κλειδί και
επιλέξτε Proceed to Personalization (Συνέχεια µε εξατοµίκευση).
Συµβουλή Το κλειδί ενεργοποίησης θα σας χρειαστεί αργτερα, για να
ενεργοποιήσετε τον οδηγ EPG στο RC9800i.

Εξατοµίκευση του οδηγού EPG
Μπορείτε να εξατοµικεύσετε τον οδηγ EPG, δηλώνοντας τους σταθµούς που
θέλετε να περιλαµβάνει. Με τον τρπο αυτ, δηµιουργείτε µια λίστα σταθµών. Η
εφαρµογή EPG στο RC9800i σας, θα λαµβάνει και θα εµφανίζει µνο τους
σταθµούς που περιλαµβάνονται στη λίστα ή στις λίστες που έχετε ορίσει. Οι
σταθµοί που δεν πιάνετε ή που δεν σας ενδιαφέρουν, θα παραλείπονται.
Στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να ορίσετε τη λίστα
ή τις λίστες των σταθµών που θέλετε. Θα σας καθοδηγήσει ένας οδηγς.
1 Στην οθνη ‘Create a subscription – Activation Key’ (∆ηµιουργία συνδροµής Κλειδί ενεργοποίησης), επιλέξτε Proceed to personalization (Συνέχεια µε
εξατοµίκευση).
2 Στην κεντρική σελίδα Personalization (Εξατοµίκευση), επιλέξτε Add a lineup
(Προσθήκη λίστας σταθµών).
3 (Μνο για χρήστες στις Η.Π.Α.) Πληκτρολογήστε τον κωδικ ZIP.
4 Επιλέξτε την κατάλληλη πηγή του τηλεοπτικού σήµατος (Cable-Καλωδιακή,
Satellite-∆ορυφορική, Antenna-Κεραία) και πατήστε Next (Επµενο).
5 (Μνο για χρήστες στις Η.Π.Α.) Επιλέξτε τον παροχέα υπηρεσιών που
χρησιµοποιείτε, αν ισχύει κάτι τέτοιο.
6 Επιλέξτε τους σταθµούς για τους οποίους θέλετε να λαµβάνετε δεδοµένα
EPG (για χρήστες στην Ευρώπη: υποδείξτε επίσης τον αντίστοιχο αριθµ
καναλιού). &ταν ολοκληρώσετε τα παραπάνω, επιλέξτε Finish (Τέλος)
(για χρήστες στην Ευρώπη: επιλέξτε Next (Επµενο)).
7 (Μνο για χρήστες στην Ευρώπη) Αν είστε ικανοποιηµένοι µε τις επιλογές που
κάνατε, πατήστε Finish (Τέλος). ∆ιαφορετικά, πατήστε Back (Επιστροφή).
Αν έχετε περισστερες απ µία πηγές τηλεοπτικού σήµατος, π.χ. ένα δορυφορικ
δέκτη και έναν αποκωδικοποιητή καλωδιακής, µπορείτε να ορίσετε επιπλέον
λίστες (µέχρι και 4). Σε αυτήν την περίπτωση, επαναλάβετε τα βήµατα 2 έως 5 για
κάθε πηγή τηλεοπτικού σήµατος. Αφού προσθέσετε λες τις λίστες που θέλετε,
στην κεντρική σελίδα Personalization (Εξατοµίκευση) επιλέξτε Advanced
(Σύνθετες ρυθµίσεις) και αντιστοιχίστε ένα αναγνωριστικ λίστας σταθµών σε
κάθε πηγή τηλεοπτικού σήµατος. Σηµειώστε το αναγνωριστικ κάθε λίστας που
αντιστοιχίζετε, επειδή θα σας χρειαστεί ταν θα κάνετε τις ρυθµίσεις του οδηγού
EPG στο RC9800i.

Ρυθµίσεις στο RC9800i
Αφού δηµιουργήσετε µια συνδροµή στην υπηρεσία EPG και λάβετε κλειδί
ενεργοποίησης, πρέπει να το χρησιµοποιήσετε για τη σύνδεση του RC9800i µε τη
συνδροµή σας, ώστε να είναι διαθέσιµα στο RC9800i τα δεδοµένα του EPG. Η
“ενεργοποίηση του EPG” αρκεί να γίνει µία µνο φορά.

Ενεργοποίηση του EPG στο RC9800i
Σηµείωση Βεβαιωθείτε τι η σύνδεση WiFi µε το Internet λειτουργεί κανονικά και
τι έχετε διαθέσιµο το κλειδί ενεργοποίησης.
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Για να ενεργοποιήσετε το EPG στο RC9800i, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

Προσαρµογή των ρυθµίσεων
1 Στην Κεντρική σελίδα, επιλέξτε
.
Θα εµφανιστεί η περιοχή διαχείρισης
συστήµατος.

2 Επιλέξτε Settings (Ρυθµίσεις).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Settings’
(Ρυθµίσεις).

3 Επιλέξτε Services Setup (Ρύθµιση
υπηρεσιών).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Services Setup’
(Ρύθµιση υπηρεσιών).

4 Επιλέξτε Program Guide (Οδηγς
προγραµµάτων).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Electronic
Program Guide Service Setup’ (Ρύθµιση
υπηρεσίας ηλεκτρονικού οδηγού
προγραµµάτων).

5 Επιλέξτε Activation (Ενεργοποίηση).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Electronic
Program Guide Activation’ (Ενεργοποίηση
ηλεκτρονικού οδηγού προγραµµάτων).
6 Πληκτρολογήστε το κλειδί ενεργοποίησης
και πατήστε Activate (Ενεργοποίηση).
Τώρα, το RC9800i θα συνδεθεί µε τη
συνδροµή σας στην υπηρεσία EPG, στην
τοποθεσία web του οδηγού EPG.
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Αν η ενεργοποίηση είναι επιτυχής, θα
εµφανιστεί το µήνυµα ‘Congratulations your EPG subscription is now activated’
(Συγχαρητήρια, η συνδροµή σας στην υπηρεσία EPG έχει ενεργοποιηθεί).

Προσαρµογή των ρυθµίσεων
Σηµείωση Αν εµφανιστεί ένα µήνυµα σχετικά µε αποτυχία της ενεργοποίησης του
EPG, επιλέξτε Done (Ολοκληρώθηκε). Θα εµφανιστεί ξανά η οθνη ρύθµισης
της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού οδηγού προγραµµάτων. Σε µια τέτοια
περίπτωση, ανατρέξτε στην εντητα ‘Συµβουλές και αντιµετώπιση
προβληµάτων’, στη σελίδα 54.
Αν έχετε µία µνο πηγή τηλεοπτικού σήµατος, το RC9800i είναι τώρα έτοιµο να
κάνει λήψη δεδοµένων για τα προγράµµατα απ την υπηρεσία EPG της Philips
στο Internet. Ανατρέξτε στην εντητα ‘Λήψη δεδοµένων EPG’, που ακολουθεί. Αν
έχετε περισστερες απ µία πηγές τηλεοπτικού σήµατος, πρέπει πρώτα να
αντιστοιχίσετε σε κάθε µία ένα αναγνωριστικ λίστας σταθµών που ορίσατε κατά
την εξατοµίκευση της συνδροµής σας. Ανατρέξτε στην εντητα ‘Αντιστοίχιση
λίστας σταθµών σε συσκευές’, στη σελίδα 50.

Λήψη δεδοµένων EPG
Σηµείωση Για να αρχίσετε να λαµβάνετε δεδοµένα EPG, πρέπει να έχετε
ενεργοποιήσει την υπηρεσία EPG στο RC9800i (ανατρέξτε στη σελίδα 47) και,
αν έχετε περισστερες απ µία πηγές τηλεοπτικού σήµατος, να αντιστοιχίσετε
το αναγνωριστικ κάθε λίστας προγραµµάτων (ανατρέξτε στην εντητα
‘Αντιστοίχιση λίστας σταθµών σε συσκευές’, στη σελίδα 50).
Η διαδικασία λήψης των δεδοµένων EPG είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη. ∆εν
χρειάζεται καµία ενέργεια απ εσάς: τα δεδοµένα EPG που αποθηκεύονται στο
RC9800i, ενηµερώνονται αυτµατα µέσω του Internet κάθε βράδυ, µεταξύ 1 π.µ.
και 7 π.µ..
Προσοχή! Βεβαιωθείτε τι το RC9800i βρίσκεται εντς της εµβέλειας του
ασύρµατου δικτύου σας και τι η µπαταρία είναι επαρκώς φορτισµένη. Αν η
µπαταρία δεν έχει αρκετή ενέργεια, το RC9800i θα αναβάλει τη λήψη των
δεδοµένων EPG.
Αν θέλετε, µπορείτε να ενηµερώσετε τα δεδοµένα EPG ποτε χρειαστεί. Αυτ
γίνεται µε την εξής διαδικασία:
1 Στην Κεντρική σελίδα, επιλέξτε
.
Θα εµφανιστεί η περιοχή διαχείρισης συστήµατος.
2 Επιλέξτε Settings (Ρυθµίσεις).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Settings’ (Ρυθµίσεις).
3 Επιλέξτε Services Setup (Ρύθµιση υπηρεσιών).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Services Setup’ (Ρύθµιση υπηρεσιών).
4 Επιλέξτε Program Guide (Οδηγς προγραµµάτων).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Electronic Program Guide Service Setup’ (Ρύθµιση
υπηρεσίας ηλεκτρονικού οδηγού προγραµµάτων).
5 Επιλέξτε Program Guide (Οδηγς προγραµµάτων).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Electronic Program Guide’ (Ηλεκτρονικς οδηγς
προγραµµάτων).
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6 Επιλέξτε Download (Λήψη).
Θα εµφανιστεί αυτή η οθνη:
Στην οθνη αυτή εµφανίζεται η
κατάσταση της τελευταίας διαδικασίας
λήψης δεδοµένων και µπορείτε να
ορίσετε τον τρπο λήψης τον οποίο θα
χρησιµοποιεί το RC9800i.
Αν θέλετε να ανανεώσετε τα δεδοµένα
του EPG, επιλέξτε Download Now (Άµεση
λήψη). Το RC9800i θα αρχίσει να λαµβάνει
δεδοµένα EPG απ την υπηρεσία EPG
της Philips στο Internet.

Προσαρµογή των ρυθµίσεων
Αντιστοίχιση λίστας σταθµών σε συσκευές
Αν έχετε περισστερες απ µία πηγές τηλεοπτικού σήµατος και έχετε ορίσει
αντίστοιχες λίστες σταθµών κατά την εξατοµίκευση της συνδροµής σας στην
υπηρεσία EPG, τώρα θα πρέπει να αντιστοιχίσετε το αναγνωριστικ κάθε λίστας
σταθµών στις αντίστοιχες συσκευές που έχετε στο σπίτι σας.
Σηµείωση Πριν επιχειρήσετε να αντιστοιχίσετε λίστες σταθµών σε συσκευές,
βεβαιωθείτε τι έχετε ρυθµίσει σωστά το RC9800i αναφορικά µε τον έλεγχο
δραστηριοτήτων στις οποίες χρησιµοποιούνται πηγές τηλεοπτικού σήµατος
στις οποίες θα αντιστοιχίσετε ένα αναγνωριστικ λίστας σταθµών (π.χ. ο
αποκωδικοποιητής της καλωδιακής, ο ενσωµατωµένος δέκτης της τηλερασης
κ.α.). Για τη ρύθµιση των δραστηριοτήτων, ανατρέξτε στην εντητα ‘Ρύθµιση
δραστηριοτήτων’, στη σελίδα 25.
1 Στην Κεντρική σελίδα, επιλέξτε
.
Θα εµφανιστεί η περιοχή διαχείρισης συστήµατος.
2 Επιλέξτε Settings (Ρυθµίσεις).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Settings’ (Ρυθµίσεις).
3 Επιλέξτε Services Setup (Ρύθµιση υπηρεσιών).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Services Setup’ (Ρύθµιση υπηρεσιών).
4 Επιλέξτε Program Guide (Οδηγς προγραµµάτων).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Electronic Program Guide Service Setup’ (Ρύθµιση
υπηρεσίας ηλεκτρονικού οδηγού προγραµµάτων).
5 Επιλέξτε Lineups (Λίστες σταθµών).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Electronic
Program Guide Lineups’ (Λίστες σταθµών
ηλεκτρονικού οδηγού προγραµµάτων).
Αυτή η οθνη περιέχει µια λίστα µε
πηγές τηλεοπτικού σήµατος.
6 Για κάθε πηγή τηλεοπτικού σήµατος,
επιλέξτε απ την αναπτυσσµενη λίστα
την τιµή που αντιστοιχεί στο
αναγνωριστικ της λίστας σταθµών που
επιλέξατε για τη συγκεκριµένη πηγή κατά
την εξατοµίκευση της συνδροµής σας στην υπηρεσία EPG.
7 &ταν τελειώσετε αυτή τη διαδικασία, πατήστε Next (Επµενο).

Χρήση του EPG
Για περισστερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρπο χρήσης του EPG στο
RC9800i, ανατρέξτε στην εντητα ‘Παρακολούθηση προγράµµατος µε χρήση του
ηλεκτρονικού οδηγού προγραµµάτων (EPG)’, στη σελίδα 32.

Εγχειρίδιο Χρήσης
50

Εγκατάσταση του λογισµικού
Σηµείωση Αυτ το λογισµικ µπορεί να χρησιµοποιηθεί µνο σε υπολογιστές µε
Windows 2000 ή Windows XP.

■ Εγκατάσταση του Philips Media Manager
Με το λογισµικ αυτ είναι δυνατή η µεταφορά αρχείων µουσικής, φωτογραφιών
ή ταινιών απ τον υπολογιστή σας σε µια συσκευή Philips της οικογένειας
Connected Planet.
1 Τοποθετήστε το CD του RC9800i στη µονάδα CD ή DVD του υπολογιστή.
Η εκτέλεση του CD θα αρχίσει αυτµατα.
Σηµείωση Αν το CD δεν αρχίσει αυτµατα, κάντε διπλ κλικ στο εικονίδιο
My computer (Ο Υπολογιστής µου). Στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο της
µονάδας CD-ROM, και τέλος το αρχείο Setup.exe για να αρχίσει η εκτέλεση
του CD.
2 Στο µενού που θα εµφανιστεί, επιλέξτε να γίνει εγκατάσταση του Philips
Media Manager και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθνη.
3 Για να αρχίσει το πργραµµα, επιλέξτε Start (Έναρξη) > Programs
(Προγράµµατα) > Philips Media Manager.
Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε το Philips Media Manager, θα ερωτηθείτε αν
θέλετε να προσθέσετε ένα φάκελο και να γίνει αναζήτηση αρχείων πολυµέσων.
4 Επιλέξτε Add (Προσθήκη).
5 Επιλέξτε έναν φάκελο ή ένα ή περισστερα αρχεία πολυµέσων και πατήστε
Open (Άνοιγµα) για να προσθέσετε το φάκελο ή τα αρχεία στο παράθυρο του
Media Manager.
Σηµείωση %ταν κλείσετε το παράθυρο του Media Manager, το εικονίδι του θα
παραµείνει ενεργ στην περιοχή ειδοποιήσεων (κάτω δεξιά γωνία της
επιφάνειας εργασίας). Το εικονίδιο θα πρέπει να είναι ορατ. Κάνοντας διπλ
κλικ στο εικονίδιο ανοίγει το παράθυρο του Media Manager.

■ Περισστερες χρήσεις του Philips Media Manager
Ταυτχρονη χρήση του Philips Media Manager σε
περισστερους απ έναν υπολογιστές
Μπορείτε να εκτελείτε το Philips Media Manager ταυτχρονα σε περισστερους
απ έναν υπολογιστές. Αυτ µπορεί να γίνει µε την παρακάτω διαδικασία:
1 Εγκαταστήστε το Philips Media Manager πως κάνατε στον πρώτο υπολογιστή.
Ακολουθήστε τα βήµατα 1 έως 5 της εντητας ‘Εγκατάσταση του Philips Media
Manager’.
2 Στο παράθυρο του Media Manager επιλέξτε Settings (Ρυθµίσεις).
3 Επιλέξτε την καρτέλα Server (∆ιακοµιστής) και αλλάξτε το νοµα του
διακοµιστή.
Σηµείωση Αυτ το νοµα διακοµιστή θα εµφανίζεται στο κύριο µενού ταν κάνετε
αναζήτηση σε φακέλους που περιέχουν πολυµέσα. Με τον τρπο αυτ, λοι οι
υπολογιστές του δικτύου στους οποίους εκτελείται ταυτχρονα το Philips
Media Manager θα παραµείνουν ανεξάρτητοι.

Οργάνωση αρχείων πολυµέσων
Για να οργανώσετε και να ταξινοµήσετε τα αρχεία πολυµέσων, κάντε δεξί κλικ σε
ένα µουσικ κοµµάτι, σε µια φωτογραφία ή µια ταινία και επιλέξτε Edit Media
Information (Επεξεργασία πληροφοριών πολυµέσων).

∆ηµιουργία λίστας αναπαραγωγής
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Για να δηµιουργήσετε µια λίστα αναπαραγωγής, κάντε δεξί κλικ σε ένα µουσικ
κοµµάτι ή σε µια ταινία και επιλέξτε Add to Playlist (Προσθήκη στη λίστα).

Αναβάθµιση του υλικολογισµικού
Μπορείτε να αναβαθµίσετε το υλικολογισµικ του RC9800i µέσω της σύνδεσης USB.
Προσοχή! Κατά την αναβάθµιση του υλικολογισµικού, το RC9800i πρέπει να
είναι συνδεδεµένο στη βάση.
1 Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το πργραµµα περιήγησης στο Internet και
µεταβείτε στη διεύθυνση http://www.homecontrol.philips.com. Επιλέξτε την
κατάλληλη σύνδεση για την εντητα µε τις ενηµερωµένες εκδσεις του
λογισµικού.
2 Κατεβάστε στον υπολογιστή σας το RC9800i Firmware Upgrade Tool (Εργαλείο
αναβάθµισης υλικολογισµικού του RC9800i).
3 Συνδέστε το RC9800i στον υπολογιστή σας µε το καλώδιο USB.
4 Τοποθετήστε το RC9800i στη βάση φρτισης.
5 Στην Κεντρική σελίδα του RC9800i, πατήστε
.
Θα εµφανιστεί η περιοχή διαχείρισης συστήµατος.
6 Επιλέξτε Settings (Ρυθµίσεις).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Settings’ (Ρυθµίσεις).
7 Επιλέξτε Services Setup (Ρύθµιση υπηρεσιών).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Services Setup’ (Ρύθµιση υπηρεσιών).
8 Επιλέξτε Software Updates (Ενηµερώσεις λογισµικού).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Software Updates’ (Ενηµερώσεις λογισµικού).
9 Επιλέξτε USB Update (Ενηµέρωση µέσω USB).
10 Ανοίξτε το RC9800i Firmware Upgrade Tool (Εργαλείο αναβάθµισης
υλικολογισµικού του RC9800i) στον υπολογιστή σας.
11 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθνη του υπολογιστή και
στο RC9800i.
Στην οθνη του υπολογιστή θα εµφανιστεί µια σειρά µηνυµάτων. &ταν
ολοκληρωθεί η αναβάθµιση του υλικολογισµικού, θα γίνει αυτµατα
επανεκκίνηση του RC9800i.
Συµβουλή Μπορείτε να δείτε την περιοχή About (Πληροφορίες) για να
βεβαιωθείτε τι στο RC9800i έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί µια νετερη
έκδοση του υλικολογισµικού
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Χρησιµοποιούµενα σύµβολα
Παύση
∆ιακοπή
Αναπαραγωγή, κανονική ταχύτητα
Αντίστροφη αναπαραγωγή, κανονική ταχύτητα
Γρήγορη προώθηση
Γρήγορη επαναφορά
Αργή προώθηση
Αργή επαναφορά
Εξαγωγή
Εγγραφή
Πλοήγηση (κάτω, δεξιά, αριστερά, επάνω)
Επµενο κοµµάτι
Προηγούµενο κοµµάτι
Γρήγορη προώθηση στο ευρετήριο
Επαναφορά στο ευρετήριο
Προώθηση καρέ-καρέ
Επαναφορά καρέ-καρέ
Μετατπιση εικνας σε εικνα
Εναλλαγή εικνας σε εικνα
Λειτουργία Teletext
Μεγέθυνση σελίδας
Μείξη τηλερασης και Teletext
Τελευταίο προβληθέν πργραµµα, προηγούµενο πργραµµα
Αναµονή
Επιλογή µονοψήφιου ή πολυψήφιου αριθµού
Επέκταση ταινίας, αλλαγή µεγέθους/λγου διαστάσεων οθνης
Πραγµατικς χρνος στην οθνη
EPG/ Ηλεκτρονικς οδηγς προγραµµάτων
Σίγαση ήχου
Πρσθετες πληροφορίες στην οθνη
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Λειτουργία τηλερασης

Πρώτη µατιά

Συµβουλές και αντιµετώπιση προβληµάτων
Με τις συµβουλές που θα βρείτε σε αυτ το κεφάλαιο, µπορείτε να επιλύσετε
γρήγορα τα περισστερα απ τα προβλήµατα που τυχν θα παρουσιαστούν κατά
τη χρήση του RC9800i.

■ Συσκευή του RC9800i
Το RC9800i σβήνει µνο του
Αν το RC9800i δεν χρησιµοποιείται, θα µεταβεί αυτµατα σε λειτουργία αναµονής.
Για να επαναφέρετε το RC9800i ταν βρίσκεται σε λειτουργία αναµονής,
ανατρέξτε στην εντητα ‘Καθηµερινή χρήση’, στη σελίδα 6.
Μπορείτε να ορίσετε το χρνο που θα µεσολαβεί πριν το RC9800i περάσει στη
λειτουργία αναµονής. Για περισστερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εντητα
'Ρυθµίσεις τροφοδοσίας', στη σελίδα 42.

Το RC9800i δεν ανταποκρίνεται
&ταν η µπαταρία έχει σχεδν αδειάσει, το RC9800i ενδέχεται να µην
ανταποκρίνεται στις εντολές σας. Θα πρέπει να το φορτίσετε ξανά. Ανατρέξετε
στην εντητα ‘Φρτιση του RC9800i’, στη σελίδα 8.
Αν µετά τη φρτιση η συσκευή εξακολουθεί να µην ανταποκρίνεται, ίσως πρέπει
να κάνετε επανεκκίνηση. Υπ κανονικές συνθήκες, δεν θα χρειαστεί ποτέ να
κάνετε επανεκκίνηση του RC9800i. Ωστσο, σε σπάνιες περιπτώσεις, αν η οθνη
αφής δεν λειτουργεί ή λειτουργεί µε ασυνήθιστο τρπο, η επανεκκίνηση ίσως
είναι απαραίτητη. Σβήστε το RC9800i απ το διακπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης, περιµένετε µερικά δευτερλεπτα και ανάψτε το ξανά. Θα
εµφανιστεί η Κεντρική σελίδα. Ο διακπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
βρίσκεται στο κάτω µέρος του RC9800i. Ανατρέξτε στη σελίδα 6.

Τα κουµπιά της οθνης αφής δεν ανταποκρίνονται σωστά
Αν µε την πάροδο του χρνου παρατηρήσετε τι η οθνη αφής δεν αποκρίνεται
µε ακρίβεια στις επιλογές που κάνετε, πρέπει να επαναλάβετε τη βαθµονµηση.
Για να βαθµονοµήσετε την οθνη αφής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:
1 Στην κεντρική σελίδα, επιλέξτε
.
Θα εµφανιστεί η περιοχή διαχείρισης συστήµατος.
2 Επιλέξτε Settings (Ρυθµίσεις).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Settings’ (Ρυθµίσεις).
3 Επιλέξτε RC9800i Settings (Ρυθµίσεις RC9800i).
Θα εµφανιστεί η οθνη ‘RC9800i Settings’ (Ρυθµίσεις RC9800i).
4 Επιλέξτε Screen (Οθνη).
5 Επιλέξτε Calibrate screen (Βαθµονµηση οθνης).
6 Πατήστε προσεκτικά στα τέσσερα σταυρονήµατα που εµφανίζονται στις
τέσσερις γωνίες της οθνης.
Το RC9800i ενδέχεται να επαναλάβει αυτή τη διαδικασία µερικές φορές, έως
του ολοκληρωθεί η ακριβής βαθµονµηση της οθνης.

Πώς µπορώ να διαγράψω λες τις ρυθµίσεις του RC9800i;
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Με την επαναφορά των αρχικών (εργοστασιακών) ρυθµίσεων, ενεργοποιούνται
ξανά λες οι ρυθµίσεις µε τον τρπο που ήταν διαµορφωµένες ταν παραλάβατε
το RC9800i. Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήµατα:
Προσοχή! Με την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθµίσεων θα διαγραφούν
λες οι πληροφορίες για τα δωµάτια και τις συσκευές, τις οποίες είχατε
καταχωρήσει σε προηγούµενες διαδικασίες ρύθµισης.
1 Στην Κεντρική σελίδα, επιλέξτε
. Θα εµφανιστεί η οθνη ‘System
Management Area’ (Περιοχή διαχείρισης συστήµατος).
2 Επιλέξτε Settings (Ρυθµίσεις). Θα εµφανιστεί η οθνη ‘Settings’ (Ρυθµίσεις).
3 Επιλέξτε Erase All (∆ιαγραφή λων). Θα εµφανιστεί µια οθνη επιβεβαίωσης.
Αν θέλετε οπωσδήποτε να διαγράψετε λες τις ρυθµίσεις, επιλέξτε OK.
∆ιαφορετικά, επιλέξτε Cancel (Άκυρο).
4 Θα γίνει επανεκκίνηση του RC9800i και θα εµφανιστεί ο οδηγς αρχικής ρύθµισης.

Συµβουλές και αντιµετώπιση προβληµάτων
Στο σπίτι µου δεν έχω δίκτυο WiFi. Μπορώ να χρησιµοποιήσω το RC9800i ως
τηλεχειριστήριο;
Και βέβαια µπορείτε. Το RC9800i µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως τηλεχειριστήριο
για τις µη δικτυωµένες συσκευές ήχου/εικνας που έχετε στο σπίτι σας. Για
περισστερες πληροφορίες, δείτε την εντητα ‘Χειρισµς παλαιτερων συσκευών
ήχου/εικνας’, η οποία ξεκινάει απ τη σελίδα 10.

Μπορώ να φορτίζω το RC9800i ποτε θέλω;
Ναι, µπορείτε. Το RC9800i διαθέτει µπαταρία πολυµερών λιθίου, τεχνολογία που
αποτρέπει την υπερφρτιση, και η φρτισή του µπορεί να γίνει ακµα και αν η
µπαταρία δεν έχει αδειάσει.

Πώς γίνεται ο καθαρισµς του RC9800i;
Για τον καθαρισµ του RC9800i, µην ξεχνάτε τις παρακάτω οδηγίες:
■ Για να καθαρίσετε το RC9800i χρησιµοποιήστε ένα µαλακ, στεγν πανί.
■ Αν λερωθεί η οθνη αφής, καθαρίστε την µε ένα µαλακ πανί, νοτισµένο µε
αραιωµένο υγρ καθαρισµού τζαµιών.
■ Μην χρησιµοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά ή λειαντικ σφουγγάρι.
■ Μην χρησιµοποιείτε µεγάλη ποστητα νερού.

■ Κωδικοί τηλεχειρισµού
Οι συσκευές δεν ανταποκρίνονται στις εντολές που στέλνω
Για να χρησιµοποιήσετε το RC9800i ως τηλεχειριστήριο, πρέπει να βεβαιωθείτε τι
χρησιµοποιεί τους σωστούς κωδικούς τηλεχειρισµού. Για την αντιστοίχιση
κωδικών τηλεχειρισµού, ανατρέξτε στην εντητα ‘Προσδιορισµς των κωδικών
τηλεχειρισµού’, η οποία ξεκινάει απ τη σελίδα 21.

∆εν µπορώ να βρω το σωστ σετ κωδικών για τη συσκευή µου
Αν δεν µπορείτε να βρείτε το σωστ σετ κωδικών, χρησιµοποιήστε τη διαδικασία
Select & Try (Επιλογή & ∆οκιµή). Για περισστερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
εντητα ‘Select & Try (Επιλογή & ∆οκιµή)’, στη σελίδα 23.

Στο παλι µου τηλεχειριστήριο υπάρχει µια λειτουργία την οποία δεν µπορώ
να βρω στο καινούργιο
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα κουµπιά που ορίζονται απ το χρήστη. Σε αυτά τα
κουµπιά µπορείτε να αντιστοιχίσετε µνοι σας κάποιους κωδικούς τηλεχειρισµού. Για
κάθε συσκευή, έχετε στη διάθεσή σας 8 τέτοια κουµπιά. Για περισστερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην εντητα ‘Χειρισµς µεµονωµένης συσκευής’, στη σελίδα 40.

■ ∆ωµάτια και συσκευές
∆εν µπορώ να προσθέσω µια συσκευή
Αν δεν µπορείτε να προσθέσετε µια συσκευή, βεβαιωθείτε τι έχετε ορίσει
τουλάχιστον ένα δωµάτιο. Ανατρέξτε στην εντητα ‘Προσθήκη/επεξεργασία
δωµατίων’, στη σελίδα 44 για να δείτε ποια δωµάτια έχουν οριστεί.

Η µάρκα της συσκευής µου δεν υπάρχει στη λίστα! Τι να κάνω;
Αν η λίστα δεν περιλαµβάνει τη µάρκα µιας συσκευής σας, απλώς επιλέξτε
οποιαδήποτε άλλη µάρκα. Οι αλγριθµοι που χρησιµοποιούνται στο RC9800i είναι
πολύ αποτελεσµατικοί και µπορεί έστω και έτσι να καταφέρουν να εντοπίσουν ένα
σετ κωδικών που θα λειτουργούν ικανοποιητικά για τη συσκευή σας.

Το νοµα του δωµατίου υπάρχει ήδη
Κάθε νοµα δωµατίου µπορεί να χρησιµοποιηθεί µία µνο φορά. Επιλέξτε ένα
άλλο νοµα ή µετονοµάστε το δωµάτιο για το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί το νοµα
που θέλετε. Για περισστερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εντητα
‘Προσθήκη/επεξεργασία δωµατίων’, στη σελίδα 44.

■ Αναβαθµίσεις υλικολογισµικού
Το εργαλείο αναβάθµισης υλικολογισµικού µέσω USB δεν λειτουργεί
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Αν δεν µπορείτε να λάβετε την ενηµερωµένη έκδοση του υλικολογισµικού,
βεβαιωθείτε τι το RC9800i είναι πλήρως φορτισµένο ή τοποθετηµένο στη βάση
του και τι έχει συνδεθεί το καλώδιο USB. Ακολουθήστε τα βήµατα 1 έως 9 της
σελίδας 52 και βεβαιωθείτε τι ο υπολογιστής σας αναγνωρίζει τη συσκευή:
επιλέξτε My Computer (Ο Υπολογιστής µου) και βεβαιωθείτε τι το RC9800i
εµφανίζεται στη λίστα.

Συµβουλές και αντιµετώπιση προβληµάτων
Κατά την αναβάθµιση του λογισµικού, τα µηνύµατα εµφανίζονται σε λάθος γλώσσα
1 Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το πργραµµα περιήγησης στο Internet και
µεταβείτε στη διεύθυνση http://www.homecontrol.philips.com. Επιλέξτε την
κατάλληλη σύνδεση για την εντητα µε τις αναβαθµίσεις λογισµικού.
2 Κατεβάστε στον υπολογιστή σας και ανοίξτε το RC9800i Firmware Upgrade Tool
(Εργαλείο αναβάθµισης υλικολογισµικού του RC9800i).
3 Συνδέστε το RC9800i στον υπολογιστή σας µε το καλώδιο USB.
4 Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το RC9800i και κρατήστε πατηµένο
το πλήκτρο Back (Επιστροφή) κατά την εκκίνηση της συσκευής.
5 Επιλέξτε τη γλώσσα σας.
6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθνη του υπολογιστή και
στο RC9800i.

■ Ηλεκτρονικς οδηγς προγραµµάτων (EPG)
∆εν µπορώ να ενεργοποιήσω τον οδηγ EPG
Αν δεν µπορείτε να ενεργοποιήσετε τον οδηγ EPG, βεβαιωθείτε για τα εξής:
■ Λειτουργεί κανονικά το ασύρµατο δίκτυ σας;
■ Έχει πρσβαση η συσκευή σας στο ασύρµατο δίκτυο; Ανατρέξτε στην εντητα
‘Ρυθµίσεις δικτύου’, στη σελίδα 15.
■ Έχετε πληκτρολογήσει το σωστ κωδικ ενεργοποίησης; Ανατρέξτε στην
εντητα ‘Ηλεκτρονικς οδηγς προγραµµάτων (EPG)’, στη σελίδα 46.

Έχω ενεργοποιήσει την εφαρµογή EPG στο RC9800i, αλλά εξακολουθεί να µη
λειτουργεί
Αν η ενεργοποίηση του EPG ολοκληρώθηκε µε επιτυχία, αλλά η εφαρµογή EPG
δεν λειτουργεί, βεβαιωθείτε για τα εξής:
■ Έχετε αντιστοιχίσει τη λίστα σταθµών EPG; Ανατρέξτε στην εντητα
‘Αντιστοίχιση λίστας σταθµών σε συσκευές’, στη σελίδα 50.
■ Αν δεν εµφανίζονται πληροφορίες EPG στην εφαρµογή EPG, βεβαιωθείτε τι
οι ρυθµίσεις ώρας, ηµεροµηνίας και ζώνης ώρας είναι σωστές. Ανατρέξτε στην
εντητα ‘Ρυθµίσεις ηµεροµηνίας & ώρας’, στη σελίδα 17.
■ Έχετε λάβει έγκυρα δεδοµένα EPG; Για πληροφορίες σχετικά µε τον τρπο
ελέγχου της κατάστασης λήψης των δεδοµένων EPG, ανατρέξτε στην εντητα
‘Λήψη δεδοµένων EPG’, στη σελίδα 49. Αν η λήψη βρίσκεται ακµα σε εξέλιξη,
περιµένετε να ολοκληρωθεί.
■ Είναι σωστά τα κριτήρια αναζήτησης; Αν δεν εντοπίστηκε κανένα στοιχείο στα
δεδοµένα EPG, αλλάξτε τα κριτήρια ή το φίλτρο αναζήτησης. Ανατρέξτε στην
εντητα ‘Αναζήτηση προγραµµάτων’, στη σελίδα 34.
Σηµείωση Αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα κατά τη λήψη, αυτ θα εµφανιστεί στην
οθνη Download Status (Κατάσταση λήψης).

Online πληροφορίες
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.homecontrol.philips.com για τις τελευταίες
πληροφορίες σχετικά µε το RC9800i. Θα βρείτε, µεταξύ άλλων, την πιο
ενηµερωµένη έκδοση αυτού του κεφαλαίου ‘Συµβουλές και αντιµετώπιση
προβληµάτων’.

Υποστήριξη των προϊντων Philips της οικογένειας Connected Planet
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Τα προϊντα της Philips σχεδιάζονται και κατασκευάζονται µε βάση τα υψηλτερα
πρτυπα ποιτητας. Αν το προϊν Philips της οικογένειας Connected Planet που
αγοράσατε δεν λειτουργεί σωστά, συνιστάται να συµβουλευτείτε το εγχειρίδιο
χρήσης ώστε να βεβαιωθείτε τι το έχετε συνδέσει και ρυθµίσει σωστά. Στην
τοποθεσία web υποστήριξης των προϊντων της οικογένειας Connected Planet
(http://www.philips.com/support) θα βρείτε λες τις πληροφορίες που χρειάζεστε
για να αξιοποιήσετε το προϊν µε τον καλύτερο δυνατ τρπο: βοήθεια για τα
πρώτα βήµατα, απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις και αντιµετώπιση
προβληµάτων µε διαδραστικ τρπο.

Τεχνικές προδιαγραφές
Γενικές προδιαγραφές
Θερµοκρασία λειτουργίας: 5°C έως 45°C ( 41°F έως 113°F)
Θερµοκρασία φύλαξης:
-25°C έως +60°C (13°F έως 140°F)
∆ιαστάσεις:
102 (Π) x 150 (Μ) x 26 (Υ) mm
4,01 (Π) x 5,90 (Μ) x 1,02 (Υ) ίντσες
Βάρος:
225 g (7,94 oz)
Οθνη

Έγχρωµη οθνη αφής TFT LCD τεχνολογίας active
matrix, µε λευκ οπίσθιο φωτισµ LED (320 x 240,
χρώµα 16bit) Μέγεθος οθνης (διαγώνιος): 3,5 ίντσες

Προδιαγραφές υπερύθρων (IR)
Κωδικοί µετάδοσης:
RC5, RC6 και µορφή κώδικα µε δυναττητα εκµάθησης
Μήκος κύµατος υπερύθρων: 950 nm ± 50 nm
Απσταση εκµάθησης IR:
2,5 - 10 cm (1-4 ίντσες)
Συχντητα εκµάθησης:
56 KHz συχντητα φορέα και
455 KHz για ορισµένες µορφές (B&O)
Μνήµη

32 MB µνήµη flash
32 MB µνήµη SDRAM

∆ιασυνδέσεις

Θύρα USB για σύνδεση µε υπολογιστή
Αναλογική θύρα ήχου 3,5 mm Line Out στη βάση φρτισης

Ασύρµατες συνδέσεις
Πρτυπα:
Ενσωµατωµένη µονάδα IEEE 802.11 WiFi
Ταχύτητα δεδοµένων ασύρµατης σύνδεσης:
Έως 11 megabit ανά δευτερλεπτο (Mbps)
Ζώνη συχνοτήτων:
2,4 gigahertz (GHz)
Μπαταρία
Ενσωµατωµένη µπαταρία λιθίου πολυµερών (Li-Pol):
Χωρητικτητα 1750 mAH (αντικατάσταση γίνεται απ
εξουσιοδοτηµένα κέντρα επισκευών της Philips)
Ονοµαστική τάση µπαταρίας: 3,7 V (µπαταρία Li-Pol) Τάση λειτουργίας:
+ 4,2 → 3,0 V (µπαταρία Li-Pol)
∆ιάρκεια ζωής µπαταρίας (τυπική):
3 ώρες συνεχούς χρήσης
Χρνος αναµονής (τυπικς): 14 ηµέρες
∆ιαχείριση ενέργειας

Εφαρµογή πολυµέσων
Μορφές αναπαραγωγής:

Αυτµατη απενεργοποίηση
Ένδειξη αποφοτισµένης µπαταρίας
Ένδειξη φρτισης µπαταρίας
MP3, m3u

Αναπαραγωγή στατικών εικνων
Υποστηριζµενες µορφές συµπίεσης εικνας: BMP, GIF, JPEG
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Προσοχή! Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασµς του προϊντος υπκεινται σε
αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Πληροφορίες σχετικά µε την προστασία του
περιβάλλοντος
Έχουν καταργηθεί λα τα περιττά µέρη της συσκευασίας. Κάναµε ,τι ήταν
δυνατ ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισµς των υλικών συσκευασίας σε δύο
κατηγορίες: χαρτνι και PET. Η συσκευή αποτελείται απ υλικά που µπορούν να
ανακυκλωθούν, εφσον προηγηθεί αποσυναρµολγηση απ εξειδικευµένη
εταιρεία.
Τηρείτε τους τοπικούς κανονισµούς σχετικά µε την απρριψη των υλικών
συσκευασίας, των εξαντληµένων µπαταριών και του παλιού εξοπλισµού.

Απρριψη των µπαταριών
Η συσκευή χρησιµοποιεί µια επαναφορτιζµενη µπαταρία λιθίουπολυµερών (Li-Pol). Μην απορρίπτετε τη µπαταρία µαζί µε τα οικιακά σας
απορρίµµατα. Επικοινωνήστε µε τον αρµδιο φορέα διάθεσης των
απορριµµάτων, για να µάθετε τη διεύθυνση του πλησιέστερου κέντρου
συλλογής µπαταριών.

Πληροφορίες για τους κανονισµούς σχετικά µε
τις επικοινωνίες
FCC Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions:
■ This device should not cause harmful interference.
■ This device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to part 15 of the FCC rule.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in
residential installations. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by using one or more of the following measures:
■ Reorient or relocate the receiving antenna.
■ Increase the separation between the equipment and receiver.
■ Connect the equipment into an outlet on a different circuit from the receiver.
■ Consult the retailer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION User changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance may void the user’s authority to operate the equipment.

Notice for Canada / Remarque pour le Canada
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
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Πληροφορίες για τους κανονισµούς σχετικά µε τις επικοινωνίες
Europe – EU Declaration of Conformity
Royal Philips Electronics hereby declares that this universal remote control is in compliance with
the essential requirements and other relevant provisions of the Radio & Telecom Terminal
Equipment Directive (R&TTE Directive) 1999/5/EC:
■ Radio: EN 300 328
■ EMC: ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17
■ Safety: EN60950
Finnish

Philips Consumer Electronics, Remote Control Systems vakuuttaa täten että RC9800i tyyppinen
laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen.

Dutch

Hierbij verklaart, Philips Consumer Electronics, Remote Control Systems dat het toestel RC9800i in
overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG.

French

Par la présente, Philips Consumer Electronics, Remote Control Systems, déclare que l’appareil
RC9800i est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE

Swedish

Härmed intygar, Philips Consumer Electronics, Remote Control Systems, att denna RC9800i står I
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som
framgår av direktiv 1999/5/EG.

Danish

Undertegnede Philips Consumer Electronics, Remote Control Systems erklærer herved, at følgende
udstyr RC9800i overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF

German

Hiermit erklärt Philips Consumer Electronics, Remote Control Systems die Übereinstimmung des
Gerätes RC9800i mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen
der Richtlinie 1999/5/EG.

Greek

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Philips Consumer Electronics, Remote Control Systems ∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ
RC9800i ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΛΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Italian

Con la presente Philips Consumer Electronics, Remote Control Systems dichiara che questo
RC9800i è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla
direttiva 1999/5/CE.

Spanish

Por medio de la presente, Philips Consumer Electronics, Remote Control Systems, declara que el
RC9800i cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o
exigibles de la Directiva 1999/5/CE

Portuguese Philips Consumer Electronics, Remote Control Systems declara que este RC9800i está conforme
com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

∆ήλωση συµµρφωσης (DoC)
Η ∆ήλωση συµµρφωσης είναι διαθέσιµη στη διεύθυνση
http://www.homecontrol.philips.com/products/DoC

Σήµανση
Σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς περί σήµανσης, στον εξοπλισµ έχει
προστεθεί η σήµανση CE, ο φορέας κοινοποίησης και το αναγνωριστικ της
κατηγορίας 2:

Αυτή η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις παρακάτω χώρες:
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FR

UK

DE

DK

SV

ES

GR

PT

AT

BE

FI

IRE

IT

LU

NL

NO

CH

Γλωσσάρι
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∆ιεύθυνση IP &ταν δύο συσκευές επικοινωνούν µεταξύ τους, πρέπει κάθε µία να έχει µια
µοναδική διεύθυνση. Αυτή η διεύθυνση λέγεται 'διεύθυνση IP'. Ένα παράδειγµα είναι η
διεύθυνση 192.168.100.1. Κατά την προσθήκη µιας συσκευής σε ένα δίκτυο, µπορείτε να της
αντιστοιχίσετε είτε µια σταθερή διεύθυνση IP είτε να χρησιµοποιήσετε το πρωτκολλο DHCP
(βλ. 'DHCP').
Μάσκα δικτύου Η µάσκα δικτύου αντιστοιχεί σε µία διεύθυνση IP και χρησιµοποιείται για να
αποκρύπτει το τµήµα εκείνο της διεύθυνσης IP το οποίο δηλώνει το δίκτυο στο οποίο ανήκει,
αφήνοντας µνο το τµήµα της διεύθυνσης που δηλώνει τον αντίστοιχο υπολογιστή. Μια
µάσκα δικτύου που χρησιµοποιείται συχνά είναι η 255.255.255.0.
Πλήκτρο Με τον ρο αυτ αναφερµαστε στα κουµπιά που βρίσκονται δεξιά απ την οθνη
αφής του RC9800i.
Πρωτκολλο DHCP &ταν δύο συσκευές επικοινωνούν µεταξύ τους, πρέπει κάθε µία να έχει µια
µοναδική διεύθυνση. Αυτές οι διευθύνσεις λέγονται διευθύνσεις IP. DHCP ή Dynamic Host
Configuration Protocol (Πρωτκολλο δυναµικής ρύθµισης παραµέτρων κεντρικού υπολογιστή)
είναι ένα πρωτκολλο του Internet το οποίο διαχειρίζεται και αυτοµατοποιεί την αντιστοίχιση
διευθύνσεων IP στο δίκτυο (και παράλληλα διανέµει πληροφορίες σχετικά µε τη διεύθυνση
µαζικής µετάδοσης του δικτύου, τη µάσκα δικτύου, τη διεύθυνση της πύλης και τις
διευθύνσεις DNS). Οι συσκευές που χρησιµοποιούν το πρωτκολλο DHCP, ζητούν απ έναν
διακοµιστή DHCP να τους εκχωρήσει µια ελεύθερη διεύθυνση κάθε φορά που συνδέονται µε
το συγκεκριµένο διακοµιστή. Εναλλακτικς τρπος είναι η χρήση σταθερών διευθύνσεων IP
(βλ. '∆ιεύθυνση IP').
Πύλη Πύλη είναι το σηµείο εκείνο του δικτύου που λειτουργεί ως σηµείου εισδου σε ένα άλλο
δίκτυο. Πιο συγκεκριµένα, η πύλη συνδέει δύο δίκτυα που χρησιµοποιούν διαφορετικά
πρωτκολλα. Με τον τρπο αυτ, οι χρήστες του ενς δικτύου µπορούν να χρησιµοποιήσουν
το άλλο δίκτυο.
Συσκευή γεφύρωσης Συσκευές γεφύρωσης είναι αυτές που κάνουν µεταροπή των
διαφορετικών σηµάτων. Παράδειγµα µιας συσκευής γεφύρωσης είναι ο προσαρµογέας
πολυµέσων. Μετατρέπει τα ψηφιακά αρχεία βίντεο, εικνας ή ήχου, που βρίσκονται στον
υπολογιστή, σε αναλογικά σήµατα. Ο προσαρµογέας πολυµέσων λαµβάνει σήµατα εισδου
απ τον υπολογιστή και τα µετασχηµατίζει σε έναν αριθµ αναλογικών σηµάτων εξδου
βίντεο και ήχου, µε τα οποία τροφοδοτούνται συσκευές πως οι απλές, µη δικτυωµένες
τηλεοράσεις ή τα ηχοσυστήµατα.
DMA Ψηφιακς προσαρµογέας πολυµέσων (Digital Media Adapter) Ο ψηφιακς προσαρµογέας
πολυµέσων είναι µια ασύρµατη, ψηφιακή συσκευή που επιτρέπει τη δηµιουργία ροής
δεδοµένων ταινιών, φωτογραφιών ή αρχείων µουσικής απ έναν υπολογιστή και την
αναπαραγωγή τους σε µη δικτυωµένες συσκευές ήχου/εικνας, πως π.χ. οι συµβατικές
τηλεοράσεις και ηχοσυστήµατα.
DNS ∆ιακοµιστής ονοµάτων τοµέα (Domain Name Server). &νοµα τοµέα είναι ένα κατανοητ
νοµα που αποδίδεται σε µια διεύθυνση Internet και χρησιµοποιείται αντί της πραγµατικής
(αριθµητικής) τιµής, ώστε να είναι εύκολο να το αποµνηµονεύσει ο χρήστης (π.χ.
www.homecontrol.philips.com, αντί της πραγµατικής διεύθυνσης IP: 161.88.253.24). O
∆ιακοµιστής ονοµάτων τοµέα µετατρέπει τα ονµατα των τοµέων σε διευθύνσεις IP. (Βλ.
'∆ιεύθυνση IP')
EPG Ηλεκτρονικς οδηγς προγραµµάτων (Electronic Program Guide). Ο οδηγς EPG είναι
αντίστοιχος του έντυπου προγράµµατος της τηλερασης, αλλά σε ηλεκτρονική µορφή.
IR Οι υπέρυθρες ακτίνες (Infrared) που χρησιµοποιούνται για τον τηλεχειρισµ συσκευών
ήχου/εικνας. Για παράδειγµα, πατώντας κάποιο απ τα κουµπιά του τηλεχειριστηρίου µιας
τηλερασης, το τηλεχειριστήριο στέλνει στην τηλεραση ένα σήµα µέσω υπέρυθρων ακτίνων
(IR). Η τηλεραση λαµβάνει αυτ το σήµα και εκτελεί την αντίστοιχη εντολή.
NTP Πρωτκολλο ώρας δικτύου (Network Time Protocol). Το πρωτκολλο αυτ χρησιµοποιείται
για το συγχρονισµ της ηµεροµηνίας και της ώρας στους υπολογιστές που συµµετέχουν σε
ένα δίκτυο.
PVR Προσωπική συσκευή εγγραφής βίντεο (Personal Video Recorder). Αυτή η συσκευή είναι
γνωστή και ως DVR, ψηφιακή συσκευή εγγραφής βίντεο (Digital Video Recorder).
SSID Αναγνωριστικ ενς σετ υπηρεσιών (Service Set Identifier), είναι µια σειρά χαρακτήρων
που προσδιορίζουν ένα συγκεκριµένο ασύρµατο τοπικ δίκτυο. Αυτ το αναγνωριστικ
επιτρέπει στις συσκευές να συνδέονται στο δίκτυο που πρέπει να συνδεθούν, ταν στον ίδιο
χώρο υπάρχουν περισστερα απ ένα ανεξάρτητα δίκτυα.

Γλωσσάρι
UPnP Το πρτυπο τοποθέτησης και άµεσης λειτουργίας γενικής χρήσης (Universal Plug and
Play) χρησιµοποιεί το Internet και πρωτκολλα Web για να δώσει σε συσκευές που συνδέονται
σε ένα δίκτυο (πως υπολογιστές, περιφερειακά, έξυπνες συσκευές και ασύρµατες συσκευές)
τη δυναττητα άµεσης ενηµέρωσης σχετικά µε τις υπλοιπες συσκευές. Με το πρτυπο
UPnP, ταν συνδέσετε µια συσκευή σε ένα δίκτυο, αυτή θα ρυθµίσει µνη της τις
παραµέτρους της λειτουργίας της, θα λάβει µια διεύθυνση IP και θα χρησιµοποιήσει ένα
πρωτκολλο εντοπισµού βασισµένο στο πρωτκολλο Hypertext Transfer Protocol (HTTP) του
Internet για να ενηµερώσει τις άλλες συσκευές σχετικά µε την παρουσία της.
USB Ενιαίος σειριακς δίαυλος (Universal Serial Bus). Πρκειται για έναν τύπο διασύνδεσης
τοποθέτησης και άµεσης λειτουργίας ανάµεσα σε έναν υπολογιστή και σε πρσθετες
συσκευές (πως συσκευές αναπαραγωγής ήχου, joystick και εκτυπωτές). Με τη διασύνδεση
USB, µπορείτε να προσθέσετε µια νέα συσκευή στον υπολογιστή σας χωρίς να χρειαστεί να
τοποθετήσετε µια καινούργια κάρτα ή να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.
WAP Το ασύρµατο σηµείο πρσβασης (Wireless Access Point) αποτελεί το κέντρο ενς
ασύρµατου οικιακού δικτύου. &λη η επικοινωνία µεταξύ των συσκευών που απαρτίζουν το
ασύρµατο δίκτυο γίνεται µέσω του WAP.
WEP Wired Equivalent Privacy (WEP) είναι ένα πρωτκολλο ασφαλείας που προσφέρει σε ένα
ασύρµατο τοπικ δίκτυο (WLAN) υψηλ επίπεδο ασφάλειας και προστασίας του απορρήτου,
µέσω της κωδικοποίησης λων των επικοινωνιών που πραγµατοποιούνται στο δίκτυο.
WiFi Ο ρος WiFi (Wireless Fidelity) χρησιµοποιείται για ορισµένους τύπους ασύρµατων τοπικών
δικτύων (WLAN) που χρησιµοποιούν το πρτυπο 802.11.
WPA Το πρτυπο προστατευµένης πρσβασης Wi-Fi (WiFi Protected Access) για τις επικοινωνίες
δικτύου αυξάνει το επίπεδο της προστασίας δεδοµένων (κρυπτογράφηση) και τον έλεγχο
πρσβασης (εξακρίβωση στοιχείων) σε αυτά, και έχει δυναττητα εφαρµογής στα υπάρχοντα
αλλά και στα µελλοντικά ασύρµατα δίκτυα WiFi.
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Άδεια χρήσης τελικού χρήστη (EULA),
14
Ακραση, 13
αρχεία MP3, 38
CD, 36
Αλλαγή κωδικών τηλεχειρισµού, 45
Αλλαγή καναλιών, 24
Αντιµετώπιση προβληµάτων, 55
Αναβάθµιση υλικολογισµικού, 52
Ασύρµατο δίκτυο, 12
Ασύρµατο σηµείο πρσβασης (WAP),
12, 15
Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος
δραστηριοτήτων, 12
Βαθµονµηση, 14, 43
Βάση φρτισης, 8
ως προσαρµογέας πολυµέσων, 8
∆ιακπτης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, 6
∆ιεύθυνση IP, 61
∆ραστηριτητα
ακρασης, 13
προβολής, 13
δυναµική διεύθυνση IP, 16
∆ωµάτιο
αλλαγή, 36, 44
προσθήκη, 44
Ένδειξη δραστηριτητας δικτύου, 8

Ενδιάµεσος διακοµιστής
διακοµιστής, 16
ρυθµίσεις, 16
Ενεργοποίηση, 24
Εξοπλισµς
αλλαγή, 44
προσθήκη, 44
Επιλογή εισδου, 24
Ηλεκτρονικς οδηγς προγραµµάτων
(EPG), 46
αλλαγή καναλιού, 34
αναζήτηση, 34
Εξατοµίκευση, 47
εµφάνιση, 50
ενεργοποίηση, 47
λήψη δεδοµένων, 49
λίστα σταθµών, 50
οθνη πληροφοριών, 33
πλοήγηση, 33
συνδροµή, 46
Κλειδί πρσβασης WEP, 16
Κκκινα κουµπιά, 23
Κρυπτογράφηση, 16
Κρυπτογράφηση WEP, 16
Κωδικοί τηλεχειρισµού
αλλαγή, 45
εκµάθηση, 21
προσδιορισµς, 21
autoscan (Αυτµατη ανίχνευση), 22
select & try (επιλογή & δοκιµή), 23
Λειτουργία αναµονής, 6, 8
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Μάσκα δικτύου, 61
Μετακίνηση συσκευής, 45
Μπαταρία
επίπεδο, 8
Οθνη αφής, 7
βαθµονµηση, 14
καθαρισµς, 56
Οθνη συνδυασµένου χειρισµού, 30, 32
Οικιακά δίκτυα, 11
Οµτιµη λειτουργία (peer-to-peer), 12,
15
Οπίσθιος φωτισµς
ρυθµίσεις, 42
Παλαιτερη συσκευή, 10
Περιοχή διαχείρισης συστήµατος, 27
Πληροφορίες για τους κανονισµούς
σχετικά µε τις επικοινωνίες, 59
Πληροφορίες σχετικά µε την
προστασία του περιβάλλοντος, 59
Πλήκτρα, 7
Back (Επιστροφή), 27
Channel (Κανάλι), 7
Cursor (∆ροµέας), 7
Mute (Σίγαση), 7
Page (Σελίδα), 7
Volume (Ένταση), 7
Προβολή, 13
ηλεκτρονικς οδηγς
προγραµµάτων (EPG), 32
µεταδιδµενο πργραµµα, 29
ψηφιακές φωτογραφίες, 34
Προσαρµογέας πολυµέσων, 34, 38
Προσθήκη συσκευής, 44
Πύλη, 61
Ρυθµίσεις
∆ραστηριτητα, 25
δίκτυο, 15, 43
ενδιάµεσος διακοµιστής, 16
ζώνη ώρας, 17
ηµεροµηνία, 17, 43
ήχος, 43
οθνη, 43
οπίσθιος φωτισµς, 42
πρσβαση, 42
ώρα, 17, 43
RC9800i, 14
Ρυθµίσεις ασφαλείας, 16
Ρυθµίσεις δικτύου, 15, 43
Ρυθµίσεις ζώνης ώρας, 17
Ρυθµίσεις ηµεροµηνίας, 17, 43
Ρυθµίσεις ήχου, 43
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Ρυθµίσεις οθνης, 43
Ρυθµίσεις ώρας, 17, 43
ρύθµιση, 13
Συγχρονισµς
ώρα δικτύου, 17
Συγχρονισµς ώρας δικτύου, 17
Συνδεδεµένη συσκευή, 11
Συσκευή
αλλαγή, 44
αλλαγή κωδικών τηλεχειρισµού, 45
µετακίνηση, 45
παλαιτερη συσκευή, 10
προσθήκη, 44
ρυθµίσεις, 43
Τεχνικές προδιαγραφές, 58
Ασύρµατες συνδέσεις, 58
Γενικές προδιαγραφές, 58
∆ιασυνδέσεις, 58
∆ιαχείριση ενέργειας, 58
Μνήµη, 58
Μπαταρία, 58
Οθνη, 58
Προδιαγραφές υπερύθρων (IR), 58
Τοποθεσία
επιλογή, 15
Τροφοδοσία
ενεργοποίηση, 6
ρυθµίσεις, 42
τροφοδοτικ, 8
Υλικολογισµικ, 52
Υποστήριξη, 56
Φρτιση, 8
Φωτειντητα, 43
Χειρισµς µεµονωµένης συσκευής, 40
Ψηφιακή συσκευή εγγραφής βίντεο
(PVR), 60
Autoscan (Αυτµατη ανίχνευση), 22
DHCP, 16, 61
DNS, 61
IP, 61
Learn & Match (Εκµάθηση &
Αντιστοίχιση), 21
Online, 57
SSID, 15, 60
UPnP, 61
USB, 9
Αναβάθµιση, 52
υλικολογισµικ, 9
WEP, 16, 60
WiFi, 12, 47
WPA, 16
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