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Παρατήρηση:
Με την επι�ύλα�η παντ�ς δικαιώµατ�ς. Απαγ�ρεύεται η αναπαραγωγή �λ�υ ή
µέρ�υς τ�υ παρ�ντ�ς, �ωρίς την πρ�ηγ�ύµενη έγκριση τ�υ κατ���υ των
πνευµατικών δικαιωµάτων.
Η Royal Philips Electronics δεν �έρει ευθύνη για παραλείψεις ή τε�νικά σ�άλµατα
ή σ�άλµατα σύντα�ης π�υ τυ��ν υπάρ��υν στ� παρ�ν εγ�ειρίδι� ή για $λά$ες π�υ
θα πρ�κληθ�ύν ως άµεση ή έµµεση συνέπεια της �ρήσης τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ
�θ�νης α�ής RC9800i.
%ι πληρ���ρίες π�υ περιέ��νται στ� παρ�ν εγ�ειρίδι� ενδέ�εται να
τρ�π�π�ιηθ�ύν �ωρίς πρ�ειδ�π�ίηση. &λα τα �ν�µατα πρ�ϊ�ντων και �ι εµπ�ρικές
�ν�µασίες απ�τελ�ύν εµπ�ρικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα των αντίστ�ι�ων
εταιρειών ή �ργανισµών.
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Σηµαντικές πληρ	�	ρίες

■ ∆ια$άστε πρ�σεκτικά αυτ� τ� εγ�ειρίδι� πριν �ρησιµ�π�ιήσετε τ� RC9800i.
Φυλά�τε τ� ως �δηγ� ανα��ράς.

■ Η εγκατάσταση και σύνδεση τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ �θ�νης α�ής RC9800i
πρέπει να γίνει µε τη σειρά π�υ περιγρά�εται σε αυτ� τ� εγ�ειρίδι�. Με τ�ν
τρ�π� αυτ� θα ε�ασ�αλίσετε τ� καλύτερ� δυνατ� απ�τέλεσµα. Για να
µπ�ρέσετε να �ρησιµ�π�ιήσετε τ� RC9800i για τ�ν τηλε�ειρισµ� άλλων
συσκευών, πρέπει πρ�ηγ�υµένως να τ� έ�ετε ρυθµίσει.

■ Κατά τη ρύθµιση και την εγκατάσταση, συνιστάται να έ�ετε στη διάθεσή σας τα
αυθεντικά τηλε�ειριστήρια των συσκευών ή��υ/εικ�νας και των άλλων
συσκευών τ�υ ασύρµατ�υ δικτύ�υ π�υ θέλετε να �ειρί6εστε µε τ� RC9800i.

■ Απαιτείται να έ�ετε ευρυ6ωνική σύνδεση στ� Internet (τ�υλά�ιστ�ν 256 kbps)
για να α�ι�π�ιήσετε πλήρως τις λειτ�υργίες Internet τ�υ RC9800i.

Πρ��υλά�εις ασ�αλείας
■ Πριν θέσετε τ� σύστηµα σε λειτ�υργία, $ε$αιωθείτε �τι η τιµή της τάσης π�υ

ανα�έρεται στις πρ�διαγρα�ές τ�υ τρ���δ�τικ�ύ είναι ίδια µε την τάση π�υ
παρέ�εται απ� τ� δίκτυ� στην περι��ή σας. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να
επικ�ινωνήσετε µε τ� κατάστηµα απ� τ� �π�ί� αγ�ράσατε τ� σύστηµα.

■ % ε��πλισµ�ς ραδι�συ�ν�τήτων π�υ πρ��ρί6εται για ασύρµατες ε�αρµ�γές
δεν διαθέτει µη�ανισµ� πρ�στασίας απ� παρεµ$�λές άλλων συσκευών
ραδι�συ�ν�τήτων.

■ Τ� πρ�ϊ�ν πρέπει να πρ��υλάσσεται απ� σταγ�νες υγρών.
■ Μην εκθέτετε τ� πρ�ϊ�ν αυτ� σε υπερ$�λική υγρασία, σε $ρ��ή, σε άµµ� ή σε

θερµ�τητα π�υ πρ�έρ�εται είτε απ� συσκευή θέρµανσης είτε απ� την ηλιακή
ακτιν�$�λία.

■ Μην αν�ίγετε τ� πρ�ϊ�ν. Σε περίπτωση τε�νικών δυσκ�λιών, επισκε�θείτε την
τ�π�θεσία web http://www.philips.com/support για συµ$�υλές. Αν τ� πρ�$ληµα
π�υ αντιµετωπί6ετε δεν µπ�ρεί να λυθεί µε $άση τις συµ$�υλές π�υ θα $ρείτε
στην τ�π�θεσία web, επικ�ινωνήστε µε τ� κατάστηµα της Philips απ� �π�υ
αγ�ράσατε τ� πρ�ϊ�ν.

Τ�π�θεσία web
Για να $ρείτε την τελευταία έκδ�ση τ�υ Εγ�ειριδί�υ @ρήσης και πληρ���ρίες
σ�ετικά µε τις πι� πρ�σ�ατες ενηµερώσεις υλικ�λ�γισµικ�ύ, επισκε�θείτε την
τ�π�θεσία τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ �θ�νης α�ής RC9800i στ� web:
http://www.homecontrol.philips.com.
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Περιε��µενα της συσκευασίας

Στη συσκευασία τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ �θ�νης α�ής RC9800i, θα $ρείτε τα ε�ής:

■ Τ� RC9800i.

■ Μια $άση ��ρτισης και ένα ��ρτιστή.

■ Ένα καλώδι� USB.

■ Τ� Εγ�ειρίδι� @ρήσης π�υ θα σας $�ηθήσει να αρ�ίσετε να �ρησιµ�π�ιείτε τ�
RC9800i και να τ� α�ι�π�ιήσετε �σ� τ� δυνατ� καλύτερα.

■ Τις %δηγίες Γρήγ�ρης Εκκίνησης µε τις απαραίτητες συµ$�υλές για την πρώτη
εκκίνηση της συσκευής.

■ Ένα CD π�υ περιέ�ει τα ε�ής:
■ Τ� παρ�ν εγ�ειρίδι� στα Αγγλικά, Φινλανδικά, %λλανδικά, Γαλλικά, Σ�υηδικά,

∆ανικά, Ν�ρ$ηγικά, Γερµανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Π�ρτ�γαλικά
(για τις Η.Π.Α., µ�ν� στα Αγγλικά, Ισπανικά και Γαλλικά).

■ Τις %δηγίες Γρήγ�ρης Εκκίνησης στα Αγγλικά, Φινλανδικά, %λλανδικά,
Γαλλικά, Σ�υηδικά, ∆ανικά, Ν�ρ$ηγικά, Γερµανικά, Ελληνικά, Ιταλικά,
Ισπανικά και Π�ρτ�γαλικά (για τις Η.Π.Α., µ�ν� στα Αγγλικά, Ισπανικά και
Γαλλικά).

■ Τ� λ�γισµικ� Philips Media Manager.
■ Πληρ���ρίες εγγύησης.
■ Μια κάρτα εγγρα�ής και κατα�ώρησης για απ�κτηση εγγύησης (µ�ν� για τις

Η.Π.Α. και τ�ν Καναδά).
■ Την Άδεια �ρήσης τελικ�ύ �ρήστη: Η �ρήση τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ �θ�νης α�ής

RC9800i υπ�κειται στ�υς �ρ�υς της συµ�ωνίας σας για ανάληψη δέσµευσης
και συµµετ��ής ως συµ$αλλ�µέν�υ στην Άδεια �ρήσης λ�γισµικ�ύ για
τελικ�ύς �ρήστες (Software End User License Agreement) π�υ
συµπεριλαµ$άνεται στη συσκευασία τ�υ RC9800i και τ�υς �π�ι�υς �ρ�υς
εµ�ανί6�νται στην �θ�νη σας ηλεκτρ�νικά κατά τη ρύθµιση τ�υ RC9800i.
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Ε�	ικείωση µε τ	 RC9800i

Συγ�αρητήρια για την αγ�ρά τ�υ νέ�υ σας τηλε�ειριστηρί�υ �θ�νης α�ής
RC9800i! Η συγκεκριµένη συσκευή είναι must αν θέλετε να απ�λαµ$άνετε
πραγµατική εµπειρία �ικιακής ψυ�αγωγίας τελευταίας τε�ν�λ�γίας. Θα
διαπιστώσετε �τι η �ρήση τ�υ RC9800i είναι π�λύ εύκ�λη.

Πριν περάσετε στις λεπτ�µέρειες, πρέπει να ε��ικειωθείτε µε τ� RC9800i.

Σε αυτ� τ� κε�άλαι� θα γνωρίσετε τα διά��ρα στ�ι�εία τ�υ RC9800i. Θα µάθετε
τα ε�ής:

■ πώς να ενεργ�π�ιείτε και να απενεργ�π�ιείτε τ� RC9800i,
■ πώς να �ειρί6εστε την �θ�νη α�ής,
■ πώς να �ρησιµ�π�ιείτε τα πλήκτρα,
■ πώς να ��ρτί6ετε τη συσκευή �ρησιµ�π�ιώντας τη $άση ��ρτισης,
■ τ� σκ�π� και τ�ν τρ�π� �ρήσης της υπ�δ��ής USB.

Σηµείωση Για να µπ�ρέσετε να �ρησιµ�π�ιήσετε τ� RC9800i για τ�ν τηλε�ειρισµ�
άλλων συσκευών, πρέπει πρ�ηγ�υµένως να τ� έ�ετε ρυθµίσει. Η διαδικασία
ρύθµισης ε�ηγείται σε επ�µενη εν�τητα αυτ�ύ τ�υ εγ�ειριδί�υ.

■ Ενεργ	π	ίηση και απενεργ	π	ίηση

Πρώτη ενεργ�π�ίηση
Την πρώτη ��ρά π�υ θα
�ρησιµ�π�ιήσετε τ� RC9800i,
πρέπει να τ� ενεργ�π�ιήσετε απ�
τ� διακ�πτη ενεργ	π	ίησης/
απενεργ	π	ίησης, �ρησιµ�π�ιώντας
ένα µυτερ� αντικείµεν�, �πως π.�.
την άκρη εν�ς στυλ�. % διακ�πτης
ενεργ�π�ίησης/απενεργ�π�ίησης
$ρίσκεται στ� κάτω µέρ�ς τ�υ
RC9800i.

Σηµείωση Την πρώτη ��ρά π�υ θα ενεργ�π�ιήσετε τ� RC9800i, θα εµ�ανιστεί �
�δηγ�ς αρ�ικής ρύθµισης. Με τη "�ήθεια αυτ�ύ τ�υ �δηγ�ύ θα µπ�ρέσετε να
ρυθµίσετε πι� εύκ�λα τ� RC9800i. Για να µπ�ρέσετε να �ρησιµ�π�ιήσετε τ�
RC9800i για τ�ν τηλε�ειρισµ� άλλων συσκευών, πρέπει να �λ�κληρώσετε την
αρ�ική ρύθµιση. Πριν συνε�ίσετε, συνιστάται να ��ρτίσετε πλήρως τ�
RC9800i. Για περισσ�τερες πληρ���ρίες σ�ετικά µε τ�ν τρ�π� ��ρτισης της
συσκευής, ανατρέ�τε στη σελίδα 8.

Καθηµερινή �ρήση
Κατά την καθηµερινή λειτ�υργία, τ� RC9800i µπαίνει αυτ�µατα σε λειτ�υργία
αναµ�νής �ταν δεν τ� �ρησιµ�π�ιείτε. Αυτ� σηµαίνει �τι µπ�ρείτε να τ� α�ήνετε
ενεργ�π�ιηµέν� συνε�ώς, αντί να τ� απενεργ�π�ιείτε καθηµερινά απ� τ�
διακ�πτη ενεργ�π�ίησης/απενεργ�π�ίησης. Τ� να α�ήνετε τη συσκευή
ενεργ�π�ιηµένη (σε λειτ�υργία αναµ�νής) έ�ει τ� πλε�νέκτηµα �τι δεν �ρειά6εται
να περιµένετε για την εκκίνησή της.

Για να επανα�έρετε τ� RC9800i �ταν $ρίσκεται σε λειτ�υργία αναµ�νής, πρέπει
απλώς να πατήσετε στην �θ�νη α�ής.

∆ιακ�πτης
ενεργ�π�ίησης/απενεργ�π�ίησης
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Ε��ικείωση µε τ� RC9800i

Α��ύ ρυθµίσετε σωστά τ� RC9800i, µπ�ρείτε να �ρησιµ�π�ιείτε τα πλήκτρα ως ε�ής:

■ Channel (Κανάλι): Πατώντας αυτ� τ� πλήκτρ� επιλέγετε τ� επ�µεν� ή τ�
πρ�ηγ�ύµεν� τηλε�πτικ� κανάλι.

■ Volume (Ένταση): Αυτ� τ� πλήκτρ� ελέγ�ει την ένταση.
■ Mute (Σίγαση): Με αυτ� τ� πλήκτρ� µπ�ρείτε να κάνετε σίγαση τ�υ ή��υ της

τηλε�ειρι6�µενης συσκευής.
■ Page (Σελίδα): Με αυτ� τ� πλήκτρ� µπ�ρείτε να κάνετε διαδ��ική εναλλαγή

δια��ρων �θ�νών. Στην περίπτωση π�υ υπάρ�ει µία µ�ν� διαθέσιµη σελίδα, αυτ�
τ� πλήκτρ� είναι ανενεργ�.

■ ∆ρ	µέας: Πλήκτρα Πάνω-Κάτω-Αριστερά-δε�ιά και OK. Η ενέργεια π�υ εκτελείται
�ταν πατήσετε ένα πλήκτρ� τ�υ δρ�µέα, ε�αρτάται απ� τις επιλ�γές π�υ
εµ�ανί6�νται τη συγκεκριµένη στιγµή στην �θ�νη α�ής. Γενικά, τα πλήκτρα τ�υ
δρ�µέα επιτρέπ�υν την πλ�ήγηση στις διά��ρες �θ�νες.
Τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω λειτ�υργ�ύν δια��ρετικά, ανάλ�γα µε τ�ν τρ�π� µε
τ�ν �π�ί� τα πατάτε:
■ Ελα�ρύ πάτηµα: Αν θέλετε να µετακινηθείτε διαδ��ικά ανάµεσα στα

περιε��µενα µιας λίστας ανά στ�ι�εί�, πατήστε ελα�ρά τ� πάνω ή τ� κάτω
πλήκτρ�.

■ Καν	νικ� πάτηµα: Για να µετακινηθείτε γρήγ�ρα στα στ�ι�εία µιας λίστας,
πατήστε καν�νικά τ� πάνω ή τ� κάτω πλήκτρ�.

■ Τ� πλήκτρ	 OK στη µέση τ�υ δρ�µέα, �ρησιµ�π�ιείται για την επι$ε$αίωση της
επιλ�γής π�υ έ�ετε κάνει και την έναρ�η της αντίστ�ι�ης ενέργειας.

■ Back (Επιστρ	�ή): Με αυτ� τ� πλήκτρ� µπ�ρείτε να επιστρέψετε γρήγ�ρα στις
πρ�ηγ�ύµενες �θ�νες π�υ εί�ατε επιλέ�ει. Για περισσ�τερες πληρ���ρίες,
ανατρέ�τε στην εν�τητα ‘Έ�υπνη πλ�ήγηση’ στη σελίδα 27.

■ Home (Κεντρική): Με αυτ� τ� πλήκτρ� επιστρέ�ετε στην αρ�ική σελίδα.

Volume (Ένταση)
Channel (Κανάλι)
Mute (Σίγαση)
Page (Σελίδα)
Cursor (∆ρ�µέας)

Home (Κεντρική σελίδα)
Back (Επιστρ��ή)

■ Η 	θ�νη α�ής
Τ� RC9800i διαθέτει µια �θ�νη α�ής �ρι6�ντι�υ
πρ�σανατ�λισµ�ύ. % �ειρισµ�ς της �θ�νης
α�ής µπ�ρεί να γίνει είτε µε τα δά�τυλα είτε
µε ένα µικρ� αντικείµεν� µε αµ$λεία άκρη, τ�
�π�ί� θα �ρησιµ�π�ιείτε σαν γρα�ίδα.

Πρ�σ��ή! Μην �ρησιµ�π�ιήσετε π�τέ στυλ�
διαρκείας ή άλλα αι�µηρά αντικείµενα.
Τέτ�ια αντικείµενα µπ�ρεί να πρ�καλέσ�υν
$ηµιά στην �θ�νη α�ής.

■ Τα πλήκτρα
Τα πλήκτρα $ρίσκ�νται στα δε�ιά της �θ�νης α�ής τ�υ RC9800i.



Εγ�ειρίδι	 
ρήσης

8

Ε��ικείωση µε τ� RC9800i

■ Η ένδει�η δραστηρι�τητας δικτύ	υ 
Στ� επάνω µέρ�ς τ�υ RC9800i υπάρ�ει µια επι�άνεια η �π�ία εκπέµπει µπλε �ως
�ταν η συσκευή $ρίσκεται σε επικ�ινωνία µε ένα ασύρµατ� δίκτυ�.

■ Φ�ρτιση τ	υ RC9800i
Τ� επίπεδ� ενέργειας της µπαταρίας τ�υ RC9800i εµ�ανί6εται στην �θ�νη α�ής.
Μπ�ρείτε να ��ρτίσετε τη συσκευή ανά πάσα στιγµή, µε τ�ν ε�ής τρ�π�:

1 Συνδέστε τ� τρ���δ�τικ� στη $άση
��ρτισης.

2 Τ�π�θετήστε τ� RC9800i στη $άση
��ρτισης.
Η ��ρτιση τ�υ RC9800i αρ�ί6ει και στην
�θ�νη α�ής εµ�ανί6εται ένα κιν�ύµεν�
εικ�νίδι� µπαταρίας .

Η πλήρης ��ρτιση τ�υ RC9800i διαρκεί περίπ�υ
3 ώρες.

&ταν τ� RC9800i είναι σε λειτ�υργία αναµ�νής,
η µπαταρία διαρκεί περίπ�υ 2 ε$δ�µάδες.
Ωστ�σ�, συνιστάται να επανα��ρτί6ετε τη
συσκευή τακτικά.

Σηµείωση %ταν τ� RC9800i είναι σε λειτ�υργία
αναµ�νής και η ισ�ύς της µπαταρίας αρ�ίσει
να πέ�τει σε �αµηλά επίπεδα, θα ακ�ύγεται
περι�δικά ένας �αρακτηριστικ�ς ή��ς
(µπιπ).

&ρήση της 'άσης ��ρτισης ως πρ�σαρµ�γέα
π�λυµέσων για ψη�ιακή µ�υσική
Εκτ�ς απ� τη ��ρτιση τ�υ RC9800i, η $άση µπ�ρεί επίσης να �ρησιµ�π�ιηθεί ως
πρ�σαρµ�γέας π�λυµέσων για ψη�ιακή µ�υσική.

Σηµείωση Πρ�σαρµ�γέας π�λυµέσων είναι µια ασύρµατη ψη�ιακή συσκευή π�υ
επιτρέπει τη δηµι�υργία ρ�ής δεδ�µένων ταινιών, �ωτ�γρα�ιών ή αρ�είων
µ�υσικής απ� έναν υπ�λ�γιστή και την αναπαραγωγή τ�υς σε µη δικτυωµένες
συσκευές ή��υ/εικ�νας, �πως π.�. �ι συµ"ατικές τηλε�ράσεις και
η��συστήµατα. Ένας πρ�σαρµ�γέας π�λυµέσων για ψη�ιακή µ�υσική
υπ�στηρί$ει λιγ�τερες λειτ�υργίες, καθώς επιτρέπει τη δηµι�υργία ρ�ής
δεδ�µένων µ�ν� για αρ�εία µ�υσικής.

Συνδέ�ντας τη $άση ��ρτισης στ�ν ενισ�υτή τ�υ η��συστήµατ�ς σας (µε ένα
πρ�σθετ� καλώδι� ή��υ), αυτή λειτ�υργεί ως πρ�σαρµ�γέας π�λυµέσων
ψη�ιακής µ�υσικής.

Σηµείωση T� καλώδι� ή��υ δεν περιλαµ"άνεται.

1

2
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Για να µετατρέψετε τη $άση ��ρτισης σε πρ�σαρµ�γέα π�λυµέσων ψη�ιακής
µ�υσικής, ακ�λ�υθήστε την ε�ής διαδικασία:

1 Συνδέστε τ� ένα άκρ� τ�υ πρ�σθετ�υ
καλωδί�υ ή��υ (δεν περιλαµ$άνεται)
στην αναλ�γική θύρα 3,5 mm Line Out
της $άσης ��ρτισης.

2 Συνδέστε τ� άλλ� άκρ� τ�υ καλωδί�υ σε
µια είσ�δ� τ�υ ενισ�υτή τ�υ
η��συστήµατ�ς σας και επιλέ�τε τη
συγκεκριµένη είσ�δ� ως τρέ��υσα πηγή
σήµατ�ς.

3 Τ�π�θετήστε τ� RC9800i στη $άση
��ρτισης.
Αν πρ�ηγ�υµένως ακ�ύγατε µ�υσική
απ� τ� η�εί� τ�υ RC9800i, τώρα θα γίνει
σίγαση τ�υ RC9800i. Είστε έτ�ιµ�ι να
ακ�ύσετε µ�υσική απ� τ� η��σύστηµά
σας.

■ Η υπ	δ	�ή USB
Στην αριστερή πλευρά τ�υ RC9800i υπάρ�ει µια υπ�δ��ή mini USB.

Αυτή η υπ�δ��ή USB �ρησιµ�π�ιείται για τη σύνδεση σε υπ�λ�γιστή και τη
µετα��ρτωση τ�υ νέ�υ υλικ�λ�γισµικ�ύ, �ταν υπάρ�ει κάπ�ια ενηµερωµένη
έκδ�ση. Για περισσ�τερες πληρ���ρίες, ανατρέ�τε στην εν�τητα ‘Ανα$άθµιση τ�υ
υλικ�λ�γισµικ�ύ’, στη σελίδα 52.

1

3
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Στ� κε�άλαι� αυτ� θα $ρείτε περισσ�τερες πληρ���ρίες σ�ετικά µε τα ε�ής
θέµατα:

■ @ειρισµ�ς παλαι�τερων συσκευών ή��υ/εικ�νας
■ %ικιακά δίκτυα
■ Αυτ�µατ�π�ιηµέν�ς έλεγ��ς δραστηρι�τήτων.

■ 
ειρισµ�ς παλαι�τερων συσκευών ή�	υ/εικ�νας
%ι συσκευές ή��υ/εικ�νας τις �π�ίες απ�καλ�ύµε "παλαι�τερες" είναι µη
δικτυωµένες συσκευές � �ειρισµ�ς των �π�ίων συνήθως γίνεται µέσω εν�ς
τηλε�ειριστηρί�υ. Μια τέτ�ια συσκευή είναι, για παράδειγµα, η τηλε�ρασή σας.
Πατώντας κάπ�ι� απ� τα κ�υµπιά τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ µιας τηλε�ρασης (π.�. τ�
κ�υµπί σίγασης), τ� τηλε�ειριστήρι� στέλνει στην τηλε�ραση ένα σήµα µέσω
υπέρυθρων ακτίνων (IR). Η τηλε�ραση λαµ$άνει αυτ� τ� σήµα και εκτελεί την
αντίστ�ι�η εντ�λή (στη συγκεκριµένη περίπτωση απ�κ�πτει τ�ν ή�� απ� τα
η�εία).

Στα περισσ�τερα σπίτια σήµερα υπάρ��υν π�λλές παλαι�τερες συσκευές
ή��υ/εικ�νας. Επειδή �ι περισσ�τερες συσκευές, αν ��ι �λες, έ��υν τ� δικ� τ�υς
τηλε�ειριστήρι�, τ� απ�τέλεσµα είναι να καταλαµ$άν�υν �λ� τ� �ώρ� στ�
τραπε6άκι τ�υ σαλ�νι�ύ.

Αν αντιµετωπί6ετε και εσείς αυτήν την κατάσταση, τ� RC9800i είναι η τέλεια λύση.
Τ� RC9800i είναι ένα τηλε�ειριστήρι� γενικής �ρήσης µε τ� �π�ί� µπ�ρείτε να
ελέγ�ετε π�λλές δια��ρετικές συσκευές, �πως τηλε�ράσεις, $ίντε�, συσκευές
αναπαραγωγής DVD κ.�.κ..

(σαλ�νι)

Στ� δωµάτι� π�υ απεικ�νί6εται παραπάνω, µπ�ρείτε να δείτε τ� RC9800i να
�ρησιµ�π�ιείται ως τηλε�ειριστήρι� γενικής �ρήσης: ελέγ�ει τ� η��σύστηµα,
την τηλε�ραση επίπεδης �θ�νης, τ� $ίντε� και τ� DVD.
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■ Τι πρέπει να γνωρί<ετε σ�ετικά µε τα 	ικιακά δίκτυα

,ικιακά δίκτυα και συνδεδεµένες συσκευές
Τ� RC9800i $ρίσκεται ένα $ήµα µπρ�στά απ� τα συνηθισµένα τηλε�ειριστήρια
γενικής �ρήσης. Τ� RC9800i είναι επαναστατικ�, καθώς µπ�ρεί να �ειριστεί τις
περισσ�τερες απ� τις συνδεδεµένες συσκευές π�υ περιλαµ$άνει τ� �ικιακ� σας
δίκτυ�.

Συνδεδεµένες είναι �ι συσκευές π�υ λειτ�υργ�ύν σύµ�ωνα µε τ� πρωτ�κ	λλ	
UPnP (Universal Plug and Play) για τις συσκευές ή�	υ/εικ�νας. Τ� πρωτ�κ�λλ�
UPnP δίνει σε συσκευές �πως υπ�λ�γιστές ή έ�υπνες δικτυωµένες συσκευές (π.�.
πρ�σαρµ�γείς π�λυµέσων) τη δυνατ�τητα να επικ�ινων�ύν µετα�ύ τ�υς. Πι�
συγκεκριµένα, µε τ� πρωτ�κ�λλ� UPnP �ι συνδεδεµένες συσκευές µπ�ρ�ύν να
εντ�πί6�υν η µία την άλλη και να ανταλλάσσ�υν πληρ���ρίες σ�ετικά µε τις
δυνατ�τητες και τ� περιε��µεν� τ�υς. Στ� παρ�ν εγ�ειρίδι�, θεωρ�ύµε �τι �ι
συνδεδεµένες συσκευές είναι συµ$ατές µε τ� πρωτ�κ�λλ� UPnP.

Στ� σπίτι π�υ απεικ�νί6εται παραπάνω µπ�ρείτε να δείτε µια τυπική κατάσταση:
στ� γρα�εί� υπάρ�ει ένας επιτραπέ6ι�ς υπ�λ�γιστής (µε τα απαραίτητα
περι�ερειακά, �πως �θ�νη, π�ντίκι και πληκτρ�λ�γι�) και ένα ασύρµατ� σηµεί�
πρ�σ$ασης (Wireless Access Point, WAP).
Στ�ν τ�ί�� τ�υ σαλ�νι�ύ δεσπ�6ει µια τηλε�ραση επίπεδης �θ�νης. Στην αριστερή
γωνία έ�ει τ�π�θετηθεί τ� η��σύστηµα και δε�ιά � πρ�σαρµ�γέας π�λυµέσων. Η
επικ�ινωνία τ�υ πρ�σαρµ�γέα π�λυµέσων µε την τηλε�ραση επίπεδης �θ�νης ή
µε τ� η��σύστηµα γίνεται µέσω ενσύρµατης σύνδεσης.

Σηµείωση Πρ�σαρµ�γέας π�λυµέσων είναι µια ασύρµατη ψη�ιακή συσκευή π�υ
επιτρέπει τη δηµι�υργία ρ�ής δεδ�µένων ταινιών, �ωτ�γρα�ιών ή αρ�είων
µ�υσικής απ� έναν υπ�λ�γιστή και την αναπαραγωγή τ�υς σε µη δικτυωµένες
συσκευές ή��υ/εικ�νας, �πως π.�. �ι συµ"ατικές τηλε�ράσεις και η��συστήµατα.

&πως $λέπετε, τ� RC9800i $ρίσκεται στ�ν καναπέ τ�υ σαλ�νι�ύ και ελέγ�ει ��ι
µ�ν	 τις παλαι�τερες συσκευές ή�	υ/εικ�νας, �πως την τηλε�ραση και τ�
η��σύστηµα, αλλά και τις συνδεδεµένες συσκευές �πως τ�ν υπ�λ�γιστή και τ�ν
πρ�σαρµ�γέα π�λυµέσων.

(σαλ�νι)

(γρα�εί�)
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Ασύρµατες συνδέσεις
Η σύνδεση των συσκευών µπ�ρεί να γίνει ενσύρµατα, ωστ�σ� σήµερα απ�τελ�ύν
�λ� και περισσ�τερ� µέρ�ς εν�ς ασύρµατ�υ δικτύ�υ. Για την ασύρµατη δικτύωση
�ρησιµ�π�ι�ύνται διά��ρες τε�ν�λ�γίες. %ι περισσ�τερες απ�τελ�ύν παραλλαγές
τ�υ πρ�τύπ�υ WiFi 802.11, �πως για παράδειγµα ‘802.11a’, ‘802.11b’ και ‘802.11g’. Τ�
RC9800i µπ�ρεί να λειτ�υργήσει και στ�υς δύ� τύπ�υς δικτύων, 802.11b και 802.11g.

Τ� RC9800i �ρησιµ�π�ιεί την ασύρµατη τε�ν�λ�γία:

■ για σύνδεση µε τις δικτυωµένες συσκευές ψυ�αγωγίας, �πως τηλε�ράσεις ή
η��συστήµατα Philips της �ικ�γένειας Connected Planet,

■ για σύνδεση µε υπ�λ�γιστές (� υπ�λ�γιστής πρέπει να διαθέτει κατάλληλ�
λ�γισµικ�, συµ$ατ� µε τ� πρωτ�κ�λλ� UPnP για τις συσκευές ή��υ εικ�νας),

■ για σύνδεση µε συσκευές γε�ύρωσης, �πως πρ�σαρµ�γείς π�λυµέσων
συµ$ατ�ύς µε τ� πρωτ�κ�λλ� UPnP για τις συσκευές ή��υ εικ�νας,

■ για πρ�σ$αση στ� Internet και λήψη δεδ�µένων για τ�ν Ηλεκτρ�νικ� �δηγ�
πρ�γραµµάτων (EPG).

Τ� κέντρ� τ�υ ασύρµατ�υ �ικιακ�ύ δικτύ�υ είναι τ� Ασύρµατ� σηµεί� πρ�σ$ασης
(WAP). Η επικ�ινωνία µετα�ύ των συσκευών π�υ απαρτί6�υν τ� ασύρµατ� δίκτυ�
γίνεται µέσω τ�υ WAP.

Πρ�σ��ή! *ι περισσ�τερες ασύρµατες συσκευές µπ�ρ�ύν να λειτ�υργήσ�υν
και σε κατάσταση �µ�τιµης λειτ�υργίας (peer-to-peer). Αυτ� σηµαίνει �τι
δηµι�υργείται µια απευθείας σύνδεση ασύρµατης επικ�ινωνίας µετα�ύ δύ�
συσκευών, �ωρίς να παρεµ"άλλεται κάπ�ι� ασύρµατ� σηµεί� πρ�σ"ασης. Αν
έ�ετε ρυθµίσει κάπ�ιες συσκευές για επικ�ινωνία σε κατάσταση �µ�τιµης
λειτ�υργίας, συνιστάται να διαµ�ρ�ώσετε τ� ασύρµατ� �ικιακ� σας δίκτυ� για
λειτ�υργία µέσω εν�ς ασύρµατ�υ σηµεί�υ πρ�σ"ασης (WAP) και να
απενεργ�π�ιήσετε �λες τις �µ�τιµες συνδέσεις.

Για παράδειγµα, ας δ�ύµε τ�ν τρ�π� µε τ�ν �π�ί� µπ�ρεί να γίνει αναπαραγωγή
εν�ς αρ�εί�υ MP3 π�υ $ρίσκεται στ� σκληρ� δίσκ� τ�υ υπ�λ�γιστή και να
ακ�ύσετε τη µ�υσική απ� τ� η��σύστηµα στ� σαλ�νι. Α��ύ επιλέ�ετε τ� αρ�εί�
στ� RC9800i και πατήσετε τ� κ�υµπί αναπαραγωγής, � πρ�σαρµ�γέας π�λυµέσων
και � υπ�λ�γιστής επικ�ινων�ύν µέσω τ�υ WAP, εκτελώντας την εντ�λή τ�υ
RC9800i. Τα ψη�ιακά περιε��µενα τ�υ αρ�εί�υ µετατρέπ�νται σε ασύρµατη ρ�ή
και µετα�έρ�νται απ� τ�ν υπ�λ�γιστή στ�ν πρ�σαρµ�γέα π�λυµέσων. Στη
συνέ�εια, � πρ�σαρµ�γέας π�λυµέσων µετατρέπει τα ψη�ιακά περιε��µενα σε
αναλ�γικ� σήµα και τ� στέλνει στ�ν ενισ�υτή τ�υ η��συστήµατ�ς, � �π�ί�ς µε τη
σειρά τ�υ τρ���δ�τεί τα η�εία.

■ Τι πρέπει να γνωρί<ετε σ�ετικά µε τ	ν
αυτ	µατ	π	ιηµέν	 έλεγ�	 δραστηρι	τήτων
Τ� RC9800i διαθέτει ένα πανίσ�υρ� �αρακτηριστικ� π�υ απ�καλείται
αυτ	µατ	π	ιηµέν	ς έλεγ�	ς δραστηρι	τήτων. Σας επιτρέπει να
αυτ�µατ�π�ιήσετε και να απλ�π�ιήσετε σε µεγάλ� $αθµ� τις διαδικασίες π�υ
απαιτ�ύνται για την ακρ�αση και πρ�$�λή περιε��µέν�υ. Με τ�ν
αυτ�µατ�π�ιηµέν� έλεγ�� δραστηρι�τήτων δεν �ρειά6εται πια να ασ��λείστε µε
την ενεργ�π�ίηση και απενεργ�π�ίηση των συσκευών και την επιλ�γή των
κατάλληλων εισ�δων (πηγών). Αντίθετα, αρκεί απλώς να υπ�δεί�ετε στ� σύστηµα
αυτ� π�υ θέλετε να κάνετε, π.�. να παρακ�λ�υθήσετε µια ταινία DVD στην
τηλε�ραση επίπεδης �θ�νης. Α��ύ δηλώσετε την επιθυµητή δραστηρι�τητα, η
ενεργ�π�ίηση της τηλε�ρασης και τ�υ DVD, αλλά και � συντ�νισµ�ς της
τηλε�ρασης στην κατάλληλη πηγή (είσ�δ�) θα γίνει αυτ�µατα απ� τ� RC9800i.

Τ� εάν �ι ελεγ��µενες συσκευές είναι συνδεδεµένες ή πρ�κειται για παλαι�τερες
συσκευές ή��υ/εικ�νας, δεν έ�ει καµία �υσιαστική επίπτωση. Τ� RC9800i
�µαδ�π�ιεί �λες τις συσκευές κάτω απ� µία εν�π�ιηµένη ένν�ια ελέγ��υ: τ�ν
αυτ�µατ�π�ιηµέν� έλεγ�� δραστηρι�τήτων.

!
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Για να είναι σε θέση να ελέγ�ει �λες τις συσκευές ή��υ/εικ�νας π�υ διαθέτετε, τ�
RC9800i πρέπει να γνωρί6ει π�ύ $ρίσκ�νται και πώς συνδέ�νται µετα�ύ τ�υς. Αυτή
η πρ�ϋπ�θεση καλύπτεται µε µια ρύθµιση π	υ γίνεται µία µ�ν	 �	ρά. Κατά τη
ρύθµιση, ενηµερώνετε τ� RC9800i, µέσω εν�ς εύ�ρηστ�υ �δηγ�ύ, σ�ετικά µε τις
συσκευές π�υ είναι διαθέσιµες σε κάθε δωµάτι� και τις δραστηρι�τητες για τις
�π�ίες �ρησιµ�π�ι�ύνται. Α��ύ γίνει αυτ�, κάθε ��ρά π�υ θα �ρησιµ�π�ιείτε τ�
RC9800i, θα γνωρί6ει π�ιες συσκευές και δραστηρι�τητες είναι διαθέσιµες σε
κάθε δωµάτι�. Επιπλέ�ν, τ� RC9800i γνωρί6ει τ�ν τρ�π� ενεργ�π�ίησης και
απενεργ�π�ίησης των συσκευών π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται για κάθε δραστηρι�τητα,
καθώς και τ�ν τρ�π� επιλ�γής της κατάλληλης εισ�δ�υ (πηγής). Εσείς δεν
�ρειά6εται να ασ��ληθείτε µε καµία απ� τις παραπάνω δραστηρι�τητες: τις
αναλαµ$άνει �λες τ� RC9800i.
Στ�ν αυτ�µατ�π�ιηµέν� έλεγ�� υπάγ�νται δύ� κατηγ�ρίες δραστηρι�τήτων:
δραστηρι�τητες πρ	&	λής και δραστηρι�τητες ακρ�ασης.

∆ραστηρι�τητες πρ�'�λής
Μπ�ρείτε να απ�λαύσετε µια σειρά δραστηρι�τήτων πρ�$�λής (‘Watch’). Μερικά
παραδείγµατα:
■ Απ�ψε θα δείτε µια ταινία DVD στην τηλε�ραση επίπεδης �θ�νης. Με τ�

RC9800i, επιλέγετε την τηλε�ραση επίπεδης �θ�νης ως τη συσκευή στην �π�ία
θέλετε να δείτε την ταινία και τη συσκευή αναπαραγωγής DVD ως την πηγή
στην �π�ία $ρίσκεται τ� περιε��µεν�. Έπειτα, τ� RC9800i θα εµ�ανίσει µια
�θ�νη µε �λα τα σ�ετικά κ�υµπιά ελέγ��υ της τηλε�ρασης και τ�υ DVD, σαν να
επρ�κειτ� για δύ� τηλε�ειριστήρια (της τηλε�ρασης και τ�υ DVD) σε ένα.

■ Θέλετε να δείτε τηλε�ραση, αλλά δεν γνωρί6ετε τ� σηµεριν� πρ�γραµµα.
Πιάστε τ� RC9800i και αν�ί�τε τ�ν Ηλεκτρ�νικ� �δηγ� πρ�γραµµάτων (EPG).
Επιλέ�τε �π�ι� πρ�γραµµα θέλετε, απ� τ�ν �δηγ� EPG. Τ� RC9800i θα
αναλά$ει τ� συντ�νισµ� της τηλε�ρασης στ� κατάλληλ� κανάλι.

■ Θα έρθ�υν κάπ�ι�ι �ίλ�ι και θέλετε να τ�υς δεί�ετε τις �ωτ�γρα�ίες απ� τις
καλ�καιρινές σας διακ�πές. ∆εν θα είναι εύκ�λ� να µα6ευτ�ύν �λ�ι γύρω απ� τ�ν
υπ�λ�γιστή. Γιατί να µη δείτε τις �ωτ�γρα�ίες στην τηλε�ραση επίπεδης �θ�νης,
στ� σαλ�νι; Έ��ντας συνδέσει έναν πρ�σαρµ�γέα π�λυµέσων στην τηλε�ραση,
είστε έτ�ιµ�ι! Με τ� RC9800i, µπ�ρείτε να ελέγ�ετε �λη τη διαδικασία, �πως για
παράδειγµα να κάνετε πρ�επισκ�πηση των �ωτ�γρα�ιών στην �θ�νη τ�υ
RC9800i, αλλά και να διαµ�ρ�ώσετε τις ρυθµίσεις για µια παρ�υσίαση.

■ Πριν απ� δύ� ε$δ�µάδες, εί�ατε πάει για σν��υµπ�ρντ µε κάπ�ι�υς �ίλ�υς.
Σήµερα, θέλετε να δείτε �ανά εκείνες τις �ωτ�γρα�ίες. Η πρ�$�λή µπ�ρεί να
γίνει άµεσα, στην �θ�νη τ�υ RC9800i.

∆ραστηρι�τητες ακρ�ασης
Επίσης, µπ�ρείτε να �ρησιµ�π�ιήσετε διά��ρες δραστηρι�τητες ακρ�ασης (‘Listen’):
■ &ταν θέλετε να ακ�ύσετε ένα CD στ� η��σύστηµά σας, δεν �ρειά6εται πια να

ψά�νετε για τ� σωστ� τηλε�ειριστήρι�. Με τ� RC9800i, µπ�ρείτε να ελέγ�ετε
ταυτ��ρ�να τ� CD player και τ� η��σύστηµά σας.

■ Αντί να ακ�ύσετε ένα CD, πρ�τιµάτε µερικά MP3 απ� τ�ν υπ�λ�γιστή σας. Με
τ� RC9800i, µπ�ρείτε να κάνετε ανα6ήτηση στ�υς �ακέλ�υς τ�υ υπ�λ�γιστή
σας, να επιλέ�ετε τα αγαπηµένα σας τραγ�ύδια και να τα ακ�ύσετε απ� τ�
RC9800i ή απ� �π�ι�δήπ�τε συνδεδεµέν� η��σύστηµα.

Σηµείωση Αν δεν τ�π�θετήσετε τ� RC9800i στη "άση τ�υ, θα έ�ετε στη διάθεσή
σας ένα µ�ν� η�εί�, π�υ πρ��ρί$εται για 'δ�κιµαστική' ακρ�αση. Μπ�ρείτε να
απ�λαύσετε περισσ�τερ� τη µ�υσική σας µε τ� RC9800i �ρησιµ�π�ιώντας τη
"άση τ�υ, την �π�ία θα έ�ετε συνδέσει µε τ� η��σύστηµά σας µέσω εν�ς
πρ�σθετ�υ καλωδί�υ ή��υ. Για περισσ�τερες πληρ���ρίες, ανατρέ�τε στην
εν�τητα ‘1ρήση της "άσης ��ρτισης ως πρ�σαρµ�γέα π�λυµέσων για ψη�ιακή
µ�υσική’, η �π�ία �εκινάει απ� τη σελίδα 8.

Για να µάθετε περισσ�τερα σ�ετικά µε τις δραστηρι�τητες π�υ µπ�ρείτε να
κάνετε µε τ� RC9800i, ανατρέ�τε στην εν�τητα ‘∆ραστηρι�τητες’, η �π�ία �εκινάει
απ� τη σελίδα 29.
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&ταν ενεργ�π�ιήσετε για πρώτη ��ρά τ� RC9800i, θα εµ�ανιστεί µια σειρά απ�
�θ�νες π�υ θα σας καθ�δηγήσ�υν για τη διαδικασία αρ�ικής ρύθµισης. Σε αυτή τη
διαδικασία ρύθµισης, τ� σύστηµα θα σας καθ�δηγήσει στις πι	 σηµαντικές
ρυθµίσεις, �ι �π�ίες α��ρ�ύν στα ε�ής:

■ Τ� RC9800i.
■ Τη διαµ�ρ�ωση τ�υ σπιτι�ύ σας και, πι� συγκεκριµένα, τα δωµάτια στα �π�ία

θα �ρησιµ�π�ιείτε τ� RC9800i
■ Τις συσκευές ή��υ/εικ�νας π�υ θέλετε να ελέγ�ετε µε τ� RC9800i.

Η ρύθµιση τ�υ RC9800i µπ�ρεί να διαρκέσει απ� 30 λεπτά έως και 2 ώρες,
ανάλ�γα µε τ�ν αριθµ� των συσκευών ή��υ/εικ�νας π�υ θέλετε να ελέγ�ετε µε
αυτ�.

Σηµείωση Αυτή η διαδικασία αρ�ικής ρύθµισης εκτελείται µ�ν� κατά την πρώτη
ενεργ�π�ίηση τ�υ RC9800i. Ωστ�σ�, µπ�ρείτε να τρ�π�π�ιήσετε �π�ιαδήπ�τε
ρύθµιση �π�τε �ρειαστεί, ακ�λ�υθώντας τις �δηγίες της εν�τητας
‘Πρ�σαρµ�γή των ρυθµίσεων’, η �π�ία �εκινάει απ� τη σελίδα 42.

Πρ�σ��ή! Πριν συνε�ίσετε, συνιστάται να ��ρτίσετε τ� RC9800i για 3 ώρες.

■ Ρυθµίσεις τ	υ RC9800i

Βαθµ�ν�µηση της �θ�νης α�ής
Την πρώτη ��ρά π�υ θα �ρησιµ�π�ιήσετε τ� RC9800i, πρέπει να ρυθµίσετε την
�θ�νη α�ής. Με τη $αθµ�ν�µηση ε�ασ�αλί6εται �τι η �θ�νη α�ής θα απ�κρίνεται
µε ακρί$εια �ταν την αγγί6ετε.

Σηµείωση Συνιστάται η "αθµ�ν�µηση της �θ�νης α�ής και η εκτέλεση της
αρ�ικής ρύθµισης να γίνει µε ένα µη µεταλλικ� αντικείµεν� µε αµ"λεία άκρη,
τ� �π�ί� θα �ρησιµ�π�ιείτε σαν γρα�ίδα. Στην καθηµερινή �ρήση, � �ειρισµ�ς
της συσκευής µπ�ρεί να γίνεται µε τα δά�τυλά σας.

Πατήστε πρ�σεκτικά στ� κέντρ� κάθε σταυρ�νήµατ�ς (εµ�ανί6�νται στις
τέσσερις γωνίες της �θ�νης). Τ� RC9800i ενδέ�εται να επαναλά$ει αυτή τη
διαδικασία µερικές ��ρές, έως �τ�υ �λ�κληρωθεί η ακρι$ής $αθµ�ν�µηση της
�θ�νης.

Σηµείωση Αν µε την πάρ�δ� τ�υ �ρ�ν�υ παρατηρήσετε �τι η �θ�νη α�ής δεν
απ�κρίνεται µε ακρί"εια στις επιλ�γές π�υ κάνετε, µπ�ρείτε να επαναλά"ετε
τη "αθµ�ν�µηση. Ανατρέ�τε στην εν�τητα ‘Ρυθµίσεις �θ�νης’, στη σελίδα 43.

Άδεια �ρήσης τελικ�ύ �ρήστη
Στ� RC9800i θα εµ�ανιστεί ένα µήνυµα π�υ σας ενηµερώνει για την Άδεια �ρήσης
τελικ�ύ �ρήστη (EULA), π�υ περιλαµ$άνεται στη συσκευασία τ�υ RC9800i.
∆ια$άστε πρ�σεκτικά την άδεια. Η �ρήση τ�υ RC9800i και τ�υ λ�γισµικ�ύ τ�υ
υπ�κειται στη συµ�ωνία σας για ανάληψη δέσµευσης και συµµετ��ής ως
συµ$αλλ�µέν�υ στην Άδεια �ρήσης λ�γισµικ�ύ για τελικ�ύς �ρήστες (Software
End User License Agreement) π�υ συµπεριλαµ$άνεται στη συσκευασία τ�υ
RC9800i και τ�υς �π�ι�υς �ρ�υς εµ�ανί6�νται στην �θ�νη σας ηλεκτρ�νικά κατά
τη ρύθµιση τ�υ RC9800i ή/και περιλαµ$άν�νται σε έντυπη µ�ρ�ή στη συσκευασία
τ�υ RC9800i. Αν, και µ�ν� αν, δέ�εστε να δεσµευτείτε απ� αυτ�ύς τ�υς �ρ�υς,
επιλέ�τε I Agree (Συµ�ωνώ). Σε αντίθετη περίπτωση, διακ�ψτε τη �ρήση τ�υ
RC9800i.

!
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Επιλ�γή περι��ής
Στη συνέ�εια, θα σας 6ητηθεί να δηλώσετε την περι��ή στην �π�ία $ρίσκεστε.

Πρ�σ��ή! Απ� την περι��ή π�υ θα επιλέ�ετε σε αυτήν την �θ�νη ε�αρτώνται
ε�αρµ�γές �πως � Ηλεκτρ�νικ�ς �δηγ�ς πρ�γραµµάτων, η "άση δεδ�µένων µε
τ�υς κωδικ�ύς τηλε�ειρισµ�ύ, καθώς και �ι ερωτήσεις π�υ θα πρέπει να
απαντήσετε κατά την εγκατάσταση.

1 Επιλέ�τε North America (Β�ρει	ς
Αµερική) ή Europe (Ευρώπη).
Θα γίνει αυτ�µατα επανεκκίνηση τ�υ
RC9800i ώστε να �ριστ�ύν �ι κατάλληλες
ρυθµίσεις για την περι��ή π�υ επιλέ�ατε
και στη συνέ�εια θα εµ�ανιστεί αυτή η
�θ�νη υπ�δ��ής.

2 Επιλέ�τε Next (Επ�µεν	) για να αρ�ίσει η
διαδικασία ρύθµισης.

Ρυθµίσεις δικτύ�υ
Συµ'�υλή Βε"αιωθείτε �τι έ�ετε διαθέσιµες τις πληρ���ρίες για τις ρυθµίσεις

τ�υ ασύρµατ�υ σηµεί�υ πρ�σ"ασης (WAP). Αυτές �ι πληρ���ρίες θα σας
�ρειαστ�ύν στις επ�µενες �θ�νες. Αν δεν έ�ετε ε��ικειωθεί µε την �ρ�λ�γία
των δικτύων, ανατρέ�τε στ� Γλωσσάρι, στη σελίδα 60.

Πρ�σ��ή! *ι περισσ�τερες ασύρµατες συσκευές µπ�ρ�ύν να λειτ�υργήσ�υν και
σε κατάσταση �µ�τιµης λειτ�υργίας (peer-to-peer). Αυτ� σηµαίνει �τι
δηµι�υργείται µια απευθείας σύνδεση ασύρµατης επικ�ινωνίας µετα�ύ δύ�
συσκευών, �ωρίς να παρεµ"άλλεται κάπ�ι� ασύρµατ� σηµεί� πρ�σ"ασης. Αν
έ�ετε ρυθµίσει κάπ�ιες συσκευές σας για �µ�τιµη λειτ�υργία, συνιστάται να
διαµ�ρ�ώσετε �ανά τ� ασύρµατ� �ικιακ� σας δίκτυ� για λειτ�υργία µέσω εν�ς
ασύρµατ�υ σηµεί�υ πρ�σ"ασης (WAP) και να απενεργ�π�ιήσετε �λες τις
�µ�τιµες συνδέσεις.

1 ∆ηλώστε εάν θα �ρησιµ�π�ιήσετε τ� RC9800i σε ένα ασύρµατ� δίκτυ� ή ��ι.
■ Εάν ��ι, επιλέ�τε No (?�ι) και πατήστε Next (Επ�µεν	). Θα εµ�ανιστεί η

�θ�νη ‘Date & Time Settings’ (Ρυθµίσεις ηµερ�µηνίας & ώρας). Σε αυτήν την
περίπτωση, πρ��ωρήστε στα $ήµατα ρύθµισης π�υ περιγρά��νται στη
σελίδα 17.
Συµ'�υλή Στην περίπτωση π�υ διαθέτετε ένα ασύρµατ� δίκτυ� στ� σπίτι

σας, επιλέ�τε Yes (Ναι), ακ�µα κι αν δεν θα �ρησιµ�π�ιείτε τ� RC9800i
για να ελέγ�ετε άλλες δικτυωµένες συσκευές. Με τ�ν τρ�π� αυτ�, τ�
RC9800i θα µπ�ρεί, αν θέλετε, να λαµ"άνει πληρ���ρίες για την
ηµερ�µηνία και την ώρα µέσω τ�υ Internet, απ� διακ�µιστές π�υ
�ρησιµ�π�ι�ύνται απ�κλειστικά για την παρ��ή τέτ�ιων πληρ���ριών.
Ανατρέ�τε στην εν�τητα ‘Ρυθµίσεις ηµερ�µηνίας & ώρας’, η �π�ία
�εκινάει απ� τη σελίδα 17.

■ Αν πρ�κειται να �ρησιµ�π�ιήσετε τ� RC9800i σε ένα ασύρµατ� δίκτυ�,
επιλέ�τε Yes (Ναι) και πατήστε Next (Επ�µεν	).
Θα εµ�ανιστεί µια �θ�νη π�υ θα απεικ�νί6ει την τρέ��υσα σύνδεση δικτύ�υ.

2 ∆ηλώστε εάν θέλετε να συνε�ίσετε να �ρησιµ�π�ιείτε την τρέ��υσα σύνδεση
δικτύ�υ ή ��ι.
■ Αν ναι, επιλέ�τε Next (Επ�µεν	).

Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Date & Time Settings’ (Ρυθµίσεις ηµερ�µηνίας &
ώρας). Σε αυτήν την περίπτωση, πρ��ωρήστε µε τα $ήµατα ρύθµισης π�υ
περιγρά��νται στη σελίδα 17.

■ Αν θέλετε να συνδεθείτε σε κάπ�ι� άλλ� δίκτυ� ή να τρ�π�π�ιήσετε τις
ρυθµίσεις τ�υ δικτύ�υ, επιλέ�τε Change (Αλλαγή).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘RC9800i Network Settings’ (Ρυθµίσεις δικτύ�υ
RC9800i).

!

!



Εγ�ειρίδι	 
ρήσης

16

,ι σωστές ρυθµίσεις

Αλλαγή των ρυθµίσεων δικτύ	υ
1 Στην �θ�νη ‘RC9800i Network Settings’

(Ρυθµίσεις δικτύ�υ RC9800i),
πληκτρ�λ�γήστε τ�ν αριθµ� SSID τ�υ
ασύρµατ�υ δικτύ�υ σας.
1 Επιλέ�τε Find (Εύρεση) για να

εντ�πίσετε �λα τα διαθέσιµα
ασύρµατα δίκτυα.

2 Επιλέ�τε τ� SSID τ�υ δικτύ�υ στ�
�π�ί� θέλετε να συνδεθεί τ� RC9800i.

2 Επιλέ�τε τις σωστές ρυθµίσεις Security
(Ασ�άλεια) π�υ ισ�ύ�υν για τ� συγκεκριµέν� ασύρµατ� δίκτυ�:
Συµ'�υλή Ελέγ�τε τις ρυθµίσεις τ�υ WAP π�υ �ρησιµ�π�ιείτε.
■ None (Καµία): Η επικ�ινωνία στ� δίκτυ� σας γίνεται �ωρίς καµία µ�ρ�ή

κρυπτ�γρά�ησης και, επ�µένως, κάπ�ι�ι τρίτ�ι π�υ τυ��ν $ρίσκ�νται κ�ντά
στ� δίκτυ� σας είναι δυνατ� να λά$�υν τα δεδ�µένα σε καταν�ητή µ�ρ�ή.

■ WEP: "Wired Equivalent Privacy" είναι ένα πρωτ�κ�λλ� ασ�αλείας για
ασύρµατα δίκτυα. Αν ενεργ�π�ιήσετε αυτήν την επιλ�γή, πρέπει να
πληκτρ�λ�γήσετε τ� κλειδί πρ�σ$ασης WEP, στ� πεδί� Passkey. Κλειδί
πρ�σ$ασης είναι ένα κλειδί κρυπτ�γρά�ησης δεκαε�αδικής µ�ρ�ής (0...9,
A,B,C,D,E,F), µε µήκ�ς 64 bit (10 �αρακτήρες) ή 128 bit (26 �αρακτήρες), τ�
�π�ί� συµ$άλλει στην ασ�άλεια τ�υ ασύρµατ�υ δικτύ�υ σας καθώς
κωδικ�π�ιεί �λα τα δεδ�µένα π�υ µεταδίδ�νται. Τυ��ν τρίτ�ι π�υ δεν
διαθέτ�υν τ� κατάλληλ� κλειδί πρ�σ$ασης, δεν είναι δυνατ� να
απ�κρυπτ�γρα�ήσ�υν τα δεδ�µένα π�υ µεταδίδ�νται στ� δίκτυ� σας.

■ WPA: "WiFi Protected Access" είναι ένα πρ�τυπ� επικ�ινωνίας για τα δίκτυα
π�υ αυ�άνει την πρ�στασία των δεδ�µένων (κρυπτ�γρά�ηση) και τ�ν
έλεγ�� πρ�σ$ασης (ε�ακρί$ωση στ�ι�είων) σε αυτά, µε δυνατ�τητα
ε�αρµ�γής στα υπάρ��ντα αλλά και στα µελλ�ντικά ασύρµατα δίκτυα WiFi.

Για λ�γ�υς ασ�αλείας, συνιστάται να �ρησιµ�π�ιείτε κρυπτ�γρά�ηση WEP ή
WPA για �λες τις συσκευές π�υ συµµετέ��υν στ� ασύρµατ� δίκτυ�.

3 Επιλέ�τε Obtain IP automatically (Αυτ�µατη λήψη IP) αν θέλετε να
�ρησιµ�π�ιείτε δυναµική διεύθυνση IP.
Σηµείωση Αν επιλέ�ετε Obtain IP automatically (Αυτ�µατη λήψη IP), η

εκ�ώρηση διευθύνσεων IP στις συσκευές σας θα γίνεται αυτ�µατα απ� τ�
ασύρµατ� σηµεί� πρ�σ"ασης (WAP), µε τη �ρήση τ�υ πρωτ�κ�λλ�υ DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol).

-ή- 
Απενεργ�π�ιήστε την επιλ�γή Obtain IP automatically (Αυτ�µατη λήψη IP) και
πατήστε τ� κ�υµπί IP Settings (Ρυθµίσεις IP) για να κατα�ωρήσετε εσείς τιµές
για τις ρυθµίσεις IP, DNS (Domain Name Server), Netmask (Μάσκα δικτύ�υ) και
Gateway (Πύλη).
Σηµείωση Πατώντας Status (Τρέ��υσα κατάσταση) µπ�ρείτε να δείτε

πληρ���ρίες σ�ετικά µε τη διεύθυνση IP και τις διευθύνσεις δικτύ�υ και
MAC.

4 Αν συνδέεστε στ� Internet µέσω ενδιάµεσ�υ διακ�µιστή, επιλέ�τε Use HTTP
proxy (
ρήση ενδιάµεσ	υ διακ	µιστή HTTP) και στη συνέ�εια επιλέ�τε Proxy
Settings (Ρυθµίσεις ενδιάµεσ	υ διακ	µιστή).
Σηµείωση * ενδιάµεσ�ς διακ�µιστής λειτ�υργεί ανάµεσα στ�ν υπ�λ�γιστή σας

και τ� Internet µε σκ�π� την παρ��ή υπηρεσιών ασ�αλείας, δια�ειριστικ�ύ
ελέγ��υ, πρ�σωρινής µνήµης, κ.�.κ.. Αν � Πάρ���ς υπηρεσιών Internet (ISP)
µε τ�ν �π�ί� συνδέεστε �ρησιµ�π�ιεί ενδιάµεσ� διακ�µιστή, ανατρέ�τε στη
σ�ετική τεκµηρίωση ή στις ρυθµίσεις τ�υ πρ�γράµµατ�ς πρ�"�λής
ιστ�σελίδων για να "ρείτε τις ρυθµίσεις τ�υ ενδιάµεσ�υ διακ�µιστή.

5 Επιλέ�τε Next (Επ�µεν	).
Θα εµ�ανιστεί µια �θ�νη π�υ σας ενηµερώνει �τι τ� RC9800i ε�αρµ�6ει τις
ρυθµίσεις στ� δίκτυ�.
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Ρυθµίσεις ηµερ�µηνίας &
ώρας
Μπ�ρείτε να ρυθµίσετε τ� RC9800i ώστε να
ανακτά αυτ�µατα πληρ���ρίες για την ώρα
και την ηµερ�µηνία απ� διακ	µιστές π	υ
�ρησιµ	π	ι	ύνται απ	κλειστικά για την
παρ	�ή τέτ	ιων πληρ	�	ριών µέσω τ	υ
Internet. Εναλλακτικά, µπ�ρείτε να
ρυθµίσετε την ηµερ�µηνία και την ώρα µ�ν	ι
σας.


ρήση εν�ς απ	κλειστικ	ύ διακ	µιστή ώρας στ	 Internet
1 Επιλέ�τε Get time from Internet (Λήψη

πληρ	�	ριών ώρας απ� τ	 Internet).

2 Επιλέ�τε NTP settings (Ρυθµίσεις NTP).
Εµ�ανί6εται η �θ�νη "NTP settings"
(Ρυθµίσεις NTP):

3 Επιλέ�τε RC9800i Default Time Server
(Πρ	επιλεγµέν	ς διακ	µιστής ώρας
RC9800i) απ� τη λίστα.
-ή- 
Επιλέ�τε Custom (Πρ	σαρµ	σµέν	ς
διακ	µιστής) και συµπληρώστε τη διεύθυνση.

4 Επιλέ�τε µ	ρ�ή 12-ώρ	υ (AM/PM) αν θέλετε η ώρα να εµ�ανί6εται έτσι.
∆ια��ρετικά, στ� RC9800i θα �ρησιµ�π�ιείται η µ�ρ�ή 24-ώρ�υ.

5 Επιλέ�τε Done (!λ	κληρώθηκε).

6 Επιλέ�τε µια <ώνη ώρας.

Κατάλ�γ�ς των $ωνών ώρας
(GMT – 12:00): ∆ιεθνής ∆υτική ώρα

(GMT – 11:00): Νησιά Μιντγ�υέι, Σαµ�α

(GMT – 10:00): @α$άη

(GMT – 09:00): Αλάσκα

(GMT – 08:00): Ώρα Ειρηνικ�ύ (Η.Π.Α. & Καναδάς), Τι��υάνα

(GMT – 07:00): Αρι6�να, %ρεινή ώρα (Η.Π.Α. & Καναδάς)

(GMT – 06:00): Κεντρική ώρα (Η.Π.Α. & Καναδάς), Κεντρική Αµερική

(GMT – 05:00): Ανατ�λική Ώρα (Η.Π.Α. & Καναδάς), Ινδιάνα

(GMT – 04:00): Ώρα Ατλαντικ�ύ (Η.Π.Α. & Καναδάς)

(GMT – 03:30): Νέα Γη

(GMT – 03:00): Γρ�ιλανδία

(GMT – 02:00): Μέσ� Ατλαντικ�ύ

(GMT – 01:00): Α6�ρες, Νήσ�ι τ�υ Πρασίν�υ Ακρωτηρί�υ

GMT: Μέση ώρα Γκρίν�υιτς: ∆�υ$λίν�, Εδιµ$�ύργ�, Λισσα$�να, Λ�νδίν�

(GMT + 01:00): Άµστερνταµ, Βερ�λίν�, Βέρνη, Ρώµη, Στ�κ��λµη, Βιέννη

(GMT + 01:00): Βελιγράδι, Μπρατισλά$α, Β�υδαπέστη, Λι�υµπλιάνα, Πράγα

(GMT + 01:00): Βρυ�έλλες, Κ�πεγ�άγη, Μαδρίτη, Παρίσι

(GMT + 01:00): Σεράγε$�, Σκ�πια, Σ��ια, Βίλνι�υς, Βαρσ�$ία, ~άγκρεµπ

(GMT + 02:00): Αθήνα, Κωνσταντιν�ύπ�λη, Μινσκ

(GMT + 02:00): Β�υκ�υρέστι

(GMT + 02:00): Ελσίνκι, Ρίγα, Ταλίν

7 Επιλέ�τε Next (Επ�µεν	).
Τ� RC9800i θα συνε�ίσει µε τη ρύθµιση των δωµατίων και των συσκευών
ή��υ/εικ�νας.
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Μη αυτ�µατη ρύθµιση της ηµερ	µηνίας και της ώρας
1 Βε$αιωθείτε �τι η επιλ�γή Get time from Internet (Λήψη πληρ	�	ριών ώρας

απ� τ	 Internet) δεν είναι ενεργ�π�ιηµένη.

2 Επιλέ�τε µ	ρ�ή 12-ώρ	υ (AM/PM) αν θέλετε η ώρα να εµ�ανί6εται έτσι.
∆ια��ρετικά, στ� RC9800i θα �ρησιµ�π�ιείται η µ�ρ�ή 24-ώρ�υ.

3 Επιλέ�τε µια <ώνη ώρας.

4 Ρυθµίστε την ηµερ	µηνία και ώρα.

5 Επιλέ�τε Next (Επ�µεν	).
Τ� RC9800i θα συνε�ίσει µε τη ρύθµιση των δωµατίων και των συσκευών
ή��υ/εικ�νας.

■ Ρύθµιση δωµατίων και συσκευών ή�	υ/εικ�νας
Στη συνέ�εια, τ� RC9800i θα εµ�ανίσει �ρισµένα µηνύµατα µε ερωτήσεις τις
�π�ίες πρέπει να απαντήσετε ώστε να τ� ενηµερώσετε σ�ετικά µε τα δωµάτια στα
�π�ία υπάρ�ει �πτικ�ακ�υστικ�ς ε��πλισµ�ς π�υ θέλετε να ελέγ�ετε µε τ�
RC9800i, καθώς και µε περισσ�τερες πληρ���ρίες για τ� είδ�ς τ�υ ε��πλισµ�ύ.

Ρύθµιση δωµατίων

1 Για να συνε�ίσετε, πατήστε Next
(Επ�µεν	).
Εµ�ανί6εται η �θ�νη ‘Set Up Rooms’
(Ρύθµιση δωµατίων).

2 Επιλέ�τε Add (Πρ	σθήκη).
Εµ�ανί6εται η �θ�νη για την πρ�σθήκη
δωµατίων.
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Τ� �ν�µα τ�υ δωµατί�υ εµ�ανί6εται αυτ�µατα. Αν θέλετε, µπ�ρείτε να
µετ�ν�µάσετε τ� δωµάτι�.

Συµ'�υλή Αν κάπ�ι� απ� τα δωµάτια τ�υ σπιτι�ύ σας δεν περιλαµ"άνεται στη
λίστα, επιλέ�τε τ�ν πι� σ�ετικ� τύπ� δωµατί�υ και αλλά�τε τ� �ν�µα.

4 Επιλέ�τε OK.
Εµ�ανί6εται �ανά η �θ�νη ‘Set Up Rooms’ (Ρύθµιση δωµατίων). Τ� δωµάτι� π�υ
µ�λις πρ�σθέσατε εµ�ανί6εται στη λίστα. Αν θέλετε, µπ�ρείτε να πρ�σθέσετε
και άλλα δωµάτια. Επίσης, µπ�ρείτε να επε�εργαστείτε ή να διαγράψετε
δωµάτια π�υ ήδη εµ�ανί6�νται στη λίστα: επιλέ�τε τ� δωµάτι� π�υ θέλετε και
πατήστε Edit (Επε�εργασία) ή Delete (∆ιαγρα�ή).

Πρ�σ��ή! Πρέπει να πρ�σθέσετε �λα τα δωµάτια στα �π�ία υπάρ��υν
συσκευές ή��υ/εικ�νας π�υ θέλετε να ελέγ�ετε µε τ� R9800i. Πριν
πρ��ωρήσετε στην υπ�λ�ιπη διαδικασία ρύθµισης, "ε"αιωθείτε �τι έ�ετε
πρ�σθέσει �λα τα δωµάτια. %ταν πρ��ωρήσετε στα επ�µενα "ήµατα της
διαδικασίας πρώτης ρύθµισης, δεν θα µπ�ρείτε να πρ�σθέσετε άλλα
δωµάτια. Αν �ε�άσετε να πρ�σθέσετε κάπ�ι� δωµάτι� ή θέλετε να τ�
πρ�σθέσετε αργ�τερα, αυτ� µπ�ρεί να γίνει ακ�λ�υθώντας τις �δηγίες της
εν�τητας ‘Πρ�σθήκη/επε�εργασία δωµατίων’, στη σελίδα 44.

5 Α��ύ �λ�κληρώσετε �λα τα δωµάτια π�υ θέλετε, επιλέ�τε Next (Επ�µεν	).

Ρύθµιση συσκευών
Τώρα µπ�ρείτε να πρ�σθέσετε για κάθε
δωµάτι� τις συσκευές ή��υ/εικ�νας π�υ
θέλετε να �ειρί6εστε µε τ� RC9800i.

1 Επιλέ�τε Next (Επ�µεν	).

2 Επιλέ�τε τ� δωµάτι	 π�υ θέλετε.
Στ� παράδειγµα π�υ παρ�υσιά6�υµε εδώ,
θα επιλέ��υµε Living Room (Σαλ�νι).

Επειδή δεν έ�ετε πρ�σθέσει ακ�µα καµία
συσκευή, η λίστα εµ�ανί6εται κενή.

Living room (Σαλ�νι)

Bedroom (Υπν�δωµάτι�)

Bar (Μπαρ)
Dining room, Kitchen 
(Τραπε6αρία, κ�υ6ίνα)

Family room (Καθιστικ�)
Game room, Kids room 
(∆ωµάτι� παι�νιδιών/παιδιών)

Garage (Γκαρά6)
Gym, Exercise room 
(∆ωµάτι� γυµναστικής)
Library, Study (Βι$λι�θήκη)

Office (Γρα�εί�)
Theater, Movie room (∆ωµάτι�
παρακ�λ�ύθησης ταινιών)

Other (Άλλ�)

3 Επιλέ�τε έναν τύπ	 δωµατί	υ, �πως για παράδειγµα Living Room (Σαλ�νι).
Μπ�ρείτε να επιλέ�ετε µετα�ύ των τύπων π�υ εµ�ανί6�νται στην παρακάτω
λίστα:

!
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3 Επιλέ�τε Add (Πρ	σθήκη).
Εµ�ανί6εται η �θ�νη ‘Set Up A/V
Devices l Add a Device’ (Ρύθµιση
συσκευών ή��υ/εικ�νας l
Πρ�σθήκη συσκευής):

Μπ�ρείτε να επιλέ�ετε µετα�ύ των
τύπων π�υ εµ�ανί6�νται στην
παρακάτω λίστα:
■ Amplifier (Ενισ�υτής)
■ CD (CDR) player (Συσκευή

αναπαραγωγής CD/CDR)
■ Cable Box

(Απ�κωδικ�π�ιητής
καλωδιακής)

■ DVD Player (Συσκευή
αναπαραγωγής DVD)

■ DVDR (+HDD) (Συσκευή
εγγρα�ής DVD µε σκληρ�
δίσκ�)

■ DVD - VCR (DVD - $ίντε�)

■ Game Console (κ�νσ�λα
παι�νιδιών)

■ Home Cinema /
Home Theater (Σύστηµα
�ικιακ�ύ κινηµατ�γρά��υ)

■ Media Adapter
(Πρ�σαρµ�γέας π�λυµέσων)

■ Media Center PC
(Υπ�λ�γιστής µε κέντρ�
π�λυµέσων)

■ PVR (DVR, Tivo,
Replay TV, …) (Ψη�ιακή

συσκευή εγγρα�ής $ίντε� -
DVR, Tivo, Replay TV, …)

■ Projector (Βιντε�πρ�$�λέας)
■ Receiver (Amplifier + Tuner)

(Ραδι�ενισ�υτής / Ενισ�υτής
+ ∆έκτης)

■ Satellite Receiver
(∆�ρυ��ρικ�ς δέκτης)

■ TV (Τηλε�ραση)
■ Tuner (Radio) (Ραδι��ων�)
■ VCR (Βίντε�)

4 Επιλέ�τε µια συσκευή π�υ $ρίσκεται στ� δωµάτι� π�υ έ�ετε επιλέ�ει και την
�π�ία θέλετε να �ειρί6εστε µε τ� RC9800i. Στη συνέ�εια, επιλέ�τε Next
(Επ�µεν	).
Στ� παράδειγµά µας θα επιλέ��υµε µια
τηλε�ραση. Θα εµ�ανιστεί αυτή η �θ�νη:

5 @ρησιµ�π�ιήστε τα αλ�α&ητικά πλήκτρα
για να µετα$είτε στη λίστα µε τη µάρκα
π�υ θέλετε.

Σηµείωση Τα πλήκτρα αυτά λειτ�υργ�ύν
�πως τα πλήκτρα εν�ς κινητ�ύ
τηλε�ών�υ: πατήστε κάπ�ι� πλήκτρ�
µία ��ρά για να µετα"είτε στη λίστα
µε τις µάρκες τα �ν�µατα των �π�ίων
�εκιν�ύν µε τ�ν πρώτ� �αρακτήρα π�υ υπάρ�ει πάνω στ� πλήκτρ�, πατήστε
τ� ίδι� πλήκτρ� δύ� ��ρές για να δείτε τη λίστα π�υ �εκινά µε τ� δεύτερ�
�αρακτήρα, τρεις ��ρές για τ�ν τρίτ� �αρακτήρα, κ.�.κ.

6 Επιλέ�τε τη µάρκα της συσκευής και στη συνέ�εια επιλέ�τε Next (Επ�µεν	).
Στ� παράδειγµά µας θα επιλέ��υµε Philips ως τη µάρκα της τηλε�ρασης.

Εµ�ανί6εται µια �θ�νη στην �π�ία µπ�ρείτε, αν θέλετε, να πληκτρ�λ�γήσετε
τ�ν αριθµ� τ�υ µ�ντέλ�υ.

Σηµείωση: Αν έ�ετε περισσ�τερες απ� µία
συσκευές της ίδιας µάρκας και τύπ�υ,
συνιστάται να συµπληρώσετε τ�ν
αριθµ� µ�ντέλ�υ. Έτσι, τ� RC9800i θα
αντιγράψει αυτ�µατα �λες τις
συνα�είς πληρ���ρίες της συσκευής
�ταν πρ�σθέσετε την επ�µενη
συσκευή τ�υ ίδι�υ τύπ�υ,
επιτα�ύν�ντας τη διαδικασία
ρύθµισης.

Αν δεν έ�ετε αυτή την πληρ���ρία, α�ήστε τ� πεδί� κειµέν�υ κεν� και
επιλέ�τε Next (Επ�µεν	).

Σηµείωση Αν η µάρκα της τηλε�ρασής σας δεν περιλαµ"άνεται στη λίστα,
επιλέ�τε �π�ιαδήπ�τε άλλη µάρκα.
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Πρ	σδι	ρισµ�ς των κωδικών τηλε�ειρισµ	ύ

Υπάρ��υν 3 δια��ρετικ�ί τρ�π�ι εκµάθησης των κωδικών τηλε�ειρισµ�ύ π�υ
�ρησιµ�π�ι�ύνται απ� την �πτικ�ακ�υστική συσκευή σας:

■ Αν έ�ετε τ� αυθεντικ� τηλε�ειριστήρι� της συσκευής, επιλέ�τε Learn & Match
(Εκµάθηση & Αντιστ�ί�ιση).

■ Αν δεν έ�ετε τ� αυθεντικ� τηλε�ειριστήρι� ή αν µε τη διαδικασία εκµάθησης &
αντιστ�ί�ισης δεν εντ�πίστηκαν αντίστ�ι��ι κωδικ�ί τηλε�ειρισµ�ύ, επιλέ�τε
Autoscan (Αυτ�µατη ανί�νευση).

■ Εάν µε καµία απ� τις δύ� µεθ�δ�υς δεν εντ�πίστηκαν αντίστ�ι��ι κωδικ�ί,
επιλέ�τε Select & Try (Επιλ�γή & ∆�κιµή).

Learn & Match (Εκµάθηση & Αντιστ	ί�ιση)
Με τη µέθ�δ� αυτή, για τ�ν πρ�σδι�ρισµ� των κωδικών τ�υς �π�ί�υς πρέπει να
�ρησιµ�π�ιεί τ� RC9800i �ρησιµ�π�ιείται τ� αυθεντικ� τηλε�ειριστήρι� της
συσκευής σας. Στην αρ�ή, τ� RC9800i θα σας ενηµερώσει για τη λειτ�υργία π�υ
πρ�κειται να "µάθει". Στη συνέ�εια, πρέπει να ακ�λ�υθήσετε τις �δηγίες π�υ
εµ�ανί6�νται στην �θ�νη µέ�ρις �τ�υ εµ�ανιστεί µια κιν�ύµενη εικ�να.

1 Στρέψτε τ� αυθεντικ� τηλε�ειριστήρι�
της συσκευής σας πρ�ς τ�ν αισθητήρα
υπερύθρων τ�υ RC9800i. Κρατήστε τ� σε
απ�σταση περίπ�υ 5 cm / 2 ιντσών.
Φρ�ντίστε τ� τηλε�ειριστήρι� να
παραµείνει στραµµέν� πρ�ς την περι��ή
µετα�ύ των δύ� λευκών λωρίδων.

2 Στ� αυθεντικ� τηλε�ειριστήρι�, πατήστε τ� κ�υµπί π�υ υπ�δεικνύεται απ� τ�
RC9800i. Κρατήστε τ� πατηµέν� µέ�ρις �τ�υ στ� RC9800i εµ�ανιστεί µια
ένδει�η �τι �λ�κληρώθηκε η εκµάθηση τ�υ συγκεκριµέν�υ κωδικ�ύ
τηλε�ειρισµ�ύ (ή �τι η εκµάθηση ήταν αδύνατη). Επιλέ�τε Skip (Παράλειψη) αν
τ� αυθεντικ� τηλε�ειριστήρι� δεν διαθέτει την εντ�λή την �π�ία 6ητάει τ�
RC9800i.

Σηµείωση Σε �ρισµένες περιπτώσεις, ανάλ�γα µε τ� είδ�ς της συσκευής π�υ
ρυθµί$ετε, τα 'ήµατα 1 και 2 παραπάνω ενδέ�εται να �ρειαστεί να
επαναλη�θ�ύν µερικές ��ρές. Επίσης, ανάλ�γα µε τ� είδ�ς της συσκευής,
τα πραγµατικά κ�υµπιά π�υ πρέπει να πατήσετε ενδέ�εται να δια�έρ�υν.


ρήσιµες πληρ	�	ρίες: Κωδικ	ί
τηλε�ειρισµ	ύ
Τ� RC9800i στέλνει σήµατα µέσω
υπερύθρων στις συσκευές σας ώστε να
γίνει κάπ�ια ενέργεια, π.�. να αρ�ίσει η
εγγρα�ή στη συσκευή $ίντε�.

Για κάθε ενέργεια/λειτ�υργία, τ� RC9800i
στέλνει ένα συγκεκριµέν� σήµα
υπερύθρων, τ� �π�ί� απ�καλείται ‘κωδικ�ς
τηλε�ειρισµ�ύ’. %ι κωδικ�ί για τις διά��ρες
λειτ�υργίες µιας συσκευής �µαδ�π�ι�ύνται
σε ένα ‘σετ κωδικών’. Τ� RC9800i
περιλαµ$άνει µια �γκώδη $άση δεδ�µένων
µε π�λυάριθµα σετ κωδικών τηλε�ειρισµ�ύ,
για �λα τα είδη και τις µάρκες συσκευών.
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&ταν τ� RC9800i πρ�σδι�ρίσει τ�υς
κατάλληλ�υς κωδικ�ύς τηλε�ειρισµ�ύ, θα
εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Try & Learn Codeset’
(∆�κιµή & εκµάθηση σετ κωδικών).

Μπ�ρείτε να δ�κιµάσετε τις λειτ�υργίες
π�υ ανα�έρ�νται στη λίστα, για να
ελέγ�ετε αν �ι επιλεγµέν�ι κωδικ�ί
λειτ�υργ�ύν σωστά.

Σηµείωση Για τα κ�υµπιά τ� κείµεν� των �π�ίων εµ�ανί$εται µε κ�κκιν�
�ρώµα, δεν έ�ει γίνει αντιστ�ί�ιση κωδικ�ύ τηλε�ειρισµ�ύ. Αν θέλετε να
�ρησιµ�π�ιήσετε αυτές τις λειτ�υργίες µε τ� RC9800i, µπ�ρείτε να κάνετε
ανε�άρτητη εκµάθηση για κάθε µία, �ρησιµ�π�ιώντας τ� αυθεντικ�
τηλε�ειριστήρι�. *ρισµένες λειτ�υργίες µπ�ρεί να µην υπ�στηρί$�νται απ�
τ� αυθεντικ� τηλε�ειριστήρι�. Σε αυτήν την περίπτωση µπ�ρείτε να τις
παραλείψετε, αν και εµ�ανί$�νται στη λίστα.

3 Επιλέ�τε µια λειτ�υργία και στη συνέ�εια επιλέ�τε Try (∆	κιµή).
Αν η συσκευή δεν ανταπ�κρίνεται σωστά σε κάπ�ια λειτ�υργία, επιλέ�τε Learn
(Εκµάθηση) και ακ�λ�υθήστε τη διαδικασία π�υ περιγρά�εται στα $ήµατα 1 και
2, στη σελίδα 21.

Συµ'�υλή Συνιστάται να "ε"αιωθείτε �τι �λες �ι λειτ�υργίες π�υ υπ�στηρί$ει
τ� αυθεντικ� τηλε�ειριστήρι� είναι διαθέσιµες και στ� RC9800i και �τι
λειτ�υργ�ύν σωστά.

4 Αν η συσκευή ανταπ�κριθεί σωστά στις διά��ρες λειτ�υργίες, επιλέ�τε Next
(Επ�µεν	).

Σηµείωση Αν µε τη µέθ�δ� Learn & Match (Εκµάθηση & Αντιστ�ί�ιση) δεν ήταν
δυνατ� να πρ�σδι�ριστ�ύν �ι κατάλληλ�ι κωδικ�ί τηλε�ειρισµ�ύ ή αν δεν
έ�ετε τ� αυθεντικ� τηλε�ειριστήρι�, �ρησιµ�π�ιήστε τη µέθ�δ� Autoscan
(Αυτ�µατη ανί�νευση).

Autoscan (Αυτ�µατη ανί�νευση)
Με τη µέθ�δ� αυτή, η πρ�σπάθεια
εντ�πισµ�ύ εν�ς σετ κωδικών τηλε�ειρισµ�ύ
γίνεται µε την αυτ�µατη απ�στ�λή κωδικών
στη συσκευή σας, ώστε να εντ�πιστ�ύν �ι
κωδικ�ί στ�υς �π�ί�υς απ�κρίνεται.
Βε$αιωθείτε �τι η συσκευή σας είναι
ενεργ�π�ιηµένη και ακ�λ�υθήστε τις
�δηγίες π�υ εµ�ανί6�νται στην �θ�νη, µέ�ρι
να εµ�ανιστεί µια γραµµή πρ��δ�υ:

1 &ταν η συσκευή ανταπ�κριθεί, επιλέ�τε My Device Reacted (Η συσκευή µ	υ
ανταπ	κρίθηκε).
Θα εµ�ανιστεί µια �θ�νη επι$ε$αίωσης.

2 Για να �ρησιµ�π�ιηθ�ύν �ι κωδικ�ί π�υ εµ�ανί6�νται, επιλέ�τε Next (Επ�µεν	).
∆ια��ρετικά, αν θέλετε να συνε�ιστεί η ανί�νευση, επιλέ�τε Back (Επιστρ	�ή).

3 &ταν επιλέ�ετε Next (Επ�µεν	), θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Try & Learn’ (∆�κιµή &
Εκµάθηση). Μπ�ρείτε να δ�κιµάσετε τις λειτ�υργίες π�υ ανα�έρ�νται στη
λίστα, για να ελέγ�ετε αν �ι επιλεγµέν�ι κωδικ�ί λειτ�υργ�ύν σωστά.
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Σηµείωση Για τα κ�υµπιά τ� κείµεν� των �π�ίων εµ�ανί$εται µε κ�κκιν�
�ρώµα, δεν έ�ει γίνει αντιστ�ί�ιση κωδικ�ύ τηλε�ειρισµ�ύ. Αν θέλετε να
�ρησιµ�π�ιήσετε αυτές τις λειτ�υργίες µε τ� RC9800i, µπ�ρείτε να κάνετε
ανε�άρτητη εκµάθηση των κωδικών για κάθε µία, �ρησιµ�π�ιώντας τ�
αυθεντικ� τηλε�ειριστήρι�. *ρισµένες λειτ�υργίες µπ�ρεί να µην
υπ�στηρί$�νται απ� τ� αυθεντικ� τηλε�ειριστήρι�. Σε αυτήν την περίπτωση
µπ�ρείτε να τις παραλείψετε.

4 Επιλέ�τε µια λειτ�υργία και στη συνέ�εια πατήστε Try (∆	κιµή).

■ Αν η συσκευή δεν ανταπ�κρίνεται σε κάπ�ια λειτ�υργία, επιλέ�τε Learn
(Εκµάθηση) και ακ�λ�υθήστε τη διαδικασία π�υ περιγρά�εται στα $ήµατα 1
και 2, στη σελίδα 21.

Συµ'�υλή Συνιστάται να "ε"αιωθείτε �τι �λες �ι λειτ�υργίες π�υ υπ�στηρί$ει
τ� αυθεντικ� τηλε�ειριστήρι� είναι διαθέσιµες και στ� RC9800i και �τι
λειτ�υργ�ύν σωστά. Αν δείτε �τι �ι λειτ�υργίες π�υ δεν λειτ�υργ�ύν σωστά
είναι αρκετές, είναι πιθαν� να µπ�ρείτε να εντ�πίσετε ένα καλύτερ� σετ
κωδικών για τη συσκευή σας. Για να δείτε αν µπ�ρεί να "ρεθεί κάπ�ι�
καλύτερ� σετ κωδικών για τη συσκευή, επιλέ�τε Resume (Συνέ�ιση).

■ Αν η συσκευή ανταπ�κριθεί σωστά στις διά��ρες λειτ�υργίες, επιλέ�τε
Next (Επ�µεν	).
Θα εµ�ανιστεί µια �θ�νη επι$ε$αίωσης.

Σηµείωση Αν µε τη µέθ�δ� Autoscan (Αυτ�µατη ανί�νευση) δεν ήταν δυνατ�
να πρ�σδι�ριστ�ύν �ι κατάλληλ�ι κωδικ�ί τηλε�ειρισµ�ύ ή αν δεν έ�ετε τ�
αυθεντικ� τηλε�ειριστήρι�, �ρησιµ�π�ιήστε τη µέθ�δ� Select & Try
(Επιλ�γή & ∆�κιµή).

Select & Try (Επιλ	γή & ∆	κιµή)
Με αυτή τη µέθ�δ� µπ�ρείτε να επιλέ�ετε κωδικ�ύς τηλε�ειρισµ�ύ και να τ�υς
δ�κιµάσετε.

1 Στην �θ�νη ρύθµισης υπερύθρων,
επιλέ�τε Select & Try (Επιλ	γή & ∆	κιµή).
Θα εµ�ανιστεί αυτή η �θ�νη:

2 Επιλέ�τε ένα σετ κωδικών.
Στη συνέ�εια, µπ�ρείτε να δ�κιµάσετε τις
λειτ�υργίες π�υ ανα�έρ�νται στη λίστα,
για να ελέγ�ετε αν τ� επιλεγµέν� σετ
κωδικών λειτ�υργεί σωστά. Στη λίστα
περιλαµ$άν�νται �λες �ι λειτ�υργίες π�υ
σ�ετί6�νται µε τ�ν τύπ� της συσκευής την �π�ία ρυθµί6ετε.

3 Επιλέ�τε µια λειτ�υργία και στη συνέ�εια πατήστε Try (∆	κιµή).
Αν πιστεύετε �τι τ� επιλεγµέν� σύν�λ� κωδικών δεν λειτ�υργεί σωστά,
δηλαδή �τι υπάρ��υν π�λλές λειτ�υργίες π�υ δεν ενεργ�π�ι�ύν την
αντίστ�ι�η ενέργεια, µπ�ρείτε να επιλέ�ετε και να δ�κιµάσετε κάπ�ι� άλλ� σετ
κωδικών.

Α��ύ $ρείτε τ� καλύτερ� σετ κωδικών για τη συσκευή σας, µπ�ρείτε να
κάνετε µε µη αυτ�µατ� τρ�π� την εκµάθηση λειτ�υργιών π�υ είτε είναι
λανθασµένες είτε δεν υπάρ��υν (στις λειτ�υργίες π�υ δεν υπάρ��υν δεν
αντιστ�ι�ί6εται κωδικ�ς τηλε�ειρισµ�ύ και εµ�ανί6�νται µε κ�κκιν� �ρώµα.)

4 &ταν �λ�κληρώσετε τη διαδικασία, επιλέ�τε Next (Επ�µεν	).
Θα εµ�ανιστεί µια �θ�νη επι$ε$αίωσης.
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Ενεργ	π	ίηση, αλλαγή καναλιών και επιλ	γή εισ�δ	υ
Α��ύ �λ�κληρωθεί � πρ�σδι�ρισµ�ς των σωστών κωδικών τηλε�ειρισµ�ύ για µια
συσκευή, τ� RC9800i θα πρ��ωρήσει στ�ν πρ�σδι�ρισµ� των πι� κατάλληλων
µεθ�δων για την ενεργ�π�ίηση της συσκευής, την αλλαγή καναλιών και την
επιλ�γή δια��ρετικών εισ�δων.

Σηµείωση Στην επ�µενη παράγρα�� δίνεται ένα παράδειγµα για µια τηλε�ραση.
Ανάλ�γα µε τ� είδ�ς της συσκευής π�υ ρυθµί$ετε, �ρισµένες ερωτήσεις
µπ�ρεί να παραλει�θ�ύν.

Ερωτήσεις σ�ετικά µε την ενεργ	π	ίηση
Ακ�λ�υθήστε τις �δηγίες π�υ εµ�ανί6�νται στην �θ�νη. Τ� RC9800i θα
πρ�σδι�ρίσει την καλύτερη µέθ�δ� ενεργ�π�ίησης της τηλε�ρασης.

Ερωτήσεις σ�ετικά µε την αλλαγή καναλιών
Τ� RC9800i θα σας θέσει ερωτήσεις πρ�κειµέν�υ να $ρει την καλύτερη δυνατή
µέθ�δ� συντ�νισµ�ύ µε κανάλια 1, 2 και 3 ψη�ίων. Ακ�λ�υθήστε τις �δηγίες π�υ
εµ�ανί6�νται στην �θ�νη.

Ερωτήσεις σ�ετικά µε την επιλ	γή εισ�δ	υ
Κατά τ�ν �ρισµ� της µεθ�δ�υ αλλαγής
καναλιών, θα ερωτηθείτε σ�ετικά µε τ�ν
τρ�π� επιλ�γής �πτικ�ακ�υστικών εισ�δων
(δηλαδή των πηγών ή��υ/εικ�νας απ� τις
�π�ίες λαµ$άνει τα �πτικά ή ακ�υστικά
σήµατα η τηλε�ρασή σας), για παράδειγµα,
AV1, AV2, EXT1, EXT2, RGB ή YC2.

1 @ρησιµ�π�ιήστε τα κ�υµπιά και
για να µετακινηθείτε στις

διαθέσιµες επιλ�γές εισ�δ�υ.

Πρ�σ��ή! ∆ια"άστε πρ�σεκτικά �λες τις επιλ�γές. *ρισµένες επιλ�γές
�αίν�νται παρ�µ�ιες, αλλά δια�έρ�υν σηµαντικά. Επιλέ�τε τη µέθ�δ�
επιλ�γής εισ�δ�υ π�υ ταιριά$ει καλύτερα µε τη δική σας περίπτωση.

2 Πατήστε Select this option (!ρισµ�ς αυτής της επιλ	γής) �ταν $ρείτε τη
µέθ�δ� επιλ�γής εισ�δ�υ π�υ ταιριά6ει περισσ�τερ� στ� µη�ανισµ� π�υ
�ρησιµ�π�ιεί η τηλε�ρασή σας.

Σηµείωση Η σειρά εµ�άνισης των �θ�νών π�υ παρ�υσιά$�νται παρακάτω
ε�αρτάται απ� την επιλ�γή π�υ θα κάνετε.

Στ� παράδειγµά µας θα ενεργ�π�ιήσ�υµε την επιλ�γή 2/7 ‘Using a single
button, I cycle through inputs until I reach the one I want’ (∆ιαδ��ική εναλλαγή
των εισ�δων, πατώντας τ� ίδι� κ�υµπί, µέ�ρι να �τάσω σε αυτήν π�υ θέλω).

3 Επιλέ�τε Next (Επ�µεν	).

4 Ακ�λ�υθήστε τις 	δηγίες της 	θ�νης.
Θα σας 6ητηθεί να ενεργ�π�ιήσετε την
τηλε�ραση και να πατήσετε τ� κ�υµπί
επιλ�γής εισ�δ�υ της τηλε�ρασης.

5 Επιλέ�τε Next (Επ�µεν	).
Θα εµ�ανιστεί αυτή η �θ�νη:

!
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6 Επιλέ�τε Input (Είσ	δ	ς) ώστε η τηλε�ραση να επιλέ�ει κάπ�ια είσ�δ�.
∆ηλώστε αν τ� σήµα π�υ εµ�ανί6εται στην τηλε�ραση πρ�έρ�εται απ� τ�ν
τηλε�πτικ� δέκτη (δηλαδή αν πρ�κειται για κάπ�ι� τηλε�πτικ� πρ�γραµµα π�υ
µεταδίδεται) ή απ� κάπ�ια είσ�δ�. Επαναλά$ετε αυτ� τ� $ήµα µέ�ρις �τ�υ
πρ�στεθ�ύν �λες �ι είσ�δ�ι της τηλε�ρασης, συµπεριλαµ$αν�µέν�υ τ�υ
εσωτερικ�ύ τηλε�πτικ�ύ δέκτη.

Συµ'�υλή Η πρ�σθήκη εισ�δων µπ�ρεί να γίνει µε τις �ν�µασίες π�υ
�ρησιµ�π�ι�ύνται στην τηλε�ρασή σας. Επίσης, µπ�ρείτε να επιλέ�ετε
εσείς τα �ν�µατα π�υ πρ�τιµάτε.

7 Επιλέ�τε Next (Επ�µεν	) και δηλώστε την είσ�δ� τ� σήµα της �π�ίας
πρ�$άλλεται εκείνη τη στιγµή.

8 Επιλέ�τε Next (Επ�µεν	).
&ταν �λ�κληρωθεί µε επιτυ�ία η πρ�σθήκη των λεπτ�µερειών της
τηλε�ρασης, θα εµ�ανιστεί ένα µήνυµα επι$ε$αίωσης.

Σηµείωση Επαναλά"ετε τη διαδικασία ρύθµισης για κάθε συσκευή π�υ θέλετε
να ελέγ�ετε µε τ� RC9800i. Επίσης, µην �ε�άσετε να πρ�σθέσετε τ�υς
πρ�σαρµ�γείς π�λυµέσων και τυ��ν άλλες συνδεδεµένες συσκευές, αν
θέλετε να ελέγ��νται απ� τ� RC9800i.

■ Ρύθµιση δραστηρι	τήτων
Στην εν�τητα ‘Ρύθµιση συσκευών’, διαµ�ρ�ώσατε τις ρυθµίσεις για �λες τις
συσκευές π�υ θέλετε να ελέγ�ετε µε τ� RC9800i. Τώρα, τ� RC9800i θα συλλέ�ει
πληρ���ρίες σ�ετικά µε τις δραστηρι�τητες για τις �π�ίες �ρησιµ�π�ιείται κάθε
συσκευή (για παράδειγµα, για την παρακ�λ�ύθηση DVD, ακρ�αση CD, κ.�.κ.). Με
τις πληρ���ρίες αυτές, τ� RC9800i θα είναι σε θέση να αυτ�µατ�π�ιήσει και να
απλ�π�ιήσει την εµπειρία ακρ�ασης και πρ�$�λής, α�ι�π�ιώντας τη λειτ�υργία
τ�υ αυτ�µατ�π�ιηµέν�υ ελέγ��υ δραστηρι�τήτων.

Σηµείωση Αν θέλετε περισσ�τερες πληρ���ρίες σ�ετικά µε τις δραστηρι�τητες
και τ�ν αυτ�µατ�π�ιηµέν� έλεγ�� δραστηρι�τήτων, δια"άστε την εν�τητα ‘Τι
πρέπει να γνωρί$ετε σ�ετικά µε τ�ν αυτ�µατ�π�ιηµέν� έλεγ��
δραστηρι�τήτων’, στη σελίδα 12. Αυτές �ι πληρ���ρίες είναι περισσ�τερ�
ενηµερωτικές και ��ι υπ��ρεωτικές για την �λ�κλήρωση της ρύθµισης
δραστηρι�τήτων.

Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης των
δραστηρι�τήτων, �λες �ι δραστηρι�τητες
ρυθµί6�νται ανά δωµάτι�.

Θα εµ�ανιστεί αυτ�µατα µια εισαγωγική
�θ�νη.

1 Πατήστε Next (Επ�µεν	) δύ� ��ρές.
Θα εµ�ανιστεί αυτή η �θ�νη.

2 Επιλέ�τε τις δραστηρι�τητες π�υ σας
α��ρ�ύν (δηλαδή τις δραστηρι�τητες
π�υ θέλετε να κάνετε µε τις συσκευές
σας και να ελέγ�ετε µε τ� RC9800i).
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3 Επιλέ�τε Next (Επ�µεν	) και ακ�λ�υθήστε τις �δηγίες π�υ εµ�ανί6�νται στην
�θ�νη για να ρυθµίσετε �λες τις δραστηρι�τητες π�υ έ�ετε επιλέ�ει. Αυτ�
σηµαίνει �τι πρέπει να δηλώσετε τη συσκευή ή τις συσκευές π�υ
�ρησιµ�π�ι�ύνται σε κάθε δραστηρι�τητα, τις �ρησιµ�π�ι�ύµενες εισ�δ�υς
ή��υ/εικ�νας και, αν ισ�ύει στην περίπτωσή σας, τα κανάλια στα �π�ία πρέπει
να συντ�νί6�νται �ι συσκευές.
Αν έ�ετε ρυθµίσει συσκευές π�υ $ρίσκ�νται σε περισσ�τερα απ� ένα δωµάτια,
θα επαναλά$ετε τα $ήµατα 1 έως 3 για κάθε δωµάτι�.

&ταν �λ�κληρωθεί µε επιτυ�ία η
πρ�σθήκη �λων των δραστηρι�τήτων, θα
εµ�ανιστεί µια �θ�νη επι$ε$αίωσης.

Τώρα, τ� RC9800i έ�ει ρυθµιστεί πλήρως και
µπ�ρείτε να αρ�ίσετε να τ� �ρησιµ�π�ιείτε!

Πλήρης α�ι	π	ίηση τ	υ πρ	ϊ�ντ	ς

Σε αυτ� τ� κε�άλαι� παρ�υσιά6�νται αναλυτικά �ι διά��ρες λειτ�υργίες τ�υ
RC9800i. Εδώ θα µάθετε πώς µπ�ρείτε να α�ι�π�ιήσετε πλήρως τη συσκευή για
την ψυ�αγωγία σας.

Πρώτα, θα ε�ηγηθ�ύν τα παρακάτω:

■ η Κεντρική σελίδα, π�υ απ�τελεί τ� σηµεί� έναρ�ης για �λες τις
δραστηρι�τητες,

■ η Περι	�ή δια�είρισης συστήµατ	ς, π�υ απ�τελεί την καρδιά τ�υ RC9800i,
■ η ένν	ια της Έ�υπνης πλ	ήγησης, π�υ κάνει δυνατή τη γρήγ�ρη και εύκ�λη

πλ�ήγηση µε τη �ρήση των πλήκτρων Home (Κεντρική σελίδα), Back
(Επιστρ	�ή) και Page (Σελίδα).

Στη συνέ�εια, παρ�υσιά6�νται αναλυτικά διά��ρες ∆ραστηρι�τητες. Τέλ�ς,
ε�ηγείται � τρ�π�ς �ειρισµ�ύ µεµ�νωµένων συσκευών, έ�ω απ� τα πλαίσια των
δραστηρι�τήτων.

■ Κεντρική σελίδα
Η Κεντρική σελίδα τ�υ RC9800i απ�τελεί τ� σηµεί� έναρ�ης για �λες τις
δραστηρι�τητες.

Στ� επάνω µέρ�ς της εµ�ανί6εται τ� επιλεγµέν� δωµάτι� (στ� παράδειγµα, τ�
σαλ�νι). Στην κεντρική σελίδα εµ�ανί6�νται 3 διαθέσιµες δραστηρι�τητες: Watch
(Πρ	&	λή), Listen (Ακρ�αση) και Browse (Ανα<ήτηση).

∆ωµάτι� �ειρισµ�ύ

Πατήστε αυτ� τ� κ�υµπί για να σ'ήσετε
�λες τις συσκευές π�υ 'ρίσκ�νται στ�
επιλεγµέν� δωµάτι�

,ι διαθέσιµες δραστηρι�τητες π�υ µπ�ρείτε
να εκτελέσετε στ� συγκεκριµέν� δωµάτι�
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■ Περι	�ή δια�είρισης συστήµατ	ς
Επιλέγ�ντας στην κεντρική σελίδα, µετα$αίνετε στην Περι��ή δια�είρισης
συστήµατ�ς.

Η Περι��ή δια�είρισης συστήµατ�ς περιλαµ$άνει τα ε�ής:

■ Activities (∆ραστηρι�τητες): εµ�ανί6ει την Κεντρική σελίδα και τις διαθέσιµες
δραστηρι�τητες: Watch (Πρ�$�λή), Listen (Ακρ�αση) και Browse (Ανα6ήτηση).
%ι διαθέσιµες δραστηρι�τητες µπ�ρεί να δια�έρ�υν, ανάλ�γα µε τ� δωµάτι�
και τις συσκευές π�υ $ρίσκ�νται σε αυτ�.

■ Select a Different Room (Επιλ	γή δια�	ρετικ	ύ δωµατί	υ): σας επιτρέπει να
επιλέ�ετε κάπ�ι� άλλ� δωµάτι�. Για περισσ�τερες πληρ���ρίες, ανατρέ�τε
στην εν�τητα ‘@ρήσιµες πληρ���ρίες: Αλλαγή δωµατί�υ’, στη σελίδα 36.

■ Individual Device Control (
ειρισµ�ς µεµ	νωµένης συσκευής): µε αυτή την
επιλ�γή εµ�ανί6εται µια λίστα µε τις συσκευές απ� τις �π�ίες µπ�ρείτε να
κάνετε πρ�$�λή ή ακρ�αση στ� επιλεγµέν� δωµάτι�. Για κάθε συσκευή είναι
διαθέσιµη µια σειρά απ� �θ�νες µε λειτ�υργίες τηλε�ειρισµ�ύ.

■ Settings (Ρυθµίσεις): σας επιτρέπει να αλλά�ετε τις ρυθµίσεις τ�υ RC9800i, να
πρ�σθέσετε ή να επε�εργαστείτε τις πληρ���ρίες για τα δωµάτια και τις
συσκευές ή��υ/εικ�νας και να ρυθµίσετε υπηρεσίες Internet.

■ About (Πληρ	�	ρίες): περιλαµ$άνει πληρ���ρίες σ�ετικά µε την έκδ�ση τ�υ
λ�γισµικ�ύ τ�υ RC9800i.

■ Έ�υπνη πλ	ήγηση
Με τα πλήκτρα Home (Κεντρική σελίδα), Page (Σελίδα) και Back (Επιστρ	�ή)
µπ�ρείτε να µετακινείστε εύκ�λα στις �θ�νες τ�υ RC9800i.

Πλήκτρ� Home (Κεντρική σελίδα)
Στην καθηµερινή �ρήση, αυτ� τ� πλήκτρ� είναι � ευκ�λ�τερ�ς τρ�π�ς
επιστρ��ής στην αρ�ική σελίδα. &π�ια �θ�νη κι αν εµ�ανί6εται εκείνη τη στιγµή,
πατώντας τ� θα εµ�ανιστεί η κεντρική σελίδα τ�υ RC9800i.

Πλήκτρ� Back (Επιστρ��ή)
Τ� πλήκτρ� Back (Επιστρ��ή) τ�υ RC9800i είναι π�λύ �ρήσιµ� �ταν θέλετε να
επιστρέψετε γρήγ�ρα σε πρ�ηγ�ύµενα επίπεδα. Κάθε ��ρά π�υ πατάτε τ�
πλήκτρ� Back (Επιστρ��ή), εµ�ανί6εται η τελευταία �θ�νη π�υ πρ�$άλατε σε ένα
ανώτερ� επίπεδ�. %ι �θ�νες τ�υ ίδι�υ επιπέδ�υ παραλείπ�νται.

Πλήκτρ� Page (Σελίδα)
Με αυτ� τ� πλήκτρ� µπ�ρείτε να µετακινείστε γρήγ�ρα στις διά��ρες �θ�νες των
λειτ�υργιών τηλε�ειρισµ�ύ π�υ ανήκ�υν σε µια συγκεκριµένη δραστηρι�τητα ή
συσκευή.

Σηµείωση Στην περίπτωση π�υ υπάρ�ει µία µ�ν� διαθέσιµη σελίδα, τ� πλήκτρ�
Σελίδα είναι ανενεργ�.
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∆ωµάτι� �ειρισµ�ύ

,ι διαθέσιµες
δραστηρι�τητες π�υ
µπ�ρείτε να εκτελέσετε
στ� συγκεκριµέν�
δωµάτι�

Κεντρική σελίδα: Επίπεδ� 1

,θ�νη τηλε�ειρισµ�ύ,
πρώτη σελίδα: Επίπεδ� 2

,θ�νη τηλε�ειρισµ�ύ,
δεύτερη σελίδα: Επίπεδ� 2

,θ�νη τηλε�ειρισµ�ύ, Επίπεδ� 3

Επιλέ�τε Search
(Ανα<ήτηση).

Πατήστε τ�
πλήκτρ�
Home
(Κεντρική
σελίδα).

Πατήστε τ� πλήκτρ� Page
(Σελίδα) για να µετα$είτε
διαδ��ικά σε κάθε µία απ� τις
�θ�νες �ειρισµ�ύ.

Επιλέ�τε Watch (Πρ	&	λή).
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■ ∆ραστηρι�τητες
%ι $ασικές πληρ���ρίες σ�ετικά µε τ�ν αυτ�µατ�π�ιηµέν� έλεγ��
δραστηρι�τήτων δίν�νται στην εν�τητα ‘Τι πρέπει να γνωρί6ετε σ�ετικά µε τ�ν
αυτ�µατ�π�ιηµέν� έλεγ�� δραστηρι�τήτων’, στη σελίδα 12. Εδώ θα δώσ�υµε µια
πι� αναλυτική περιγρα�ή.

Παρακ�λ�ύθηση καλωδιακής τηλε�ρασης
Σύµ�ωνα µε τ� πρ�γραµµα, απ�ψε έ�ει µια καταπληκτική ταινία. Για πι�
κινηµατ�γρα�ική εµπειρία, θέλετε να την παρακ�λ�υθήσετε στην τηλε�ραση
επίπεδης �θ�νης π�υ έ�ετε στ� σαλ�νι. Στ� RC9800i πρέπει να επιλέ�ετε τ�ν
απ�κωδικ�π�ιητή της καλωδιακής ως την πηγή στην �π�ία $ρίσκεται τ�
περιε��µεν� και την τηλε�ραση επίπεδης �θ�νης ως τη συσκευή στην �π�ία
θέλετε να δείτε την ταινία.

Αυτ� µπ�ρεί να γίνει µε την παρακάτω διαδικασία:

1 Στην Κεντρική σελίδα, επιλέ�τε Watch
(Πρ	&	λή).
Θα εµ�ανιστεί αυτή η �θ�νη.

Σηµείωση Αν στ� δωµάτι� έ�ετε
περισσ�τερες απ� µία συσκευές
πρ�"�λής, τ� RC9800i θα σας $ητήσει
να επιλέ�ετε αυτήν π�υ θέλετε να
�ρησιµ�π�ιήσετε.

Σηµείωση Τα εικ�νίδια στην κάτω γραµµή
ενδέ�εται να δια�έρ�υν, ανάλ�γα µε
τις δραστηρι�τητες π�υ έ�ετε ρυθµίσει.

2 Επιλέ�τε τ� εικ�νίδι� τ�υ απ�κωδικ�π�ιητή (την πηγή στην �π�ία
$ρίσκεται τ� περιε��µεν� π�υ θέλετε να παρακ�λ�υθήσετε).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη συνδυασµέν�υ
�ειρισµ�ύ.

3 Επιλέ�τε τα ψη�ία π�υ αντιστ�ι��ύν στ� κανάλι π	υ θέλετε να
παρακ	λ	υθήσετε, σε αυτ�, δηλαδή, π�υ πρ�$άλλει την ταινία.
Τ� RC9800i θα στείλει τ�υς κατάλληλ�υς κωδικ�ύς τηλε�ειρισµ�ύ, µε τ�υς
�π�ί�υς � απ�κωδικ�π�ιητής της καλωδιακής τηλε�ρασης θα συντ�νιστεί στ�
κατάλληλ� κανάλι.

Με τ� RC9800i, έ�ετε δύ� τρ�π�υς επικ�ινωνίας µε την τηλε�ραση και τ�ν
απ�κωδικ�π�ιητή της καλωδιακής:

■ Επιλέγ�ντας κάπ�ι� απ� τα κ�υµπιά �θ�νης, στη σελίδα �ειρισµ�ύ,
■ Πατώντας τα πλήκτρα τ�υ RC9800i:

■ Channel (Κανάλι), επάνω/κάτω για να αλλά�ετε κανάλι,
■ Volume (Ένταση), αύ�ηση/µείωση / Mute (Σίγαση) για να ρυθµίσετε την

ένταση της τηλε�ρασης,
■ Home (Κεντρική σελίδα) για να επιστρέψετε στην αρ�ική σελίδα τ�υ

RC9800i.

Αυτή η ένδει�η τ�υ αριθµ�ύ των
διαθέσιµων σελίδων. &ρησιµ�π�ιήστε τ�

πλήκτρ� Page (Σελίδα) για να
µετακινηθείτε ανάµεσα στις δια��ρετικές

σελίδες.
Αυτά είναι τα τυπικά στ�ι�εία ελέγ��υ π�υ

�ρησιµ�π�ι�ύνται κατά την
παρακ�λ�ύθηση καλωδιακής τηλε�ρασης.
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ρήσιµες πληρ	�	ρίες: !θ�νες συνδυασµέν	υ �ειρισµ	ύ
%ι �θ�νες συνδυασµέν�υ �ειρισµ�ύ απ�τελ�ύν κεντρικά στ�ι�εία τ�υ
αυτ�µατ�π�ιηµέν�υ ελέγ��υ δραστηρι�τήτων. Σας επιτρέπ�υν να ελέγ�ετε τις
συσκευές π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται σε µια δραστηρι�τητα και τ� περιε��µεν� τ�υς.
Μπ�ρείτε να µετα$είτε διαδ��ικά σε καθεµία απ� τις �θ�νες �ειρισµ�ύ
�ρησιµ�π�ιώντας τ� πλήκτρ� Page (Σελίδα).
Για παράδειγµα, για τ� παραπάνω σενάρι� θα εµ�ανιστ�ύν �ι �θ�νες
συνδυασµέν�υ �ειρισµ�ύ εν�ς απ�κωδικ�π�ιητή καλωδιακής π�υ είναι
συνδεδεµέν�ς µε µια τηλε�ραση. Στην πρώτη �θ�νη εµ�ανί6�νται τα πι� συ�νά
�ρησιµ�π�ι�ύµενα κ�υµπιά �ειρισµ�ύ των δύ� συσκευών. Πατώντας τ� πλήκτρ�
Page (Σελίδα), έ�ετε πρ�σ$αση σε επιπλέ�ν στ�ι�εία ελέγ��υ, τα �π�ία
�ρησιµ�π�ι�ύνται πι� σπάνια.

Ακ�λ�υθεί, ως παράδειγµα, µια σελίδα απ� την �θ�νη συνδυασµέν�υ �ειρισµ�ύ:

Μια �θ�νη συνδυασµέν�υ �ειρισµ�ύ απ�τελείται απ� τα ε�ής:

■ Τ�ν αριθµ� της συγκεκριµένης σελίδας και τ� συν�λικ� αριθµ� των διαθέσιµων
σελίδων για τη συγκεκριµένη δραστηρι�τητα:

■ Τη γραµµή ‘δραστηρι�τήτων’ �π�υ εµ�ανί6�νται �λες �ι δραστηρι�τητες για
τις �π�ίες µπ�ρεί να �ρησιµ�π�ιηθεί η τηλε�ραση. Η επιλεγµένη
δραστηρι�τητα εµ�ανί6εται περισσ�τερ� τ�νισµένη απ� τις υπ�λ�ιπες:

: τηλε�ραση, $ίντε�, καλωδιακή (τρέ��υσα επιλ�γή),
DVD.
Για να περάσετε απ� τη µία δραστηρι�τητα στην άλλη, απλώς πατήστε στ�
αντίστ�ι�� εικ�νίδι�. Ακ�λ�υθεί µια λίστα µε �λες τις δραστηρι�τητες.

Τα στ�ι�εία ελέγ��υ π�υ
�ρησιµ�π�ι�ύνται πι� συ�νά για
την τηλε�ραση και τ�ν
απ�κωδικ�π�ιητή της
καλωδιακής.

Παρακ�λ�ύθηση 6ωντανών 
τηλε�πτικών πρ�γραµµάτων
Παρακ�λ�ύθηση καλωδιακής 
τηλε�ρασης
Παρακ�λ�ύθηση δ�ρυ��ρικής 
τηλε�ρασης
Παρακ�λ�ύθηση πρ�σωπικής 
συσκευής εγγρα�ής $ίντε� (PVR)
Παρακ�λ�ύθηση 
$ιντε�κασέτας

Παρακ�λ�ύθηση συσκευής 
εγγρα�ής DVD µε σκληρ� δίσκ�

Πρ�$�λή περιε��µέν�υ απ� 
τ�ν υπ�λ�γιστή

Παι�νίδια

Ακρ�αση CD

Ακρ�αση DVD

Ακρ�αση 6ωνταν�ύ 
ραδι��ωνικ�ύ πρ�γράµµατ�ς

Ακρ�αση καλωδιακ�ύ 
ραδι��ών�υ

Ακρ�αση δ�ρυ��ρικ�ύ 
ραδι��ών�υ

Ακρ�αση περιε��µέν�υ απ� 
τ�ν υπ�λ�γιστή

Σηµείωση * αριθµ�ς και η �ύση των εικ�νιδίων δραστηρι�τήτων π�υ
εµ�ανί$�νται ε�αρτώνται απ� τις δραστηρι�τητες π�υ �ρίσατε κατά τη
ρύθµιση. Για να πρ�σθέσετε δραστηρι�τητες, πρέπει πρώτα να πρ�σθέσετε
την αντίστ�ι�η συσκευή. Ανατρέ�τε στην εν�τητα ‘Πρ�σθήκη/επε�εργασία
συσκευών ή��υ/εικ�νας’, στη σελίδα 44.
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■ Η ένδει�η κατάστασης µπαταρίας: . Η κατάσταση της µπαταρίας
απεικ�νί6εται µε 4 δια��ρετικές ενδεί�εις (γεµάτη, 2/3, 1/3, ελά�ιστ�). &ταν τ�
RC9800i είναι τ�π�θετηµέν� στη $άση και ��ρτί6ει, η ένδει�η της κατάστασης
της µπαταρίας µετα$άλλεται.

■ Η ένδει�η ώρας: Η ώρα εµ�ανί6εται µε τη µ�ρ�ή ΩΩ.ΛΛ ή ΩΩ.ΛΛ PM/AM
(µ.µ./π.µ.). Για να αλλά�ετε την ώρα ή τη µ�ρ�ή της, ανατρέ�τε στη σελίδα 43.

■ Η ένδει�η ενεργ�π�ίησης υπέρυθρων: . Αυτή η ένδει�η ανά$ει κατά την
απ�στ�λή κωδικών τηλε�ειρισµ�ύ.
Στην περίπτωση π�υ στ� RC9800i δεν υπάρ�ει κάπ�ι�ς διαθέσιµ�ς κωδικ�ς
τηλε�ειρισµ�ύ για τ� κ�υµπί π�υ πατάτε, η ένδει�η υπερύθρων θα ανάψει µε
κ�κκιν� �ρώµα και τ� RC9800i θα ακ�υστεί ένας �αρακτηριστικ�ς ή��ς (µπιπ).
Έ�ετε τη δυνατ�τητα να $ρείτε π�ι�ι κώδικες λείπ�υν. Ανατρέ�τε στην
εν�τητα ‘Αλλαγή των κωδικών τηλε�ειρισµ�ύ µιας συσκευής’, στη σελίδα 45.

■ Η ένδει�η δικτύ�υ: . % αριθµ�ς των ρά$δων π�υ εµ�ανί6�νται δηλώνει την
ισ�ύ τ�υ σήµατ�ς τ�υ δικτύ�υ. Στην περίπτωση π�υ τ� σήµα τ�υ δικτύ�υ είναι
ασθενές, θα εµ�ανί6εται µία µ�ν� ρά$δ�ς, µε κ�κκιν� �ρώµα.

Παρακ�λ�ύθηση δ�ρυ��ρικής τηλε�ρασης
Για να παρακ�λ�υθήσετε δ�ρυ��ρική τηλε�ραση, ακ�λ�υθήστε τα $ήµατα 1 έως 3
της εν�τητας ‘Παρακ�λ�ύθηση καλωδιακής τηλε�ρασης’, της σελίδας 29. Αντί
�µως να επιλέ�ετε ως πηγή τ�ν απ�κωδικ�π�ιητή της καλωδιακής τηλε�ρασης,
επιλέ�τε τ� δ�ρυ��ρικ� δέκτη .

Παρακ�λ�ύθηση >ωντανών τηλε�πτικών πρ�γραµµάτων
Για να παρακ�λ�υθήσετε 6ωντανά τηλε�πτικά πρ�γράµµατα (δηλαδή µέσω τ�υ
εσωτερικ�ύ δέκτη της τηλε�ρασης), ακ�λ�υθήστε τα $ήµατα 1 έως 3 της
εν�τητας ‘Παρακ�λ�ύθηση καλωδιακής τηλε�ρασης’, της σελίδας 29. Αντί �µως να
επιλέ�ετε ως πηγή τ�ν απ�κωδικ�π�ιητή της καλωδιακής τηλε�ρασης, επιλέ�τε
τ�ν εσωτερικ� δέκτη της τηλε�ρασης .

Παρακ�λ�ύθηση DVD
Θέλετε να παρακ�λ�υθήσετε µια ταινία DVD στην τηλε�ραση τ�υ σαλ�νι�ύ.

Ακ�λ�υθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1 Στην Κεντρική σελίδα τ�υ RC9800i, επιλέ�τε Watch (Πρ	&	λή).

2 Επιλέ�τε τ� DVD ως την πηγή π�υ
θέλετε να �ρησιµ�π�ιήσετε.
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη συνδυασµέν�υ
�ειρισµ�ύ τηλε�ρασης-DVD.
% συντ�νισµ�ς της τηλε�ρασής σας ώστε
να �ρησιµ�π�ιήσει ως πηγή τ� DVD, θα
γίνει αυτ�µατα απ� τ� RC9800i.

3 Στην �θ�νη συνδυασµέν�υ �ειρισµ�ύ
τηλε�ρασης-DVD, επιλέ�τε τη λειτ�υργία
π�υ θέλετε.

Παρακ�λ�ύθηση πρ�σωπικής συσκευής εγγρα�ής
'ίντε� (PVR)
Για να παρακ�λ�υθήσετε PVR, ακ�λ�υθήστε τα $ήµατα 1 και 2 της εν�τητας
‘Παρακ�λ�ύθηση DVD’. Αντί �µως να επιλέ�ετε ως πηγή τ� DVD, επιλέ�τε τ� PVR

. Στην �θ�νη συνδυασµέν�υ �ειρισµ�ύ τηλε�ρασης-PVR, επιλέ�τε τη
λειτ�υργία π�υ θέλετε.
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Παρακ�λ�ύθηση 'ιντε�κασέτας
Για να παρακ�λ�υθήσετε µια $ιντε�κασέτα, ακ�λ�υθήστε τα $ήµατα 1 και 2 της
εν�τητας ‘Παρακ�λ�ύθηση DVD’. Αντί �µως να επιλέ�ετε ως πηγή τ� DVD,
επιλέ�τε τ� VCR . Στην �θ�νη συνδυασµέν�υ �ειρισµ�ύ τηλε�ρασης-VCR,
επιλέ�τε τη λειτ�υργία π�υ θέλετε.

Παρακ�λ�ύθηση πρ�γράµµατ�ς µε �ρήση τ�υ
ηλεκτρ�νικ�ύ �δηγ�ύ πρ�γραµµάτων (EPG)
Ας επιστρέψ�υµε στ� σενάρι� �π�υ θέλατε να δείτε κάπ�ια ταινία στην
τηλε�ραση επίπεδης �θ�νης, στ� σαλ�νι. Στην περίπτωση π�υ δεν �έρετε τι
πρ�$άλλ�υν τα κανάλια, µπ�ρείτε να �ρησιµ�π�ιήσετε τ�ν Ηλεκτρ	νικ� 	δηγ�
πρ	γραµµάτων (EPG) για να ενηµερωθείτε για τ� απ�ψιν� πρ�γραµµα.
% �δηγ�ς EPG εµ�ανί6ει στ� RC9800i πληρ���ρίες σ�ετικά µε τ� πρ�γραµµα της
τηλε�ρασης. Για παράδειγµα, µπ�ρείτε να µάθετε π�ιες εκπ�µπές θα πρ�$άλει
απ�ψε κάπ�ι� συγκεκριµέν� κανάλι, µετα�ύ 7 και 9 µµ. Επίσης, µπ�ρείτε να κάνετε
ανα6ήτηση για αθλητικές εκπ�µπές σε �π�ιαδήπ�τε 6ώνη ώρας για τις επ�µενες
7 ηµέρες.
Για να µπ�ρέσετε να �ρησιµ�π�ιήσετε τ�ν �δηγ� EPG, πρέπει να έ�ετε κάνει
κάπ�ιες ρυθµίσεις σ�ετικά µε τις υπηρεσίες EPG. Ανατρέ�τε στην εν�τητα
‘Ηλεκτρ�νικ�ς �δηγ�ς πρ�γραµµάτων (EPG)’, η �π�ία �εκινάει απ� τη σελίδα 46.

Πρ�σ��ή! *ρισµένες ρυθµίσεις σ�ετικά µε τις υπηρεσίες πρέπει να γίν�υν σε
έναν υπ�λ�γιστή µε τη �ρήση εν�ς πρ�γράµµατ�ς πρ�"�λής ιστ�σελίδων και
*1Ι στ� RC9800i. Αυτές �ι ρυθµίσεις είναι απαραίτητες για να µπ�ρέσετε να
�ρησιµ�π�ιήσετε τ�ν �δηγ� EPG στ� RC9800i.

Α��ύ κάνετε τις ρυθµίσεις υπηρεσιών, µπ�ρείτε να ενεργ�π�ιήσετε τ�ν �δηγ�
EPG στ� RC9800i και να κάνετε λήψη των δεδ�µένων τ�υ τηλε�πτικ�ύ
πρ�γράµµατ�ς, ώστε να µπ�ρείτε να $ρείτε τις πληρ���ρίες π�υ θέλετε.
Η πρ�σ$αση στις πληρ���ρίες τ�υ �δηγ�ύ EPG µέσω τ�υ RC9800i γίνεται ως ε�ής:

1 Στην Κεντρική σελίδα τ�υ RC9800i, επιλέ�τε Watch (Πρ	&	λή).

2 Επιλέ�τε τ�ν εσωτερικ� δέκτη ή τ	ν απ	κωδικ	π	ιητή της καλωδιακής
ή τ� δ	ρυ�	ρικ� δέκτη , ως πηγή. Θα εµ�ανιστεί µια �θ�νη

συνδυασµέν�υ �ειρισµ�ύ.

3 Επιλέ�τε τ� κ�υµπί Guide (!δηγ�ς) .

Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη τ�υ �δηγ�ύ EPG.

Σηµείωση Βε"αιωθείτε �τι έ�ετε ρυθµίσει σωστά την ηµερ�µηνία, την ώρα και τη
$ώνη ώρας. Για περισσ�τερες πληρ���ρίες σ�ετικά µε τις ρυθµίσεις
ηµερ�µηνίας & ώρας, ανατρέ�τε στη σελίδα 17.


ρήσιµες πληρ	�	ρίες: Ηλεκτρ	νικ�ς 	δηγ�ς πρ	γραµµάτων (EPG)
Η ε�αρµ�γή µε την �π�ία λειτ�υργεί � �δηγ�ς EPG εµ�ανί6ει τα πρ�γράµµατα σε
λίστες (Η.Π.Α.) ή πίνακες (Ευρώπη).
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■ Τα σήµατα κλήσης των τηλε	πτικών σταθµών εµ�ανί6�νται κατακ�ρυ�α,
ανάλ�γα µε τ�ν αριθµ� καναλι�ύ. Στην περίπτωση των πινάκων, � �ρι6�ντι�ς
ά��νας αντιπρ�σωπεύει την ώρα, σε διαστήµατα των 2 ωρών. Αν
�ρησιµ�π�ι�ύνται λίστες, τα �ρ�νικά διαστήµατα είναι της τά�ης των 30 λεπτών.

■ Τα διά��ρα είδη πρ	γραµµάτων εµ�ανί<	νται µε δια�	ρετικά �ρώµατα..
■ Πληρ	�	ρίες πρ	γράµµατ	ς: Για να δείτε περισσ�τερες πληρ���ρίες για ένα

πρ�γραµµα, επιλέ�τε τ� πρ�γραµµα π�υ εµ�ανί6εται τ�νισµέν� ή πατήστε OK.
Ανατρέ�τε στην εν�τητα ‘Πρ�σ$αση σε πληρ���ρίες πρ�γράµµατ�ς’, παρακάτω.

■ Κ	υµπί Watch (Πρ	&	λή) : Μπ�ρείτε να παρακ�λ�υθήσετε µια
τηλε�πτική εκπ�µπή (αν πρ�$άλλεται αυτή τη στιγµή) πατώντας τ� κ�υµπί
Watch (Πρ�$�λή). Ανατρέ�τε στην εν�τητα ‘Παρακ�λ�ύθηση πρ�γράµµατ�ς
απ� τ�ν ηλεκτρ�νικ� �δηγ� πρ�γραµµάτων (EPG)’, παρακάτω.

■ Κ	υµπί Search (Ανα<ήτηση) : Έ�ετε τη δυνατ�τητα να κάνετε ανα6ήτηση
για συγκεκριµένα πρ�γράµµατα, µε κριτήρι� τ� είδ�ς και την ηµερ�µηνία-ώρα.
Ανατρέ�τε στην εν�τητα ‘Ανα6ήτηση πρ�γραµµάτων’, στη σελίδα 34.

Περιήγηση στην 	θ�νη τ	υ EPG
&ταν $ρίσκεστε στην �θ�νη τ�υ EPG, η µετακίνηση γίνεται µε τα πλήκτρα τ�υ
δρ�µέα. Για να επιλέ�ετε ένα πρ�γραµµα πρέπει απλώς να πατήσετε στην �θ�νη
α�ής. Η επιλ�γή δια��ρετικ�ύ �ρ�νικ�ύ διαστήµατ�ς γίνεται µε τ�ν επιλ�γέα
�ρ�ν�υ .

Πρ�σ��ή! Επισηµαίν�ντας ένα άλλ� πρ�γραµµα απ� αυτ� π�υ εί�ατε ήδη
επισηµάνει ∆ΕΝ σηµαίνει �τι η τηλε�ρασή σας θα συντ�νιστεί στ� νέ�
πρ�γραµµα π�υ επισηµάνατε. Για πληρ���ρίες σ�ετικά µε τ�ν τρ�π�
παρακ�λ�ύθησης εν�ς πρ�γράµµατ�ς π�υ έ�ετε επισηµάνει, ανατρέ�τε στην
εν�τητα ‘Παρακ�λ�ύθηση πρ�γράµµατ�ς απ� τ�ν ηλεκτρ�νικ� �δηγ�
πρ�γραµµάτων (EPG)’, παρακάτω.

Πρ�σ&αση σε πληρ	�	ρίες πρ	γράµµατ	ς
Για περισσ�τερες πληρ���ρίες σ�ετικά µε ένα πρ�γραµµα, µπ�ρείτε να
ανατρέ�ετε στην �θ�νη Program Information (Πληρ���ρίες πρ�γράµµατ�ς):
1 Στ�ν πίνακα ή στη λίστα τ�υ �δηγ�ύ EPG, $ε$αιωθείτε �τι έ�ετε επισηµάνει τ�

πρ�γραµµα για τ� �π�ί� θέλετε να δείτε πρ�σθετες πληρ���ρίες (π.�.
µετακινώντας την επισήµανση µε τα πλήκτρα τ�υ δρ�µέα).

2 Πατήστε στην �θ�νη στ� πρ�γραµµα π�υ έ�ετε επισηµάνει ή επιλέ�τε OK.
Θα εµ�ανιστεί µια �θ�νη µε πι� αναλυτικές πληρ���ρίες.

Σηµείωση 1ρησιµ�π�ιήστε τ� πλήκτρ� Back (Επιστρ��ή) για να γυρίσετε στην
πρ�ηγ�ύµενη σελίδα τ�υ �δηγ�ύ EPG.

Παρακ	λ	ύθηση πρ	γράµµατ	ς απ� τ	ν ηλεκτρ	νικ� 	δηγ�
πρ	γραµµάτων (EPG)
Απ� τις διά��ρες �θ�νες τ�υ �δηγ�ύ EPG µπ�ρείτε να δώσετε στ� RC9800i την
εντ�λή να συντ�νίσει την τηλε�ρασή σας στ� πρ�γραµµα π�υ θέλετε να
παρακ�λ�υθήσετε. Αυτ� µπ�ρεί να γίνει µε την παρακάτω διαδικασία:
1 Βε$αιωθείτε �τι έ�ετε επισηµάνει τ� πρ�γραµµα τ� �π�ί� θέλετε να

παρακ�λ�υθήσετε (µετακινώντας την επισήµανση µε τα πλήκτρα τ�υ δρ�µέα ή
πατώντας στ� �ν�µα τ�υ πρ�γράµµατ�ς στην �θ�νη α�ής).

2 Πατήστε τ� κ�υµπί Watch (Πρ	&	λή) (τ� κ�υµπί Watch είναι
ενεργ�π�ιηµέν� µ�ν� εάν τ� πρ�γραµµα π�υ έ�ετε επισηµάνει εκπέµπεται
εκείνη τη στιγµή).

Αλλαγή καναλιών
Η αλλαγή καναλι�ύ µπ�ρεί να γίνει µε τ�υς ε�ής τρ�π�υς:
■ µε τα πλήκτρα επ�µεν�υ/πρ�ηγ�ύµεν�υ καναλι�ύ,
■ επιλέγ�ντας τ� σήµα κλήσης εν�ς σταθµ�ύ σε �π�ιαδήπ�τε �θ�νη τ�υ �δηγ�ύ

EPG,
■ επιλέγ�ντας ένα πρ�γραµµα και πατώντας Watch (Πρ	&	λή).
Και µε τ�υς τρεις παραπάνω τρ�π�υς, τ� RC9800i θα συντ�νίσει την τηλε�ραση
στ� αντίστ�ι�� κανάλι.
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Ανα<ήτηση πρ	γραµµάτων 
Ακ�λ�υθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ανα6ητήσετε πρ�γράµµατα εν�ς
συγκεκριµέν�υ είδ�υς:

1 Στην �θ�νη τ�υ �δηγ�ύ EPG �π�υ
εµ�ανί6εται � πίνακας ή η λίστα
πρ�γραµµάτων, πατήστε Search
(Ανα<ήτηση) .
Θα εµ�ανιστεί αυτή η �θ�νη.

2 Η ανα6ήτηση µπ�ρεί να γίνει µε κριτήρι�
την ηµέρα, την ώρα ή τ� είδ�ς.
Για να �ρίσετε συγκεκριµένα κριτήρια
ανα6ήτησης, επιλέ�τε την ηµέρα, την
ώρα και τ� είδ�ς ή τα είδη π�υ θέλετε.

Συµ'�υλή Μπ�ρείτε να επιλέ�ετε ένα ή
περισσ�τερα είδη.

3 Επιλέ�τε Go (Μετά&αση).
Θα εµ�ανιστεί τ� µήνυµα ‘Searching’
(Γίνεται ανα6ήτηση) και, µετά απ� µερικά
δευτερ�λεπτα, µια �θ�νη µε τα
απ�τελέσµατα της ανα6ήτησης.

Πρ�'�λή ψη�ιακών �ωτ�γρα�ιών απ� τ�ν υπ�λ�γιστή
στην τηλε�ραση
Ας �ανταστ�ύµε τ� ε�ής σενάρι�:

* παππ�ύς και η γιαγιά έρ��νται σπίτι για τ� διήµερ�. Θέλετε να τ�υς δεί�ετε τις
�ωτ�γρα�ίες π�υ τρα"ή�ατε στ� πάρτι γενεθλίων τ�υ παιδι�ύ σας.

Σηµείωση Για να πρ�"άλετε ψη�ιακές �ωτ�γρα�ίες σε µια τηλε�ραση
παλαι�τερης τε�ν�λ�γίας, απαιτείται ένας πρ�σαρµ�γέας π�λυµέσων
συµ"ατ�ς µε τ� πρωτ�κ�λλ� UPnP, � �π�ί�ς θα µετατρέψει τα ψη�ιακά σήµατα
απ� τ�ν υπ�λ�γιστή σας σε αναλ�γικά τα �π�ία µπ�ρεί να δε�τεί η τηλε�ρασή
σας. Για περισσ�τερες πληρ���ρίες σ�ετικά µε τ�υς πρ�σαρµ�γείς
π�λυµέσων, ανατρέ�τε στην εν�τητα ‘Τι πρέπει να γνωρί$ετε σ�ετικά µε τα
�ικιακά δίκτυα’, στη σελίδα 11. Επίσης, πρέπει να εγκαταστήσετε τ� λ�γισµικ�
Philips Media Manager. Για περισσ�τερες πληρ���ρίες, δείτε την εν�τητα
‘Εγκατάσταση τ�υ λ�γισµικ�ύ’, στη σελίδα 51.

1 Στην Κεντρική σελίδα τ�υ RC9800i,
επιλέ�τε Watch (Πρ	&	λή).

2 Επιλέ�τε PC (Υπ	λ	γιστής) .

Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη συνδυασµέν�υ
�ειρισµ�ύ WatchlUPnP 
(Πρ�$�λήlUPnP).

3 Επιλέ�τε τ�ν υπ�λ�γιστή στ�ν �π�ί� έ�ετε απ�θηκεύσει τις �ωτ�γρα�ίες.
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4 Μετακινηθείτε στ�υς �ακέλ	υς τ	υ
υπ	λ	γιστή και αν�ί�τε εκείν�ν π�υ
περιέ�ει τις �ωτ�γρα�ίες απ� τ� πάρτι
γενεθλίων τ�υ παιδι�ύ σας.

5 Επιλέ�τε τη �ωτ�γρα�ία π�υ θέλετε να
πρ�$ληθεί στην τηλε�ραση. Για τη
µετακίνηση ανάµεσα στις �ωτ�γρα�ίες,
έ�ετε τις ε�ής επιλ�γές:

■ Επιλέ�τε απ� τη λίστα µία-µία τις �ωτ�γρα�ίες π�υ θέλετε να πρ�$άλετε
και πατήστε Play (Αναπαραγωγή) (ή πατήστε τ� πλήκτρ� OK).
%ι �ωτ�γρα�ίες π�υ επιλέ�ατε θα εµ�ανιστ�ύν στην τηλε�ραση.

■ Επιλέ�τε απ� τη λίστα την πρώτη �ωτ�γρα�ία π�υ θέλετε να πρ�$άλετε
και πατήστε Preview (Πρ	επισκ�πηση). Η �ωτ�γρα�ία π�υ επιλέ�ατε θα
εµ�ανιστεί στ� RC9800i. Στη συνέ�εια, πατήστε Play (Αναπαραγωγή). Για να
πρ�$άλετε στην τηλε�ραση την επ�µενη �ωτ�γρα�ία, �ρησιµ�π�ιήστε ένα
απ� τα κ�υµπιά �θ�νης Next/Previous (Πρ	ηγ	ύµεν	/Επ�µεν	) και
πατήστε Play (Αναπαραγωγή).

■ ∆ηµι�υργήστε µια παρ�υσίαση µε �λες τις �ωτ�γρα�ίες π�υ περιέ�ει ένας
�άκελ�ς. Επιλέ�τε Ctrl (Έλεγ��ς) για να εµ�ανιστ�ύν �ι διαθέσιµες
επιλ�γές για την παρ�υσίαση.

Σηµείωση Τα αρ�εία τα �π�ία δεν είναι δυνατ� να απ�κωδικ�π�ιηθ�ύν
επισηµαίν�νται µε γκρι �ρώµα. Αυτά τα αρ�εία δεν µπ�ρ�ύν να πρ�"ληθ�ύν
στη συγκεκριµένη συσκευή πρ�"�λής.

Πρ�'�λή ψη�ιακών �ωτ�γρα�ιών απ� τ�ν υπ�λ�γιστή
στ� RC9800i

Σηµείωση Για να πρ�"άλετε ψη�ιακές �ωτ�γρα�ίες, πρέπει να έ�ετε
πρ�ηγ�υµένως εγκαταστήσει τ� λ�γισµικ� Philips Media Manager. Για
περισσ�τερες πληρ���ρίες, δείτε την εν�τητα ‘Εγκατάσταση τ�υ λ�γισµικ�ύ’,
η �π�ία �εκινάει απ� τη σελίδα 51.

1 Στην Κεντρική σελίδα τ�υ RC9800i, επιλέ�τε Browse (Ανα<ήτηση).

2 Επιλέ�τε τ�ν υπ	λ	γιστή στ�ν �π�ί� έ�ετε απ�θηκεύσει τις �ωτ�γρα�ίες.

3 Μετακινηθείτε στ�υς �ακέλ	υς τ	υ υπ	λ	γιστή και αν�ί�τε εκείν�ν π�υ
περιέ�ει τις �ωτ�γρα�ίες π�υ θέλετε να πρ�$άλετε στ� RC9800i.

4 Επιλέ�τε µία �ωτ	γρα�ία απ� τ� �άκελ� τ�υ υπ�λ�γιστή.

5 Πατήστε τ� κ�υµπί �θ�νης Play (Αναπαραγωγή) .
Η επιλεγµένη �ωτ�γρα�ία εµ�ανί6εται στ� RC9800i.

6 Για να µετα$είτε στην πρ�ηγ�ύµενη/επ�µενη �ωτ�γρα�ία, �ρησιµ�π�ιήστε τα
κ�υµπιά �θ�νης Next/Previous (Επ�µεν	/Πρ	ηγ	ύµεν	) .

-ή-

Πατήστε ένα απ� τα πλήκτρα τ�υ δρ�µέα Left/Right (Αριστερά/∆ε�ιά).



Εγ�ειρίδι	 
ρήσης

36

Πλήρης α�ι�π�ίηση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς

Παι�νίδια 
Για να παί�ετε παι�νίδια, ακ�λ�υθήστε τα $ήµατα 1 και 2 της εν�τητας
‘Παρακ�λ�ύθηση DVD’. Αντί �µως να επιλέ�ετε ως πηγή τ� DVD, επιλέ�τε Games
(Παι�νίδια) .

Σηµείωση * κύρι�ς ρ�λ�ς της δραστηρι�τητας ‘Παι�νίδια’ είναι να συντ�νίσει τη
συσκευή πρ�"�λής στην κατάλληλη είσ�δ�, µέσω της �π�ίας θα πρ�"ληθεί τ�
περιε��µεν� της κ�νσ�λας παι�νιδιών π�υ διαθέτετε. Α��ύ τ� RC9800i
συντ�νίσει τη συσκευή πρ�"�λής στην κατάλληλη είσ�δ�, συνιστάται να
παί�ετε �ρησιµ�π�ιώντας τ� �ειριστήρι� της κ�νσ�λας παι�νιδιών.

Ακρ�αση CD 
Μ�λις αγ�ράσατε ένα καιν�ύργι� CD και θέλετε να τ� ακ�ύσετε στ� η��σύστηµα
π�υ έ�ετε στ� υπν�δωµάτι�.

Μέ�ρι τώρα, παρ�υσιάστηκαν µ�ν� δραστηρι�τητες π�υ γίν�νται στ� σαλ�νι.
Ε��σ�ν τώρα θα �ρησιµ�π�ιείτε τ� RC9800i και στ� υπν�δωµάτι�, πρέπει πρώτα
να ενηµερώσετε τ� RC9800i σ�ετικά µε την αλλαγή δωµατί�υ.


ρήσιµες πληρ	�	ρίες: Αλλαγή δωµατί	υ
Βε$αιωθείτε �τι η ένδει�η π�υ εµ�ανί6εται στ� επάνω µέρ�ς της κεντρικής
σελίδας τ�υ RC9800i σ�ετικά µε τ� δωµάτι� συµ�ωνεί µε τ� δωµάτι� στ� �π�ί�
$ρίσκεστε και �ρησιµ�π�ιείτε τη συσκευή. Αν δεν συµ�ωνεί, πρέπει να αλλά�ετε
τη ρύθµιση για τ� δωµάτι�.

Για παράδειγµα, έστω �τι τ� επιλεγµέν�
δωµάτι� στη συσκευή είναι τ� σαλ�νι,
σύµ�ωνα µε την ένδει�η π�υ εµ�ανί6εται
στην Κεντρική σελίδα:

Για να αλλά�ετε τ� δωµάτι� τ�υ �π�ί�υ τις συσκευές �ειρί6εται τ� RC9800i,
ακ�λ�υθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1 Στην κεντρική σελίδα, πατήστε για πρ�σ$αση στην περι��ή δια�είρισης
συστήµατ�ς.
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘System Management Area’ (Περι��ή δια�είρισης
συστήµατ�ς).

2 Πατήστε Select a Different Room (Επιλ	γή δια�	ρετικ	ύ δωµατί	υ).
Θα εµ�ανιστεί µια �θ�νη µε τα διαθέσιµα δωµάτια.

Σηµείωση Η λίστα µε τα δωµάτια π�υ
εµ�ανί$�νται "ασί$εται στις
πληρ���ρίες π�υ κατα�ωρήσατε κατά τη
ρύθµιση. Για να πρ�σθέσετε ένα
δωµάτι� ή να επε�εργαστείτε τ� �ν�µά
τ�υ, ανατρέ�τε στην εν�τητα
‘Πρ�σθήκη/επε�εργασία δωµατίων’, στη
σελίδα 44.

Επιλεγµέν� δωµάτι�
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3 Επιλέ�τε Bedroom (Υπν	δωµάτι	).
Εµ�ανί6εται �ανά η αρ�ική σελίδα. Παρατηρήστε �τι τώρα η ένδει�η τ�υ
δωµατί�υ είναι ‘Bedroom’ (Υπν�δωµάτι�).

Τώρα, µπ�ρείτε να ακ�ύσετε τ� CD στ� η��σύστηµα π�υ έ�ετε στ�
υπν�δωµάτι�.

Για να ακ�ύσετε τ� CD στ� υπν�δωµάτι�, ακ�λ�υθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1 Στην Κεντρική σελίδα, επιλέ�τε Listen (Ακρ�αση).

Σηµείωση Αν στ� δωµάτι� έ�ετε περισσ�τερες απ� µία συσκευές ή��υ, τ�
RC9800i θα σας $ητήσει να επιλέ�ετε αυτήν π�υ θέλετε να
�ρησιµ�π�ιήσετε.

2 Επιλέ�τε CD απ� τη λίστα µε τις διαθέσιµες πηγές.
Θα εµ�ανιστεί η αντίστ�ι�η �θ�νη συνδυασµέν�υ �ειρισµ�ύ.

Αρ�ί6ει η αναπαραγωγή τ�υ CD.

Μπ�ρείτε να ρυθµί6ετε την ένταση �ρησιµ�π�ιώντας τα πλήκτρα τ�υ RC9800i:
Volume (Ένταση), αύ�ηση/µείωση, Mute (Σίγαση).

Με τ� πλήκτρ� Home (Κεντρική σελίδα) µπ�ρείτε να επιστρέψετε στην αρ�ική
σελίδα τ�υ RC9800i.

Ακρ�αση DVD
Για να ακ�ύσετε ένα DVD, ακ�λ�υθήστε τα $ήµατα 1 και 2 της εν�τητας ‘Ακρ�αση
CD’, η �π�ία αρ�ί6ει απ� τη σελίδα 36. Αντί �µως να επιλέ�ετε τ� CD, επιλέ�τε τ�
DVD .

Ακρ�αση >ωνταν�ύ ραδι��ωνικ�ύ πρ�γράµµατ�ς
1 Στην Κεντρική σελίδα τ�υ RC9800i, επιλέ�τε Listen (Ακρ�αση).

2 Επιλέ�τε Radio (Ραδι��ων	) (µέσω δέκτη) ως τη συσκευή στην �π�ία
$ρίσκεται τ� περιε��µεν�.
Θα εµ�ανιστεί η αντίστ�ι�η �θ�νη συνδυασµέν�υ �ειρισµ�ύ.

3 Επιλέ�τε τ� ραδι	�ωνικ� σταθµ� π�υ θέλετε να ακ�ύσετε.

Ακρ�αση καλωδιακ�ύ ραδι��ών�υ
Για να ακ�ύσετε καλωδιακ� ραδι��ων�, ακ�λ�υθήστε τα $ήµατα 1 έως 3 της
εν�τητας ‘Ακρ�αση 6ωνταν�ύ ραδι��ωνικ�ύ πρ�γράµµατ�ς’, στη σελίδα 37. Αντί
�µως να επιλέ�ετε τ� ραδι��ων� (δέκτη), επιλέ�τε Cable Radio (Καλωδιακ�
ραδι��ων�) .

Ακρ�αση δ�ρυ��ρικ�ύ ραδι��ών�υ
Για να ακ�ύσετε δ�ρυ��ρικ� ραδι��ων�, ακ�λ�υθήστε τα $ήµατα 1 έως 3 της
εν�τητας ‘Ακρ�αση 6ωνταν�ύ ραδι��ωνικ�ύ πρ�γράµµατ�ς’, στη σελίδα 37. Αντί
�µως να επιλέ�ετε τ� ραδι��ων� (δέκτη), επιλέ�τε Satellite Radio (∆�ρυ��ρικ�
ραδι��ων�) .
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Ακρ�αση αρ�είων ή��υ απ� τ�ν υπ�λ�γιστή σας µέσω
τ�υ η��συστήµατ�ς

Σηµείωση Για να ακ�ύσετε αρ�εία ή��υ σε ένα µη δικτυωµέν� η��σύστηµα,
απαιτείται ένας πρ�σαρµ�γέας π�λυµέσων συµ"ατ�ς µε τ� πρωτ�κ�λλ� UPnP,
� �π�ί�ς θα µετατρέψει τα ψη�ιακά σήµατα απ� τ�ν υπ�λ�γιστή σας σε
αναλ�γικά τα �π�ία µπ�ρεί να δε�τεί τ� η��σύστηµά σας. Για περισσ�τερες
πληρ���ρίες σ�ετικά µε τ�υς πρ�σαρµ�γείς π�λυµέσων, ανατρέ�τε στην
εν�τητα ‘Τι πρέπει να γνωρί$ετε σ�ετικά µε τα �ικιακά δίκτυα’, στη σελίδα 11.
Επίσης, πρέπει να εγκαταστήσετε τ� λ�γισµικ� Philips Media Manager. Για
περισσ�τερες πληρ���ρίες, δείτε την εν�τητα ‘Εγκατάσταση τ�υ λ�γισµικ�ύ’,
στη σελίδα 51.

Αντί να ακ�ύσετε ένα CD, πρ�τιµάτε µερικά αρ�εία ή��υ απ� τ�ν υπ�λ�γιστή σας.

Αυτ� µπ�ρεί να γίνει µε την παρακάτω διαδικασία:

1 Επιλέ�τε τ� κατάλληλ� δωµάτι�. Ανατρέ�τε στη σελίδα 36 για σ�ετικές
πληρ���ρίες.

2 Στην Κεντρική σελίδα τ�υ RC9800i, επιλέ�τε Listen (Ακρ�αση).

3 Επιλέ�τε PC (Υπ	λ	γιστής) ως τη συσκευή π�υ δίνει σήµα στα η�εία.

4 Επιλέ�τε τ�ν υπ�λ�γιστή στ�ν �π�ί� $ρίσκ�νται τα αρ�εία ή��υ.

5 Μετακινηθείτε στ�υς �ακέλ	υς τ	υ
υπ	λ	γιστή και αν�ί�τε εκείν�ν π�υ
περιέ�ει τα κ�µµάτια π�υ θέλετε να
ακ�ύσετε απ� τ� η��σύστηµά σας.
Θα εµ�ανιστεί η λίστα µε τα τραγ�ύδια.

6 Επιλέ�τε τ� τραγ�ύδι π�υ θέλετε να
ακ�ύσετε και πατήστε τ� πλήκτρ� OK ή
επιλέ�τε Play (Αναπαραγωγή) .
Αρ�ί6ει η αναπαραγωγή τ�υ τραγ�υδι�ύ.

Ακρ�αση αρ�είων MP3 απ� τ�ν υπ�λ�γιστή σας µέσω
τ�υ RC9800i

Σηµείωση Για να µπ�ρέσετε να ακ�ύσετε αρ�εία MP3, πρέπει να έ�ετε
πρ�ηγ�υµένως εγκαταστήσει τ� λ�γισµικ� Philips Media Manager. Για
περισσ�τερες πληρ���ρίες, δείτε την εν�τητα ‘Εγκατάσταση τ�υ λ�γισµικ�ύ’,
στη σελίδα 51.

Ας �ανταστ�ύµε τ� ε�ής σενάρι�:

∆ια"ά$ετε ένα "ι"λί�, αλλά θέλετε και λίγη µ�υσική να ακ�ύγεται στ� "άθ�ς. Αντί
να �ρησιµ�π�ιήσετε τ� η��σύστηµα, θα ακ�ύσετε µερικά απ� τα MP3 σας στ�
RC9800i.

Αυτ� µπ�ρεί να γίνει µε την παρακάτω διαδικασία:

1 Στην Κεντρική σελίδα τ�υ RC9800i, επιλέ�τε Browse (Ανα<ήτηση).

2 Επιλέ�τε PC (Υπ	λ	γιστής).

3 Μετακινηθείτε στ�υς �ακέλ	υς τ	υ υπ	λ	γιστή και αν�ί�τε εκείν�ν π�υ
περιέ�ει τα κ�µµάτια π�υ θέλετε να ακ�ύσετε απ� τ� RC9800i.

4 Επιλέ�τε ένα τραγ�ύδι.

5 Πατήστε τ� κ�υµπί �θ�νης Play (Αναπαραγωγή) .
Αρ�ί6ει η αναπαραγωγή τ�υ τραγ�υδι�ύ.
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Σηµείωση Μπ�ρείτε να απ�λαύσετε περισσ�τερ� τη µ�υσική σας µε τ� RC9800i
�ρησιµ�π�ιώντας τη "άση τ�υ, την �π�ία θα έ�ετε συνδέσει µε τ� η��σύστηµά
σας µέσω εν�ς πρ�σθετ�υ καλωδί�υ ή��υ. Ανατρέ�τε στην εν�τητα ‘1ρήση της
"άσης ��ρτισης ως πρ�σαρµ�γέα π�λυµέσων για ψη�ιακή µ�υσική’, στη
σελίδα 8. Για να ακ�ύσετε αρ�εία MP3 απ� τ�ν υπ�λ�γιστή σας µέσω τ�υ
RC9800i τ�π�θετηµέν�υ στη "άση, επαναλά"ετε τα "ήµατα 1 έως 6 π�υ
περιγρά��νται παραπάνω και τ�π�θετήστε τ� RC9800i στη "άση. Γίνεται
σίγαση τ�υ RC9800i και η µ�υσική ακ�ύγεται απ� τ� η��σύστηµα.

,δηγ�ς συγ�ρ�νισµ�ύ
&ταν τ� RC9800i στέλνει εντ�λές τηλε�ειρισµ�ύ στις διά��ρες συσκευές π�υ
περιλαµ$άν�νται σε µια δραστηρι�τητα, είναι πιθαν� να υπάρ�ει κάπ�ι� εµπ�δι�
στην ‘�πτική επα�ή’ µετα�ύ τ�υ RC9800i και της τηλε�ειρι6�µενης συσκευής (π.�.
ένα άτ�µ� π�υ περνάει µπρ�στά απ� την τηλε�ειρι6�µενη συσκευή). Σε αυτήν την
περίπτωση, τα σήµατα τηλε�ειρισµ�ύ δε θα �τάσ�υν στη συσκευή. Κατά συνέπεια,
τ� σύστηµά σας µπ�ρεί να απ�συγ�ρ�νιστεί:

■ κάπ�ια συσκευή απενεργ�π�ιείται αντί να ενεργ�π�ιείται, ή
■ επιλέγεται λανθασµένη είσ�δ�ς, ή
■ κάπ�ια συσκευή συντ�νί6εται σε λανθασµέν� κανάλι.
&ταν συµ$εί κάτι τέτ�ι�, µπ�ρείτε να επιλέ�ετε τ� εικ	νίδι	 τ	υ αγγλικ	ύ
ερωτηµατικ	ύ στην κάτω δε�ιά γωνία της �θ�νης συνδυασµέν�υ �ειρισµ�ύ. Θα
�εκινήσει � �δηγ�ς συγ�ρ�νισµ�ύ, � �π�ί�ς εµ�ανί6ει µια �θ�νη µε �ρισµένα
κ�υµπιά τα �π�ία σας επιτρέπ�υν, ανάλ�γα µε τη δραστηρι�τητα, µετα�ύ άλλων
να αλλά�ετε είσ�δ�, να αλλά�ετε κανάλι και να ενεργ�π�ιήσετε ή να
απενεργ�π�ιήσετε τις συσκευές. Με αυτά τα κ�υµπιά, θα είστε σε θέση να
συγ�ρ�νίσετε �ανά τ� σύστηµά σας.

Σηµείωση Αν παρατηρήσετε �τι τ� σύστηµά σας απ�συγ�ρ�νί$εται κάθε ��ρά π�υ
αρ�ί$ετε µια συγκεκριµένη δραστηρι�τητα, ακ�µα και αν δεν υπάρ�ει τίπ�τα
π�υ να εµπ�δί$ει τα σήµατα τηλε�ειρισµ�ύ να �τάσ�υν στις ελεγ��µενες
συσκευές, αυτ� σηµαίνει �τι η δραστηρι�τητα δεν έ�ει ρυθµιστεί σωστά. Σε
µια τέτ�ια περίπτωση, πρέπει να ελέγ�ετε τις ρυθµίσεις της συγκεκριµένης
δραστηρι�τητας και των συσκευών π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται σε αυτήν. Ανατρέ�τε
στην εν�τητα ‘Πρ�σθήκη/επε�εργασία συσκευών ή��υ/εικ�νας’, στη σελίδα 44.
Επίσης, "ε"αιωθείτε �τι στ�υς κωδικ�ύς τηλε�ειρισµ�ύ �ρησιµ�π�ι�ύνται �ι
σωστές ρυθµίσεις �ρ�νισµ�ύ. Ανατρέ�τε στην εν�τητα ‘Αλλαγή άλλων
ρυθµίσεων συσκευής’, στη σελίδα 46.
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■ 
ειρισµ�ς µεµ	νωµένης συσκευής
Με τη λειτ�υργία Individual Device Control (
ειρισµ�ς µεµ	νωµένης συσκευής)
µπ�ρείτε να ελέγ�ετε µία συσκευή πέρα απ� τα πλαίσια κάπ	ιας δραστηρι�τητας.
%ι �θ�νες �ειρισµ�ύ µεµ�νωµένης συσκευής σάς πρ�σ�έρ�υν επιπλέ�ν
λειτ�υργίες �ι �π�ίες �ρησιµ�π�ι�ύνται λιγ�τερ� συ�νά σε σ�έση µε τις �θ�νες
συνδυασµέν�υ �ειρισµ�ύ, �ι �π�ίες εµ�ανί6�νται κατά τ� �ειρισµ� των
δραστηρι�τήτων.

Ακ�λ�υθήστε τα παρακάτω $ήµατα για να �ρησιµ�π�ιήσετε τη λειτ�υργία
Individual Device Control (
ειρισµ�ς µεµ	νωµένης συσκευής):

1 Στην αρ�ική σελίδα, πατήστε .
Θα εµ�ανιστεί η περι��ή δια�είρισης συστήµατ�ς.

2 Επιλέ�τε Individual Device Control
(
ειρισµ�ς µεµ	νωµένης συσκευής).
Θα εµ�ανιστεί µια λίστα µε τις διαθέσιµες
συσκευές π�υ µπ�ρείτε να
παρακ�λ�υθήσετε ή να ακ�ύσετε στ�
τρέ��ν δωµάτι�.

Ανάλ�γα µε τις πληρ���ρίες π�υ κατα�ωρήσατε κατά τη ρύθµιση, ενδέ�εται
να είναι διαθέσιµες �ι παρακάτω συσκευές:

Television (Τηλε�ραση)

Projector (Βιντε�πρ�$�λέας)

VCR (Βίντε�)

DVD Player (Συσκευή 
αναπαραγωγής δίσκων DVD)

DVDR (+HDD) (Συσκευή 
εγγρα�ής DVD µε σκληρ� δίσκ�)

CD(R) Player (Συσκευή 
αναπαραγωγής δίσκων CD(R))

Satellite Receiver
(∆�ρυ��ρικ�ς δέκτης)

Cable box (Απ�κωδικ�π�ιητής 
καλωδιακής)

PVR (Πρ�σωπική συσκευή 
εγγρα�ής $ίντε�)

DVD-VCR combo (Συσκευή 
αναπαραγωγής DVD και $ίντε�)

Home Theater (Σύστηµα �ικιακ�ύ
κινηµατ�γρά��υ)

Receiver (Ραδι�ενισ�υτής)

Amplifier (Ενισ�υτής)

∆έκτης

Media Center PC (Υπ�λ�γιστής 
µε κέντρ� π�λυµέσων)

Media Adapter (Πρ�σαρµ�γέας 
π�λυµέσων)

Game Console (Κ�νσ�λα 
παι�νιδιών)

Σηµείωση Για να πρ�σθέσετε συσκευές ή να επε�εργαστείτε τα �ν�µατά τ�υς,
ανατρέ�τε στην εν�τητα ‘Πρ�σθήκη/επε�εργασία συσκευών ή��υ/εικ�νας’,
στη σελίδα 44.
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3 Για να ελέγ�ετε τις λειτ�υργίες τηλε�ειρισµ�ύ µιας συσκευής, επιλέ�τε τη
συσκευή.
Θα εµ�ανιστεί µια σειρά απ� �θ�νες µε
τις λειτ�υργίες τηλε�ειρισµ�ύ της
συσκευής. Για παράδειγµα, αυτή είναι µία
απ� τις �θ�νες για ένα VCR:

4 Για να µετακινηθείτε στις διά��ρες �θ�νες, �ρησιµ�π�ιήστε τ� πλήκτρ� Page
(Σελίδα).
Για κάθε συσκευή, υπάρ�ει µία επιπλέ�ν
�θ�νη µε 8 κ	υµπιά π	υ 	ρί<	νται απ� τ	
�ρήστη.

Σε αυτά τα κ�υµπιά µπ�ρείτε να
αντιστ�ι�ίσετε µ�ν�ι σας κάπ�ιες
λειτ�υργίες τηλε�ειρισµ�ύ. Για
περισσ�τερες πληρ���ρίες σ�ετικά µε τα
κ�υµπιά π�υ �ρί6�νται απ� τ� �ρήστη,
ανατρέ�τε στην εν�τητα ‘Αλλαγή των
κωδικών τηλε�ειρισµ�ύ µιας συσκευής’,
στη σελίδα 45.

Απενεργ�π�ίηση συσκευής, Απενεργ�π�ίηση
δραστηρι�τητας και Απενεργ�π�ίηση δωµατί�υ
Υπάρ��υν τρεις τύπ�ι κ�υµπιών π�υ διευκ�λύν�υν την απενεργ�π�ίηση π�λλών
συσκευών µε ένα µ�ν� κ�υµπί: Device Off (Απενεργ	π	ίηση συσκευής), Activity
Off (Απενεργ	π	ίηση δραστηρι�τητας) και Room Off (Απενεργ	π	ίηση δωµατί	υ).

Device Off (Απενεργ	π	ίηση συσκευής)
&ταν κάνετε �ειρισµ� µίας µεµ�νωµένης συσκευής, στην πρώτη σελίδα υπάρ�ει
ένα κ�υµπί Off (Απενεργ	π	ίηση) µε τ� �π�ί� σ$ήνει η συσκευή π�υ �ειρί6εστε.

Activity Off (Απενεργ	π	ίηση δραστηρι�τητας)
&ταν $ρίσκεστε στην �θ�νη Activities (∆ραστηρι�τητες), υπάρ�ει ένα παρ�µ�ι�
κ�υµπί µε τ� �π�ί� σ$ήν�υν �λες �ι συσκευές π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται στη
δραστηρι�τητα.

Σηµείωση Αν εκτελείτε περισσ�τερες απ� µία δραστηρι�τητες ταυτ��ρ�να, �ι
συσκευές π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται στις άλλες δραστηρι�τητες θα παραµείν�υν
ενεργ�π�ιηµένες.

Room Off (Απενεργ	π	ίηση δωµατί	υ)
Τέλ�ς, στην Κεντρική σελίδα υπάρ�ει τ� κ�υµπί Room Off (Απενεργ	π	ίηση
δωµατί	υ) µε τ� �π�ί� σ$ήν�υν �λες �ι συσκευές τ�υ δωµατί�υ.
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Μετά την αρ�ική ρύθµιση, µπ�ρείτε, �π�τε �ρειαστεί, να αλλά�ετε τις ρυθµίσεις
π�υ α��ρ�ύν στα ε�ής:

■ Τ� RC9800i,
■ Τ�ν ε��πλισµ� σας, π.�. επε�εργασία, διαγρα�ή ή πρ�σθήκη συσκευών και

δωµατίων,
■ Τις διαθέσιµες υπηρεσίες Internet.

■ Πρ�σ&αση στις ρυθµίσεις
1 Η πρ�σ$αση στην εν�τητα Settings

(Ρυθµίσεις) γίνεται απ� την Περι��ή
δια�είρισης συστήµατ�ς.
Για να µετα$είτε στην Περι��ή
δια�είρισης συστήµατ�ς, πατήστε 
στην Κεντρική σελίδα.

2 Επιλέ�τε Settings (Ρυθµίσεις).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Settings’
(Ρυθµίσεις).

■ Ρύθµιση τ	υ RC9800i
Για να αλλά�ετε τις ρυθµίσεις τ�υ RC9800i,
επιλέ�τε RC9800i Settings (Ρυθµίσεις
RC9800i). Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘RC9800i
Settings’ (Ρυθµίσεις RC9800i):

Ρυθµίσεις τρ���δ�σίας
Στη ρύθµιση Power (Τρ���δ�σία) µπ�ρείτε να �ρίσετε δύ� ρυθµίσεις:

■ Τ� �ρ�νικ� διάστηµα (σε δευτερ�λεπτα) κατά τ� �π�ί� θα είναι
ενεργ�π�ιηµέν�ς 	 �ωτισµ�ς των πλήκτρων

■ Τ� �ρ�νικ� διάστηµα (σε δευτερ�λεπτα) µετά τ� �π�ί� τ� RC9800i θα περνάει
σε κατάσταση πρ�σωρινής διακ�πής λειτ�υργίας (Power Save - Ε�	ικ	ν�µηση
ενέργειας).

Για να αλλά�ετε αυτές τις ρυθµίσεις, επιλέ�τε ή .
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Ρυθµίσεις �θ�νης
Ρύθµιση Brightness (Φωτειν�τητα)
Στη ρύθµιση Screen (%θ�νη) µπ�ρείτε να πρ�σαρµ�σετε τη �ωτειν�τητα της
�θ�νης α�ής, επιλέγ�ντας ή .

Βαθµ	ν�µηση
Αν µε την πάρ�δ� τ�υ �ρ�ν�υ παρατηρήσετε �τι η �θ�νη α�ής δεν απ�κρίνεται
µε ακρί$εια στις επιλ�γές π�υ κάνετε, µπ�ρείτε να επαναλά$ετε τη $αθµ�ν�µηση.
Αυτ� γίνεται µε τ�ν παρακάτω τρ�π�: Πατήστε πρ�σεκτικά στ� κέντρ� των
σταυρ�νηµάτων π�υ εµ�ανί6�νται στις τέσσερις γωνίες της �θ�νης . Τ� RC9800i
ενδέ�εται να επαναλά$ει αυτή τη διαδικασία µερικές ��ρές, έως �τ�υ
�λ�κληρωθεί η ακρι$ής $αθµ�ν�µηση της �θ�νης.

Ρυθµίσεις δικτύ�υ
1 Στην �θ�νη ‘RC9800i Settings’ (Ρυθµίσεις RC9800i), επιλέ�τε Network (∆ίκτυ	).

Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘RC9800i Network Settings’ (Ρυθµίσεις δικτύ�υ RC9800i).
2 Ακ�λ�υθήστε τα $ήµατα π�υ περιγρά��νται στην εν�τητα ‘Ρυθµίσεις δικτύ�υ’,

στη σελίδα 15.

3 Επιλέ�τε Back (Επιστρ	�ή).

Ρυθµίσεις ή��υ
Απ� τις ρυθµίσεις Audio (Ή��ς), µπ�ρείτε να αλλά�ετε τα ε�ής, πατώντας ή

:

■ Touch screen Volume (Ένταση ή��υ �θ�νης α�ής): η ένταση τ�υ ή��υ π�υ
ακ�ύγεται �ταν πατάτε τα κ�υµπιά της �θ�νης τ�υ RC9800i,

■ Hard Key Volume (Ένταση ή��υ πλήκτρων): η ένταση τ�υ ή��υ π�υ ακ�ύγεται
�ταν πατάτε τα πλήκτρα τ�υ RC9800i,

■ Alert Volume (Ένταση ή��υ ειδ�π�ίησης): η ένταση τ�υ ή��υ π�υ ακ�ύγεται
απ� τ� RC9800i �ταν παρ�υσιαστεί κάπ�ι� σ�άλµα.

Μπ�ρείτε να δ�κιµάσετε τις αλλαγές π�υ κάνατε πατώντας Try (∆	κιµή).

Ρυθµίσεις ηµερ�µηνίας & ώρας
1 Στην �θ�νη ‘RC9800i Settings’ (Ρυθµίσεις RC9800i), επιλέ�τε Date & Time

(Ηµερ	µηνία & ώρα).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Date & Time Settings’ (Ρυθµίσεις ηµερ�µηνίας & ώρας).

2 Ακ�λ�υθήστε τα $ήµατα π�υ περιγρά��νται στην εν�τητα ‘Ρυθµίσεις
ηµερ�µηνίας & ώρας’, στη σελίδα 17.

3 Επιλέ�τε Back (Επιστρ	�ή).

■ Ρύθµιση δωµατίων και συσκευών ή�	υ/εικ�νας
Για να αλλά�ετε τις ρυθµίσεις για τ�ν ε��πλισµ� σας, επιλέ�τε Rooms & A/V
Devices (∆ωµάτια και συσκευές ή�	υ/εικ�νας). Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Rooms &
A/V Devices’ (∆ωµάτια και συσκευές
ή��υ/εικ�νας).

Μπ�ρείτε να κάνετε ρυθµίσεις σε δύ�
επιλ�γές:

■ Add/Edit Rooms (Πρ�σθήκη/επε�εργασία
δωµατίων),

■ Add/Edit A/V Devices
(Πρ�σθήκη/επε�εργασία συσκευών
ή��υ/εικ�νας).
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Πρ�σθήκη/επε�εργασία δωµατίων
1 Στην �θ�νη ‘Rooms & A/V Devices’

(∆ωµάτια και συσκευές ή��υ/εικ�νας),
επιλέ�τε Add/Edit Rooms
(Πρ	σθήκη/επε�εργασία δωµατίων).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Set Up Rooms’
(Ρύθµιση δωµατίων).

2 Για να πρ	σθέσετε ένα δωµάτι	, επιλέ�τε
Add (Πρ	σθήκη).
Στην �θ�νη π�υ θα εµ�ανιστεί µπ�ρείτε
να επιλέ�ετε έναν τύπ� δωµατί�υ και, αν
�ρειά6εται, να τ� µετ�ν�µάσετε.
-ή-

Για να επε�εργαστείτε τις πληρ	�	ρίες των δωµατίων, επιλέ�τε ένα δωµάτι�
απ� τη λίστα και πατήστε Edit (Επε�εργασία).
Στην �θ�νη π�υ θα εµ�ανιστεί µπ�ρείτε να αλλά�ετε τ�ν τύπ� τ�υ δωµατί�υ
και, αν �ρειά6εται, να τ� µετ�ν�µάσετε.
-ή-

Για να διαγράψετε ένα δωµάτι	, επιλέ�τε τ� απ� τη λίστα και πατήστε Delete
(∆ιαγρα�ή).
Τ� δωµάτι� θα διαγρα�εί απ� τη λίστα.

3 Επιλέ�τε Back (Επιστρ	�ή).

Πρ�σ��ή! ∆ιαγρά��ντας ένα δωµάτι�, διαγρά��νται και �λες �ι
πληρ���ρίες ρύθµισης π�υ κατα�ωρήσατε σ�ετικά µε τις συσκευές τ�υ
δωµατί�υ. Επ�µένως, συνιστάται πριν διαγράψετε τ� συγκεκριµέν�
δωµάτι�, να αντιστ�ι�ίσετε τις συσκευές τ�υ σε ένα άλλ� δωµάτι�.

Πρ�σθήκη/επε�εργασία συσκευών ή��υ/εικ�νας
1 Στην �θ�νη ‘Rooms & A/V Devices’

(∆ωµάτια και συσκευές ή��υ/εικ�νας),
επιλέ�τε Add/Edit A/V Devices
(Πρ	σθήκη/επε�εργασία συσκευών
ή�	υ/εικ�νας).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘A/V Devices Setup’
(Ρύθµιση συσκευών ή��υ/εικ�νας).

2 Επιλέ�τε ένα δωµάτι	.
Στη λίστα θα εµ�ανιστ�ύν �ι διαθέσιµες
συσκευές για τ� συγκεκριµέν� δωµάτι�.
Τώρα µπ�ρείτε να πρ�σθέσετε, να επε�εργαστείτε ή να διαγράψετε συσκευές.
Α��ύ τρ�π�π�ιήσετε τις πληρ���ρίες των συσκευών, µπ�ρείτε να �ρίσετε
(�ανά) τις δραστηρι�τητες στις �π�ίες �ρησιµ�π�ι�ύνται (τ� κ�υµπί ‘Activities’
(∆ραστηρι�τητες) γίνεται πράσιν�).

Πρ	σθήκη συσκευής
Για να πρ�σθέσετε µια συσκευή, ακ�λ�υθήστε τα $ήµατα π�υ περιγρά��νται στην
εν�τητα ‘Set Up Devices’ (Ρύθµιση συσκευών), στη σελίδα 19.

∆ιαγρα�ή συσκευής
1 Στην �θ�νη ‘Set Up A/V Devices’ (Ρύθµιση συσκευών ή��υ/εικ�νας), επιλέ�τε τη

συσκευή π�υ θέλετε να διαγράψετε.
Η επιλεγµένη συσκευή επισηµαίνεται (εµ�ανί6εται περισσ�τερ� τ�νισµένη απ�
τις υπ�λ�ιπες).

2 Επιλέ�τε Delete (∆ιαγρα�ή).
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Μετακίνηση συσκευής
1 Επιλέ�τε µια συσκευή και πατήστε Edit

(Επε�εργασία).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Modify a Device’
(Τρ�π�π�ίηση συσκευής).

2 Επιλέ�τε Name/Room (?ν	µα/δωµάτι	).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Modify Device
Assignment’ (Τρ�π�π�ίηση αντιστ�ί�ισης
συσκευής).

3 Στη λίστα Room (∆ωµάτι	), επιλέ�τε τ�
δωµάτι� στ� �π�ί� θέλετε να
αντιστ�ι�ίσετε τη συσκευή.

Σηµείωση Αν θέλετε, µπ�ρείτε επίσης να αλλά�ετε τ� �ν�µα της συσκευής.

4 Επιλέ�τε OK.
Στ� RC9800i θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Set Up A/V Devices’ (Ρύθµιση συσκευών
ή��υ/εικ�νας). Τώρα η συσκευή έ�ει αντιστ�ι�ιστεί στ� δωµάτι� π�υ επιλέ�ατε.

Αλλαγή των κωδικών τηλε�ειρισµ	ύ µιας συσκευής
1 Στην �θ�νη ‘Set Up A/V Devices’ (Ρύθµιση συσκευών ή��υ/εικ�νας), επιλέ�τε

µια συσκευή και πατήστε Edit (Επε�εργασία).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Modify a Device’ (Τρ�π�π�ίηση συσκευής).

2 Επιλέ�τε IR Codeset (Σετ κωδικών
υπερύθρων).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Codes Setup’
(Ρύθµιση κωδικών).

Απ� αυτήν την �θ�νη έ�ετε 3 τρ�π�υς
αλλαγής των ρυθµίσεων υπερύθρων:
■ Αν �ρισµένα κ�υµπιά δεν λειτ�υργ�ύν

ή/και θέλετε να κάνετε
εκµάθηση/αντικατάσταση κωδικών,
�ρησιµ�π�ιήστε τη µέθ�δ� Try & Learn
(∆	κιµή & Εκµάθηση). Ακ�λ�υθήστε τα $ήµατα 3 και 4 π�υ περιγρά��νται στην
εν�τητα ‘Learn & Match’ (Εκµάθηση & Αντιστ�ί�ιση), η �π�ία �εκινάει απ� τη
σελίδα 21.

■ Αν θέλετε να αντιστ�ι�ίσετε µ�ν�ι σας κωδικ�ύς σε κ�υµπιά π�υ �ρί6�νται απ�
τ� �ρήστη, �ρησιµ�π�ιήστε τη µέθ�δ� User buttons (Κ	υµπιά �ρήστη).
Ακ�λ�υθήστε τα ε�ής $ήµατα:

1 Επιλέ�τε User buttons (Κ	υµπιά �ρήστη).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Try & Learn - User Defined Buttons’ (∆�κιµή &
Εκµάθηση - Κ�υµπιά π�υ �ρί6�νται απ� τ� �ρήστη).
Σηµείωση %λες �ι λειτ�υργίες εµ�ανί$�νται µε κ�κκιν� �ρώµα, επειδή

είναι �λες άγνωστες για τη συσκευή.
2 Επιλέ�τε µια λειτ	υργία.

Η επιλεγµένη λειτ�υργία εµ�ανί6εται επισηµασµένη.

3 Επιλέ�τε Learn (Εκµάθηση).
Κάντε εκµάθηση της λειτ�υργίας �ρησιµ�π�ιώντας τ� αυθεντικ�
τηλε�ειριστήρι� της συσκευής σας.
Σηµείωση Για να δ�κιµάσετε τη λειτ�υργία και να δείτε αν η συσκευή σας

ανταπ�κρίνεται, επιλέ�τε Try (∆�κιµή).

■ Αν θέλετε να επιλέ�ετε δια��ρετικ� σετ κωδικών, @ρησιµ�π�ιήστε τη µέθ	δ	
Select & Try (Επιλ	γή & ∆	κιµή). Ακ�λ�υθήστε τα $ήµατα της εν�τητας
‘Επιλ�γή & ∆�κιµή’, η �π�ία �εκινάει απ� τη σελίδα 23.
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Αλλαγή άλλων ρυθµίσεων συσκευής
1 Στην �θ�νη ‘Set Up A/V Devices’ (Ρύθµιση συσκευών ή��υ/εικ�νας), επιλέ�τε

µια συσκευή και πατήστε Edit (Επε�εργασία).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Modify a Device’ (Τρ�π�π�ίηση συσκευής).

2 Επιλέ�τε Device Info (Πληρ	�	ρίες
συσκευής).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Modify Device
Details’ (Τρ�π�π�ίηση λεπτ�µερειών
συσκευής).

% �δηγ�ς πληρ���ριών συσκευής θα σας
καθ�δηγήσει στις ρυθµίσεις της συσκευής
π�υ επιλέ�ατε. Πατήστε OK για να
εµ�ανιστεί � �δηγ�ς.

Πριν συνε�ίσετε µε τ�ν �δηγ�, µπ�ρείτε
επίσης να τρ�π�π�ιήσετε τις ρυθµίσεις καθυστέρησης των εντ�λών
τηλε�ειρισµ�ύ µέσω υπερύθρων: �ι δια��ρετικές µάρκες συσκευών έ��υν
δια��ρετικ�ύς �ρ�νισµ�ύς ανταπ�κρισης �ταν ενεργ�π�ιείτε τη συσκευή,
αλλά6ετε κανάλι ή επιλέγετε είσ�δ�. Συνήθως � �ρ�νισµ�ς αυτών των ενεργειών
�ρί6εται αυτ�µατα, κατά την αρ�ική ρύθµιση. Στην απίθανη περίπτωση π�υ αυτ�
απ�τύ�ει, µπ�ρείτε να επε�εργαστείτε µ�ν�ι σας τις καθυστερήσεις. Αυτ� µπ�ρεί
να γίνει µε την παρακάτω διαδικασία:

1 Επιλέ�τε Control Delays (Καθυστερήσεις
τηλε�ειρισµ	ύ).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Control Delay
Settings’ (Ρυθµίσεις καθυστερήσεων
τηλε�ειρισµ�ύ).

2 Για να επε�εργαστείτε τις τιµές των
καθυστερήσεων, πατήστε στ� αντίστ�ι��
πεδί�.

■ Ηλεκτρ	νικ�ς 	δηγ�ς πρ	γραµµάτων (EPG)
Τ� RC9800i συν�δεύεται απ� ετήσια δωρεάν συνδρ�µή για την υπηρεσία EPG της
Philips στ� Internet. Για να µπ�ρέσετε να �ρησιµ�π�ιήσετε την ε�αρµ�γή EPG στ�
RC9800i, πρέπει πρώτα να πραγµατ�π�ιήσετε �ρισµένες ρυθµίσεις σ�ετικές µε
υπηρεσίες.

Πρ�σ��ή! *ρισµένες ρυθµίσεις σ�ετικά µε τις υπηρεσίες πρέπει να γίν�υν σε
έναν υπ�λ�γιστή µε τη �ρήση εν�ς πρ�γράµµατ�ς πρ�"�λής ιστ�σελίδων και
*1Ι στ� RC9800i.

Ρυθµίσεις στ�ν υπ�λ�γιστή σ�ετικά µε τις υπηρεσίες
Στ�ν υπ�λ�γιστή πρέπει να γίν�υν �ι παρακάτω ρυθµίσεις σ�ετικά µε τις υπηρεσίες:

■ Εγγρα�ή στην υπηρεσία EPG,
■ Ε�ατ�µίκευση της συνδρ�µής σας, δηλαδή επιλ�γή των τηλε�πτικών σταθµών

για τ�υς �π�ί�υς θέλετε να λαµ$άνετε δεδ�µένα EPG.

Εγγρα�ή στην υπηρεσία EPG
1 Στ�ν υπ�λ�γιστή σας, µετα$είτε στη διεύθυνση

http://www.homecontrol.philips.com.

2 Επιλέ�τε τη σύνδεση ‘Philips Internet EPG Service’ (Υπηρεσία EPG της Philips
στ� Internet).

3 Εγγρα�είτε και επιλέ�τε ένα �ν�µα �ρήστη και κωδικ� πρ�σ$ασης.
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4 Επιλέ�τε την κατάλληλη σύνδεση για τη δηµι�υργία εγγρα�ής και
ακ�λ�υθήστε τις �δηγίες.

5 Στην �θ�νη π�υ συν�ψί6ει τις λεπτ�µέρειες της συνδρ�µής σας, επιλέ�τε Next
(Επ�µεν	).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Create a subscription – Activation Key’ (∆ηµι�υργία
συνδρ�µής - Κλειδί ενεργ�π�ίησης). Αυτή η �θ�νη περιέ�ει τ� κλειδί
ενεργ�π�ίησης π�υ θα �ρησιµ�π�ιήσετε. Σηµειώστε αυτ� τ� κλειδί και
επιλέ�τε Proceed to Personalization (Συνέ�εια µε ε�ατ�µίκευση).

Συµ'�υλή Τ� κλειδί ενεργ�π�ίησης θα σας �ρειαστεί αργ�τερα, για να
ενεργ�π�ιήσετε τ�ν �δηγ� EPG στ� RC9800i.

Ε�ατ	µίκευση τ	υ 	δηγ	ύ EPG
Μπ�ρείτε να ε�ατ	µικεύσετε τ�ν �δηγ� EPG, δηλών�ντας τ�υς σταθµ�ύς π�υ
θέλετε να περιλαµ$άνει. Με τ�ν τρ�π� αυτ�, δηµι�υργείτε µια λίστα σταθµών. Η
ε�αρµ�γή EPG στ� RC9800i σας, θα λαµ$άνει και θα εµ�ανί6ει µ�ν� τ�υς
σταθµ�ύς π�υ περιλαµ$άν�νται στη λίστα ή στις λίστες π�υ έ�ετε �ρίσει. %ι
σταθµ�ί π�υ δεν πιάνετε ή π�υ δεν σας ενδια�έρ�υν, θα παραλείπ�νται.
Στ�ν υπ�λ�γιστή σας, ακ�λ�υθήστε τα παρακάτω $ήµατα για να �ρίσετε τη λίστα
ή τις λίστες των σταθµών π�υ θέλετε. Θα σας καθ�δηγήσει ένας �δηγ�ς.

1 Στην �θ�νη ‘Create a subscription – Activation Key’ (∆ηµι�υργία συνδρ�µής -
Κλειδί ενεργ�π�ίησης), επιλέ�τε Proceed to personalization (Συνέ�εια µε
ε�ατ	µίκευση).

2 Στην κεντρική σελίδα Personalization (Ε�ατ�µίκευση), επιλέ�τε Add a lineup
(Πρ	σθήκη λίστας σταθµών).

3 (Μ�ν� για �ρήστες στις Η.Π.Α.) Πληκτρ�λ�γήστε τ�ν κωδικ� ZIP.
4 Επιλέ�τε την κατάλληλη πηγή τ�υ τηλε�πτικ�ύ σήµατ�ς (Cable-Καλωδιακή,

Satellite-∆�ρυ��ρική, Antenna-Κεραία) και πατήστε Next (Επ�µεν	).
5 (Μ�ν� για �ρήστες στις Η.Π.Α.) Επιλέ�τε τ�ν παρ��έα υπηρεσιών π�υ

�ρησιµ�π�ιείτε, αν ισ�ύει κάτι τέτ�ι�.
6 Επιλέ�τε τ�υς σταθµ�ύς για τ�υς �π�ί�υς θέλετε να λαµ$άνετε δεδ�µένα

EPG (για �ρήστες στην Ευρώπη: υπ�δεί�τε επίσης τ�ν αντίστ�ι�� αριθµ�
καναλι�ύ). &ταν �λ�κληρώσετε τα παραπάνω, επιλέ�τε Finish (Τέλ	ς)
(για �ρήστες στην Ευρώπη: επιλέ�τε Next (Επ�µεν	)).

7 (Μ�ν� για �ρήστες στην Ευρώπη) Αν είστε ικαν�π�ιηµέν�ι µε τις επιλ�γές π�υ
κάνατε, πατήστε Finish (Τέλ	ς). ∆ια��ρετικά, πατήστε Back (Επιστρ	�ή).

Αν έ�ετε περισσ�τερες απ� µία πηγές τηλε�πτικ�ύ σήµατ�ς, π.�. ένα δ�ρυ��ρικ�
δέκτη και έναν απ�κωδικ�π�ιητή καλωδιακής, µπ�ρείτε να �ρίσετε επιπλέ�ν
λίστες (µέ�ρι και 4). Σε αυτήν την περίπτωση, επαναλά$ετε τα $ήµατα 2 έως 5 για
κάθε πηγή τηλε�πτικ�ύ σήµατ�ς. Α��ύ πρ�σθέσετε �λες τις λίστες π�υ θέλετε,
στην κεντρική σελίδα Personalization (Ε�ατ�µίκευση) επιλέ�τε Advanced
(Σύνθετες ρυθµίσεις) και αντιστ�ι�ίστε ένα αναγνωριστικ� λίστας σταθµών σε
κάθε πηγή τηλε�πτικ�ύ σήµατ�ς. Σηµειώστε τ� αναγνωριστικ� κάθε λίστας π�υ
αντιστ�ι�ί6ετε, επειδή θα σας �ρειαστεί �ταν θα κάνετε τις ρυθµίσεις τ�υ �δηγ�ύ
EPG στ� RC9800i.

Ρυθµίσεις στ� RC9800i
Α��ύ δηµι�υργήσετε µια συνδρ�µή στην υπηρεσία EPG και λά$ετε κλειδί
ενεργ�π�ίησης, πρέπει να τ� �ρησιµ�π�ιήσετε για τη σύνδεση τ�υ RC9800i µε τη
συνδρ�µή σας, ώστε να είναι διαθέσιµα στ� RC9800i τα δεδ�µένα τ�υ EPG. Η
“ενεργ�π�ίηση τ�υ EPG” αρκεί να γίνει µία µ�ν� ��ρά.

Ενεργ	π	ίηση τ	υ EPG στ	 RC9800i 
Σηµείωση Βε"αιωθείτε �τι η σύνδεση WiFi µε τ� Internet λειτ�υργεί καν�νικά και

�τι έ�ετε διαθέσιµ� τ� κλειδί ενεργ�π�ίησης.

Για να ενεργ�π�ιήσετε τ� EPG στ� RC9800i, ακ�λ�υθήστε την ε�ής διαδικασία:
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1 Στην Κεντρική σελίδα, επιλέ�τε .
Θα εµ�ανιστεί η περι��ή δια�είρισης
συστήµατ�ς.

2 Επιλέ�τε Settings (Ρυθµίσεις).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Settings’
(Ρυθµίσεις).

3 Επιλέ�τε Services Setup (Ρύθµιση
υπηρεσιών).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Services Setup’
(Ρύθµιση υπηρεσιών).

4 Επιλέ�τε Program Guide (!δηγ�ς
πρ	γραµµάτων).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Electronic
Program Guide Service Setup’ (Ρύθµιση
υπηρεσίας ηλεκτρ�νικ�ύ �δηγ�ύ
πρ�γραµµάτων).

5 Επιλέ�τε Activation (Ενεργ	π	ίηση).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Electronic
Program Guide Activation’ (Ενεργ�π�ίηση
ηλεκτρ�νικ�ύ �δηγ�ύ πρ�γραµµάτων).

6 Πληκτρ�λ�γήστε τ� κλειδί ενεργ�π�ίησης
και πατήστε Activate (Ενεργ	π	ίηση).
Τώρα, τ� RC9800i θα συνδεθεί µε τη
συνδρ�µή σας στην υπηρεσία EPG, στην
τ�π�θεσία web τ�υ �δηγ�ύ EPG.

Αν η ενεργ�π�ίηση είναι επιτυ�ής, θα
εµ�ανιστεί τ� µήνυµα ‘Congratulations your EPG subscription is now activated’
(Συγ�αρητήρια, η συνδρ�µή σας στην υπηρεσία EPG έ�ει ενεργ�π�ιηθεί).
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Σηµείωση Αν εµ�ανιστεί ένα µήνυµα σ�ετικά µε απ�τυ�ία της ενεργ�π�ίησης τ�υ
EPG, επιλέ�τε Done (*λ�κληρώθηκε). Θα εµ�ανιστεί �ανά η �θ�νη ρύθµισης
της υπηρεσίας τ�υ ηλεκτρ�νικ�ύ �δηγ�ύ πρ�γραµµάτων. Σε µια τέτ�ια
περίπτωση, ανατρέ�τε στην εν�τητα ‘Συµ"�υλές και αντιµετώπιση
πρ�"ληµάτων’, στη σελίδα 54.

Αν έ�ετε µία µ�ν� πηγή τηλε�πτικ�ύ σήµατ�ς, τ� RC9800i είναι τώρα έτ�ιµ� να
κάνει λήψη δεδ�µένων για τα πρ�γράµµατα απ� την υπηρεσία EPG της Philips
στ� Internet. Ανατρέ�τε στην εν�τητα ‘Λήψη δεδ�µένων EPG’, π�υ ακ�λ�υθεί. Αν
έ�ετε περισσ�τερες απ� µία πηγές τηλε�πτικ�ύ σήµατ�ς, πρέπει πρώτα να
αντιστ�ι�ίσετε σε κάθε µία ένα αναγνωριστικ� λίστας σταθµών π�υ �ρίσατε κατά
την ε�ατ�µίκευση της συνδρ�µής σας. Ανατρέ�τε στην εν�τητα ‘Αντιστ�ί�ιση
λίστας σταθµών σε συσκευές’, στη σελίδα 50.

Λήψη δεδ	µένων EPG
Σηµείωση Για να αρ�ίσετε να λαµ"άνετε δεδ�µένα EPG, πρέπει να έ�ετε

ενεργ�π�ιήσει την υπηρεσία EPG στ� RC9800i (ανατρέ�τε στη σελίδα 47) και,
αν έ�ετε περισσ�τερες απ� µία πηγές τηλε�πτικ�ύ σήµατ�ς, να αντιστ�ι�ίσετε
τ� αναγνωριστικ� κάθε λίστας πρ�γραµµάτων (ανατρέ�τε στην εν�τητα
‘Αντιστ�ί�ιση λίστας σταθµών σε συσκευές’, στη σελίδα 50).

Η διαδικασία λήψης των δεδ�µένων EPG είναι πλήρως αυτ�µατ�π�ιηµένη. ∆εν
�ρειά6εται καµία ενέργεια απ� εσάς: τα δεδ�µένα EPG π�υ απ�θηκεύ�νται στ�
RC9800i, ενηµερών�νται αυτ�µατα µέσω τ�υ Internet κάθε $ράδυ, µετα�ύ 1 π.µ.
και 7 π.µ..

Πρ�σ��ή! Βε"αιωθείτε �τι τ� RC9800i "ρίσκεται εντ�ς της εµ"έλειας τ�υ
ασύρµατ�υ δικτύ�υ σας και �τι η µπαταρία είναι επαρκώς ��ρτισµένη. Αν η
µπαταρία δεν έ�ει αρκετή ενέργεια, τ� RC9800i θα ανα"άλει τη λήψη των
δεδ�µένων EPG.

Αν θέλετε, µπ�ρείτε να ενηµερώσετε τα δεδ�µένα EPG �π�τε �ρειαστεί. Αυτ�
γίνεται µε την ε�ής διαδικασία:

1 Στην Κεντρική σελίδα, επιλέ�τε .
Θα εµ�ανιστεί η περι��ή δια�είρισης συστήµατ�ς.

2 Επιλέ�τε Settings (Ρυθµίσεις).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Settings’ (Ρυθµίσεις).

3 Επιλέ�τε Services Setup (Ρύθµιση υπηρεσιών).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Services Setup’ (Ρύθµιση υπηρεσιών).

4 Επιλέ�τε Program Guide (!δηγ�ς πρ	γραµµάτων).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Electronic Program Guide Service Setup’ (Ρύθµιση
υπηρεσίας ηλεκτρ�νικ�ύ �δηγ�ύ πρ�γραµµάτων).

5 Επιλέ�τε Program Guide (!δηγ�ς πρ	γραµµάτων).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Electronic Program Guide’ (Ηλεκτρ�νικ�ς �δηγ�ς
πρ�γραµµάτων).

6 Επιλέ�τε Download (Λήψη).
Θα εµ�ανιστεί αυτή η �θ�νη:
Στην �θ�νη αυτή εµ�ανί6εται η

κατάσταση της τελευταίας διαδικασίας
λήψης δεδ�µένων και µπ�ρείτε να
�ρίσετε τ�ν τρ�π� λήψης τ�ν �π�ί� θα
�ρησιµ�π�ιεί τ� RC9800i.
Αν θέλετε να ανανεώσετε τα δεδ�µένα
τ�υ EPG, επιλέ�τε Download Now (Άµεση
λήψη). Τ� RC9800i θα αρ�ίσει να λαµ$άνει
δεδ�µένα EPG απ� την υπηρεσία EPG
της Philips στ� Internet.
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Αντιστ	ί�ιση λίστας σταθµών σε συσκευές
Αν έ�ετε περισσ�τερες απ� µία πηγές τηλε�πτικ�ύ σήµατ�ς και έ�ετε �ρίσει
αντίστ�ι�ες λίστες σταθµών κατά την ε�ατ�µίκευση της συνδρ�µής σας στην
υπηρεσία EPG, τώρα θα πρέπει να αντιστ�ι�ίσετε τ� αναγνωριστικ� κάθε λίστας
σταθµών στις αντίστ�ι�ες συσκευές π�υ έ�ετε στ� σπίτι σας.

Σηµείωση Πριν επι�ειρήσετε να αντιστ�ι�ίσετε λίστες σταθµών σε συσκευές,
"ε"αιωθείτε �τι έ�ετε ρυθµίσει σωστά τ� RC9800i ανα��ρικά µε τ�ν έλεγ��
δραστηρι�τήτων στις �π�ίες �ρησιµ�π�ι�ύνται πηγές τηλε�πτικ�ύ σήµατ�ς
στις �π�ίες θα αντιστ�ι�ίσετε ένα αναγνωριστικ� λίστας σταθµών (π.�. �
απ�κωδικ�π�ιητής της καλωδιακής, � ενσωµατωµέν�ς δέκτης της τηλε�ρασης
κ.α.). Για τη ρύθµιση των δραστηρι�τήτων, ανατρέ�τε στην εν�τητα ‘Ρύθµιση
δραστηρι�τήτων’, στη σελίδα 25.

1 Στην Κεντρική σελίδα, επιλέ�τε .
Θα εµ�ανιστεί η περι��ή δια�είρισης συστήµατ�ς.

2 Επιλέ�τε Settings (Ρυθµίσεις).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Settings’ (Ρυθµίσεις).

3 Επιλέ�τε Services Setup (Ρύθµιση υπηρεσιών).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Services Setup’ (Ρύθµιση υπηρεσιών).

4 Επιλέ�τε Program Guide (!δηγ�ς πρ	γραµµάτων).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Electronic Program Guide Service Setup’ (Ρύθµιση
υπηρεσίας ηλεκτρ�νικ�ύ �δηγ�ύ πρ�γραµµάτων).

5 Επιλέ�τε Lineups (Λίστες σταθµών).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Electronic
Program Guide Lineups’ (Λίστες σταθµών
ηλεκτρ�νικ�ύ �δηγ�ύ πρ�γραµµάτων).
Αυτή η �θ�νη περιέ�ει µια λίστα µε 
πηγές τηλε�πτικ�ύ σήµατ�ς.

6 Για κάθε πηγή τηλε�πτικ�ύ σήµατ�ς,
επιλέ�τε απ� την αναπτυσσ�µενη λίστα
την τιµή π�υ αντιστ�ι�εί στ�
αναγνωριστικ� της λίστας σταθµών π�υ
επιλέ�ατε για τη συγκεκριµένη πηγή κατά
την ε�ατ�µίκευση της συνδρ�µής σας στην υπηρεσία EPG.

7 &ταν τελειώσετε αυτή τη διαδικασία, πατήστε Next (Επ�µεν	).


ρήση τ	υ EPG
Για περισσ�τερες πληρ���ρίες σ�ετικά µε τ�ν τρ�π� �ρήσης τ�υ EPG στ�
RC9800i, ανατρέ�τε στην εν�τητα ‘Παρακ�λ�ύθηση πρ�γράµµατ�ς µε �ρήση τ�υ
ηλεκτρ�νικ�ύ �δηγ�ύ πρ�γραµµάτων (EPG)’, στη σελίδα 32.
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Σηµείωση Αυτ� τ� λ�γισµικ� µπ�ρεί να �ρησιµ�π�ιηθεί µ�ν� σε υπ�λ�γιστές µε
Windows 2000 ή Windows XP.

■ Εγκατάσταση τ	υ Philips Media Manager
Με τ� λ�γισµικ� αυτ� είναι δυνατή η µετα��ρά αρ�είων µ�υσικής, �ωτ�γρα�ιών
ή ταινιών απ� τ�ν υπ�λ�γιστή σας σε µια συσκευή Philips της �ικ�γένειας
Connected Planet.
1 Τ�π�θετήστε τ� CD τ�υ RC9800i στη µ�νάδα CD ή DVD τ�υ υπ�λ�γιστή.

Η εκτέλεση τ�υ CD θα αρ�ίσει αυτ�µατα.

Σηµείωση Αν τ� CD δεν αρ�ίσει αυτ�µατα, κάντε διπλ� κλικ στ� εικ�νίδι� 
My computer (, Υπ�λ�γιστής µ�υ). Στη συνέ�εια, επιλέ�τε τ� εικ�νίδι� της
µ�νάδας CD-ROM, και τέλ�ς τ� αρ�εί� Setup.exe για να αρ�ίσει η εκτέλεση
τ�υ CD.

2 Στ� µεν�ύ π�υ θα εµ�ανιστεί, επιλέ�τε να γίνει εγκατάσταση τ�υ Philips
Media Manager και ακ�λ�υθήστε τις �δηγίες π�υ εµ�ανί6�νται στην �θ�νη.

3 Για να αρ�ίσει τ� πρ�γραµµα, επιλέ�τε Start (Έναρ�η) > Programs
(Πρ	γράµµατα) > Philips Media Manager.
Την πρώτη ��ρά π�υ θα αν�ί�ετε τ� Philips Media Manager, θα ερωτηθείτε αν
θέλετε να πρ�σθέσετε ένα �άκελ� και να γίνει ανα6ήτηση αρ�είων π�λυµέσων.

4 Επιλέ�τε Add (Πρ	σθήκη).
5 Επιλέ�τε έναν �άκελ� ή ένα ή περισσ�τερα αρ�εία π�λυµέσων και πατήστε

Open (Άν	ιγµα) για να πρ�σθέσετε τ� �άκελ� ή τα αρ�εία στ� παράθυρ� τ�υ
Media Manager.

Σηµείωση %ταν κλείσετε τ� παράθυρ� τ�υ Media Manager, τ� εικ�νίδι� τ�υ θα
παραµείνει ενεργ� στην περι��ή ειδ�π�ιήσεων (κάτω δε�ιά γωνία της
επι�άνειας εργασίας). Τ� εικ�νίδι� θα πρέπει να είναι �ρατ�. Κάν�ντας διπλ�
κλικ στ� εικ�νίδι� αν�ίγει τ� παράθυρ� τ�υ Media Manager.

■ Περισσ�τερες �ρήσεις τ	υ Philips Media Manager
Ταυτ��ρ�νη �ρήση τ�υ Philips Media Manager σε
περισσ�τερ�υς απ� έναν υπ�λ�γιστές
Μπ�ρείτε να εκτελείτε τ� Philips Media Manager ταυτ��ρ�να σε περισσ�τερ�υς
απ� έναν υπ�λ�γιστές. Αυτ� µπ�ρεί να γίνει µε την παρακάτω διαδικασία:

1 Εγκαταστήστε τ� Philips Media Manager �πως κάνατε στ�ν πρώτ� υπ�λ�γιστή.
Ακ�λ�υθήστε τα $ήµατα 1 έως 5 της εν�τητας ‘Εγκατάσταση τ�υ Philips Media
Manager’.

2 Στ� παράθυρ� τ�υ Media Manager επιλέ�τε Settings (Ρυθµίσεις).
3 Επιλέ�τε την καρτέλα Server (∆ιακ	µιστής) και αλλά�τε τ� �ν�µα τ�υ

διακ�µιστή.
Σηµείωση Αυτ� τ� �ν�µα διακ�µιστή θα εµ�ανί$εται στ� κύρι� µεν�ύ �ταν κάνετε

ανα$ήτηση σε �ακέλ�υς π�υ περιέ��υν π�λυµέσα. Με τ�ν τρ�π� αυτ�, �λ�ι �ι
υπ�λ�γιστές τ�υ δικτύ�υ στ�υς �π�ί�υς εκτελείται ταυτ��ρ�να τ� Philips
Media Manager θα παραµείν�υν ανε�άρτητ�ι.

,ργάνωση αρ�είων π�λυµέσων
Για να �ργανώσετε και να τα�ιν�µήσετε τα αρ�εία π�λυµέσων, κάντε δε�ί κλικ σε
ένα µ�υσικ� κ�µµάτι, σε µια �ωτ�γρα�ία ή µια ταινία και επιλέ�τε Edit Media
Information (Επε�εργασία πληρ	�	ριών π	λυµέσων).

∆ηµι�υργία λίστας αναπαραγωγής
Για να δηµι�υργήσετε µια λίστα αναπαραγωγής, κάντε δε�ί κλικ σε ένα µ�υσικ�
κ�µµάτι ή σε µια ταινία και επιλέ�τε Add to Playlist (Πρ	σθήκη στη λίστα).
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Μπ�ρείτε να ανα$αθµίσετε τ� υλικ�λ�γισµικ� τ�υ RC9800i µέσω της σύνδεσης USB.

Πρ�σ��ή! Κατά την ανα"άθµιση τ�υ υλικ�λ�γισµικ�ύ, τ� RC9800i πρέπει να
είναι συνδεδεµέν� στη "άση.

1 Στ�ν υπ�λ�γιστή σας, αν�ί�τε τ� πρ�γραµµα περιήγησης στ� Internet και
µετα$είτε στη διεύθυνση http://www.homecontrol.philips.com. Επιλέ�τε την
κατάλληλη σύνδεση για την εν�τητα µε τις ενηµερωµένες εκδ�σεις τ�υ
λ�γισµικ�ύ.

2 Κατε$άστε στ�ν υπ�λ�γιστή σας τ� RC9800i Firmware Upgrade Tool (Εργαλεί�
ανα$άθµισης υλικ�λ�γισµικ�ύ τ�υ RC9800i).

3 Συνδέστε τ� RC9800i στ�ν υπ�λ�γιστή σας µε τ� καλώδι� USB.

4 Τ�π�θετήστε τ� RC9800i στη $άση ��ρτισης.

5 Στην Κεντρική σελίδα τ�υ RC9800i, πατήστε .
Θα εµ�ανιστεί η περι��ή δια�είρισης συστήµατ�ς.

6 Επιλέ�τε Settings (Ρυθµίσεις).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Settings’ (Ρυθµίσεις).

7 Επιλέ�τε Services Setup (Ρύθµιση υπηρεσιών).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Services Setup’ (Ρύθµιση υπηρεσιών).

8 Επιλέ�τε Software Updates (Ενηµερώσεις λ	γισµικ	ύ).
Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Software Updates’ (Ενηµερώσεις λ�γισµικ�ύ).

9 Επιλέ�τε USB Update (Ενηµέρωση µέσω USB).

10 Αν�ί�τε τ� RC9800i Firmware Upgrade Tool (Εργαλεί	 ανα&άθµισης
υλικ	λ	γισµικ	ύ τ	υ RC9800i) στ�ν υπ�λ�γιστή σας.

11 Ακ�λ�υθήστε τις �δηγίες π�υ εµ�ανί6�νται στην �θ�νη τ�υ υπ�λ�γιστή και
στ� RC9800i.
Στην �θ�νη τ�υ υπ�λ�γιστή θα εµ�ανιστεί µια σειρά µηνυµάτων. &ταν
�λ�κληρωθεί η ανα$άθµιση τ�υ υλικ�λ�γισµικ�ύ, θα γίνει αυτ�µατα
επανεκκίνηση τ�υ RC9800i.

Συµ'�υλή Μπ�ρείτε να δείτε την περι��ή About (Πληρ���ρίες) για να
"ε"αιωθείτε �τι στ� RC9800i έ�ει εγκατασταθεί και λειτ�υργεί µια νε�τερη
έκδ�ση τ�υ υλικ�λ�γισµικ�ύ




ρησιµ	π	ι	ύµενα σύµ&	λα

Παύση

∆ιακ�πή

Αναπαραγωγή, καν�νική τα�ύτητα

Αντίστρ��η αναπαραγωγή, καν�νική τα�ύτητα

Γρήγ�ρη πρ�ώθηση

Γρήγ�ρη επανα��ρά

Αργή πρ�ώθηση

Αργή επανα��ρά

Ε�αγωγή

Εγγρα�ή

Πλ�ήγηση (κάτω, δε�ιά, αριστερά, επάνω)

Επ�µεν� κ�µµάτι

Πρ�ηγ�ύµεν� κ�µµάτι

Γρήγ�ρη πρ�ώθηση στ� ευρετήρι�

Επανα��ρά στ� ευρετήρι�

Πρ�ώθηση καρέ-καρέ

Επανα��ρά καρέ-καρέ

Μετατ�πιση εικ�νας σε εικ�να

Εναλλαγή εικ�νας σε εικ�να

Λειτ�υργία Teletext

Μεγέθυνση σελίδας

Μεί�η τηλε�ρασης και Teletext

Τελευταί� πρ�$ληθέν πρ�γραµµα, πρ�ηγ�ύµεν� πρ�γραµµα

Αναµ�νή

Επιλ�γή µ�ν�ψή�ι�υ ή π�λυψή�ι�υ αριθµ�ύ

Επέκταση ταινίας, αλλαγή µεγέθ�υς/λ�γ�υ διαστάσεων �θ�νης

Πραγµατικ�ς �ρ�ν�ς στην �θ�νη

EPG/ Ηλεκτρ�νικ�ς �δηγ�ς πρ�γραµµάτων

Σίγαση ή��υ

Πρ�σθετες πληρ���ρίες στην �θ�νη

Λειτ�υργία τηλε�ρασηςΕγ�ειρίδι	 
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Πρώτη µατιά

Συµ&	υλές και αντιµετώπιση πρ	&ληµάτων

Με τις συµ$�υλές π�υ θα $ρείτε σε αυτ� τ� κε�άλαι�, µπ�ρείτε να επιλύσετε
γρήγ�ρα τα περισσ�τερα απ� τα πρ�$λήµατα π�υ τυ��ν θα παρ�υσιαστ�ύν κατά
τη �ρήση τ�υ RC9800i.

■ Συσκευή τ	υ RC9800i
Τ� RC9800i σ'ήνει µ�ν� τ�υ
Αν τ� RC9800i δεν �ρησιµ�π�ιείται, θα µετα$εί αυτ�µατα σε λειτ�υργία αναµ�νής.
Για να επανα�έρετε τ� RC9800i �ταν $ρίσκεται σε λειτ�υργία αναµ�νής,
ανατρέ�τε στην εν�τητα ‘Καθηµερινή �ρήση’, στη σελίδα 6.
Μπ�ρείτε να �ρίσετε τ� �ρ�ν� π�υ θα µεσ�λα$εί πριν τ� RC9800i περάσει στη
λειτ�υργία αναµ�νής. Για περισσ�τερες πληρ���ρίες, ανατρέ�τε στην εν�τητα
'Ρυθµίσεις τρ���δ�σίας', στη σελίδα 42.

Τ� RC9800i δεν ανταπ�κρίνεται
&ταν η µπαταρία έ�ει σ�εδ�ν αδειάσει, τ� RC9800i ενδέ�εται να µην
ανταπ�κρίνεται στις εντ�λές σας. Θα πρέπει να τ� ��ρτίσετε �ανά. Ανατρέ�ετε
στην εν�τητα ‘Φ�ρτιση τ�υ RC9800i’, στη σελίδα 8.
Αν µετά τη ��ρτιση η συσκευή ε�ακ�λ�υθεί να µην ανταπ�κρίνεται, ίσως πρέπει
να κάνετε επανεκκίνηση. Υπ� καν�νικές συνθήκες, δεν θα �ρειαστεί π�τέ να
κάνετε επανεκκίνηση τ�υ RC9800i. Ωστ�σ�, σε σπάνιες περιπτώσεις, αν η �θ�νη
α�ής δεν λειτ�υργεί ή λειτ�υργεί µε ασυνήθιστ� τρ�π�, η επανεκκίνηση ίσως
είναι απαραίτητη. Σ$ήστε τ� RC9800i απ� τ� διακ�πτη ενεργ�π�ίησης/
απενεργ�π�ίησης, περιµένετε µερικά δευτερ�λεπτα και ανάψτε τ� �ανά. Θα
εµ�ανιστεί η Κεντρική σελίδα. % διακ�πτης ενεργ�π�ίησης/απενεργ�π�ίησης
$ρίσκεται στ� κάτω µέρ�ς τ�υ RC9800i. Ανατρέ�τε στη σελίδα 6.

Τα κ�υµπιά της �θ�νης α�ής δεν ανταπ�κρίν�νται σωστά
Αν µε την πάρ�δ� τ�υ �ρ�ν�υ παρατηρήσετε �τι η �θ�νη α�ής δεν απ�κρίνεται
µε ακρί$εια στις επιλ�γές π�υ κάνετε, πρέπει να επαναλά$ετε τη $αθµ�ν�µηση.
Για να $αθµ�ν�µήσετε την �θ�νη α�ής, ακ�λ�υθήστε τα παρακάτω $ήµατα:
1 Στην κεντρική σελίδα, επιλέ�τε .

Θα εµ�ανιστεί η περι��ή δια�είρισης συστήµατ�ς.
2 Επιλέ�τε Settings (Ρυθµίσεις).

Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Settings’ (Ρυθµίσεις).
3 Επιλέ�τε RC9800i Settings (Ρυθµίσεις RC9800i).

Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘RC9800i Settings’ (Ρυθµίσεις RC9800i).
4 Επιλέ�τε Screen (!θ�νη).
5 Επιλέ�τε Calibrate screen (Βαθµ	ν�µηση 	θ�νης).
6 Πατήστε πρ�σεκτικά στα τέσσερα σταυρ�νήµατα π�υ εµ�ανί6�νται στις

τέσσερις γωνίες της �θ�νης.
Τ� RC9800i ενδέ�εται να επαναλά$ει αυτή τη διαδικασία µερικές ��ρές, έως
�τ�υ �λ�κληρωθεί η ακρι$ής $αθµ�ν�µηση της �θ�νης.

Πώς µπ�ρώ να διαγράψω �λες τις ρυθµίσεις τ�υ RC9800i;
Με την επανα��ρά των αρ�ικών (εργ�στασιακών) ρυθµίσεων, ενεργ�π�ι�ύνται
�ανά �λες �ι ρυθµίσεις µε τ�ν τρ�π� π�υ ήταν διαµ�ρ�ωµένες �ταν παραλά$ατε
τ� RC9800i. Για να επανα�έρετε τις εργ�στασιακές ρυθµίσεις, ακ�λ�υθήστε τα

παρακάτω $ήµατα:
Πρ�σ��ή! Με την επανα��ρά των εργ�στασιακών ρυθµίσεων θα διαγρα��ύν
�λες �ι πληρ���ρίες για τα δωµάτια και τις συσκευές, τις �π�ίες εί�ατε
κατα�ωρήσει σε πρ�ηγ�ύµενες διαδικασίες ρύθµισης.

1 Στην Κεντρική σελίδα, επιλέ�τε . Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘System
Management Area’ (Περι��ή δια�είρισης συστήµατ�ς).

2 Επιλέ�τε Settings (Ρυθµίσεις). Θα εµ�ανιστεί η �θ�νη ‘Settings’ (Ρυθµίσεις).
3 Επιλέ�τε Erase All (∆ιαγρα�ή �λων). Θα εµ�ανιστεί µια �θ�νη επι$ε$αίωσης.

Αν θέλετε �πωσδήπ�τε να διαγράψετε �λες τις ρυθµίσεις, επιλέ�τε OK.
∆ια��ρετικά, επιλέ�τε Cancel (Άκυρ	).

4 Θα γίνει επανεκκίνηση τ�υ RC9800i και θα εµ�ανιστεί � �δηγ�ς αρ�ικής ρύθµισης.
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Στ� σπίτι µ�υ δεν έ�ω δίκτυ� WiFi. Μπ�ρώ να �ρησιµ�π�ιήσω τ� RC9800i ως
τηλε�ειριστήρι�;
Και $έ$αια µπ�ρείτε. Τ� RC9800i µπ�ρεί να �ρησιµ�π�ιηθεί και ως τηλε�ειριστήρι�
για τις µη δικτυωµένες συσκευές ή��υ/εικ�νας π�υ έ�ετε στ� σπίτι σας. Για
περισσ�τερες πληρ���ρίες, δείτε την εν�τητα ‘@ειρισµ�ς παλαι�τερων συσκευών
ή��υ/εικ�νας’, η �π�ία �εκινάει απ� τη σελίδα 10.

Μπ�ρώ να ��ρτί>ω τ� RC9800i �π�τε θέλω;
Ναι, µπ�ρείτε. Τ� RC9800i διαθέτει µπαταρία π�λυµερών λιθί�υ, τε�ν�λ�γία π�υ
απ�τρέπει την υπερ��ρτιση, και η ��ρτισή τ�υ µπ�ρεί να γίνει ακ�µα και αν η
µπαταρία δεν έ�ει αδειάσει.

Πώς γίνεται � καθαρισµ�ς τ�υ RC9800i;
Για τ�ν καθαρισµ� τ�υ RC9800i, µην �ε�νάτε τις παρακάτω �δηγίες:
■ Για να καθαρίσετε τ� RC9800i �ρησιµ�π�ιήστε ένα µαλακ�, στεγν� πανί.
■ Αν λερωθεί η �θ�νη α�ής, καθαρίστε την µε ένα µαλακ� πανί, ν�τισµέν� µε

αραιωµέν� υγρ� καθαρισµ�ύ τ6αµιών.
■ Μην �ρησιµ�π�ιείτε δια$ρωτικά απ�ρρυπαντικά ή λειαντικ� σ��υγγάρι.
■ Μην �ρησιµ�π�ιείτε µεγάλη π�σ�τητα νερ�ύ.

■ Κωδικ	ί τηλε�ειρισµ	ύ
,ι συσκευές δεν ανταπ�κρίν�νται στις εντ�λές π�υ στέλνω
Για να �ρησιµ�π�ιήσετε τ� RC9800i ως τηλε�ειριστήρι�, πρέπει να $ε$αιωθείτε �τι
�ρησιµ�π�ιεί τ�υς σωστ�ύς κωδικ�ύς τηλε�ειρισµ�ύ. Για την αντιστ�ί�ιση
κωδικών τηλε�ειρισµ�ύ, ανατρέ�τε στην εν�τητα ‘Πρ�σδι�ρισµ�ς των κωδικών
τηλε�ειρισµ�ύ’, η �π�ία �εκινάει απ� τη σελίδα 21.

∆εν µπ�ρώ να 'ρω τ� σωστ� σετ κωδικών για τη συσκευή µ�υ
Αν δεν µπ�ρείτε να $ρείτε τ� σωστ� σετ κωδικών, �ρησιµ�π�ιήστε τη διαδικασία
Select & Try (Επιλ�γή & ∆�κιµή). Για περισσ�τερες πληρ���ρίες, ανατρέ�τε στην
εν�τητα ‘Select & Try (Επιλ�γή & ∆�κιµή)’, στη σελίδα 23.

Στ� παλι� µ�υ τηλε�ειριστήρι� υπάρ�ει µια λειτ�υργία την �π�ία δεν µπ�ρώ
να 'ρω στ� καιν�ύργι�
Μπ�ρείτε να �ρησιµ�π�ιήσετε τα κ�υµπιά π�υ �ρί6�νται απ� τ� �ρήστη. Σε αυτά τα
κ�υµπιά µπ�ρείτε να αντιστ�ι�ίσετε µ�ν�ι σας κάπ�ι�υς κωδικ�ύς τηλε�ειρισµ�ύ. Για
κάθε συσκευή, έ�ετε στη διάθεσή σας 8 τέτ�ια κ�υµπιά. Για περισσ�τερες πληρ���ρίες,
ανατρέ�τε στην εν�τητα ‘@ειρισµ�ς µεµ�νωµένης συσκευής’, στη σελίδα 40.

■ ∆ωµάτια και συσκευές
∆εν µπ�ρώ να πρ�σθέσω µια συσκευή
Αν δεν µπ�ρείτε να πρ�σθέσετε µια συσκευή, $ε$αιωθείτε �τι έ�ετε �ρίσει
τ�υλά�ιστ�ν ένα δωµάτι�. Ανατρέ�τε στην εν�τητα ‘Πρ�σθήκη/επε�εργασία
δωµατίων’, στη σελίδα 44 για να δείτε π�ια δωµάτια έ��υν �ριστεί.

Η µάρκα της συσκευής µ�υ δεν υπάρ�ει στη λίστα! Τι να κάνω;
Αν η λίστα δεν περιλαµ$άνει τη µάρκα µιας συσκευής σας, απλώς επιλέ�τε
�π�ιαδήπ�τε άλλη µάρκα. %ι αλγ�ριθµ�ι π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται στ� RC9800i είναι
π�λύ απ�τελεσµατικ�ί και µπ�ρεί έστω και έτσι να κατα�έρ�υν να εντ�πίσ�υν ένα
σετ κωδικών π�υ θα λειτ�υργ�ύν ικαν�π�ιητικά για τη συσκευή σας.

Τ� �ν�µα τ�υ δωµατί�υ υπάρ�ει ήδη
Κάθε �ν�µα δωµατί�υ µπ�ρεί να �ρησιµ�π�ιηθεί µία µ�ν� ��ρά. Επιλέ�τε ένα
άλλ� �ν�µα ή µετ�ν�µάστε τ� δωµάτι� για τ� �π�ί� έ�ει �ρησιµ�π�ιηθεί τ� �ν�µα
π�υ θέλετε. Για περισσ�τερες πληρ���ρίες, ανατρέ�τε στην εν�τητα
‘Πρ�σθήκη/επε�εργασία δωµατίων’, στη σελίδα 44.

■ Ανα&αθµίσεις υλικ	λ	γισµικ	ύ
Τ� εργαλεί� ανα'άθµισης υλικ�λ�γισµικ�ύ µέσω USB δεν λειτ�υργεί
Αν δεν µπ�ρείτε να λά$ετε την ενηµερωµένη έκδ�ση τ�υ υλικ�λ�γισµικ�ύ,
$ε$αιωθείτε �τι τ� RC9800i είναι πλήρως ��ρτισµέν� ή τ�π�θετηµέν� στη $άση
τ�υ και �τι έ�ει συνδεθεί τ� καλώδι� USB. Ακ�λ�υθήστε τα $ήµατα 1 έως 9 της
σελίδας 52 και $ε$αιωθείτε �τι � υπ�λ�γιστής σας αναγνωρί6ει τη συσκευή:
επιλέ�τε My Computer (! Υπ	λ	γιστής µ	υ) και $ε$αιωθείτε �τι τ� RC9800i
εµ�ανί6εται στη λίστα.
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Κατά την ανα'άθµιση τ�υ λ�γισµικ�ύ, τα µηνύµατα εµ�ανί>�νται σε λάθ�ς γλώσσα
1 Στ�ν υπ�λ�γιστή σας, αν�ί�τε τ� πρ�γραµµα περιήγησης στ� Internet και

µετα$είτε στη διεύθυνση http://www.homecontrol.philips.com. Επιλέ�τε την
κατάλληλη σύνδεση για την εν�τητα µε τις ανα$αθµίσεις λ�γισµικ�ύ.

2 Κατε$άστε στ�ν υπ�λ�γιστή σας και αν�ί�τε τ� RC9800i Firmware Upgrade Tool
(Εργαλεί� ανα$άθµισης υλικ�λ�γισµικ�ύ τ�υ RC9800i).

3 Συνδέστε τ� RC9800i στ�ν υπ�λ�γιστή σας µε τ� καλώδι� USB.
4 Απενεργ�π�ιήστε και ενεργ�π�ιήστε �ανά τ� RC9800i και κρατήστε πατηµέν�

τ� πλήκτρ� Back (Επιστρ	�ή) κατά την εκκίνηση της συσκευής.
5 Επιλέ�τε τη γλώσσα σας.
6 Ακ�λ�υθήστε τις �δηγίες π�υ εµ�ανί6�νται στην �θ�νη τ�υ υπ�λ�γιστή και

στ� RC9800i.

■ Ηλεκτρ	νικ�ς 	δηγ�ς πρ	γραµµάτων (EPG)
∆εν µπ�ρώ να ενεργ�π�ιήσω τ�ν �δηγ� EPG
Αν δεν µπ�ρείτε να ενεργ�π�ιήσετε τ�ν �δηγ� EPG, $ε$αιωθείτε για τα ε�ής:
■ Λειτ�υργεί καν�νικά τ� ασύρµατ� δίκτυ� σας;
■ Έ�ει πρ�σ$αση η συσκευή σας στ� ασύρµατ� δίκτυ�; Ανατρέ�τε στην εν�τητα

‘Ρυθµίσεις δικτύ�υ’, στη σελίδα 15.
■ Έ�ετε πληκτρ�λ�γήσει τ� σωστ� κωδικ� ενεργ�π�ίησης; Ανατρέ�τε στην

εν�τητα ‘Ηλεκτρ�νικ�ς �δηγ�ς πρ�γραµµάτων (EPG)’, στη σελίδα 46.

Έ�ω ενεργ�π�ιήσει την ε�αρµ�γή EPG στ� RC9800i, αλλά ε�ακ�λ�υθεί να µη
λειτ�υργεί
Αν η ενεργ�π�ίηση τ�υ EPG �λ�κληρώθηκε µε επιτυ�ία, αλλά η ε�αρµ�γή EPG
δεν λειτ�υργεί, $ε$αιωθείτε για τα ε�ής:
■ Έ�ετε αντιστ�ι�ίσει τη λίστα σταθµών EPG; Ανατρέ�τε στην εν�τητα

‘Αντιστ�ί�ιση λίστας σταθµών σε συσκευές’, στη σελίδα 50.
■ Αν δεν εµ�ανί6�νται πληρ���ρίες EPG στην ε�αρµ�γή EPG, $ε$αιωθείτε �τι

�ι ρυθµίσεις ώρας, ηµερ�µηνίας και 6ώνης ώρας είναι σωστές. Ανατρέ�τε στην
εν�τητα ‘Ρυθµίσεις ηµερ�µηνίας & ώρας’, στη σελίδα 17.

■ Έ�ετε λά$ει έγκυρα δεδ�µένα EPG; Για πληρ���ρίες σ�ετικά µε τ�ν τρ�π�
ελέγ��υ της κατάστασης λήψης των δεδ�µένων EPG, ανατρέ�τε στην εν�τητα
‘Λήψη δεδ�µένων EPG’, στη σελίδα 49. Αν η λήψη $ρίσκεται ακ�µα σε ε�έλι�η,
περιµένετε να �λ�κληρωθεί.

■ Είναι σωστά τα κριτήρια ανα6ήτησης; Αν δεν εντ�πίστηκε κανένα στ�ι�εί� στα
δεδ�µένα EPG, αλλά�τε τα κριτήρια ή τ� �ίλτρ� ανα6ήτησης. Ανατρέ�τε στην
εν�τητα ‘Ανα6ήτηση πρ�γραµµάτων’, στη σελίδα 34.

Σηµείωση Αν παρ�υσιαστεί κάπ�ι� σ�άλµα κατά τη λήψη, αυτ� θα εµ�ανιστεί στην
�θ�νη Download Status (Κατάσταση λήψης).

Online πληρ	�	ρίες
Επισκε�θείτε τη διεύθυνση http://www.homecontrol.philips.com για τις τελευταίες
πληρ���ρίες σ�ετικά µε τ� RC9800i. Θα $ρείτε, µετα�ύ άλλων, την πι�
ενηµερωµένη έκδ�ση αυτ�ύ τ�υ κε�αλαί�υ ‘Συµ$�υλές και αντιµετώπιση
πρ�$ληµάτων’.

Υπ	στήρι�η των πρ	ϊ�ντων Philips της 	ικ	γένειας Connected Planet
Τα πρ�ϊ�ντα της Philips σ�εδιά6�νται και κατασκευά6�νται µε $άση τα υψηλ�τερα
πρ�τυπα π�ι�τητας. Αν τ� πρ�ϊ�ν Philips της �ικ�γένειας Connected Planet π�υ
αγ�ράσατε δεν λειτ�υργεί σωστά, συνιστάται να συµ$�υλευτείτε τ� εγ�ειρίδι�
�ρήσης ώστε να $ε$αιωθείτε �τι τ� έ�ετε συνδέσει και ρυθµίσει σωστά. Στην
τ�π�θεσία web υπ�στήρι�ης των πρ�ϊ�ντων της �ικ�γένειας Connected Planet
(http://www.philips.com/support) θα $ρείτε �λες τις πληρ���ρίες π�υ �ρειά6εστε
για να α�ι�π�ιήσετε τ� πρ�ϊ�ν µε τ�ν καλύτερ� δυνατ� τρ�π�: $�ήθεια για τα
πρώτα $ήµατα, απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις και αντιµετώπιση
πρ�$ληµάτων µε διαδραστικ� τρ�π�.
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Τε�νικές πρ	διαγρα�ές

Γενικές πρ�διαγρα�ές
Θερµ�κρασία λειτ�υργίας: 5°C έως 45°C ( 41°F έως 113°F) 
Θερµ�κρασία �ύλα�ης: -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 
Βάρ�ς: 225 g (7,94 oz)

,θ�νη Έγ�ρωµη �θ�νη α�ής TFT LCD τε�ν�λ�γίας active 
matrix, µε λευκ� �πίσθι� �ωτισµ� LED (320 x 240,
�ρώµα 16bit) Μέγεθ�ς �θ�νης (διαγώνι�ς): 3,5 ίντσες

Πρ�διαγρα�ές υπερύθρων (IR)
Κωδικ�ί µετάδ�σης: RC5, RC6 και µ�ρ�ή κώδικα µε δυνατ�τητα εκµάθησης 
Μήκ�ς κύµατ�ς υπερύθρων: 950 nm ± 50 nm 
Απ�σταση εκµάθησης IR: 2,5 - 10 cm (1-4 ίντσες) 
Συ�ν�τητα εκµάθησης: 56 KHz συ�ν�τητα ��ρέα και 

455 KHz για �ρισµένες µ�ρ�ές (B&O)

Μνήµη 32 MB µνήµη flash 
32 MB µνήµη SDRAM

∆ιασυνδέσεις Θύρα USB για σύνδεση µε υπ�λ�γιστή 
Αναλ�γική θύρα ή��υ 3,5 mm Line Out στη "άση ��ρτισης

Ασύρµατες συνδέσεις
Πρ�τυπα: Ενσωµατωµένη µ�νάδα IEEE 802.11 WiFi 
Τα�ύτητα δεδ�µένων ασύρµατης σύνδεσης:

Έως 11 megabit ανά δευτερ�λεπτ� (Mbps) 
^ώνη συ�ν�τήτων: 2,4 gigahertz (GHz)

Μπαταρία
Ενσωµατωµένη µπαταρία λιθί�υ π�λυµερών (Li-Pol):

1ωρητικ�τητα 1750 mAH (αντικατάσταση γίνεται απ� 
ε��υσι�δ�τηµένα κέντρα επισκευών της Philips)

*ν�µαστική τάση µπαταρίας: 3,7 V (µπαταρία Li-Pol) Τάση λειτ�υργίας:
+ 4,2 → 3,0 V (µπαταρία Li-Pol) 

∆ιάρκεια $ωής µπαταρίας (τυπική):
3 ώρες συνε��ύς �ρήσης 

1ρ�ν�ς αναµ�νής (τυπικ�ς): 14 ηµέρες

∆ια�είριση ενέργειας Αυτ�µατη απενεργ�π�ίηση 
Ένδει�η απ���τισµένης µπαταρίας 
Ένδει�η ��ρτισης µπαταρίας

Ε�αρµ�γή π�λυµέσων
Μ�ρ�ές αναπαραγωγής: MP3, m3u

Αναπαραγωγή στατικών εικ�νων
Υπ�στηρι$�µενες µ�ρ�ές συµπίεσης εικ�νας: BMP, GIF, JPEG

Πρ�σ��ή! *ι πρ�διαγρα�ές και � σ�εδιασµ�ς τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς υπ�κεινται σε
αλλαγή �ωρίς πρ�ειδ�π�ίηση.
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Πληρ	�	ρίες σ�ετικά µε την πρ	στασία τ	υ 
περι&άλλ	ντ	ς

Έ��υν καταργηθεί �λα τα περιττά µέρη της συσκευασίας. Κάναµε �,τι ήταν
δυνατ� ώστε να είναι εύκ�λ�ς � δια�ωρισµ�ς των υλικών συσκευασίας σε δύ�
κατηγ�ρίες: �αρτ�νι και PET. Η συσκευή απ�τελείται απ� υλικά π�υ µπ�ρ�ύν να
ανακυκλωθ�ύν, ε��σ�ν πρ�ηγηθεί απ�συναρµ�λ�γηση απ� ε�ειδικευµένη
εταιρεία.
Τηρείτε τ�υς τ�πικ�ύς καν�νισµ�ύς σ�ετικά µε την απ�ρριψη των υλικών
συσκευασίας, των ε�αντληµένων µπαταριών και τ�υ παλι�ύ ε��πλισµ�ύ.

Απ�ρριψη των µπαταριών
Η συσκευή �ρησιµ�π�ιεί µια επανα��ρτι6�µενη µπαταρία λιθί�υ-
π�λυµερών (Li-Pol). Μην απ�ρρίπτετε τη µπαταρία µα6ί µε τα �ικιακά σας
απ�ρρίµµατα. Επικ�ινωνήστε µε τ�ν αρµ�δι� ��ρέα διάθεσης των
απ�ρριµµάτων, για να µάθετε τη διεύθυνση τ�υ πλησιέστερ�υ κέντρ�υ
συλλ�γής µπαταριών.

Πληρ	�	ρίες για τ	υς καν	νισµ	ύς σ�ετικά µε 
τις επικ	ινωνίες

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.



Εγ�ειρίδι	 
ρήσης

59

Πληρ���ρίες για τ�υς καν�νισµ�ύς σ�ετικά µε τις επικ�ινωνίες

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 συµµ�ρ�ωσης (DoC)
Η ∆ήλωση συµµ�ρ�ωσης είναι διαθέσιµη στη διεύθυνση
http://www.homecontrol.philips.com/products/DoC

Σήµανση
Σύµ�ωνα µε τ�υς ευρωπαϊκ�ύς καν�νισµ�ύς περί σήµανσης, στ�ν ε��πλισµ� έ�ει
πρ�στεθεί η σήµανση CE, � ��ρέας κ�ιν�π�ίησης και τ� αναγνωριστικ� της
κατηγ�ρίας 2:

Αυτή η συσκευή µπ�ρεί να �ρησιµ�π�ιηθεί στις παρακάτω �ώρες:

FR UK DE DK SV ES GR PT CH

AT BE FI IRE IT LU NL NO 
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Γλωσσάρι

∆ιεύθυνση IP &ταν δύ� συσκευές επικ�ινων�ύν µετα�ύ τ�υς, πρέπει κάθε µία να έ�ει µια
µ�ναδική διεύθυνση. Αυτή η διεύθυνση λέγεται 'διεύθυνση IP'. Ένα παράδειγµα είναι η
διεύθυνση 192.168.100.1. Κατά την πρ�σθήκη µιας συσκευής σε ένα δίκτυ�, µπ�ρείτε να της
αντιστ�ι�ίσετε είτε µια σταθερή διεύθυνση IP είτε να �ρησιµ�π�ιήσετε τ� πρωτ�κ�λλ� DHCP
($λ. 'DHCP').

Μάσκα δικτύ	υ Η µάσκα δικτύ�υ αντιστ�ι�εί σε µία διεύθυνση IP και �ρησιµ�π�ιείται για να
απ�κρύπτει τ� τµήµα εκείν� της διεύθυνσης IP τ� �π�ί� δηλώνει τ� δίκτυ� στ� �π�ί� ανήκει,
α�ήν�ντας µ�ν� τ� τµήµα της διεύθυνσης π�υ δηλώνει τ�ν αντίστ�ι�� υπ�λ�γιστή. Μια
µάσκα δικτύ�υ π�υ �ρησιµ�π�ιείται συ�νά είναι η 255.255.255.0.

Πλήκτρ	 Με τ�ν �ρ� αυτ� ανα�ερ�µαστε στα κ�υµπιά π�υ $ρίσκ�νται δε�ιά απ� την �θ�νη
α�ής τ�υ RC9800i.

Πρωτ�κ	λλ	 DHCP &ταν δύ� συσκευές επικ�ινων�ύν µετα�ύ τ�υς, πρέπει κάθε µία να έ�ει µια
µ�ναδική διεύθυνση. Αυτές �ι διευθύνσεις λέγ�νται διευθύνσεις IP. DHCP ή Dynamic Host
Configuration Protocol (Πρωτ�κ�λλ� δυναµικής ρύθµισης παραµέτρων κεντρικ�ύ υπ�λ�γιστή)
είναι ένα πρωτ�κ�λλ� τ�υ Internet τ� �π�ί� δια�ειρί6εται και αυτ�µατ�π�ιεί την αντιστ�ί�ιση
διευθύνσεων IP στ� δίκτυ� (και παράλληλα διανέµει πληρ���ρίες σ�ετικά µε τη διεύθυνση
µα6ικής µετάδ�σης τ�υ δικτύ�υ, τη µάσκα δικτύ�υ, τη διεύθυνση της πύλης και τις
διευθύνσεις DNS). %ι συσκευές π�υ �ρησιµ�π�ι�ύν τ� πρωτ�κ�λλ� DHCP, 6ητ�ύν απ� έναν
διακ�µιστή DHCP να τ�υς εκ�ωρήσει µια ελεύθερη διεύθυνση κάθε ��ρά π�υ συνδέ�νται µε
τ� συγκεκριµέν� διακ�µιστή. Εναλλακτικ�ς τρ�π�ς είναι η �ρήση σταθερών διευθύνσεων IP
($λ. '∆ιεύθυνση IP').

Πύλη Πύλη είναι τ� σηµεί� εκείν� τ�υ δικτύ�υ π�υ λειτ�υργεί ως σηµεί�υ εισ�δ�υ σε ένα άλλ�
δίκτυ�. Πι� συγκεκριµένα, η πύλη συνδέει δύ� δίκτυα π�υ �ρησιµ�π�ι�ύν δια��ρετικά
πρωτ�κ�λλα. Με τ�ν τρ�π� αυτ�, �ι �ρήστες τ�υ εν�ς δικτύ�υ µπ�ρ�ύν να �ρησιµ�π�ιήσ�υν
τ� άλλ� δίκτυ�.

Συσκευή γε�ύρωσης Συσκευές γε�ύρωσης είναι αυτές π�υ κάν�υν µεταρ�πή των
δια��ρετικών σηµάτων. Παράδειγµα µιας συσκευής γε�ύρωσης είναι � πρ�σαρµ�γέας
π�λυµέσων. Μετατρέπει τα ψη�ιακά αρ�εία $ίντε�, εικ�νας ή ή��υ, π�υ $ρίσκ�νται στ�ν
υπ�λ�γιστή, σε αναλ�γικά σήµατα. % πρ�σαρµ�γέας π�λυµέσων λαµ$άνει σήµατα εισ�δ�υ
απ� τ�ν υπ�λ�γιστή και τα µετασ�ηµατί6ει σε έναν αριθµ� αναλ�γικών σηµάτων ε��δ�υ
$ίντε� και ή��υ, µε τα �π�ία τρ���δ�τ�ύνται συσκευές �πως �ι απλές, µη δικτυωµένες
τηλε�ράσεις ή τα η��συστήµατα.

DMA Ψη�ιακ�ς πρ�σαρµ�γέας π�λυµέσων (Digital Media Adapter) % ψη�ιακ�ς πρ�σαρµ�γέας
π�λυµέσων είναι µια ασύρµατη, ψη�ιακή συσκευή π�υ επιτρέπει τη δηµι�υργία ρ�ής
δεδ�µένων ταινιών, �ωτ�γρα�ιών ή αρ�είων µ�υσικής απ� έναν υπ�λ�γιστή και την
αναπαραγωγή τ�υς σε µη δικτυωµένες συσκευές ή��υ/εικ�νας, �πως π.�. �ι συµ$ατικές
τηλε�ράσεις και η��συστήµατα.

DNS ∆ιακ�µιστής �ν�µάτων τ�µέα (Domain Name Server). &ν�µα τ�µέα είναι ένα καταν�ητ�
�ν�µα π�υ απ�δίδεται σε µια διεύθυνση Internet και �ρησιµ�π�ιείται αντί της πραγµατικής
(αριθµητικής) τιµής, ώστε να είναι εύκ�λ� να τ� απ�µνηµ�νεύσει � �ρήστης (π.�.
www.homecontrol.philips.com, αντί της πραγµατικής διεύθυνσης IP: 161.88.253.24). O
∆ιακ�µιστής �ν�µάτων τ�µέα µετατρέπει τα �ν�µατα των τ�µέων σε διευθύνσεις IP. (Βλ.
'∆ιεύθυνση IP')

EPG Ηλεκτρ�νικ�ς �δηγ�ς πρ�γραµµάτων (Electronic Program Guide). % �δηγ�ς EPG είναι
αντίστ�ι��ς τ�υ έντυπ�υ πρ�γράµµατ�ς της τηλε�ρασης, αλλά σε ηλεκτρ�νική µ�ρ�ή.

IR %ι υπέρυθρες ακτίνες (Infrared) π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται για τ�ν τηλε�ειρισµ� συσκευών
ή��υ/εικ�νας. Για παράδειγµα, πατώντας κάπ�ι� απ� τα κ�υµπιά τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ µιας
τηλε�ρασης, τ� τηλε�ειριστήρι� στέλνει στην τηλε�ραση ένα σήµα µέσω υπέρυθρων ακτίνων
(IR). Η τηλε�ραση λαµ$άνει αυτ� τ� σήµα και εκτελεί την αντίστ�ι�η εντ�λή.

NTP Πρωτ�κ�λλ� ώρας δικτύ�υ (Network Time Protocol). Τ� πρωτ�κ�λλ� αυτ� �ρησιµ�π�ιείται
για τ� συγ�ρ�νισµ� της ηµερ�µηνίας και της ώρας στ�υς υπ�λ�γιστές π�υ συµµετέ��υν σε
ένα δίκτυ�.

PVR Πρ�σωπική συσκευή εγγρα�ής $ίντε� (Personal Video Recorder). Αυτή η συσκευή είναι
γνωστή και ως DVR, ψη�ιακή συσκευή εγγρα�ής $ίντε� (Digital Video Recorder).

SSID Αναγνωριστικ� εν�ς σετ υπηρεσιών (Service Set Identifier), είναι µια σειρά �αρακτήρων
π�υ πρ�σδι�ρί6�υν ένα συγκεκριµέν� ασύρµατ� τ�πικ� δίκτυ�. Αυτ� τ� αναγνωριστικ�
επιτρέπει στις συσκευές να συνδέ�νται στ� δίκτυ� π�υ πρέπει να συνδεθ�ύν, �ταν στ�ν ίδι�
�ώρ� υπάρ��υν περισσ�τερα απ� ένα ανε�άρτητα δίκτυα.
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Γλωσσάρι

UPnP Τ� πρ�τυπ� τ�π�θέτησης και άµεσης λειτ�υργίας γενικής �ρήσης (Universal Plug and
Play) �ρησιµ�π�ιεί τ� Internet και πρωτ�κ�λλα Web για να δώσει σε συσκευές π�υ συνδέ�νται
σε ένα δίκτυ� (�πως υπ�λ�γιστές, περι�ερειακά, έ�υπνες συσκευές και ασύρµατες συσκευές)
τη δυνατ�τητα άµεσης ενηµέρωσης σ�ετικά µε τις υπ�λ�ιπες συσκευές. Με τ� πρ�τυπ�
UPnP, �ταν συνδέσετε µια συσκευή σε ένα δίκτυ�, αυτή θα ρυθµίσει µ�νη της τις
παραµέτρ�υς της λειτ�υργίας της, θα λά$ει µια διεύθυνση IP και θα �ρησιµ�π�ιήσει ένα
πρωτ�κ�λλ� εντ�πισµ�ύ $ασισµέν� στ� πρωτ�κ�λλ� Hypertext Transfer Protocol (HTTP) τ�υ
Internet για να ενηµερώσει τις άλλες συσκευές σ�ετικά µε την παρ�υσία της.

USB Ενιαί�ς σειριακ�ς δίαυλ�ς (Universal Serial Bus). Πρ�κειται για έναν τύπ� διασύνδεσης
τ�π�θέτησης και άµεσης λειτ�υργίας ανάµεσα σε έναν υπ�λ�γιστή και σε πρ�σθετες
συσκευές (�πως συσκευές αναπαραγωγής ή��υ, joystick και εκτυπωτές). Με τη διασύνδεση
USB, µπ�ρείτε να πρ�σθέσετε µια νέα συσκευή στ�ν υπ�λ�γιστή σας �ωρίς να �ρειαστεί να
τ�π�θετήσετε µια καιν�ύργια κάρτα ή να απενεργ�π�ιήσετε τ�ν υπ�λ�γιστή.

WAP Τ� ασύρµατ� σηµεί� πρ�σ$ασης (Wireless Access Point) απ�τελεί τ� κέντρ� εν�ς
ασύρµατ�υ �ικιακ�ύ δικτύ�υ. &λη η επικ�ινωνία µετα�ύ των συσκευών π�υ απαρτί6�υν τ�
ασύρµατ� δίκτυ� γίνεται µέσω τ�υ WAP.

WEP Wired Equivalent Privacy (WEP) είναι ένα πρωτ�κ�λλ� ασ�αλείας π�υ πρ�σ�έρει σε ένα
ασύρµατ� τ�πικ� δίκτυ� (WLAN) υψηλ� επίπεδ� ασ�άλειας και πρ�στασίας τ�υ απ�ρρήτ�υ,
µέσω της κωδικ�π�ίησης �λων των επικ�ινωνιών π�υ πραγµατ�π�ι�ύνται στ� δίκτυ�.

WiFi % �ρ�ς WiFi (Wireless Fidelity) �ρησιµ�π�ιείται για �ρισµέν�υς τύπ�υς ασύρµατων τ�πικών
δικτύων (WLAN) π�υ �ρησιµ�π�ι�ύν τ� πρ�τυπ� 802.11.

WPA Τ� πρ�τυπ� πρ�στατευµένης πρ�σ$ασης Wi-Fi (WiFi Protected Access) για τις επικ�ινωνίες
δικτύ�υ αυ�άνει τ� επίπεδ� της πρ�στασίας δεδ�µένων (κρυπτ�γρά�ηση) και τ�ν έλεγ��
πρ�σ$ασης (ε�ακρί$ωση στ�ι�είων) σε αυτά, και έ�ει δυνατ�τητα ε�αρµ�γής στα υπάρ��ντα
αλλά και στα µελλ�ντικά ασύρµατα δίκτυα WiFi.
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