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RC9800i
Οδηγίες Γρήγορης Εκκίνησης
Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας
τηλεχειριστηρίου οθνης αφής RC9800i! Η
συγκεκριµένη συσκευή είναι must αν θέλετε
να απολαµβάνετε πραγµατική εµπειρία
οικιακής ψυχαγωγίας τελευταίας τεχνολογίας.
Θα διαπιστώσετε τι η χρήση του RC9800i
είναι πολύ εύκολη.
Αυτές οι Οδηγίες Γρήγορης Εκκίνησης θα σας
βοηθήσουν να ρυθµίσετε το RC9800i. Το
RC9800i µεταβαίνει αυτµατα σε λειτουργία
ρύθµισης ταν το ενεργοποιείτε για πρώτη
φορά. Για τη ρύθµιση του RC9800i θα
χρειαστούν 30 λεπτά ή περισστερος χρνος,
ανάλογα µε τον αριθµ συσκευών που θέλετε
να χειρίζεστε µε αυτ.

1

Περιεχµενα συσκευασίας

Η συσκευασία του τηλεχειριστηρίου οθνης αφής RC9800i περιέχει τα εξής:

Βάση φρτισης

Καλώδιο USB

Εγχειρίδιο Χρήσης
(Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά)

Γραφίδα

Πληροφορίες εγγύησης

Οδηγίες Γρήγορης Εκκίνησης
(Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά)

Κάρτα εγγραφής και καταχώρησης
για απκτηση εγγύησης

Φορτιστής

Λογισµικ Media Manager

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

3104 205 3412.1

RC9800i
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Ενεργοποίηση του RC9800i

Ενργοποιήστ το RC9800i χρησιµοποιώντας το κουµπί Ενργοποίηση/Απνργοποίηση
(I=ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, 0=ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ), το οποίο βρίσκται στην πίσω πλυρά του RC9800i
Συµβουλή: Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη γραφίδα για να µετακινήσετε το διακπτη απ τη µία θέση
στην άλλη.

3

Φρτιση της µπαταρίας

Συνδέστε το Τροφοδοτικ στη Βάση φρτισης και τοποθετήστε το RC9800i για να φορτιστεί.
Η πλήρης φρτιση της µπαταρίας διαρκεί περίπου 3 ώρες. Κατά τη διάρκεια της φρτισης
µπορείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία ρύθµισης που ακολουθεί.

4

Ενηµέρωση του RC9800i µε την πιο πρσφατη έκδοση του
λογισµικού

Πριν απ τη ρύθµιση, συνιστάται να ενηµερώσετε το RC9800i µε την τελευταία διαθέσιµη
έκδοση του λογισµικού. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το πργραµµα περιήγησης στο
Internet, µεταβείτε στη διεύθυνση http://www.homecontrol.philips.com/downloads και
ακολουθήστε τις οδηγίες.

5

www.homecontrol.philips.com/
downloads

Βαθµονµηση της οθνης αφής, Έλεγχος της άδειας
χρήσης τελικού χρήστη (EULA)

1 Πατήστε στο σταυρνηµα για να βαθµονοµήσετε την οθνη αφής (εικ. 1).
Χρησιµοποιήστε τη γραφίδα για τη βαθµονµηση της οθνης αφής για να έχετε
καλύτερα αποτελέσµατα.
1

2 ∆ιαβάστε προσεκτικά την EULA. Η χρήση του τηλεχειριστηρίου οθνης αφής RC9800i
υπκειται στους ρους της συµφωνίας σας για ανάληψη δέσµευσης και συµµετοχής ως
συµβαλλοµένου στην Άδεια χρήσης λογισµικού για τελικούς χρήστες (Software End User
License Agreement) που συµπεριλαµβάνεται στη συσκευασία του RC9800i και τους
ποιους ρους εµφανίζονται στην οθνη σας ηλεκτρονικά κατά τη ρύθµιση του RC9800i
(εικ. 2).
3 Επιλέξτε την περιοχή σας (εικ. 3).

2

3

6

Ασύρµατη λειτουργία

Ορισµένες λειτουργίες του RC9800i είναι διαθέσιµες µνο ταν το χρησιµοποιείτε σε
ασύρµατο δίκτυο (π.χ. περιήγηση σε αρχεία ψηφιακών πολυµέσων που βρίσκονται σε έναν
υπολογιστή του ασύρµατου δικτύου).
3104 205 3412.1

Θα χρησιµοποιείτε το RC9800i σε ασύρµατο δίκτυο;
Εάν ναι, προχωρήστε στο Τµήµα 7 Ρυθµίσεις δικτύου.
Εάν χι, προχωρήστε στο Τµήµα 8 Ρυθµίσεις ηµεροµηνίας και ώρας.
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Ρυθµίσεις δικτύου

Αν βρεθεί σε ένα ασύρµατο δίκτυο που δεν χρησιµοποιείται κρυπτογράφηση, το RC9800i θα
συνδεθεί αυτµατα σε αυτ. Σε λες τις άλλες περιπτώσεις, το RC9800i δεν θα συνδεθεί αυτµατα.
Θα πρέπει να πραγµατοποιήσετε ορισµένες πρσθετες ρυθµίσεις, πως εξηγείται παρακάτω.
1 Θέλετε να χρησιµοποιήσετε τις τρέχουσες ρυθµίσεις δικτύου (εικ. 1);
Εάν ναι, επιλέξτε Next (Επµενο) στο RC9800i και προχωρήστε στο Τµήµα 8 Ρυθµίσεις
ηµεροµηνίας και ώρας.
Εάν χι, επιλέξτε Change (Αλλαγή) για να καταχωρίσετε τις ρυθµίσεις του ασύρµατου σηµείου
πρσβασης (WAP). Στη συνέχεια, προχωρήστε στο βήµα B παρακάτω.

1

Σηµείωση: Συνιστάται να έχετε πρχειρες τις ρυθµίσεις WAP καθώς θα χρειαστείτε αυτές τις πληροφορίες στα
επµενα βήµατα.

2 Καταχωρήστε το νοµα του ασύρµατου σηµείου πρσβασης (WAP) στο πεδίο κειµένου SSID
(ταν πατήσετε στο πεδίο κειµένου, θα αναδυθεί ένα πληκτρολγιο) ή επιλέξτε Find (Εύρεση)
για να γίνει ανίχνευση για διαθέσιµα δίκτυα (εικ. 2).
Στη συνέχεια, προχωρήστε στο βήµα C παρακάτω.
Σηµείωση: Βεβαιωθείτε τι το ασύρµατο σηµείο πρσβασης λειτουργεί σε κατάσταση υποδοµής. Ανατρέξτε στο
Εγχειρίδιο Χρήσης του ασύρµατου σηµείου πρσβασης σχετικά µε τον τρπο ρύθµισης του WAP σε κατάσταση
λειτουργίας υποδοµής.
Σηµείωση: Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε ασύρµατο σηµείο πρσβασης 802.11g, βεβαιωθείτε τι λειτουργεί
σε µικτή κατάσταση. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης του ασύρµατου σηµείου πρσβασης σχετικά µε τον τρπο
ρύθµισης του WAP σε µικτή κατάσταση λειτουργίας.
Σηµείωση: Σε περίπτωση που το ασύρµατο σηµείο πρσβασης δεν κοινοποιεί το νοµά του (SSID), θα πρέπει να
το καταχωρήσετε εσείς, καθώς η επιλογή Find (Εύρεση) δεν εµφανίζει το SSID του WAP.
Σηµείωση: Σε περίπτωση που το ασύρµατο σηµείο πρσβασης φιλτράρει τις διευθύνσεις MAC, προσθέστε τη
διεύθυνση MAC του RC9800i στη λίστα επιτρεπτών διευθύνσεων MAC του WAP. ∆ιαφορετικά, το RC9800i δεν
µπορεί να συνδεθεί στο ασύρµατο δίκτυο. Για να βρείτε τη διεύθυνση MAC του RC9800i, επιλέξτε Change
(Αλλαγή) στην οθνη ρύθµισης δικτύου, κι αµέσως µετά Current Status (Τρέχουσα κατάσταση). Για την
προσθήκη της διεύθυνσης MAC του RC9800i στη λίστα επιτρεπτών διευθύνσεων MAC, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο
Χρήσης του ασύρµατου σηµείου πρσβασης.

3 Επιλέξτε τις ρυθµίσεις ασφαλείας που ισχύουν για το δίκτυ σας (εικ. 2). Αυτές οι ρυθµίσεις
ασφαλείας εξαρτώνται απ τη διαµρφωση του ασύρµατου σηµείου πρσβασης.
■ Επιλέξτε None (Καµία) εάν στο δίκτυ σας δε χρησιµοποιείται κανενς είδους κρυπτογράφηση.
■ Επιλέξτε WEP εάν στο δίκτυ σας οι επικοινωνίες κωδικοποιούνται χρησιµοποιώντας κλειδί
κρυπτογράφησης WEP (‘κλειδί πρσβασης’). Αυτ το κλειδί πρσβασης αποτελείται απ:
■ 10 δεκαεξαδικούς χαρακτήρες (0…9, A…F) σε περίπτωση κρυπτογράφησης 64 bit.
■ 26 δεκαεξαδικούς χαρακτήρες (0…9, A…F) σε περίπτωση κρυπτογράφησης 128 bit.
Έχετε υπψη σας τι το RC9800i χρησιµοποιεί κλειδί πρσβασης WEP (0…9, A…F), ΟΧΙ µια
φράση πρσβασης, που µπορεί να είναι οποιαδήποτε αναγνώσιµη πρταση.
Σηµείωση: Vταν καταχωρείτε το κλειδί πρσβασης, να είστε πολύ προσεκτικοί προς αποφυγή λαθών κατά
την πληκτρολγηση.

Επιλέξτε WPA εάν στο δίκτυ σας οι επικοινωνίες κωδικοποιούνται µε τη χρήση φράσης
πρσβασης WPA. Αυτή η φράση πρσβασης αποτελείται απ 8 έως 63 αλφαριθµητικούς
χαρακτήρες.
Στη συνέχεια, προχωρήστε στο βήµα D παρακάτω.
4 Vταν επιλέξετε Obtain IP automatically (Αυτµατη λήψη IP) (εικ. 2), το WAP θα αντιστοιχίσει
αυτµατα δυναµικές διευθύνσεις IP στις συσκευές σας.
Ωστσο, εάν θέλετε να αντιστοιχίσετε µνιµη διεύθυνση IP στο RC89800, µην επιλέξετε Obtain
IP automatically (Αυτµατη λήψη IP). Αντίθετα, επιλέξτε IP Settings (Ρυθµίσεις IP) και
συµπληρώστε τα απαραίτητα πεδία.
Στη συνέχεια, προχωρήστε στο βήµα E παρακάτω.
5 Επιλέξτε Use HTTP Proxy (Χρήση ενδιάµεσου διακοµιστή HTTP) εάν ο Πάροχος Υπηρεσιών
Internet µε τον οποίο συνδέεστε χρησιµοποιεί ενδιάµεσο διακοµιστή (εικ. 2) και πατήστε Proxy
Settings (Ρυθµίσεις ενδιάµεσου διακοµιστή) για να καταχωρήσετε τις απαραίτητες
πληροφορίες. Συνήθως, µπορείτε να αφήσετε το πλαίσιο Use HTTP Proxy (Χρήση ενδιάµεσου
διακοµιστή HTTP) µη επιλεγµένο.
6 Επιλέξτε Next (Επµενο) για να εφαρµοστούν οι ρυθµίσεις του δικτύου.
■

8

Ρυθµίσεις ηµεροµηνίας και ώρας

Ρυθµίστε την ηµεροµηνία και την ώρα.
Αν χρησιµοποιείτε το RC9800i σε ασύρµατο δίκτυο που έχει σύνδεση στο Internet, µπορείτε να
κάνετε τις κατάλληλες επιλογές στο RC9800i ώστε να ανακτά πληροφορίες για την ώρα απ
το Internet. Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε την ηµεροµηνία και την ώρα µε µη αυτµατο
τρπο.

2
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Ρύθµιση δωµατίων & συσκευών ήχου/εικνας: ∆ωµάτια

Προσθέστε ένα ή περισστερα δωµάτια µε οπτικοακουστικ εξοπλισµ τον οποίο θέλετε να
χειρίζεστε µε το RC9800i.
Συµβουλή: Αρχικά προσθέστε µνο το δωµάτιο που θέλετε να ρυθµίσετε πρώτο. Αργτερα, µπορείτε να
επιστρέψετε σε λειτουργία ρύθµισης και να προσθέσετε άλλα δωµάτια.

10

Ρύθµιση δωµατίων & συσκευών ήχου/εικνας:
Συσκευές ήχου/εικνας

1 Για κάθε δωµάτιο, προσθέστε λες τις συσκευές που θέλετε να χειρίζεστε µε το RC9800i
(εικ. 1). Για κάθε συσκευή που προσθέτετε, θα γίνονται ορισµένες πρσθετες ερωτήσεις.
2 Τύπος συσκευής
Μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε απ τους παρακάτω τύπους συσκευών (εικ. 2):
Ενισχυτής
Συσκευή αναπαραγωγής CD (CDR)
Αποκωδικοποιητής καλωδιακής
(χωρίς προσωπική συσκευή εγγραφής βίντεο)
Συσκευή αναπαραγωγής DVD
Συσκευή εγγραφής DVD µε σκληρ δίσκο
DVD - Βίντεο
Κονσλα παιχνιδιών
Οικιακς κινηµατογράφος
Προσαρµογέας πολυµέσων

1

PC µε κέντρο πολυµέσων
Προσωπική συσκευή εγγραφής βίντεο
(DVR, Tivo, Replay TV, …)
Βιντεοπροβολέας
Ραδιοενισχυτής (Ενισχυτής + ∆έκτης)
∆ορυφορικς δέκτης (χωρίς προσωπική
συσκευή εγγραφής βίντεο)
Τηλεραση
Ραδιφωνο
Βίντεο

2

Σηµείωση: Εάν προσθέτετε έναν αποκωδικοποιητή καλωδιακής ή δορυφορικ δέκτη που διαθέτει
λειτουργία PVR, επιλέξτε ‘PVR’.

3 Επιλογή µάρκας
Χρησιµοποιήστε τα αλφαβητικά πλήκτρα για να µεταβείτε στη λίστα µε τη µάρκα που
θέλετε (εικ. 3).
Σηµείωση: Τα πλήκτρα αυτά λειτουργούν πως τα πλήκτρα ενς κινητού τηλεφώνου: πατήστε
κάποιο πλήκτρο µία φορά για να µεταβείτε στη λίστα µε τις µάρκες τα ονµατα των οποίων ξεκινούν µε
τον πρώτο χαρακτήρα που υπάρχει πάνω στο πλήκτρο, πατήστε το ίδιο πλήκτρο δύο φορές για να δείτε τη
λίστα που ξεκινά µε το δεύτερο χαρακτήρα, τρεις φορές για τον τρίτο χαρακτήρα, κ.ο.κ.

3

Επιλέξτε τη µάρκα της συσκευής και πατήστε Next (Επµενο).
4 Αριθµς µοντέλου
Καταχωρήστε έναν αριθµ µοντέλου αν έχετε αυτή την πληροφορία (εικ. 4). Αν δεν έχετε
αυτή την πληροφορία, αφήστε το πεδίο κειµένου κεν και επιλέξτε Next (Επµενο).
Σηµείωση: Αν έχετε περισστερες απ µία συσκευές της ίδιας µάρκας και τύπου, συνιστάται να
συµπληρώσετε τον αριθµ µοντέλου. Έτσι, το RC9800i θα αντιγράψει αυτµατα λες τις συναφείς
πληροφορίες της συσκευής ταν προσθέσετε την επµενη συσκευή του ίδιου τύπου, επιταχύνοντας τη
διαδικασία ρύθµισης.

5 Κωδικοί τηλεχειρισµού
Το RC9800i χρησιµοποιεί έναν αισθητήρα υπερύθρων για την εκµάθηση κωδικών
υπερύθρων. Ο αισθητήρας αυτς βρίσκεται στο πάνω µέρος του RC9800i και φέρει
σήµανση δύο λευκών λωρίδων. Κατά την εκµάθηση των κωδικών υπερύθρων,
βεβαιωθείτε τι:
■ Το αυθεντικ τηλεχειριστήριο της συσκευής σας είναι στραµµένο προς τον αισθητήρα
υπερύθρων του RC9800i. Κρατήστε το σε απσταση περίπου 5 cm / 2 ιντσών (εικ. 5),
■ Στχος σας είναι η περιοχή µεταξύ των δύο λευκών λωρίδων στο πάνω µέρος του
RC9800i,
■ Κάθε πάτηµα πλήκτρου στο αυθεντικ τηλεχειριστήριο διαρκεί περίπου 2
δευτερλεπτα.
■ Το RC9800i δεν είναι στραµµένο προς κάποια πηγή φωτς πως οι λαµπτήρες
φθορισµού.
Υπάρχουν 3 διαφορετικοί τρποι εκµάθησης των κωδικών τηλεχειρισµού που
χρησιµοποιούνται απ την οπτικοακουστική συσκευή σας (εικ. 6):
■ Αν έχετε το αυθεντικ τηλεχειριστήριο για τη συσκευή, επιλέξτε Learn & Match
(Εκµάθηση & Αντιστοίχιση).
■ Αν δεν έχετε το αυθεντικ τηλεχειριστήριο ή αν η διαδικασία εκµάθησης &
αντιστοίχισης δεν εντπισε αντίστοιχους κωδικούς τηλεχειρισµού, επιλέξτε Autoscan
(Αυτµατη ανίχνευση).
■ Εάν µε καµία απ τις δύο µεθδους δεν εντοπίστηκαν αντίστοιχοι κωδικοί, επιλέξτε
Select & Try (Επιλογή & ∆οκιµή).
συνέχεια

4

5

6
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συνέχεια
6 Ενεργοποίηση
Το RC9800i θα καθορίσει την καλύτερη δυνατή µέθοδο ενεργοποίησης της συσκευής
σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθνη (εικ. 7).

7 Επιλογή καναλιών

7

Σηµείωση: Το συγκεκριµένο βήµα θα εµφανίζεται µνο για συσκευές που διαθέτουν ενσωµατωµένο
δέκτη.

Το RC9800i θα σας θέσει ερωτήσεις προκειµένου να βρει την καλύτερη δυνατή µέθοδο
συντονισµού µε κανάλια 1, 2 και 3 ψηφίων. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται
στην οθνη (εικ. 8).
8 Επιλογή εισδου

8

Σηµείωση: Το συγκεκριµένο βήµα θα εµφανίζεται µνο για τις συσκευές που δέχονται δεδοµένα εισδου
απ εξωτερικές συσκευές.

Θα σας τεθούν ορισµένα ερωτήµατα σχετικά µε τις εξωτερικές εισδους, π.χ. πηγές
εισδου ήχου-βίντεο που τροφοδοτούν τη συσκευή σας µε σήµατα ήχου-βίντεο (εικ. 9).
Αυτές φέρουν τις εξής πιθανές ετικέτες: AV1, AV2, EXT1, EXT2 κλπ. (εικ. 10).
Συµβουλή: Ενεργοποιήστε λες τις πηγές εισδου.

9

Vταν σας ζητηθεί, προσθέστε την ετικέτα της πηγής εισδου στη λίστα. Βεβαιωθείτε τι:
■ διαβάσατε προσεκτικά λες τις επιλογές (εικ. 9). Ορισµένες επιλογές φαίνονται
παρµοιες, αλλά διαφέρουν σηµαντικά. Επιλέξτε τη µέθοδο επιλογής εισδου που
ταιριάζει καλύτερα µε τη δική σας περίπτωση.
■

συµπεριλάβατε στη λίστα ΟΛΕΣ τις εισδους (εικ. 11), ακµη και αυτές που δεν
χρησιµοποιείτε ποτέ ή στις οποίες δεν έχουν συνδεθεί εξωτερικές συσκευές προς το
παρν. Το RC9800i πρέπει να γνωρίζει ακριβώς την πραγµατική αλληλουχία των πηγών
εισδου της συσκευής σας προκειµένου να χειρίζεται σωστά τον εξοπλισµ σας.

10

Επαναλάβετε τα βήµατα A έως και H στο Τµήµα 10 για κάθε συσκευή που θέλετε να
χειρίζεστε µε το RC9800i.

11

11

Ρύθµιση δραστηριοτήτων

Το RC9800i θα ξεκινήσει τώρα τη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε τις δραστηριτητες για τις
οποίες χρησιµοποιείται ο οπτικοακουστικς εξοπλισµς σας (π.χ. Παρακολούθηση DVD, ακραση
CD, κλπ.).
Προτού προχωρήσετε, βεβαιωθείτε τι λες οι συσκευές ήχου/εικνας είναι σωστά
συνδεδεµένες. Επιλέξτε λες τις δραστηριτητες που θέλετε να ρυθµίσετε στο RC9800i.
Αργτερα, µπορείτε ανά πάσα στιγµή να επαναλάβετε αυτ το βήµα.
Σηµείωση: Αν θέλετε περισστερες πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριτητες και το χειρισµ βάσει
δραστηριτητας, διαβάστε την εντητα ‘Τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε τον αυτοµατοποιηµένο έλεγχο
δραστηριοτήτων’, στη σελίδα 12 του Εγχειριδίου Χρήσης. Αυτές οι πληροφορίες είναι περισστερο ενηµερωτικές
και χι υποχρεωτικές για την ολοκλήρωση της ρύθµισης δραστηριοτήτων.

Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης δραστηριοτήτων, λες οι δραστηριτητες ρυθµίζονται ανά δωµάτιο.
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Ηλεκτρονικς οδηγς προγραµµάτων (EPG)

Το RC9800i συνοδεύεται απ ετήσια δωρεάν συνδροµή για την υπηρεσία EPG της Philips
στο Internet. Για να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε την εφαρµογή EPG στο RC9800i, πρέπει
πρώτα να πραγµατοποιήσετε ορισµένες ρυθµίσεις σχετικές µε υπηρεσίες. Ορισµένες απ
αυτές τις ρυθµίσεις σχετικά µε τις υπηρεσίες θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν σε
υπολογιστή µε χρήση προγράµµατος περιήγησης στο Web, ΟΧΙ στο RC9800i. Ανατρέξτε στις
σελ. 46-50 του Εγχειριδίου Χρήσης για οδηγίες σχετικά µε τον τρπο ρύθµισης του EPG.

www.homecontrol.philips.com/epg

iBoardQSG_A4_EL.qxd
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Το RC9800i είναι πλέον έτοιµο για χρήση

Μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιµοποιήσετε το RC9800i. Vποτε το κρίνετε απαραίτητο,
µπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις που πραγµατοποιήσατε κατά τη ρύθµιση: πρώτα
επιλέξτε
και ύστερα επιλέξτε Settings (Ρυθµίσεις).
Προτού προχωρήσετε στο Τµήµα 14 Χρήση του RC9800i, απενεργοποιήστε λες τις
συσκευές ήχου/εικνας.
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Χρήση του RC9800i

Χειρισµς δραστηριοτήτων
Vταν ολοκληρώσετε τη ρύθµιση, θα εµφανιστεί αυτµατα η ‘Κεντρική σελίδα’ του RC9800i
(εικ. 1). Απ αυτή την οθνη µπορείτε να ξεκινήσετε δραστηριτητες προβολής (Watch) και
ακρασης (Listen), πατώντας στην αντίστοιχη γραµµή. Στην επµενη οθνη (εικ. 2) µπορείτε
να επιλέξετε δραστηριτητες (π.χ. Παρακολούθηση τηλερασης, Παρακολούθηση DVD, …)
πατώντας στο αντίστοιχο εικονίδιο στην κάτω γραµµή. Καθώς το RC9800i έχει συλλέξει λες τις
σχετικές πληροφορίες κατά τη ρύθµιση, η δραστηριτητα είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη:
■ Το RC9800i θα ενεργοποιήσει λες τις σχετικές συσκευές, θα επιλέξει τις σωστές εισδους
και θα τις συντονίσει στα σωστά κανάλια.
■ Η οθνη του RC9800i θα εµφανίσει τα πλήκτρα χειρισµού που έχουν σχέση µε τη
δραστηριτητα της επιλογής σας (εικ. 3).
Για τις περισστερες δραστηριτητες, υπάρχουν αρκετές διαθέσιµες οθνες µε πλήκτρα
χειρισµού. Μπορείτε να µεταβείτε διαδοχικά σε καθεµία απ αυτές τις οθνες ‘χειρισµού
δραστηριοτήτων’ χρησιµοποιώντας το πλήκτρο Page (Σελίδα) (εικ. 3).
Ανά πάσα στιγµή µπορείτε να επιλέξετε άλλη δραστηριτητα επιλέγοντας το κατάλληλο
εικονίδιο στην κάτω γραµµή.
Για επιστροφή στην κεντρική σελίδα, χρησιµοποιήστε το πλήκτρο Home (Κεντρική σελίδα).
Οδηγς συγχρονισµού
Vταν το RC9800i στέλνει εντολές τηλεχειρισµού στις διάφορες συσκευές που περιλαµβάνονται
σε µια δραστηριτητα, είναι πιθαν να υπάρξει κάποιο εµπδιο στην ‘οπτική επαφή’ µεταξύ του
RC9800i και της τηλεχειριζµενης συσκευής (π.χ. ένα άτοµο που περνάει µπροστά απ την
τηλεχειριζµενη συσκευή). Σε αυτήν την περίπτωση, τα σήµατα τηλεχειρισµού δεν θα φτάνουν
στη συσκευή. Κατά συνέπεια, το σύστηµά σας µπορεί να αποσυγχρονιστεί:
■ κάποια συσκευή απενεργοποιείται αντί να ενεργοποιείται ή
■ επιλέγεται λανθασµένη είσοδος ή
■ κάποια συσκευή συντονίζεται σε λανθασµένο κανάλι.
Vταν συµβεί κάτι τέτοιο, µπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο του αγγλικού ερωτηµατικού στην
κάτω δεξιά γωνία της οθνης. Θα ξεκινήσει ο οδηγς συγχρονισµού, ο οποίος εµφανίζει µια
οθνη που περιλαµβάνει ορισµένα πλήκτρα τα οποία σας επιτρέπουν, ανάλογα µε τη
δραστηριτητα, να αλλάξετε είσοδο, να αλλάξετε κανάλι και να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τις συσκευές. Με αυτά τα πλήκτρα, θα είστε σε θέση να συγχρονίσετε ξανά
το σύστηµά σας.

1

2

3

Χειρισµς µεµονωµένης συσκευής
Με την επιλογή Individual Device Control (Χειρισµς µεµονωµένης συσκευής) µπορείτε να
χειριστείτε µεµονωµένες συσκευές πέρα απ τα πλαίσια κάποιας δραστηριτητας. Οι οθνες
χειρισµού µεµονωµένης συσκευής σάς προσφέρουν λειτουργίες που χρησιµοποιούνται λιγτερο
συχνά σε σχέση µε τις οθνες χειρισµού δραστηριοτήτων που εµφανίζονται κατά το χειρισµ
των δραστηριοτήτων.
Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία Individual Device Control, στην κεντρική σελίδα, πατήστε
και, στη συνέχεια, επιλέξτε Individual Device Control (Χειρισµς µεµονωµένης συσκευής).
Θα εµφανιστεί µια λίστα µε τις διαθέσιµες συσκευές που µπορείτε να παρακολουθήσετε ή να
ακούσετε στο τρέχον δωµάτιο.
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Υποστήριξη

Χρειάζεστε βοήθεια γρήγορα; ∆ιαβάστε πρώτα το Εγχειρίδιο Χρήσης για σύντοµες
συµβουλές που κάνουν πιο απολαυστική τη χρήση του προϊντος της Philips. Αν έχετε
διαβάσει τις σχετικές οδηγίες και εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, µπορείτε να
αποκτήσετε πρσβαση στην ηλεκτρονική µας βοήθεια, στη διεύθυνση
www.homecontrol.philips.com ή να καλέσετε στο 0 0800 3122 1223 έχοντας µαζί σας το
προϊν.

www.homecontrol.philips.com

✆ 0 0800 3122 1223

