
RC9800i
�δηγίες Γρήγ�ρης Εκκίνησης

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.

Αυτές �ι $δηγίες Γρήγ�ρης Εκκίνησης θα σας
��ηθήσ�υν να ρυθµίσετε τ� RC9800i. Τ�
RC9800i µετα�αίνει αυτ�µατα σε λειτ�υργία
ρύθµισης �ταν τ� ενεργ�π�ιείτε για πρώτη
��ρά. Για τη ρύθµιση τ�υ RC9800i θα
�ρειαστ�ύν 30 λεπτά ή περισσ�τερ�ς �ρ�ν�ς,
ανάλ�γα µε τ�ν αριθµ� συσκευών π�υ θέλετε
να �ειρί(εστε µε αυτ�.

1 Περιε��µενα συσκευασίας

Η συσκευασία τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ �θ�νης α�ής RC9800i περιέ�ει τα ε)ής:

RC9800i

Καλώδι� USB

Γρα�ίδα

Βάση ��ρτισης

Εγ�ειρίδι� -ρήσης 
(Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά)

Πληρ���ρίες εγγύησης

$δηγίες Γρήγ�ρης Εκκίνησης 
(Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά)

Κάρτα εγγρα�ής και κατα�ώρησης
για απ�κτηση εγγύησης

Φ�ρτιστής

Λ�γισµικ� Media Manager

Άδεια �ρήσης τελικ�ύ �ρήστη
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2 Ενεργ�π�ίηση τ�υ RC9800i
Ενργ�π�ιήστ τ� RC9800i �ρησιµ�π�ιώντας τ� κ�υµπί Ενργ�π�ίηση/Απνργ�π�ίηση
(I=ΕΝΕΡΓ$Π$ΙΗΣΗ, 0=ΑΠΕΝΕΡΓ$Π$ΙΗΣΗ), τ� �π�ί� �ρίσκται στην πίσω πλυρά τ�υ RC9800i

Συµ��υλή: Μπ�ρείτε να �ρησιµ�π�ιήσετε τη γρα�ίδα για να µετακινήσετε τ� διακ�πτη απ� τη µία θέση
στην άλλη.

3 Φ�ρτιση της µπαταρίας
Συνδέστε τ� Τρ���δ�τικ� στη Βάση ��ρτισης και τ�π�θετήστε τ� RC9800i για να ��ρτιστεί.
Η πλήρης ��ρτιση της µπαταρίας διαρκεί περίπ�υ 3 ώρες. Κατά τη διάρκεια της ��ρτισης
µπ�ρείτε να συνε�ίσετε τη διαδικασία ρύθµισης π�υ ακ�λ�υθεί.

4 Ενηµέρωση τ�υ RC9800i µε την πι� πρ�σ�ατη έκδ�ση τ�υ
λ�γισµικ�ύ

Πριν απ� τη ρύθµιση, συνιστάται να ενηµερώσετε τ� RC9800i µε την τελευταία διαθέσιµη
έκδ�ση τ�υ λ�γισµικ�ύ. Στ�ν υπ�λ�γιστή σας, αν�ί)τε τ� πρ�γραµµα περιήγησης στ�
Internet, µετα�είτε στη διεύθυνση http://www.homecontrol.philips.com/downloads και
ακ�λ�υθήστε τις �δηγίες.

www.homecontrol.philips.com/
downloads

5 Βαθµ�ν�µηση της �θ�νης α�ής, Έλεγ��ς της άδειας
�ρήσης τελικ�ύ �ρήστη (EULA)

1 Πατήστε στ� σταυρ�νηµα για να �αθµ�ν�µήσετε την �θ�νη α�ής (εικ. 1).
-ρησιµ�π�ιήστε τη γρα�ίδα για τη �αθµ�ν�µηση της �θ�νης α�ής για να έ�ετε
καλύτερα απ�τελέσµατα.

2 ∆ια�άστε πρ�σεκτικά την EULA. 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�ανί(�νται στην �θ�νη σας ηλεκτρ�νικά κατά τη ρύθµιση τ�υ RC9800i
(εικ. 2).

3 Επιλέ)τε την περι��ή σας (εικ. 3).

1

2

3

6 Ασύρµατη λειτ�υργία
$ρισµένες λειτ�υργίες τ�υ RC9800i είναι διαθέσιµες µ�ν� �ταν τ� �ρησιµ�π�ιείτε σε
ασύρµατ� δίκτυ� (π.�. περιήγηση σε αρ�εία ψη�ιακών π�λυµέσων π�υ �ρίσκ�νται σε έναν
υπ�λ�γιστή τ�υ ασύρµατ�υ δικτύ�υ).

Θα �ρησιµ�π�ιείτε τ� RC9800i σε ασύρµατ� δίκτυ�;

Εάν ναι, πρ��ωρήστε στ� Τµήµα 7 Ρυθµίσεις δικτύυ.

Εάν ��ι, πρ��ωρήστε στ� Τµήµα 8 Ρυθµίσεις ηµερµηνίας και ώρας.
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7 Ρυθµίσεις δικτύ�υ
Αν �ρεθεί σε ένα ασύρµατ� δίκτυ� �π�υ δεν �ρησιµ�π�ιείται κρυπτ�γρά�ηση, τ� RC9800i θα
συνδεθεί αυτ�µατα σε αυτ�. Σε �λες τις άλλες περιπτώσεις, τ� RC9800i δεν θα συνδεθεί αυτ�µατα.
Θα πρέπει να πραγµατ�π�ιήσετε �ρισµένες πρ�σθετες ρυθµίσεις, �πως ε)ηγείται παρακάτω.

1 Θέλετε να �ρησιµ�π�ιήσετε τις τρέ��υσες ρυθµίσεις δικτύ�υ (εικ. 1);
Εάν ναι, επιλέ)τε Next (Επ�µεν�) στ� RC9800i και πρ��ωρήστε στ� Τµήµα 8 Ρυθµίσεις
ηµερµηνίας και ώρας.
Εάν ��ι, επιλέ)τε Change (Αλλαγή) για να κατα�ωρίσετε τις ρυθµίσεις τ�υ ασύρµατ�υ σηµεί�υ
πρ�σ�ασης (WAP). Στη συνέ�εια, πρ��ωρήστε στ� �ήµα B παρακάτω.
Σηµείωση: Συνιστάται να έ�ετε πρ��ειρες τις ρυθµίσεις WAP καθώς θα �ρειαστείτε αυτές τις πληρ���ρίες στα
επ�µενα �ήµατα.

2 Κατα�ωρήστε τ� �ν�µα τ�υ ασύρµατ�υ σηµεί�υ πρ�σ�ασης (WAP) στ� πεδί� κειµέν�υ SSID
(�ταν πατήσετε στ� πεδί� κειµέν�υ, θα αναδυθεί ένα πληκτρ�λ�γι�) ή επιλέ)τε Find (Εύρεση)
για να γίνει ανί�νευση για διαθέσιµα δίκτυα (εικ. 2).
Στη συνέ�εια, πρ��ωρήστε στ� �ήµα C παρακάτω.
Σηµείωση: Βε�αιωθείτε �τι τ� ασύρµατ� σηµεί� πρ�σ�ασης λειτ�υργεί σε κατάσταση υπ�δ�µής. Ανατρέ)τε στ�
Εγ�ειρίδι� -ρήσης τ�υ ασύρµατ�υ σηµεί�υ πρ�σ�ασης σ�ετικά µε τ�ν τρ�π� ρύθµισης τ�υ WAP σε κατάσταση
λειτ�υργίας υπ�δ�µής.

Σηµείωση: Σε περίπτωση π�υ �ρησιµ�π�ιείτε ασύρµατ� σηµεί� πρ�σ�ασης 802.11g, �ε�αιωθείτε �τι λειτ�υργεί
σε µικτή κατάσταση. Ανατρέ)τε στ� Εγ�ειρίδι� -ρήσης τ�υ ασύρµατ�υ σηµεί�υ πρ�σ�ασης σ�ετικά µε τ�ν τρ�π�
ρύθµισης τ�υ WAP σε µικτή κατάσταση λειτ�υργίας.

Σηµείωση: Σε περίπτωση π�υ τ� ασύρµατ� σηµεί� πρ�σ�ασης δεν κ�ιν�π�ιεί τ� �ν�µά τ�υ (SSID), θα πρέπει να
τ� κατα�ωρήσετε εσείς, καθώς η επιλ�γή Find (Εύρεση) δεν εµ�ανί(ει τ� SSID τ�υ WAP.

Σηµείωση: Σε περίπτωση π�υ τ� ασύρµατ� σηµεί� πρ�σ�ασης �ιλτράρει τις διευθύνσεις MAC, πρ�σθέστε τη
διεύθυνση MAC τ�υ RC9800i στη λίστα επιτρεπτών διευθύνσεων MAC τ�υ WAP. ∆ια��ρετικά, τ� RC9800i δεν
µπ�ρεί να συνδεθεί στ� ασύρµατ� δίκτυ�. Για να �ρείτε τη διεύθυνση MAC τ�υ RC9800i, επιλέ)τε Change
(Αλλαγή) στην �θ�νη ρύθµισης δικτύ�υ, κι αµέσως µετά Current Status (Τρέ��υσα κατάσταση). Για την
πρ�σθήκη της διεύθυνσης MAC τ�υ RC9800i στη λίστα επιτρεπτών διευθύνσεων MAC, ανατρέ)τε στ� Εγ�ειρίδι�
-ρήσης τ�υ ασύρµατ�υ σηµεί�υ πρ�σ�ασης.

3 Επιλέ)τε τις ρυθµίσεις ασ�αλείας π�υ ισ�ύ�υν για τ� δίκτυ� σας (εικ. 2). Αυτές �ι ρυθµίσεις
ασ�αλείας ε)αρτώνται απ� τη διαµ�ρ�ωση τ�υ ασύρµατ�υ σηµεί�υ πρ�σ�ασης.
■ Επιλέ)τε None (Καµία) εάν στ� δίκτυ� σας δε �ρησιµ�π�ιείται κανεν�ς είδ�υς κρυπτ�γρά�ηση.
■ Επιλέ)τε WEP εάν στ� δίκτυ� σας �ι επικ�ινωνίες κωδικ�π�ι�ύνται �ρησιµ�π�ιώντας κλειδί

κρυπτ�γρά�ησης WEP (‘κλειδί πρ�σ�ασης’). Αυτ� τ� κλειδί πρ�σ�ασης απ�τελείται απ�:
■ 10 δεκαε)αδικ�ύς �αρακτήρες (0…9, A…F) σε περίπτωση κρυπτ�γρά�ησης 64 bit.

■ 26 δεκαε)αδικ�ύς �αρακτήρες (0…9, A…F) σε περίπτωση κρυπτ�γρά�ησης 128 bit.

Έ�ετε υπ�ψη σας �τι τ� RC9800i �ρησιµ�π�ιεί κλειδί πρ�σ�ασης WEP (0…9, A…F), $-Ι µια
�ράση πρ�σ�ασης, π�υ µπ�ρεί να είναι �π�ιαδήπ�τε αναγνώσιµη πρ�ταση.
Σηµείωση: Vταν κατα�ωρείτε τ� κλειδί πρ�σ�ασης, να είστε π�λύ πρ�σεκτικ�ί πρ�ς απ��υγή λαθών κατά

την πληκτρ�λ�γηση.

■ Επιλέ)τε WPA εάν στ� δίκτυ� σας �ι επικ�ινωνίες κωδικ�π�ι�ύνται µε τη �ρήση �ράσης
πρ�σ�ασης WPA. Αυτή η �ράση πρ�σ�ασης απ�τελείται απ� 8 έως 63 αλ�αριθµητικ�ύς
�αρακτήρες.

Στη συνέ�εια, πρ��ωρήστε στ� �ήµα D παρακάτω.
4 Vταν επιλέ)ετε Obtain IP automatically (Αυτ�µατη λήψη IP) (εικ. 2), τ� WAP θα αντιστ�ι�ίσει

αυτ�µατα δυναµικές διευθύνσεις IP στις συσκευές σας.
Ωστ�σ�, εάν θέλετε να αντιστ�ι�ίσετε µ�νιµη διεύθυνση IP στ� RC89800, µην επιλέ)ετε Obtain
IP automatically (Αυτ�µατη λήψη IP). Αντίθετα, επιλέ)τε IP Settings (Ρυθµίσεις IP) και
συµπληρώστε τα απαραίτητα πεδία.
Στη συνέ�εια, πρ��ωρήστε στ� �ήµα E παρακάτω.

5 Επιλέ)τε Use HTTP Proxy ($ρήση ενδιάµεσ�υ διακ�µιστή HTTP) εάν � Πάρ���ς Υπηρεσιών
Internet µε τ�ν �π�ί� συνδέεστε �ρησιµ�π�ιεί ενδιάµεσ� διακ�µιστή (εικ. 2) και πατήστε Proxy
Settings (Ρυθµίσεις ενδιάµεσ�υ διακ�µιστή) για να κατα�ωρήσετε τις απαραίτητες
πληρ���ρίες. Συνήθως, µπ�ρείτε να α�ήσετε τ� πλαίσι� Use HTTP Proxy ($ρήση ενδιάµεσ�υ
διακ�µιστή HTTP) µη επιλεγµέν�.

6 Επιλέ)τε Next (Επ�µεν�) για να ε�αρµ�στ�ύν �ι ρυθµίσεις τ�υ δικτύ�υ.

1

2

8 Ρυθµίσεις ηµερ�µηνίας και ώρας
Ρυθµίστε την ηµερ�µηνία και την ώρα.

Αν �ρησιµ�π�ιείτε τ� RC9800i σε ασύρµατ� δίκτυ� π�υ έ�ει σύνδεση στ� Internet, µπ�ρείτε να
κάνετε τις κατάλληλες επιλ�γές στ� RC9800i ώστε να ανακτά πληρ���ρίες για την ώρα απ�
τ� Internet. Μπ�ρείτε επίσης να ρυθµίσετε την ηµερ�µηνία και την ώρα µε µη αυτ�µατ�
τρ�π�.
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9 Ρύθµιση δωµατίων & συσκευών ή��υ/εικ�νας: ∆ωµάτια
Πρ�σθέστε ένα ή περισσ�τερα δωµάτια µε �πτικ�ακ�υστικ� ε)�πλισµ� τ�ν �π�ί� θέλετε να
�ειρί(εστε µε τ� RC9800i.

Συµ��υλή: Αρ�ικά πρ�σθέστε µ�ν� τ� δωµάτι� π�υ θέλετε να ρυθµίσετε πρώτ�. Αργ�τερα, µπ�ρείτε να
επιστρέψετε σε λειτ�υργία ρύθµισης και να πρ�σθέσετε άλλα δωµάτια.

10 Ρύθµιση δωµατίων & συσκευών ή��υ/εικ�νας:
Συσκευές ή��υ/εικ�νας

1 Για κάθε δωµάτι�, πρ�σθέστε �λες τις συσκευές π�υ θέλετε να �ειρί(εστε µε τ� RC9800i
(εικ. 1). Για κάθε συσκευή π�υ πρ�σθέτετε, θα γίν�νται �ρισµένες πρ�σθετες ερωτήσεις.

2 Τύπ�ς συσκευής
Μπ�ρείτε να επιλέ)ετε �π�ι�νδήπ�τε απ� τ�υς παρακάτω τύπ�υς συσκευών (εικ. 2):

Ενισ�υτής PC µε κέντρ� π�λυµέσων
Συσκευή αναπαραγωγής CD (CDR) Πρ�σωπική συσκευή εγγρα�ής �ίντε� 

(DVR, Tivo, Replay TV, …)
Απ�κωδικ�π�ιητής καλωδιακής 
(�ωρίς πρ�σωπική συσκευή εγγρα�ής �ίντε�) Βιντε�πρ���λέας
Συσκευή αναπαραγωγής DVD Ραδι�ενισ�υτής (Ενισ�υτής + ∆έκτης)
Συσκευή εγγρα�ής DVD µε σκληρ� δίσκ� ∆�ρυ��ρικ�ς δέκτης (�ωρίς πρ�σωπική 

συσκευή εγγρα�ής �ίντε�)
DVD - Βίντε� Τηλε�ραση
Κ�νσ�λα παι�νιδιών Ραδι��ων�
$ικιακ�ς κινηµατ�γρά��ς Βίντε�
Πρ�σαρµ�γέας π�λυµέσων

Σηµείωση: Εάν πρ�σθέτετε έναν απ�κωδικ�π�ιητή καλωδιακής ή δ�ρυ��ρικ� δέκτη π�υ διαθέτει
λειτ�υργία PVR, επιλέ)τε ‘PVR’.

3 Επιλ�γή µάρκας
-ρησιµ�π�ιήστε τα αλ�α�ητικά πλήκτρα για να µετα�είτε στη λίστα µε τη µάρκα π�υ
θέλετε (εικ. 3).
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.

Επιλέ)τε τη µάρκα της συσκευής και πατήστε Next (Επ�µεν�).

4 Αριθµ�ς µ�ντέλ�υ
Κατα�ωρήστε έναν αριθµ� µ�ντέλ�υ αν έ�ετε αυτή την πληρ���ρία (εικ. 4). Αν δεν έ�ετε
αυτή την πληρ���ρία, α�ήστε τ� πεδί� κειµέν�υ κεν� και επιλέ)τε Next (Επ�µεν�).
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.

5 Κωδικ�ί τηλε�ειρισµ�ύ
Τ� RC9800i �ρησιµ�π�ιεί έναν αισθητήρα υπερύθρων για την εκµάθηση κωδικών
υπερύθρων. $ αισθητήρας αυτ�ς �ρίσκεται στ� πάνω µέρ�ς τ�υ RC9800i και �έρει
σήµανση δύ� λευκών λωρίδων. Κατά την εκµάθηση των κωδικών υπερύθρων,
�ε�αιωθείτε �τι:
■ Τ� αυθεντικ� τηλε�ειριστήρι� της συσκευής σας είναι στραµµέν� πρ�ς τ�ν αισθητήρα

υπερύθρων τ�υ RC9800i. Κρατήστε τ� σε απ�σταση περίπ�υ 5 cm / 2 ιντσών (εικ. 5),
■ Στ���ς σας είναι η περι��ή µετα)ύ των δύ� λευκών λωρίδων στ� πάνω µέρ�ς τ�υ

RC9800i,
■ Κάθε πάτηµα πλήκτρ�υ στ� αυθεντικ� τηλε�ειριστήρι� διαρκεί περίπ�υ 2

δευτερ�λεπτα.
■ Τ� RC9800i δεν είναι στραµµέν� πρ�ς κάπ�ια πηγή �ωτ�ς �πως �ι λαµπτήρες

�θ�ρισµ�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 (εικ. 6):
■ Αν έ�ετε τ� αυθεντικ� τηλε�ειριστήρι� για τη συσκευή, επιλέ)τε Learn & Match

(Εκµάθηση & Αντιστ�ί�ιση).
■ Αν δεν έ�ετε τ� αυθεντικ� τηλε�ειριστήρι� ή αν η διαδικασία εκµάθησης &

αντιστ�ί�ισης δεν εντ�πισε αντίστ�ι��υς κωδικ�ύς 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).

1

2

3

4

6

5

συνέ�εια
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6 Ενεργ�π�ίηση

Τ� RC9800i θα καθ�ρίσει την καλύτερη δυνατή µέθ�δ� ενεργ�π�ίησης της συσκευής
σας. Ακ�λ�υθήστε τις �δηγίες π�υ εµ�ανί(�νται στην �θ�νη (εικ. 7).

7 Επιλ�γή καναλιών

Σηµείωση: Τ� συγκεκριµέν� �ήµα θα εµ�ανί(εται µ�ν� για συσκευές π�υ διαθέτ�υν ενσωµατωµέν�
δέκτη.

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�ανί(�νται
στην �θ�νη (εικ. 8).

8 Επιλ�γή εισ�δ�υ

Σηµείωση: Τ� συγκεκριµέν� �ήµα θα εµ�ανί(εται µ�ν� για τις συσκευές π�υ δέ��νται δεδ�µένα εισ�δ�υ
απ� ε)ωτερικές συσκευές.

Θα σας τεθ�ύν �ρισµένα ερωτήµατα σ�ετικά µε τις ε)ωτερικές εισ�δ�υς, π.�. πηγές
εισ�δ�υ ή��υ-�ίντε� π�υ τρ���δ�τ�ύν τη συσκευή σας µε σήµατα ή��υ-�ίντε� (εικ. 9).
Αυτές �έρ�υν τις ε)ής πιθανές ετικέτες: AV1, AV2, EXT1, EXT2 κλπ. (εικ. 10).

Συµ��υλή: Ενεργ�π�ιήστε �λες τις πηγές εισ�δ�υ.

Vταν σας (ητηθεί, πρ�σθέστε την ετικέτα της πηγής εισ�δ�υ στη λίστα. Βε�αιωθείτε �τι:
■ δια�άσατε πρ�σεκτικά �λες τις επιλ�γές (εικ. 9). $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.

■ συµπεριλά�ατε στη λίστα $ΛΕΣ τις εισ�δ�υς (εικ. 11), ακ�µη και αυτές π�υ δεν
�ρησιµ�π�ιείτε π�τέ ή στις �π�ίες δεν έ��υν συνδεθεί ε)ωτερικές συσκευές πρ�ς τ�
παρ�ν. Τ� RC9800i πρέπει να γνωρί(ει ακρι�ώς την πραγµατική αλληλ�υ�ία των πηγών
εισ�δ�υ της συσκευής σας πρ�κειµέν�υ να �ειρί(εται σωστά τ�ν ε)�πλισµ� σας.

Επαναλά�ετε τα �ήµατα A έως και H στ� Τµήµα 10 για κάθε συσκευή π�υ θέλετε να
�ειρί(εστε µε τ� RC9800i.

11 Ρύθµιση δραστηρι�τήτων
Τ� RC9800i θα )εκινήσει τώρα τη συλλ�γή πληρ���ριών σ�ετικά µε τις δραστηρι�τητες για τις
�π�ίες �ρησιµ�π�ιείται � �πτικ�ακ�υστικ�ς ε)�πλισµ�ς σας (π.�. Παρακ�λ�ύθηση DVD, ακρ�αση
CD, κλπ.).
Πρ�τ�ύ πρ��ωρήσετε, �ε�αιωθείτε �τι �λες �ι συσκευές ή��υ/εικ�νας είναι σωστά
συνδεδεµένες. Επιλέ)τε �λες τις δραστηρι�τητες π�υ θέλετε να ρυθµίσετε στ� RC9800i.
Αργ�τερα, µπ�ρείτε ανά πάσα στιγµή να επαναλά�ετε αυτ� τ� �ήµα.
Σηµείωση: Αν θέλετε περισσ�τερες πληρ���ρίες σ�ετικά µε τις δραστηρι�τητες και τ� �ειρισµ� �άσει
δραστηρι�τητας, 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 τ�υ Εγ�ειριδί�υ -ρήσης. 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 δραστηρι�τήτων, �λες �ι δραστηρι�τητες ρυθµί(�νται ανά δωµάτι�.

12 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. $ρισµένες απ�
αυτές τις ρυθµίσεις σ�ετικά µε τις υπηρεσίες θα πρέπει να πραγµατ�π�ιηθ�ύν σε
υπ�λ�γιστή µε �ρήση πρ�γράµµατ�ς περιήγησης στ� Web, $-Ι στ� RC9800i. Ανατρέ)τε στις
σελ. 46-50 τ�υ Εγ�ειριδί�υ -ρήσης για �δηγίες σ�ετικά µε τ�ν τρ�π� ρύθµισης τ�υ EPG.

7
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9
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15 Υπ�στήρι.η

-ρειά(εστε ��ήθεια γρήγ�ρα; ∆ια�άστε πρώτα τ� Εγ�ειρίδι� -ρήσης για σύντ�µες
συµ��υλές π�υ κάν�υν πι� απ�λαυστική τη �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς της Philips. Αν έ�ετε
δια�άσει τις σ�ετικές �δηγίες και ε)ακ�λ�υθείτε να �ρειά(εστε ��ήθεια, µπ�ρείτε να
απ�κτήσετε πρ�σ�αση στην ηλεκτρ�νική µας ��ήθεια, στη διεύθυνση
www.homecontrol.philips.com ή να καλέσετε στ� 0 0800 3122 1223 έ��ντας µα(ί σας τ�
πρ�ϊ�ν.

13 Τ� RC9800i είναι πλέ�ν έτ�ιµ� για �ρήση
Μπ�ρείτε να )εκινήσετε να �ρησιµ�π�ιήσετε τ� RC9800i. Vπ�τε τ� κρίνετε απαραίτητ�,
µπ�ρείτε να αλλά)ετε τις ρυθµίσεις π�υ πραγµατ�π�ιήσατε κατά τη ρύθµιση: πρώτα
επιλέ)τε και ύστερα επιλέ)τε Settings (Ρυθµίσεις).

Πρ�τ�ύ πρ��ωρήσετε στ� Τµήµα 14 �ρήση τυ RC9800i, απενεργ�π�ιήστε �λες τις
συσκευές ή��υ/εικ�νας.

14 2ρήση τ�υ RC9800i
$ειρισµ�ς δραστηρι�τήτων
Vταν �λ�κληρώσετε τη ρύθµιση, θα εµ�ανιστεί αυτ�µατα η ‘Κεντρική σελίδα’ τ�υ RC9800i
(εικ. 1). Απ� αυτή την �θ�νη µπ�ρείτε να )εκινήσετε δραστηρι�τητες πρ���λής (Watch) και
ακρ�ασης (Listen), πατώντας στην αντίστ�ι�η γραµµή. Στην επ�µενη �θ�νη (εικ. 2) µπ�ρείτε
να επιλέ)ετε δραστηρι�τητες (π.�. Παρακ�λ�ύθηση τηλε�ρασης, Παρακ�λ�ύθηση DVD, …)
πατώντας στ� αντίστ�ι�� εικ�νίδι� στην κάτω γραµµή. Καθώς τ� RC9800i έ�ει συλλέ)ει �λες τις
σ�ετικές πληρ���ρίες κατά τη ρύθµιση, η δραστηρι�τητα είναι πλήρως αυτ�µατ�π�ιηµένη:

■ Τ� RC9800i θα ενεργ�π�ιήσει �λες τις σ�ετικές συσκευές, θα επιλέ)ει τις σωστές εισ�δ�υς
και θα τις συντ�νίσει στα σωστά κανάλια.

■ Η �θ�νη τ�υ RC9800i θα εµ�ανίσει τα πλήκτρα �ειρισµ�ύ π�υ έ��υν σ�έση µε τη
δραστηρι�τητα της επιλ�γής σας (εικ. 3).

Για τις περισσ�τερες δραστηρι�τητες, υπάρ��υν αρκετές διαθέσιµες �θ�νες µε πλήκτρα
�ειρισµ�ύ. Μπ�ρείτε να µετα�είτε διαδ��ικά σε καθεµία απ� αυτές τις �θ�νες ‘�ειρισµ�ύ
δραστηρι�τήτων’ �ρησιµ�π�ιώντας τ� πλήκτρ� Page (Σελίδα) (εικ. 3).

Ανά πάσα στιγµή µπ�ρείτε να επιλέ)ετε άλλη δραστηρι�τητα επιλέγ�ντας τ� κατάλληλ�
εικ�νίδι� στην κάτω γραµµή.

Για επιστρ��ή στην κεντρική σελίδα, �ρησιµ�π�ιήστε τ� πλήκτρ� Home (Κεντρική σελίδα).

*δηγ�ς συγ�ρ�νισµ�ύ
Vταν 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�ειρι(�µενης συσκευής (π.�. ένα άτ�µ� π�υ περνάει µπρ�στά απ� την
τηλε�ειρι(�µενη συσκευή). Σε αυτήν την περίπτωση, τα σήµατα τηλε�ειρισµ�ύ δεν θα �τάν�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�νί(εται σε λανθασµέν� κανάλι.

Vταν 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. Θα )εκινήσει � �δηγ�ς συγ�ρ�νισµ�ύ, � �π�ί�ς εµ�ανί(ει µια
�θ�νη π�υ περιλαµ�άνει �ρισµένα πλήκτρα τα �π�ία σας επιτρέπ�υν, ανάλ�γα µε τη
δραστηρι�τητα, να αλλά)ετε είσ�δ�, να αλλά)ετε κανάλι και να ενεργ�π�ιήσετε ή να
απενεργ�π�ιήσετε τις συσκευές. Με αυτά τα πλήκτρα, θα είστε σε θέση να συγ�ρ�νίσετε )ανά
τ� σύστηµά σας.

$ειρισµ�ς µεµ�νωµένης συσκευής
Με την επιλ�γή Individual Device Control (-ειρισµ�ς µεµ�νωµένης συσκευής) µπ�ρείτε να
�ειριστείτε µεµ�νωµένες συσκευές πέρα απ� τα πλαίσια κάπ�ιας δραστηρι�τητας. $ι �θ�νες
�ειρισµ�ύ µεµ�νωµένης συσκευής σάς πρ�σ�έρ�υν λειτ�υργίες π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται λιγ�τερ�
συ�νά σε σ�έση µε τις �θ�νες �ειρισµ�ύ δραστηρι�τήτων π�υ εµ�ανί(�νται κατά τ� �ειρισµ�
των δραστηρι�τήτων.

Για να �ρησιµ�π�ιήσετε τη λειτ�υργία Individual Device Control, στην κεντρική σελίδα, πατήστε
και, στη συνέ�εια, 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�.

✆ 0 0800 3122 1223
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