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Τι περιέχεται στην συσκευασία
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Περιεχόµενα
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Ο τύπος του βύσµα ρεύµατος εξαρτάται από την περιοχή στην οποία ζείτε. Η
εικόνα στον εγχειρίδιο χρήσης δείχνει την εκδοχή του προσαρµογέα powerline
ethernet για την Ηπειρωτική Ευρώπη.
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Τα αποτελέσµατα µετά την εγκατάσταση
Αναφερθείτε στην κάτω εικόνα για ένα παράδειγµα του δικτύου powerline
ethernet.
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Ethernet

Για να εγκαταστήστε ένα δίκτυο powerline ethernet, χρησιµοποιείστε δυο η
παραπάνω προσαρµογείς powerline ethernet.

Για να συνδέστε µια συσκευή δικτύου στο δίκτυο powerline ethernet, η συσκευή
δικτύου πρέπει να έχει µια θύρα δικτύου Ethernet UTP5e RJ-45.
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Πριν ξεκινήστε
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Προσαρµογείς powerline ethernet
•

•

Η συσκευασία SYK3600 περιέχει δυο προσαρµογείς SYE3600 powerline
ethernet.
Η συσκευασία SYK5600 περιέχει δυο προσαρµογείς SYE5600 powerline
ethernet.

Εγχειρίδιο χρήσης
•
•

Ακολουθείστε τις οδηγίες που περιγράφονται στον εγχειρίδιο χρήσης.
Κρατήστε το CD ασφαλείας για µελλοντική αναφορά.

Συµβουλή Τα έγγραφα τον συνδεµένων συσκευών µπορεί να περιέχουν
πρόσθετες πληροφορίες. Για παράδειγµα, το εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή
σας, κονσόλας παιγνιδιών, µοντεµ η δροµολογητή.

Μέτρα ασφαλείας
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΜΕΤΡΑ.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ) ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΝ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ. ΜΟΝΟ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ
ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 120 V(AC), 15 A Η 240 V(AC), 6 A.
•
•
•

•
•
•
•
•

Πριν εγκαταστήστε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η τάση στη πινακίδα τύπου
προϊόντος είναι ίδια µε τη τάση της συνδεµένης παροχής ρεύµατος.
Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους.
Μην εκθέτετε το προϊόν σε υγρασία η νερό. Μην τοποθετήστε αντικείµενα που
περιέχουν υγρά πάνω η κοντά στο προϊόν (για παράδειγµα, ανθοδοχεία). Το
προϊόν δεν είναι κατάλληλο για υγρές περιοχές.
Μην εκθέτετε το προϊόν σε πηγές θερµότητας (για παράδειγµα, εξοπλισµός
θέρµανσης η απευθεία στο φως του ήλιου).
Μην εκθέτετε το προϊόν σε άµµο η σκόνη.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος γύρο από το προϊόν για εξαέρωση.
Μην ανοίγετε το προϊόν.
Μην κόβετε συνδεµένα καλώδια δικτύου.
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•

Πριν καθαρίστε το προϊόν, αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή
ρεύµατος.
Μην καθαρίστε το προϊόν µε καθαριστικά σε υγρή µορφή η σπρέι. Καθαρίστε
το προϊόν µόνο µε ένα βρεγµένο πανί.

Ευρωπαϊκοί κανονισµοί

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί, δοκιµαστεί και κατασκευαστεί σύµφωνα µε την
Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE 1999/5/EC. Σύµφωνα µε αυτή την οδηγία, το προϊόν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα κράτη µέλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επισκόπηση
Προσαρµογέας powerline ethernet
•

•

6

Η συσκευασία SYK3600 περιέχει δυο προσαρµογείς SYE3600 powerline
ethernet.
Η συσκευασία SYK5600 περιέχει δυο προσαρµογείς SYE5600 powerline
ethernet.

1
2
3
4

5
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1 Λυχνία σύγκρουσης διχτυού
∆είχνει τις συγκρούσεις στη κεντρική καλωδίωση powerline.
• Αναβοσβήνει – Αυξηµένη χρήση της κεντρικής καλωδίωσης powerline
• Σβησµένο – ∆εν υπάρχουν συγκρούσεις στη κεντρική καλωδίωση
powerline
2 Λυχνία δραστηριότητας powerline
∆είχνει τη δραστηριότητα στη κεντρική καλωδίωση powerline.
• Σβησµένο – Καµιά δραστηριότητα
• Αναβοσβήνει - ∆ραστηριότητα
3 Λυχνία σύνδεσης powerline
∆είχνει τη κατάσταση της σύνδεσης δικτύου.
• Σβησµένο – ∆εν βρεθήκαν άλλοι προσαρµογείς powerline ethernet
• Αναβοσβήνει – Αναζήτηση για άλλους προσαρµογείς powerline ethernet
• Αναµµένο – Συνδεµένη µε άλλους προσαρµογείς powerline ethernet
4 Λυχνία δραστηριότητας ethernet
∆είχνει τη δραστηριότητα στη θύρα Ethernet.
• Σβησµένο – Καµιά δραστηριότητα
• Αναβοσβήνει - ∆ραστηριότητα
5 Θύρα δυκτύου
Συνδέει ένα καλώδιο δικτύου (Ethernet UTP5e) σε µια συσκευή δικτύου.
6 Σύνδεση ρέυµατος
Συνδέει στη παρόχη ρεύµατος.
7 Πινακίδα αναγνώρισης προϊόντος
Περιέχει το κωδικό αναγνώρισης του προϊόν για την ενεργοποίηση
προσωπικής ασφάλειας.

EL
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Καλώδιο δικτύου
1

1 Βύσµα Ethernet UTP5e RJ-45
Είτε - Συνδέεται µε τη θύρα δικτύου του προσαρµογέα powerline ethernet.
Είτε - Συνδέεται µε τη συσκευή δικτύου
2 Βύσµα Ethernet UTP5e RJ-45
Είτε - Συνδέεται µε τη θύρα δικτύου του προσαρµογέα powerline ethernet.
Είτε - Συνδέεται µε τη συσκευή δικτύου

2
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Εγκατάσταση
Μοιραστείτε τη συνδροµή υψηλής
ταχύτητας του Ιντερνέτ (επιλογή Α1)

1 Όταν θέλετε να ενεργοποιήστε την προσωπική ασφάλεια στο δίκτυο powerline
ethernet, γράψτε το κώδικο Product ID (Για παράδειγµα,
WQH7-E2JU-3QLH-YBRY). Αναφερθείτε στο ’Ασφάλεια’ στη σελίδα 10.
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2 Πάρτε το καλώδιο δικτύου.
3 Τοποθετήστε το βύσµα του καλωδίου δικτύου στη θύρα δικτύου του µοντεµ η
δροµολογητή.
4 Τοποθετήστε το άλλο βύσµα του καλωδίου δικτύου στη θύρα δικτύου του
προσαρµογέα powerline ethernet.
5 Συνδέστε τον προσαρµογέα powerline ethernet στην παροχή ρεύµατος.
> Η λυχνία PL-LINK αναβεί.
6 Συνδέστε έναν υπολογιστή η συσκευή δικτύου στο δίκτυο powerline ethernet
(αναφερθείτε στις επιλογές A2+).
Ανάλογος τον τύπο της συνδροµής Ιντερνέτ, ένας η παραπάνω
υπολογιστές η συσκευές δικτύου µπορούν να µοιραστούν τη συνδροµή
υψηλής σύνδεσης Ιντερνέτ. Επικοινωνήστε µε τον χορηγό της υπηρεσίας
Ιντερνέτ για περισσότερες πληροφορίες.

Όταν δυο η περισσότερες συσκευές µοιράζονται τη συνδροµή υψηλής
σύνδεσης Ιντερνέτ, χρειάζεται ένας δροµολογητής. Αν ο χορηγός σας της
υπηρεσίας Ιντερνέτ δεν παρέχει ένα µοντεµ µε ενσωµατωµένο
δροµολογητή, πρέπει να εγκαταστήστε ένα ξεχωριστό δροµολογητή.

Αναφερθείτε στη www.philips.com/ce για τους νεότερους δροµολογητές
Philips (σταθµός βάσης).
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Συνδέστε έναν υπολογιστή (επιλογή Α2+)
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∆εν χρειάζεται να εγκαταστήστε έναν οδηγό στο συνδεµένο ΗΥ για τον
προσαρµογέα powerline ethernet. Ωστόσο, ο προσαρµογέας Ethernet στο
συνδεµένο ΗΥ χρειάζεται οδηγό για να λειτουργήσει σωστά.
1 Όταν θέλετε να ενεργοποιήστε την προσωπική ασφάλεια στο δίκτυο powerline
ethernet, γράψτε το κώδικο Product ID (Για παράδειγµα,
WQH7-E2JU-3QLH-YBRY). Αναφερθείτε στο ’Ασφάλεια’ στη σελίδα 10.

AC

AC

5

2

4

3

PC

2 Πάρτε το καλώδιο δικτύου.
3 Τοποθετήστε το βύσµα του καλωδίου δικτύου στη θύρα δικτύου του
υπολογηστή.
4 Τοποθετήστε το άλλο βύσµα του καλωδίου δικτύου στη θύρα δικτύου του
προσαρµογέα powerline ethernet.
5 Συνδέστε τον προσαρµογέα powerline ethernet στην παροχή ρεύµατος.
> Η λυχνία PL-LINK αναβεί.
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Συνδέστε έναν υπολογιστή (επιλογή Α2+)
Κάποιο παραδείγµατα συσκευών δίκτυου είναι κονσόλες παιχνιδιών,
προσαρµογείς πολυµέσων και µέσα αποθήκευσης δικτύου.
1 Όταν θέλετε να ενεργοποιήστε την προσωπική ασφάλεια στο δίκτυο powerline
ethernet, γράψτε το κώδικο Product ID (Για παράδειγµα,
WQH7-E2JU-3QLH-YBRY). Αναφερθείτε στο ’Ασφάλεια’ στη σελίδα 10.
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AC
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4
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Ethernet

2 Πάρτε το καλώδιο δικτύου.
3 Τοποθετήστε το βύσµα του καλωδίου δικτύου στη θύρα δικτύου της συσκευής
δικτύου.
4 Τοποθετήστε το άλλο βύσµα του καλωδίου δικτύου στη θύρα δικτύου του
προσαρµογέα powerline ethernet.
5 Συνδέστε τον προσαρµογέα powerline ethernet στην παροχή ρεύµατος.
> Η λυχνία PL-LINK αναβεί.

Ασφάλεια
Εισαγωγή

Μπορείτε να ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε την προσωπική ασφάλεια των
µεταδόσεων στοιχείων µε το CD ασφαλείας και έναν υπολογιστή µε ένα από αυτά
τα λειτουργικά συστήµατα:
• Microsoft Windows® 2000
• Microsoft Windows® XP
Για να ενεργοποιειθεί η προσωπική ασφάλεια, οι οδηγοί πρέπει να
εγκατασταθούν. Αυτοί οι οδηγοί επικοινωνούν µε προσαρµογείς powerline
ethernet.

Ο προεπιλεγµένος κωδικός ασφαλείας είναι: HomePlug.
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Ενεργοποίηση ασφαλείας

1 Τοποθετήστε το CD ασφαλείας στον οδηγό CD η DVD του υπολογιστή,
> Το CD ασφαλείας ξεκινάει αυτόµατα.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.

EL

Αν το CD ασφαλείας δεν ξεκινάει αυτοµάτως:
1 Ανοίξτε τον Υπολογιστή Μου.
2 Κάντε δεξί κλικ πάνω στον οδηγό CD η DVD.
3 Κάντε κλικ στην Αυτόµατη Εκτέλεση.
> Το CD ασφαλείας ξεκινάει.

Απενεργοποίηση ασφαλείας

1 Τοποθετήστε το CD ασφαλείας στον οδηγό CD η DVD του υπολογιστή,
> Το CD ασφαλείας ξεκινάει αυτόµατα.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Αν το CD ασφαλείας δεν ξεκινάει αυτοµάτως:
1 Ανοίξτε τον Υπολογιστή Μου.
2 Κάντε δεξί κλικ πάνω στον οδηγό CD η DVD.
3 Κάντε κλικ στην Αυτόµατη Εκτέλεση.
> Το CD ασφαλείας ξεκινάει.

Απολαύστε!
∆ίκτυο powerline ethernet

Αναφερθείτε στην κάτω εικόνα για ένα παράδειγµα του δικτύου powerline
ethernet.

Internet

Modem

PC

Router

AC

AC
AC
AC

AC

PC

Ethernet
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Χρειάζεστε βοήθεια?
Προσαρµογείς powerline ethernet
•

•

Η συσκευασία SYK3600 περιέχει δυο προσαρµογείς SYE3600 powerline
ethernet.
Η συσκευασία SYK5600 περιέχει δυο προσαρµογείς SYE5600 powerline
ethernet.

Αντιµετώπιση προβληµάτων
Πρόβληµα
Συµβουλή
Το CD ασφαλείας δεν ξεκινάει. Ξεκινήστε το CD ασφαλείας µε µη αυτόµατο
τρόπο:
1. Ανοίξτε τον Υπολογιστή µου.
2. Κάντε δεξί κλικ πάνω στον οδηγό CD η DVD.
3. Κάντε κλικ στην Αυτόµατη Εκτέλεση.
Η λυχνία στον προσαρµογέα Συνδέστε τον προσαρµογέα powerline ethernet
powerline ethernet δεν ανάβει. σε ένα βύσµα παροχής ρεύµατος εν λειτουργία.
Η λυχνία PL-LINK δεν αναβεί. Συνδέστε δυο η περισσότερους προσαρµογείς
powerline ethernet στη κεντρική καλωδίωση
powerline.
Συνδέστε τους προσαρµογείς powerline
ethernet σε βύσµατα παροχής ρεύµατος εν
λειτουργία.
Απενεργοποιήστε την προσωπική ασφάλεια
από όλους τους προσαρµογείς powerline
ethernet. Αναφερθείτε στο ’Απενεργοποίηση
ασφαλείας’ στη σελίδα 11.
Άγνωστες συσκευές έχουν
Ενεργοποιήστε την προσωπική ασφάλεια
πρόσβαση στο δίκτυο µου.
Αναφερθείτε στο ’Ενεργοποίηση ασφαλείας’
στη σελίδα 11.
Έχω πρόσβαση σε άγνωστες Ενεργοποιήστε την προσωπική ασφάλεια
συσκευές στο δίκτυο µου
Αναφερθείτε στο ’Ενεργοποίηση ασφαλείας’
στη σελίδα 11.
Η ταχύτητα ενδιάµεσα στους
Αναφερθείτε στο ’∆ίκτυα powerline ethernet’
προσαρµογείς powerline µου στη σελίδα 13.
είναι χαµηλή
Η λυχνία COL αναβοσβήνει η Η λυχνία COL µπορεί να αναβοσβήνει η να
ανάβει.
ανάβει κάτω από κανονικές συνθήκες.
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∆ίκτυα powerline ethernet
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Η µέγιστη διαφηµιζόµενη ταχύτητα ενδιάµεσα άπο δυο προσαρµογείς
SYE3600 powerline ethernet είναι 14 Mbit/s. Η ταχύτητα 14 Mbit/s
περιλαµβάνει τα πρόσθετα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την
αποστολή στοιχείων από το ένα προσαρµογέα powerline ethernet στον άλλο.
Σε ένα ‘καθαρό’ περιβάλλον, η µέγιστη ταχύτητα στοιχείων ενδιάµεσα δυο
προσαρµογείς SYE3600 powerline ethernet µπορεί να φτάσει µέχρι 5 Mbit/s.

Η µέγιστη διαφηµιζόµενη ταχύτητα ενδιάµεσα δυο προσαρµογείς SYE5600
powerline ethernet είναι 85 Mbit/s. Η ταχύτητα 85 Mbit/s περιλαµβάνει τα
πρόσθετα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την αποστολή στοιχείων από
το ένα προσαρµογέα powerline ethernet στον άλλο. Σε ένα ‘καθαρό’
περιβάλλον, η µέγιστη ταχύτητα στοιχείων ενδιάµεσα δυο προσαρµογείς
SYE5600 powerline ethernet µπορεί να φτάσει µέχρι 25_Mbit/s.
Η καθαριότητα του δικτύου powerline ethernet, εξαρτάται από:
• Την ποιότητα καλωδίων της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
• Τον αριθµό συνδεµένων προραρµογέων powerline ethernet. Ο κάθε
προσαρµογέας powerline ethernet παίρνει ένα µέρος του διαθέσιµου εύρου.
Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των συνδεµένων προσαρµογών powerline
ethernet, τόσο χαµηλότερος είναι το εύρος για κάθε προσαρµογέα powerline
ethernet. Ο µέγιστος αριθµός προσαρµογέων powerline ethernet στο ίδιο
δίκτυο powerline ethernet είναι 15.
• Την απόσταση ενδιάµεσα από τους προσαρµογείς powerline ethernet. Το
µέγιστο µάκρος καλωδίου ενδιάµεσα από δυο προσαρµογείς powerline
ethernet είναι 200 m.
• Τον ηλεκτρικό θόρυβο στο δίκτυο powerline ethernet. Για παράδειγµα,
πλυντήρια, φορτιστές κινητών τηλεφώνων και ντίµµερ φώτων µπορούν να
δηµιουργήσουν ηλεκτρικό θόρυβο.
• Ο τρόπος µε τον οποίο ο προσαρµογέας powerline ethernet έχει συνδεθεί µε
την παροχή ρεύµατος στον τοίχο. Σας προτείνουµε να συνδέστε τον
προσαρµογέα powerline ethernet όσο πιο κοντά είναι δυνατόν στον τοίχο. Αν
είναι δυνατόν, µην χρησιµοποιήστε αδιάκοπες παροχές ρεύµατος η βύσµατα
πολλαπλών συνδέσεων για να συνδέστε τον προσαρµογέα powerline
ethernet στην παροχή ρεύµατος στον τοίχο.
• Η ανεπάρκεια συνδέσεων φάσης στην ηλεκτρική εγκατάσταση. Για τη
καλύτερη σύνδεση από έναν προσαρµογέα powerline ethernet σε µια φάση
και ένα άλλο προσαρµογέα στην άλλη φάση, οι φάσεις πρέπει να
ζευγαρωθούν.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΝ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. ΜΟΝΟ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

Ηλεκτρονική Βοήθεια

Αναφερθείτε στη www.philips.com/support για:
• Αλληλεπιδραστική βοήθεια
• Συνήθεις ερωτήσεις
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Γραµµή βοήθειας
/i

Χώρα
Belgiλ/Belgique/Belgien
Danmark
Deutschland
Ελλασ
Espaρa
France
Ireland
Italia
Luxemburg/Luxembourg
Nederland
Norge
Φsterreich
Portugal
Schweiz/Suisse/Svizzera
Suomi
Sverige
Tόrkiye
United Kingdom

Αριθµός τηλέφωνου
070 253 010
3525 8761
0180 5 007 532
008003122 1223
902 888 785
08 9165 0006
01 601 1161
199 404 042
26 84 30 00
0900 0400 063
2270 8250
0820 901115
2 1359 1440
02 2310 2116
09 2290 1908
08 632 0016
0800 216 3302
0906 1010 017

Αξία ανα λεπτό
€ 0.17
€ 0.20
€ 0.15
€ 0.23
€ 0.21
€ 0.20
€ 0.20

£ 0.15

Να είστε προετοιµασµένοι να δώστε αυτές τις πληροφορίες:
• Μια περιγραφή του πρόβληµα και πότε συµβαίνει
• Τον αριθµό τύπου στην πινακίδα του προϊόντος
• Την ηµεροµηνία αγοράς

Τεχνικά στοιχεία
SYE3600
Η συσκευασία SYK3600 περιέχει δυο προσαρµογείς SYE3600 powerline
ethernet.
/i

Στάνταρντ
Μικτή ταχύτητα µετάδοσης
Ζώνη συχνότητας
Πυγή ισχύς
Θύρα
Κρυπτογράφηση
Θερµοκρασία λειτουργίας
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Συµβατό µε HomePlug 1.0
14 Mbit/s
4.3 - 20.9 MHz
100 - 240 V(AC), 50 - 60 Hz
IEEE 802.3 RJ-45
Κλειδί ασφαλείας στοιχείων 56-bit
κρυπτογράφησης
0 - 40 °C

SYE5600
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Η συσκευασία SYK5600 περιέχει δυο προσαρµογείς SYE5600 powerline
ethernet.
/i

Στάνταρντ
Μικτή ταχύτητα µετάδοσης
Ζώνη συχνότητας
Πυγή ισχύς
Θύρα
Κρυπτογράφηση
Θερµοκρασία λειτουργίας

Συµβατό µε HomePlug 1.0
85 Mbit/s
4.3 - 20.9 MHz
100 - 240 V(AC), 50 - 60 Hz
IEEE 802.3 RJ-45
Κλειδί ασφαλείας στοιχείων 56-bit
κρυπτογράφησης
0 - 40 °C

Υποστηριζόµενα πρωτόκολλα
Οι προσαρµογείς powerline ethernet είναι συµβατά µε:
• Συσκευές συµβατές µε το IEEE802.3
• Όλες τις άλλες συσκευές HomePlug

Πληροφορίες
Εµπορικά σήµατα

Η επωνυµία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις
Ηνωµένες Πολιτείες και άλλες χώρες.

Υγεία και ασφάλεια

Η Philips Royal Electronics κατασκευάζει και πουλάει πολλά προϊόντα που
απευθύνονται στους καταναλωτές, τα οποία όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή,
έχουν γενικά την ικανότητα να εκπέµπουν και λάβουν ηλεκτροµαγνητικά σήµατα.
Μια από της κυρίες Επιχειρηµατικές Αρχές της Philips είναι να πάρει όλα τα
απαραίτητα µέτρα υγείας και ασφαλείας για τα προϊόντα µας, να συµµορφώνεται
µε όλες τις εφαρµοζόµενες νοµικές απαιτήσεις και να λειτουργεί µέσα στα
πρότυπα EMF κατά τη διάρκεια παραγωγής των προϊόντων. Η Philips έχει
δεσµευτεί να αναπτύσσει, κατασκευάσει και εµπορευτεί προϊόντα τα οποία δεν
έχουν παρενέργειες. Η Philips επιβεβαιώνει ότι αν τα προϊόντα της χειριστούν
σωστά για τον προορισµό τους, είναι ασφαλείς να χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε
τα επιστηµονικά διαθέσιµα στοιχεία. Η Philips παίζει ένα ενεργητικό ρόλο στη
ανάπτυξη διεθνών EMF και πρότυπων ασφαλείας, το οποίο επιτρέπει στην
Philips να προβλέπει της επόµενες αναπτύξεις στη τυποποίηση για γρήγορη
ενσωµάτωση στα προϊόντα της.

Συντήρηση και επισκευή

Αν το προϊόν είναι ελαττωµατικό και χρειάζεται επισκευή, άλλα η περίοδος
εγγύησης έχει λήξει, µπορείτε να συµβουλευτείτε τους ειδικούς µας (αναφερθείτε
στη σελίδα 14).
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Απόρριψη παλιού προϊόντος

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί µε υψηλής ποιότητας υλικά και
εξαρτήµατα που µπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιµοποιηθούν. Όταν
ένα προϊόν φέρει την ένδειξη ενός διαγραµµένου κάδου µε ρόδες, τότε το προϊόν
αυτό καλύπτεται από την Οδηγία 2002/96/ΕΚ. Παρακαλούµε να ενηµερωθείτε
σχετικά µε το τοπικό σύστηµα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων. Παρακαλούµε να ακολουθείτε την τοπική νοµοθεσία
και να µην απορρίπτετε τα παλιά σας προϊόντα µαζί µε τα οικιακά σας
απορρίµµατα. Η σωστή µέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων θα
συµβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.

Εγγύηση

Για την εγγύηση της Philips που εφαρµόζεται για το παρόν προϊόν, σας
αναφέρουµε στην ιστοσελίδα της Philips www.philips.com/guarantee.

Αποποίηση ευθηνών

Οι προδιαγραφές µπορεί να αλλάξουν χωρίς καµιά προειδοποίηση. Τα εµπορικά
σήµατα είναι ιδιοκτησία της Koninklijke Philips Electronics N.V. η των αντίστοιχων
ιδιόκτητων. 2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Με επιφύλαξη κάθε
νόµιµου δικαιώµατος.
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Οι προδιαγραφές µπορεί να αλλάξουν χωρίς καµιά προειδοποίηση.
Τα εµπορικά σήµατα είναι ιδιοκτησία της Koninklijke Philips Electronics N.V.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Με επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος.
www.philips.com
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