
¨  zwiêksza zasiêg dzia³ania pilotów do obrêbu ca³ego mieszkania 

¨  dzia³a przez œciany i stropy 

¨  wspó³pracuje prawie ze wszystkimi pilotami

¨  prosta instalacja - w³¹czasz i dzia³a

Zastosowanie

Bezprzewodowy przed³u¿acz pilotów umo¿liwia obs³ugê domowego sprzêtu audio-video typu: tuner 

satelitarny, magnetowid, obrotnica antenowa, wie¿a Hi-Fi itp... z dowolnego pomieszczenia w domu przy 

u¿yciu oryginalnych pilotów od tych urz¹dzeñ. Zalecany do domowych sieci telewizyjnych gdzie sygna³ z 

odbiornika TV SAT lub magnetowidu doprowadzony jest do dwóch lub wiêcej telewizorów.

 Zasada dzia³ania

Sygna³ pochodz¹cy z pilota jest zamieniany w odbiorniku pilota na falê radiow¹ i t¹ drog¹ przesy³any 

do nadajnika pilota, który zamienia j¹ ponownie w sygna³ nadawania w podczerwieni identyczny jak ten 

pochodz¹cy z pilota.

Instalacja

Instalacja polega na umieszczeniu w pobli¿u sprzêtu który chcemy zdalnie obs³ugiwaæ nadajnika 

pilota, oraz pod³¹czenia go poprzez zasilacz 12 V do sieci. Powinna zaœwieciæ siê czerwona dioda LED w 

zasilaczu oraz zielona dioda LED w nadajniku umieszczona przy gniazdku zasilacza. Ustawienie nadajnika 

pilota powinno byæ takie aby diody nadawcze podczerwieni umieszczone w jego frontowej czêœci oœwietla³y 

bez przeszkód obs³ugiwany sprzêt, max. odleg³oœæ nie powinna przekraczaæ 8 m. Mo¿liwe jest równie¿ 

umieszczenie nadajnika pilota na obs³ugiwanym sprzêcie i “wycelowaniu” go w przeciwleg³¹ œcianê - sprzêt 

bêdzie wówczas oœwietlony przez promienie odbite od tej œciany, ustawienie nale¿y dobraæ doœwiadczalnie.

W pomieszczeniu z którego zamierzamy sterowaæ sprzêtem nale¿y umieœciæ odbiornik pilota oraz 

pod³¹czyæ go poprzez zasilacz 12 V do sieci. Powinny zaœwieciæ siê diody LED sygnalizuj¹ce zasilanie 

identycznie jak w przypadku nadajnika pilota. Odbiornik pilota nale¿y tak umieœciæ aby do jego frontowej 

czêœci mog³y bez przeszkód docieraæ sygna³y z pilota. Prawid³owy odbiór sygna³ów z pilota potwierdza 

migotanie czerwonej diody LED umieszczonej we frontowej czêœci odbiornika pilota. 

Zasiêg dzia³ania urz¹dzenia jest wystarczaj¹cy dla typowego domku jednorodzinnego. Nale¿y 

pamiêtaæ ¿e w pomieszczeniach zamkniêtych nawet nieznaczne przestawienie nadajnika b¹dŸ odbiornika 

mo¿e mieæ wp³yw na rozchodzenie siê fali radiowej i zasiêg dzia³ania urz¹dzenia.

BEZPRZEWODOWY PRZED£U¯ACZ PILOTÓW



KARTA GWARANCYJNA

Nr seryjny / data produkcji:           ....................................

Data sprzeda¿y:                          .....................................

Podpis i pieczêæ sprzedawcy:      ....................................

WARUNKI GWARANCJI:

1.  Producent zobowi¹zuje do bezp³atnego usuwania wad i uszkodzeñ ujawnionych w 

okresie gwarancji tj. 12 miesiêcy od daty zakupu urz¹dzenia jednak nie d³u¿ej ni¿ 24 

miesi¹ce od daty produkcji.

2.  Okres oczekiwania na naprawê nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 14 dni roboczych od daty 

dostarczenia urz¹dzenia do naprawy.

3.  Warunkiem przyjêcia sprzêtu do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez klienta:

-  czytelnie i poprawnie wype³nionej karty gwarancyjnej,

-  reklamowanego wyrobu,

-  szczegó³owego opisu przyczyny oddania do naprawy.

4.  Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeñ powsta³ych z przyczyn zewnêtrznych, takich jak: zjawiska 

atmosferyczne, zanieczyszczenia uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub 

chemiczne, niew³aœciwe zasilanie elektryczne oraz instalacjê i eksploatacjê 

niezgodn¹ z oryginaln¹ instrukcj¹ obs³ugi urz¹dzenia,

- wyrobu w którym dokonano przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub napraw przez 

osoby nieupowa¿nione oraz gdy  nalepka gwarancyjna jest uszkodzona,

5.  Niniejsza karta gwarancyjna stanowi jedyn¹ podstawê do realizacji uprawnieñ 

gwarancyjnych.

   Akceptujê warunki gwarancji                                   ...................................

                                                                                         podpis klienta

  Prawid³owe pozbywanie siê w/w produktów oszczêdza zasoby 
naturalne oraz zapobiega negatywnemu wp³ywowi na zdrowie 
cz³owieka oraz stan œrodowiska naturalnego.
  W celu zasiêgniêcia informacji o sposobie pozbycia siê w/w 
produktów prosimy o kontakt z w³adzami lokalnymi lub sprzedawc¹.
Za niew³aœciwe pozbywanie siê powy¿szych odpadów mog¹ groziæ 
kary przewidziane przepisami prawa krajowego.

Utylizacja zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego

Taki symbol umieszczony na produkcie oznacza, ¿e 
produkt nie mo¿e byæ traktowany jako odpad komunalny 
lecz powinien byæ dostarczony do punktu zbiórki sprzêtu 
elektrycznego i elektronicznego w celu przerobu i odzysku 
odpadów.

DEKLARACJA ZGODNOŒCI

Producent:                                   SAT-SERWIS  s.c. Z.P.H.U.
                                                    U.M. Cinkusz, K.Czarnecki 

Adres producenta:                        91-403 £ódŸ, ul Tamka 16

Deklaruje, ¿e wyrób:                  bezprzewodowy przed³u¿acz pilotów BSR-200

jest zgodny z postanowieniami nastêpuj¹cych dyrektyw EC:
73/23/EEC - Niskonapiêciowe wyroby elektryczne (LVD)
89/336/EEC, 93/68EEC - Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC)

oraz zgodny z nastêpuj¹cymi normami zharmonizowanymi:
PN-EN 60950:2000 - Bezpieczeñstwo urz¹dzeñ techniki informacyjnej
PN-EN 60065:2001 - Elektroniczne urz¹dzenia foniczne, wizyjne i podobne

                                                 Wymagania bezpieczeñstwa u¿ytkowania.
PN-EN 55022:2000 - Dopuszczalne poziomy i metody pomiaru zak³óceñ

                                                 radioelektrycznych wytwarzanych przez urz¹dzenia
                                                 informatyczne 

PN-EN 300 220 -     Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna i zagadnienia widma
                                                 radiowego (ERM).
                                                 Urz¹dzenia ma³ego zasiêgu (SRD). Urz¹dzenia radiowe
                                                 do stosowania w zakresie czêstotliwoœci od 25 MHz
                                                 do1000 MHz z poziomami mocy do 500mW.

oraz zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.08.2002r.
(Dz. U. Nr 138  poz.1162)  w sprawie urz¹dzeñ nadawczych lub nadawczo-odbiorczych,
które mog¹ byæ u¿ytkowane bez pozwolenia.   

£ódŸ dnia 01.01.2010           

....................................................
    podpis osoby upowa¿nionej

SAT-SERWIS s.c.  Z.P.H.U.
91-403 £ÓD•, ul. Tamka 16

www.satserwis.pl
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