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Pregled lastnosti VIP1113 

Zelena luč – naprava je v stanju 

normalnega delovanja 

Utripajoča rdeče zelena luč – naprava 

sprejema signal z daljinskega 

upravljalnika. 

Rdeča luč – naprava je v stanju 

pripravljenosti 

 
 

 
 

 

 
   

 

 

 

 
  

   

 

 

  

 

Pogled od spredaj in 

z vrha 
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POSTAVITEV 
Nikoli ne postavite naprave v bližino izvorov toplote. Izvori toplote so tudi 

druge elektronske naprave. Če napravo vseeno postavite v bližino drugih 

izvorov toplote lahko bistveno skrajšate življenjsko dobo naprave, ali 

povzročite nepopravljivo škodo in nestabilno delovanje. Naprava je 

predvidena za postavitev v prostore, kjer je temperatura okolice pod +40° C. 

Naprava je lahko postavljena na ravno podlago ali pritrjena na zid. V ta namen so 

na spodnji strani naprave utori, s pomočjo katerih lahko napravo pravilno 

namestite na zid. Napravo postavite tako, da si boste omogočili prost dostop do 

priključnih konektorjev. 

VIP1113 je lahko opremljen z daljinskim upravljalnikom, ki deluje na območju 

radijskih valov. To vam omogoča postavitev naprave tudi izven vidnega območja, 

recimo za TV prikazovalnikom. Če postavite napravo na skrita mesta poskrbite za 

zadostno prezračevanje in s tem pravilno odvajanje odvečne toplote. Če 

uporabljate IR (infra rdeč) daljinski upravljalnik, morate postavit napravo tako, da 

je možen neposreden pogled med upravljalnikom in napravo (VIP1113). Detektor 

za IR je lociran na zgornji strani naprave (VIP1113) 

 

OPOMBA: 
Moderni ploski TV zasloni in nizkoenergetska sijala lahko 
oddajajo svetlobo, ki moti IR signal. Če daljinski 
upravljalnik ne dela dobro poskusite spremeniti lego 
naprave tako, da bo na mestu, kjer je osvetljensot s teh 
sijal manjša. 
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Priključek za mrežno 

povezavo 

Povežite Ethernet kabel kot je prikazano na 

sliki. En konec kabla je v VIP1113, drugi pa 

je priključen na komunikacijsko napravo.  

Priključek za HDMI 

povezavo 

HDMI priključek služi povezovanju naprave 

na moderne HD televizorje. Uporabite 

priložen kabel in povežite tako kot je 

prikazano.  

Analogni A/V izhod 

Analogni A/V izhod lahko uporabite 

za povezovanje naprave s starejšimi 

tipi TV naprav, ki premorejo le SCART 

priključek. Napravo povežete s TV 

prikazovalnikom, kot je prikazano. 

Kabel ni priložen. 
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Povezava zvoka in hišnega kina ali HiFi naprave 

1. Digitalna audio oprema s HDMI vhodi: Namesto da sledite gornjim 

navodilom, povežite HDMI kabel z naprave (VIP1113) s sistemom 

domačega kina. Nato povežite še sistem domačega kina s TV 

prikazovalnikom. 

2. Digitalna audio oprema brez HDMI vhoda. V tem primeru sledite 

gornim navodilom in poiščite Toslink ali S/PDIF konektor na vašem TV 

prikazovalniku. Tega nato s pravim kablom povežite s vašim HiFi 

sistemom.  

Pomnite, da boste morda morali spremeniti nastavitve TV portala za 

pravilno delovanje. Spremembe so odvisne od ponudnika storitev. 

3. Analogna audio oprema: Povežite analogni audio kabel z RCA 

konektorji na način, kot ga predvideva vaša HiFi oprema. 

  

 
 

  

Analogni A/V izhod 

RCA 

Preko analognega A/V izhoda je 

možna tudi povezava preko RCA 

konektorjev. Pri takšni povezavi 

imate ločeno sliko ter levi in desni 

kanal stereo zvoka. 

Kabel ni priložen. 
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Vstavitev mikro SD kartice 
Naprava omogoča priključitev mikro SD kartice za potrebe časovnega zamika. Ta 

storitev je mogoča le, če jo podpira vaš ponudnik. Uporabljati morate SDHC 

kartico, ki omogoča dovolj visoke prenosne hitrosti in je priporočena s strani 

vašega ponudika TV storitev. 

 

Priključitev na napajanje 
Priključite napajalnik preko DC konektorja na napravo. Napajalnik priključite na 

omrežje preko konektorja vgrajenega v sam napajalnik. Če imate opcijo z ločenim 

kablom, povežite napajalnik kot prikazuje spodnja slika. Naprava se bo zagnala 

samodejno, lahko pa jo boste morali zagnati preko daljinskega upravljalnika. To je 

odvisno od stanja v katerem se je nahajala ob izklopu. 

 

OPOMBA: 

Ne uporabljajte drugega napajalnika, kot je priložen napravi! 

 


