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INTRODUCTIE 

De verborgen IR Repeater stelt u in staat om met een bestaande infrarood (IR) 
afstandsbediening tot acht audio/video-apparaten in een kast achter gesloten 
deuren en door muren te bedienen. 
 

VERPAKKINGSINHOUD 

 Verborgen IR Repeater Box 
 Vier (4) Dual Output Zenders met mini-plugconnector en kabels van 2 en 4 

meter  
 IR-ontvanger met 4-pin DIN-connector en kabel van 1 meter 
 Plug-in stroomvoeding 
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INSTALLATIE 

1. Plaats de IR Repeater Box op een vlakke ondergrond in uw apparatenkast 
(bevestig deze indien nodig met de bijgevoegde tape). 

a. De IR Repeater Box dient binnen 2 of 4 meter van ieder A/V-apparaat 
geplaatst te worden (aangezien dit de lengte is van de Dual Output 
Zenderkabels). 

2. Verbind de 4-pin DIN-aansluiting van de IR Ontvanger met de IR Repeater Box 
door de plug in de 4-pin DIN-poort te steken. 

3. Zoek een plek waar de IR-ontvanger IR-signalen van uw afstandsbediening(en) 
kan ontvangen en verwijder de achterzijde van de tape om de IR-ontvanger 
op de ondergrond vast te maken; het ‘oog’ bevindt zich in de top van de 
IR-ontvanger en dient gericht te zijn op het gebied waarvandaan u de 
afstandsbediening(en) zult gebruiken. 

Zorg ervoor dat de ontvanger minstens 30 cm van uw televisie af staat (om 
storing te voorkomen) en niet verder dan 2 of 3 meter van de IR Repeater Box 
(aangezien dit de lengte is van de IR-ontvangerkabel). 

4. Verbind de 0,32 cm mini-plugconnector van de Dual Output Zender(s) met de 
IR Repeater Box door de Dual Output Zenderplug in de 0,32 cm mini-plugpoort 
te steken. 

5. Zoek het IR ‘oog’ van ieder A/V-apparaat dat u wilt bedienen. 

a. Als u het ‘oog’ niet gemakkelijk kunt vinden, schijn dan een lamp door het 
voorpaneel van het apparaat; het ‘oog’ is een klein rood schijfje, met een 
diameter van ongeveer 0,32 cm. 

6. Nadat u het gevonden heeft, kunt u de achterzijde van de tape verwijderen 
om de IR-zender(s) vast te maken op ieder A/V-apparaat dat u wilt bedienen 

a. Dit zijn dubbele zendkabels; de kabel splitst zich in tweeën waardoor twee 
apparaten kunnen worden bediend door iedere kabel (vier kabels 
bijgevoegd). 

7. Sluit de stroom aan door het ene uiteinde van de stroomkabel in de IR 
Repeater Box en het andere uiteinde in een standaard wandcontactdoos te 
steken. 

8. Test de bediening door uw apparaten aan te zetten met behulp van uw 
bestaande IR-afstandsbedieningen. 
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GEBRUIK VAN DE VERBORGEN IR REPEATER 

 Richt uw IR-afstandsbediening op de IR-ontvanger en gebruik de 
afstandsbediening zoals u gewend bent. 
 Het LED-licht op de IR-ontvanger zal knipperen wanneer u uw 

afstandsbediening(en) gebruikt ter bevestiging van de werking van het 
systeem. 

 

Afstandsbediening 

IR-ontvanger 

A/V-apparaten 

IR Repeater Box 

Plug-in stroomvoeding 

Dual Output Zenders 
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OPMERKINGEN 

 Sommige A/V-apparaten, zoals high-power versterkers en zenders kunnen in 
een gesloten kast aanvullende ventilatie nodig hebben ter voorkoming van 
oververhitting. Raadpleeg de handleiding van het apparaat voordat u deze 
volledig insluit. 

 Bescherm de IR-ontvanger van plasmaschermen en apparaten die te veel 
lage frequentie RF uitstralen en van een overmaat aan omgevingslicht, door 
bijvoorbeeld direct zonlicht, schijnwerpers en sommige halogeen- en 
fluoriderende lampen. 

 Voorkom het blokkeren met IR-zenderkabels van apparaatdeuren 
en –aansluitingen die van tijd tot tijd gebruikt worden  

 Het bereik zal toenemen wanneer u dimmers gebruikt, aangezien dit IR-systeem 
gevoeliger is bij minder omgevingslicht 

 U kunt een IR-zender aan een plank bevestigen waarbij deze zich richt op het 
IR-oog van het apparaat en zich binnen 7,6 cm van het oog bevindt. Hiermee 
kan het apparaat met IR bediend worden zonder de IR-zender direct aan het 
apparaat vast te maken. 

 Probeer de voeding of de IR Repeater Box niet te open. Wanneer u dit doet 
vervalt de garantie. 

 De verborgen IR is niet waterbestendig. Stel dit systeem niet bloot aan vocht. 
 

VERWIJDERING 

 

 

 
  

Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen en inhoud 

die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de menselijke 

gezondheid als afval bestaande uit elektrische en elektronische apparatuur 

(WEEE) niet correct wordt weggegooid. 

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), zouden niet met 

het huishoudafval weggegooid moeten worden. Neem contact op met uw lokale 

autoriteit op het gebied van afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u 

details te geven over de mogelijkheden voor recycling in uw omgeving. 
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