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 Γενική επισκόπηση

Στοιχεία ελέγχου και οθόνης

A Πομπός
1 Λυχνία λειτουργίας:

> πράσινη: ενεργοποιημένη
2 Λυχνία σήματος τηλεχειριστηρίου
3 Διακόπτης On/off 
4 Σύνδεση εισόδου ρεύματος (DC 9V)
5 Καλώδιο SCART
6 Διακόπτης επιλογής ασύρματου καναλιού
7 Θύρα ενισχυτικού καλωδίου τηλεχειριστηρίου 

B Δέκτης 
8 Λυχνία λειτουργίας:

> πράσινη: ενεργοποιημένη
9 Λυχνία σήματος τηλεχειριστηρίου
10 Διακόπτης On/off 
11 Σύνδεση εισόδου ρεύματος (DC 9V)
12 Καλώδιο SCART
13 Διακόπτης επιλογής ασύρματου καναλιού

E Ενισχυτικό καλώδιο τηλεχειριστηρίου
14 Συνδετήρας
15 Λυχνία ενίσχυσης
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Ασύρματη Σύνδεση 
Τηλεόρασης
Μπορείτε να χαιρετίστε τα καλώδια. Με την Ασύρματη 
Σύνδεση Τηλεόρασης σας τώρα μπορείτε να συνδέστε 
ασύρματα σε δευτερόλεπτα μια δεύτερη τηλεόραση και 
να παρακολουθείστε τη συσκευή σας στη δεύτερη 
τηλεόραση.

Ασφάλεια
• Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες σ’αυτό το 

εγχειρίδιο πριν συνδέστε, εγκαταστήσετε και 
χρησιμοποιείστε το προϊόν.

• Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.
• Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο σε 

εσωτερικούς χώρους.
• Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
• Μην εκθέτετε το προϊόν σε ακραίες θερμοκρασίες.
• Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων, μην 

αποσυναρμολογείστε το προϊόν. Πηγαίνετε το στον 
αντιπρόσωπο της Philips.

• Μην σκεπάζετε το προϊόν.
• Συνδέστε τους μετασχηματιστές ρεύματος μόνο σε 

μια παροχή ρεύματος 220-240 V AC/50 Hz.
• Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε 

άλλα εξαρτήματα. Ελέγξτε αν τα άλλα εξαρτήματα 
κοντά στο προϊόν επηρεάζονται πριν ξεκινήστε την 
χρήση του.
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 Εγκατάσταση

Εγκαταστήστε τον ενισχυτικό καλώδιο 
τηλεχειριστήριο
1 Κλείστε τον πομπό (Α).

2 Συνδέστε το ενισχυτικό καλώδιο τηλεχειριστηρίου 
(Ε) στην υποδοχή Υπέρυθρων.

3 Τοποθετήστε το ενισχυτική λυχνία απέναντι από την 
πηγή τηλεοπτικού σήματος.

4 Ανοίξτε τον πομπό (Α).
5 Πάρτε μαζί σας τον τηλεχειριστήριο μιας πηγής 

τηλεοπτικού σήματος.
6 Πηγαίνετε στην τηλεόραση TV2.
7 Ανοίξτε την τηλεόραση TV2.

8 Ανοίξτε τον δέκτη (Β).
9 Επιλέξτε την σωστή είσοδο SCART στην τηλεόραση 

TV2.
10 Λειτουργείστε την πηγή τηλεοπτικού σήμα με το 

τηλεχειριστήριο.

Για την βασική εγκατάσταση, 
δείτετον οδηγό γρήγορης 
έναρξης που παρέχεται με 
την ΑσύρματηΣύνδεση 
Τηλεόρασης.

3 Enjoy

DC  9V 

ON/OFF 

1 2 3 4 

Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της πηγής 
τηλεοπτικού σήμα για την ακριβές 
τοποθέτηση του αισθητήρα 
Υπέρυθρων στον μπροστινό πίνακα.

DC  9V 

ON/OFF 

DC  9V 

ON/OFF 
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Εγκατάσταση
Απαλλαγή παρεμβολών στην τηλεόραση 2
1 Βρείτε τον διακόπτη channel στον πομπό (Α).
2 Ρυθμίστε  τον διακόπτη CHANNEL σε ένα 

διαφορετικό αριθμό.

3 Βρείτε τον διακόπτη CHANNEL στον δέκτη (Β).
4 Ρυθμίστε τον διακόπτη channel στον ίδιο αριθμό με 

τον πομπό (Α).

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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 Λειτουργία

Απολαύστε την Ασύρματη 
Σύνδεση Τηλεόρασης σας

Παρακολούθηση καλωδιακού 
τηλεοπτικού προγράμματος στην 
τηλεόραση 2

1 Ανοίξτε τον πομπό (Α).
2 Ενεργοποιήστε την συσκευή εγγραφής Βίντεο η 

DVD. 
3 Πάρτε μαζί σας το τηλεχειριστήριο της συσκευής 

Βίντεο η DVD.
4 Πηγαίνετε στην τηλεόραση TV2.

5 Ανοίξτε την τηλεόραση TV2.
6 Ανοίξτε τον δέκτη (Β).
7 Επιλέξτε το κανάλι στη συσκευή έγγραφης Βίντεο ή 

DVD με τον αντίστοιχο τηλεχειριστή.

Για την βασική εγκατάσταση, 
δείτετον οδηγό γρήγορης 
έναρξης που παρέχεται με 
την ΑσύρματηΣύνδεση 
Τηλεόρασης.

3 Enjoy

Η συσκευή σας έγγραφης Βίντεο η 
DVD πρέπει να είναι συνδεμένη με τον 
πομπό (Α) της Ασύρματης Σύνδεσης 
Τηλεόρασης και με το σήμα Cable-TV.

DC  9V 

ON/OFF 

DC  9V 

ON/OFF 

Απενεργοποιείστε την αυτόματη 
κατάσταση ετοιμότητας όταν 
χρησιμοποιείτε την συσκευή έγγραφης 
Βίντεο η DVD για να παρακολουθήστε 
ένα πρόγραμμα καλωδιακής 
τηλεόρασης. Απευθυνθείτε στον 
εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Βίντεο 
ή DVD.
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Λειτουργία

Παρακολούθηση πηγής τηλεοπτικού 
σήματος στην τηλεόραση 1
Λειτουργείστε την τηλεόραση 1 και την πηγή 
τηλεοπτικού σήμα ος συνήθως.

Αν η συσκευή έγγραφης Βίντεο ή 
DVD, γράφει ένα τηλεοπτικό 
πρόγραμμα, εσείς παρακολουθείστε το 
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 Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πρόβλημα Συμβουλή
Δεν υπάρχει 
εικόνα ή λάθος 
εικόνα στην 
τηλεόραση TV1

• Βεβαιωθείτε ότι η πηγή 
τηλεοπτικού σήμα έχει συνδεθεί 
στον πομπό (Α).

• Βεβαιωθείτε ότι ο πομπός (Α) 
έχει συνδεθεί με την τηλεόραση 
TV1.

• Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια 
SCART έχουν συνδεθεί σταθερά.

• Βεβαιωθείτε ότι η πηγή 
τηλεοπτικού σήμα είναι 
ενεργοποιημένη.

• Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχτεί η 
σωστή είσοδος SCART στην 
τηλεόραση TV1.

Δεν υπάρχει 
εικόνα ή λάθος 
εικόνα στην 
τηλεόραση TV2

• Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια 
SCART έχουν συνδεθεί σταθερά.

• Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης (Β) έχει 
συνδεθεί με την τηλεόραση TV2.

• Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης (Β) και 
ο πομπός (Α) είναι 
ενεργοποιημένα.

• Βεβαιωθείτε ότι η πηγή 
τηλεοπτικού σήμα είναι 
ενεργοποιημένη.

• Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχτεί η 
σωστή είσοδος SCART στην 
τηλεόραση TV2.

• Αν η πηγή τηλεοπτικού σήμα 
δίνει σωστή εικόνα στην 
τηλεόραση TV1:
Βεβαιωθείτε ότι η πηγή 
τηλεοπτικού σήμα δίνει σήμα 
τύπου CVBS. Ελέγξτε το 
εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής

• Αλλάξτε τον ασύρματο κανάλι 
που χρησιμοποιείτε για την 
επικοινωνία. Δείτε σελίδα 7.

• Ο δέκτης (Β) βρίσκεται έκτος 
εμβέλειας του πομπού (Α). Ο 
αριθμός τοίχων και ορόφων 
μετάξι ενδιάμεσα του δέκτη (Β) 
και του πομπού (Α) περιορίζει 
την απόσταση.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων 

προβλημάτων

Πρόβλημα Συμβουλή
Παρεμβολή στην 
εικόνα της 
τηλεόρασης TV2

• Αλλάξτε ελάχιστα την θέση του 
δέκτη (Β) η του πομπού (Α).

• Αλλάξτε τον ασύρματο κανάλι 
που χρησιμοποιείτε για την 
επικοινωνία. Δείτε σελίδα 7.

• Ο δέκτης (Β) βρίσκεται έκτος 
εμβέλειας του πομπού (Α). Ο 
αριθμός τοίχων και ορόφων 
μετάξι ενδιάμεσα του δέκτη (Β) 
και του πομπού (Α) περιορίζει 
την απόσταση. 

Οι πηγές 
τηλεοπτικού σήμα 
δεν 
ανταποκρίνονται 
στις εντολές του 
τηλεχειριστήριου 
από την 
τηλεόραση TV2

• Σημαδεύετε το τηλεχειριστήριο 
ακριβώς στον πομπό (Β).

• Αντικαταστήστε τις μπαταρίες 
στο τηλεχειριστήριο με 
καινούργιες.

• Εγκαταστήστε το ενισχυτικό 
καλώδιο του τηλεχειριστηρίου (Ε) 
Δείτε σελίδα 6.

• Η μέγιστη απόσταση λειτουργίας 
τηλεχειριστηρίου είναι 5 μ.

Η εικόνα της 
πηγής 
τηλεοπτικού σήμα 
εξαφανίζεται στην 
τηλεόραση TV2

• Απενεργοποιήστε την κατάσταση 
αυτόματης ετοιμότητας στην 
πηγή τηλεοπτικού σήμα. Ελέγξτε 
το εγχειρίδιο χρήσης της 
συσκευής.

• Ακολουθήστε τις οδηγίες για να 
επανασυνδέστε τις πηγές 
τηλεοπτικού σήμα. Δείτε τον 
οδηγό γρήγορης έναρξης.

Βόμβος ήχος όταν 
χρησιμοποιείτε το 
τηλεχειριστήριο.

• Αλλάξτε ελάχιστα την 
τοποθέτηση του δέκτη η του 
πομπού μέχρι να σταματήσει ο 
βόμβος ήχος.

• Μερικές φορές είναι αδύνατο να 
λυθεί αυτό το πρόβλημα.

Ασπρόμαυρη 
εικόνα με Βίντεο 
S-VHS. 

• Ελέγξτε αν το βύσμα SCART του 
Βίντεο S-VHS δίνει σήμα σε 
CVBS. Ελέγξτε το εγχειρίδιο 
χρήσης της συσκευής.
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 Πληροφορίες

Υγειά και ασφάλεια
Το προϊόν εκπέμπει και δέχεται ράδιο κύματα όταν είναι 
ενεργοποιημένο. Το προϊόν βρίσκετε σε συμμόρφωση 
με τα πρότυπα προκαθορισμένα για το είδος του.
Η ποιότητα εικόνας μπορεί να επηρεαστεί από την 
χρήση φούρνων μικροκυμάτων. Άλλα ασύρματα 
συστήματα (Bluetooth, ασύρματα δίκτυα κτλ.) μπορούν 
επίσης να επηρεάσουν την ποιότητα της εικόνας.
Το προϊόν βασίζεται στην τεχνολογία RF. Οπότε το 
προϊόν μπορεί να πάσχει από τις ίδιες παρεμβολές όπως 
οι συσκευές GSM, τα φορητά ραδιόφωνα και άλλα 
προϊόντα βασισμένα στην τεχνολογία RF.

Συντήρηση και επισκευή
Αν το προϊόν σας είναι ελαττωματικό και χρειάζεται 
επισκευή, άλλα η περίοδος εγγύησης σας έχει τελείωση, 
μπορείτε να συμβουλευτείτε τους τεχνικούς μας (δείτε 
την πίσω σελίδα)

Ανακύκλωση και διάθεση
Όλα τα περιττά υλικά συσκευασίας έχουν παραλειφθεί. 
Το σετ σας αποτελείται από υλικά που ανακυκλώνονται 
αν αποσυναρμολογηστεί από ειδικευόμενη εταιρία. 
Παρακαλούμε, παρατηρείστε τους τοπικούς κανόνες σε 
σχέση με την διάθεση υλικών συσκευασίας, μπαταριών 
και παλιών εξοπλισμών.  

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.
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Πληροφορίες

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

Ένα χρόνο περιορισμένη εγγύηση
Για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς ο 
κατασκευαστής επισκευάσει ή αντικαθιστά  δωρεάν 
οποιοδήποτε ελαττωματικό προϊόν, με την απόδειξη 
αγοράς, υπό τον όρο ότι το ελάττωμα δεν έχει 
προκληθεί από τον ανάρμοστο χειρισμό η χρήση, και 
υπό τον όρο ότι η βλάβη δεν προκλήθηκε ος 
αποτέλεσμα ατυχήματος η επισκευής από άλλος έκτος 
τον κατασκευαστή. 

Γλωσσάριο
CVBS Τηλεοπτικό πρότυπο για εμφάνιση 

χρωμάτων σε μια τηλεόραση. 

Easylink Δίνει την δυνατότητα σε μια συσκευή 
έγγραφης Βίντεο η DVD να αναλάβει 
αυτόματα τον προ-ρυθμισμένο 
προγραμματισμό της τηλεόρασης.

Τεχνολογία 
RF

Τεχνολογία βασισμένη στη ράδιο 
συχνότητα, χρησιμοποιείται για 
ασύρματες συνδέσεις.

SCART Σύνδεσμο για εύκολη σύνδεση 
εξοπλισμού ήχου και εικόνας. 
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