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Bezdrôtový TV Link SLV3100

Návod na obsluhu
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Prehľad
Ovládacie prvky a zobrazenia

A Vysielač

1  Indikátor napájania:
 > zelený: pri zapnutom zariadení
2 Indikátor signálu diaľkového ovládača
3 Vypínač
4 Konektor napájania (DC 9V)
5  SCART kábel
6 Prepínač kanálov
7 Konektor na pripojenie kábla s emitormi diaľkových 

povelov

B Prijímač 

8  Indikátor napájania
 > zelený: pri zapnutom zariadení
9 Indikátor signálu diaľkového ovládača
10 Vypínač
11 Konektor napájania (DC 9V)
12 SCART kábel
13 Prepínač kanálov

E Kábel s emitormi diaľkových povelov 

14 Konektor 
15 Emitor povelov
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Váš bezdrôtový TV Link
Teraz môžete kľudne povedať zbohom káblom. Pomocou 
vášho bezdrôtového TV Link môžete teraz bezdrôtovo 
pripojiť druhý TV a sledovať zariadenie na vašom druhom 
TV.

• Skôr ako začnete s pripájaním, inštaláciou a používaním 
tohoto zariadenia, prečítajte si pozorne tento návod na 
obsluhu.

• Odložte si tento návod pre jeho budúce použitie.
• Zariadenie je určený len na interiérové používanie.
• Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
• Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám.
• V prípade, že sa vyskytnú nejaké technické problémy, 

neotvárajte zariadenie, ale ho prineste vášmu predajcovi 
Philips.

• Nezakrývajte toto zariadenie.
• Pripájajte sieťové adaptére len k 220-240 V AC/50 Hz 

zdrojom elektrickej energie.
• Toto zariadenie môže spôsobovať rušenie ostatných 

zariadení. Skôr ako začnete používať náš výrobok, 
skontrolujte, či žiadne zariadenie v jeho blízkosti nebude 
rušené.

Bezpečnostné upozornenia

Použitie ovládačov, nastavení alebo iných 
postupov ako sú odporúčané v tomto návode 
môže mať za následok nebezpečné žiarenie 
alebo nekorektné fungovanie prístroja.
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Inštalácia

Pre základné informácie, 
si pozrite stručnú príručku 
dodávanú s vašim 
bezdrôtovým TV Link.

Inštalácia kábla vysielača diaľkových povelov

1 Vypnite vysielač (A).

2 Pripojte kábel vysielača diaľkových povelov (E) ku 
konektoru IR.

3 Emitor povelov umiestnite pred zariadenie, ktoré je 
zdrojom videosignálu.

4 Zapnite vysielač (A).
5 Zoberte si diaľkový ovládač video zdroja so sebou.
6 Prejdite k TV2.
7 Zapnite TV2.

8 Zapnite prijímač (B).
9 Zvoľte správny SCART vstup na TV2.
10 Ovládajte video zdroj pomocou jeho diaľkového ovládača.

Pozrite si návod na obsluhu video zdroja
pre presné umiestnenie IR senzora na 
prednom paneli.

3 Enjoy
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Inštalácia
Odstránenie rušenia na TV2

1 Nájdite prepínač CHANNEL (kanálov) na vysielači (A).
2 Prepnite prepínač CHANNEL na iné číslo.

3 Nájdite prepínač CHANNEL na prijímači (B).
4 Nastavte prepínač CHANNEL na rovnaké číslo ako je 

nastavené na vysielači (A).
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Prevádzka
Vychutnajte si váš bezdrôtový TV link

Sledovanie programu káblovej TV na TV2 

1 Zapnite vysielač (A).
2 Zapnite VCR alebo DVD rekordér.
3 Zoberte si so sebou diaľkový ovládač od VCR alebo DVD
 rekordéra.
4 Prejdite k TV2.

5 Zapnite TV2.
6 Zapnite prijímač (B).
7 Pomocou diaľkového ovládača vyberte kanál na VCR 

alebo DVD rekordéri.

Sledovanie video zdroja na TV1

Používajte TV1 a video zdroj ako obvykle.

Pre základné informácie, 
si pozrite stručnú príručku 
dodávanú s vašim 
bezdrôtovým TV Link.

Váš VCR alebo DVD rekordér musí byť 
pripojený k vysielaču (A) bezdrôtového TV 
Link a pripojený k signálu káblovej TV.

Vypnite automatický pohotovostný režim, 
keď používate VCR alebo DVD rekordér na 
sledovanie programu káblovej TV. Pozrite 
si návod na obsluhu VCR alebo DVD 
rekordéra.

Ak VCR alebo DVD rekordér nahráva 
televízny program, na druhom TV sledujete 
nahrávaný kanál.

3 Enjoy
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Odstránenie možných problémov

Problém

Žiaden obraz alebo 
zlý obraz na TV1

Žiaden obraz alebo 
zlý obraz na TV2

Tip

• Skontrolujte, či je video zdroj 
pripojený k vysielaču (A).

• Skontrolujte, či je  vysielač (A) 
pripojený k TV1.

• Skontrolujte, či sú SCART káble 
pevne pripojené.

• Skontrolujte, či je video zdroj 
zapnutý.

• Skontrolujte, či zvolený správny 
SCART vstup na TV1.

• Skontrolujte, či sú SCART káble 
pevne pripojené.

• Skontrolujte, či je prijímač (B) 
pripojený k TV2.

• Skontrolujte, či je zapnutý prijímač 
(B) ako aj vysielač (A).

• Skontrolujte, či je zapnutý video 
zdroj.

• Skontrolujte, či je zvolený správny 
SCART vstup na TV2.

• Ak video zdroj poskytuje správny 
 obraz na TV1:
 Skontrolujte, či video zdroj 

poskytuje video signál v režime 
CVBS. Pozrite si návod na 
obsluhu.

• Zmeňte komunikačný kanál 
prijímača a vysielača. Pozrite si 
stranu 7.

• Prijímač (B) je mimo rozsahu 
vysielača (A). Množstvo stien a 
stropov medzi prijímačom (B) 
a vysielačom (A) znižuje dosah 
prenosu.
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Odstránenie možných problémov

Problém

Rušenie v obraze 
na TV2.

Video zariadenia 
nereagujú na 
príkazy diaľkového 
ovládača z 
miestnosti s TV2.

Obraz z video 
zariadenia zmizne z 
obrazovky TV2.

Keď používate 
diaľkový ovládač, je 
počuť bzučanie.

Je čiernobiely obraz 
pri S-VHS VCR.

Tip

• Jemne zmeňte pozíciu prijímača 
(B) alebo vysielača (A).

• Zmeňte komunikačný kanál. 
Pozrite si stranu 7.

• Prijímač (B) je mimo dosah 
vysielača (A). Množstvo stien a 
stropov medzi prijímačom (B) 
a vysielačom (A) znižuje dosah 
prenosu.

• Nasmerujte diaľkový ovládač 
priamo na prijímač (B).

• Vymeňte batérie v diaľkovom 
ovládači za nové.

• Nainštalujte poriadne kábel s 
emitormi diaľkových povelov (E). 
Pozrite si stranu 6.

• Maximálna prevádzková 
vzdialenosť diaľkového ovládača 
je 5 m.

• Vypnite automatický pohotovostný 
režim na video zdroji. Pozrite si 
návod na obsluhu tohoto zdroja.

• Postupujte podľa pokynov o znovu 
pripojte video zariadenie. Pozrite 
si stručnú príručku.

• Jemne zmeňte polohu prijímača 
(B) alebo vysielača (A), až pokiaľ 
bzukot neprestane znieť.

• Niekedy nie je možné vyriešiť 
tento problém.

• Skontrolujte, či SCART konektor  
S-VHS VCR poskytuje signál 
v CVBS. Pozrite si návod na 
obsluhu S-VHS VCR.
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Informácie
Zdravie a bezpečnosť

Toto zariadenie keď je zapnuté, vysiela a prijíma rádiové 
vlny. Zariadenie vyhovuje štandardom, ktoré sú definované
pre toto rádiové žiarenie.
Kvalita obrazu môže byť ovplyvňovaná pri používaní 
mikrovlnných rúr. Ostatné bezdrôtové systémy (Bluetooth,
bezdrôtová sieť atď.) môžu taktiež ovplyvňovať kvalitu 
obrazu.
Toto zariadenie je založené na vysokofrekvenčnej (RF) 
technológii. Preto môže zariadenie zaznamenať niektoré 
druhy rušenia ako je GSM, prenosné rádiá alebo iné 
vysokofrekvenčné a rádiové zariadenia.

Údržba a servis

Ak je vaše zariadenie poškodené a vyžaduje opravu, ale 
vaša záručná doba už vypršala, obráťte sa prosím na 
špecialistu. 

Recyklácia a likvidácia

Všetky nadbytočné obalové materiály boli vynechané. Vaša 
sada obsahuje materiály, ktoré je možné recyklovať, ak sú 
likvidované špecializovanou spoločnosťou. Dodržiavajte 
prosím miestne predpisy týkajúce sa likvidácie obalových 
materiálov, batérií a starého zariadenia.

Likvidácia vášho starého zariadenia

Vaše zariadenie je navrhnuté a vyrobené z vysoko kvalitných
materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a 
opätovne použiť.
Keď sa tento symbol prečiarknutého odpadkového koša s 
kolieskami nachádza na zariadení, znamená to, že výrobok 
je krytý európskou smernicou 2002/96/EC.
Informujte sa prosím o miestnom systéme zberu triedeného 
odpadu pre elektrické a elektronické výrobky.
Konajte prosím v súlade s vašimi miestnymi nariadeniami a 
nevyhadzujte vaše staré zariadenia spolu s vašim bežným 
domovým odpadom. Správna likvidácia vášho starého 
zariadenia pomôže chrániť pred prípadnými negatívnymi
následkami pre životné prostredie a ľudské zdravie.
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Informácie
Záruka

24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobca opravuje 
alebo vymieňa akékoľvek chybné zariadenie bezplatne, 
čo je predmetom skúšky pri zakúpení, za predpokladu, že 
chyba nebola spôsobená nesprávnou manipuláciou alebo 
používaním a za  predpokladu, že výrobok nebol poškodený 
a či dôsledok problému alebo opravy nespôsobil niekto iný 
ako výrobca.

Slovník

CVBS  Štandard na prenos farebných signálov.

Easylink  Umožňuje VCR alebo DVD rekordéru  
  automaticky prevziať naladené TV 

   kanály z televízora.

Vysoko-  Technológia bezdrôtového prenosu  
frekvenčná  založená na rádiových frekvenciách.
(RF) technológia 

SCART  Jeden konektor na jednoduché pripojenie  
  audio a video zariadenia.
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AQ95-56F-606KR
   (Číslo správy)

EC VYHLÁSENIE O ZHODE

My, Philips Consumer Electronics B.V., P&A CC: Building SBP6
(názov výrobcu)

P.O.Box 80002, 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
(adresa výrobcu)

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť že toto elektrické zariadenie:

 Philips  SLV3100 -/00 -/05 ( Tx: SLV3100/00 -T ; Rx: SLV3100/00 -R)
 (názov)        (typ alebo model)

Bezdrôtový TV link
(popis výrobku)

ktorého sa týka toto vyhlásenie o zhode je v súlade s nasledujúcimi štandardami:

EN301 489-1 V1.4.1 ( 2002-08 )
EN301 489-3 V1.4.1 ( 2002-08 )
EN300 220-1 V2.1.1 ( 2005-04 )
EN300 220-1 V1.1.1 ( 2000-09 )
EN300 440-1 V1.3.1 ( 2001-09 )
EN300 440-2 V1.1.2 ( 2004-07 )

EN60950-1:2001

(norma a/alebo číslo a dátum vystavenia štandardov)

Podľa opatrení 1999/5/EC (R&TTE smernice) a je vyrobené organizáciou na úrovni 
ISO 9000.

Eindhoven, 24/05/2005 

        (miesto, dátum) 

K.Rysman
Approbation manager
(podpis, meno a funkcia)
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Potrebujete pomoc?
Riešenie problémov

Pozrite si stranu 9

Online nápoveda: www.philips.com/support

Infolinka Philips
   Tel.:  0800 004 537
   E-mail.:  infocentrum.sk@philips.com

Zmena technických údajov bez upozornenia vyhradená.
Ochranné známky sú vlastníctvom Koninklijke Philips Electronics N.V. 

alebo príslušných vlastníkov.
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Všetky práva vyhradené.

www.philips.com


