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

Obsah

1 Dôležité ............................................................................................................... 3
1.1 Napájanie ...................................................................................................................3
1.2 Prehlásenie o zhode ..................................................................................................3
1.3 Recyklácia a likvidácia ...............................................................................................4
1.4 Elektrické, magnetické a elektromagnetické polia ("EMF") .......................................4
1.5 Požiadavky na inštaláciu ...........................................................................................4

2 Bezdrôtový TV Link ........................................................................................... 5
2.1 Obsah balenia ............................................................................................................5
2.2 Prehľad bezdrôtového TV linku .................................................................................5

3  Začíname .......................................................................................................... 7
3.1 Pripojenie vysielača ...................................................................................................7
3.2 Pripojenie prijímača ...................................................................................................8
3.3 Použitie ......................................................................................................................8
3.4 Inštalácia kábla diaľkového ovládača ........................................................................9
3.5 Odstránenie rušenia na TV2 ......................................................................................9

4 Technické údaje ............................................................................................... 10

5 Časté otázky..................................................................................................... 11
Slovník ...........................................................................................................................12



3

1 Dôležité

Nájdite si čas na prečítanie tohto návodu pred 
použitím bezdrôtového vysielača TV.
Obsahuje dôležité informácie a poznámky týkajúce 
sa bezdrôtového pripojenia TV.

1.1 Napájanie
•  Pripojte napájacie adaptéry len k 100-240 V AC 

50/60 Hz napájaniu.
•  Elektrická sieť je klasifikovaná ako nebezpečná. 

Jediný spôsob odpojenia nabíjačky je odpojenie 
od elektrickej zásuvky. Uistite sa, že elektrická 
zásuvka je je vždy ľahko dostupná.

 Upozornenie:
Aby ste zabránili poškodeniu:
•  Nevystavujte bezdrôtový TV link nadmernému 

teplu spôsobenému z ohrievačov alebo priameho 
slnečného svetla.

•  Zabráňte pádu bezdrôtového TV linku a zabráňte 
pádu predmetov na bezdrôtový TV link.

•  Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky 
obsahujúce alkohol, amoniak, benzén, ani drsné 
prostriedky, pretože môžu poškodiť zariadenie.

•  Nepoužívajte prostriedky na miestach s rizikom 
explózie.

•  Zabráňte kontaktu malých kovových predmetov 
s výrobkom. Toto môže ovplyvniť audio kvalitu a 
poškodiť výrobok.

•  Aktívne mobilné telefóny v blízkosti zariadenia 
môžu spôsobovať rušenie.

•  Neotvárajte zariadenie, aby ste sa nevystavili 
vysokému napätiu.

•  Zabráňte kontaktu nabíjačky s tekutinami.
•  Zabráňte kontaktu TV linku s tekutinami.
•  Používajte len s dodaným napájacím adaptérom.
  Výrobca: Concord.
  Názov modelu: CM-3AD09005.
•  Informácie o napájaní pre prijímač a vysielač.
  Vstup: AC100-240 V/120 mA, 50 Hz/60 Hz
  Výstup: DC9 V/500 mA
  Teploty skladovania a prevázdky:
•  Používajte na mieste s teplotou vždy medzi 0 a 

40°C (32 do 103°F).
•  Skladujte na mieste s teplotou medzi -25 a 60°C 

(-13 do 140°F).

1.2  Prehlásenie o zhode
Toto zariadenie bolo navrhnuté, testované a 
vyrobené podľa Európskej smernice R&TTE 1999/5/
EC.

Podľa smernice je možné uviesť výrobok do 
prevádzky v nasledujúcich štátoch:

Trieda. Toto je výrobok 1 triedy.

My, Philips, prehlasujeme, že tento výrobok je v 
súlade so základnými požiadavkami a ostatnými 
predpismi Smernice 1999/5/EC. Prehlásenie o 
zhode môžete nájsť na www.p4c.philips.com.
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1.3 Recyklácia a likvidácia
Pokyny k likvidácii starých výrobkov.

WEEE smernica (Waste Electrical and Electronic 
Equipment; 2002/96/EC) bola uvedená za účelom, 
aby boli výrobky čo najlepšie recyklované a využité, 
pre ochranu životného prostredia a ľudského 
zdravia.

Toto zariadenie je navrhnuté a vyrobené z vysoko 
kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné 
recyklovať a opätovne použiť.

Nevyhadzujte staré zariadenie spolu s bežným 
odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme 
separovaného zberu a recyklácie 
pre elektrické a elektronické výrobky 
označené týmto symbolom:

Využite jednu z nasledujúcich možností 
likvidácie:
1.  Zlikvidujte kompletný výrobok (vrátane káblov, 

konektorov a príslušenstva) v určených WEEE 
zberných miestach.

2.  Ak ste zakúpili náhradný výrobok, odovzdajte 
kompletný starý výrobok späť predajcovi. Mal by 
ho prijať podľa WEEE smernice.

Informácia o balení:
Philips označuje obaly štandardnými symbolmi  
určenými pre podporu recyklácie a správnej 
likvidácie.

Bol zaplatený finančný príspevok systému 
pre recykláciu a obnovu.

Označený obalový materiál je recyklovateľný.

1.4 Elektrické, magnetické a 
elektromagnetické polia ("EMF")
1.  Philips Royal Electronics vyrába a predáva 

mnoho výrobkov pre zákazníkov, ktoré ako 
zvyčajne, ako pri mnohých elektronických 
zariadení, majú schopnosť vyžarovať a prijímať 
elektromagnetické signály.

2.  Jedným z hlavných princípov Philips je robiť 
všetko pre zdravie a bezpečnosť výrobkov, aby 
vyhovovali všetkým platným požiadavkám a 
boli v rámci EMF štandardov platných v čase 
produkcie výrobkov.

3.  Značka Philips je zaviazaná vyvíjať, produkovať 
a predávať výrobky, ktoré nepoškodzujú zdravie.

4.  Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s 
výrobkom manipuluje správne, je bezpečný  
podľa dnešných vedeckých zistení.

5.  Spoločnosť Philips hrá aktívnu úlohu vo vývoji 
medzinárodných EMF a bezpečnostných 
štandardov, čo umožňuje značke Philips 
predvídať vývoj v štandardoch pre integráciu do 
svojich výrobkov.

1.5 Požiadavky na inštaláciu
Výrobok vysiela a prijíma rádiové vlny, keď je 
zapnutý.
Výrobok vyhovuje štandardom, ktoré sú pre tento 
druh definované.

Pretože výrobok je na základe RF technológie, 
kvalita obrazu môže byť ovplyvnená mikrovlnnými 
rúrami, Bluetooth, Wifi atď.
Preto by mal byť výrobok v dostatočnej vzdialenosti 
od podobného typu rušenia ako je GSM, prenosné 
rádiá a iné výrobky na základe RF.
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2 Bezdrôtový TV Link

Blahoželáme k zakúpeniu a vitajte vo svete Philips!
Pre plné využitie podpory, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte váš výrobok na www.philips.com/
welcome.

2.1 Obsah balenia

2.2 Prehľad bezdrôtového TV linku

A. Vysielač B. Prijímač

C. Napájací adaptér 
(x2)

D. Kábel diaľkového 
ovládača

E. Návod na obsluhu

Vysielač

Ovládací panel a kontrolky

1  Kontrolka zapnutia:
  > zelená: zapnutý
2  Prepínač zapnutia/vypnutia
3  Vstupný napájací konektor (DC 9V)
4  Kontor kábla diaľkového ovládača
5  SCART kábel
6  Prepínač voľby bezdrôtového kanála
  > Prepínačom CHANNEL máte k dispozícii 4 

kanály
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Prijímač

Ovládací panel a kontrolky

7  Kontrolka napájania:
  > zelená: zapnutý
8  Prepínač zapnutia/vypnutia
9  Vstupný napájací konektor (DC 9V)
10  SCART kábel
11  Prepínač voľby bezdrôtového kanála 
  > Prepínačom CHANNEL máte k dispozícii 4 

kanály

Kábel diaľkového ovládača 12  Konektor
13  Snímač
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3  Začíname

3.1 Pripojenie vysielača
1.  Pripojte video zdroj k vysielaču.

a. Vezmite dodaný vysielač (A). Nájdite SCART 
kábel, ktorý prepája video zdroj k TV1. Odpojte 
tento SCART kábel.

  Poznámka: video zdroj môže byť satelitný 
prijímač, VCR, DVD prehrávač alebo rekordér.

2.  Pripojte TV1.
  Pripojte SCART kábel z TV1 do SCART 

konektora vysielača (A).

3.  Pripojte napájací adaptér.
a. Vezmite dodávaný napájací adaptér (C) na 

pripojenie konektora k DC 9V vstupnému 
konektoru na vysielači (A).

b. Pripojte adaptér k elektrickej zásuvke.

Video zdroj
Vysielač

Video zdroj

Vysielač

c.  Zelená LED kontrolka na prednom paneli sa 
rozsvieti.

  Poznámka: ak nesvieti, stlačte prepínač ON/OFF 
na zadnej strane zariadenia.

4.  Skontrolujte, či TV1 funguje.
a. Prepnite na TV1.
b.  Skontrolujte, či TV1 funguje.
c. Prepnite na pripojený video zdroj.
d. Skontrolujte, či TV1 zobrazí obraz video 

zdroja.
>  Vysielač je pripojený správne.

5.  Pripojte kábel diaľkového ovládača (D) ku 
konektoru IR.

•  Pozrite si  "3.4 Inštalácia kábla diaľkového 
ovládača" pre podrobnejšie informácie.
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3.2 Pripojenie prijímača
Príprava
-  Zapnite vysielač (A).

-  Zapnite Video zdroj.
-  Vezmite tieto položky:
 • Prijímač (B)
 • Napájací adaptér (C)
 • Diaľkový ovládač video zdroja.
-  Prejdite na TV2

1.  Pripojte prijímač k druhému TV (TV2).
  Pripojte SCART kábel prijímača (B) k SCART 

portu TV2.

2.  Pripojte napájací adaptér.
a.  Vezmite dodávaný adaptér (C) napripojenie 

konektora do DC 9V napájacieho vstupu 
prijímača (B).

b.  Pripojte adaptér k elektrickej zásuvke.

c.  Zelená LED kontrolka na prednom paneli by 
mala svietiť.

  Poznámka: ak nie, stlačte prepínač ON/OFF na 
zadnej strane zariadenia.

3.  Nastavte prepínač CHANNEL na rovnaké číslo 
aké je nastavené na vysielači (A).

3.3 Použitie
Všetky činnosti popísané v 3.1 a 3.2 by mali byť 
dokončené.

1.  Zapnite TV2.
2.  Zapnite prijímač (B).
3.  Zvoľte správny SCART vstup na TV2.
4.  Nasmerujte diaľkový ovládač na video zdroj do 

prijímača (B).
5.  Ovládajte video zdroj pomocou tohto diaľkového 

ovládača.
6.  Skontrolujte, či TV2 zobrazuje obraz video 

zdroja.
  >  Prijímač je pripojený správne.
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Poznámka: Ak VCR alebo DVD rekordér nahráva 
televízny program, môžete sledovať nahrávaný 
kanál.

Poznámka: ako sledovať video zdroj na TV1?
Použite TV1 a video zdroj ako zvyčajne pre 
sledovanie video zdroja na TV1.

3.4 Inštalácia kábla diaľkového 
ovládača
Kábel diaľkového ovládača vysiela IR signál do 
zdrojových zariadení.

1  Vypnite vysielač (A).

2  Pripojte kábel ovládača (D) k IR konektoru.

3  Umiestnite vysielač kábla pred video zdroj. Len 
ho položte pred IR senzor na prednom paneli.

Poznámka: Pozrite si návod video zdroja pre presné 
umiestnenie IR senzoru na prednom paneli.

4  Zapnite vysielač (A).

5  Ak je IR kábel správne inštalovaný, môžete 
použiť váš diaľkový ovládač na ovládanie video 
zdroja.

3.5 Odstránenie rušenia na TV2
Keď je 3.1 a 3.2 dokončené, môže sa vyskytnúť 
rušenie.

1  Nájdite prepínač CHANNEL na vysielači (A). 
Máte k dispozícii 4 kanály. V prípade rušení 
môžete zmeniť kanály. 

2  Nastavte prepínač CHANNEL na iné číslo na 
vysielači (A). 

3  Nájdite prepínač CHANNEL na prijímači (B).

4  Nastavte prepínač CHANNEL na rovnaké číslo 
ako na vysielači (A).
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4 Technické údaje

Vysielač
Systém: RF (TV-LINK)
Modulácia: FM
Hmotnosť: 0.292 kg
Rozmery: 120 x 182 x 40.2 mm
Prenosová frekvencia: 2400~2470 MHz
Kanály: 4
Vyžarovaný výstupný výkon: 10 mW
Efektívny prenosový rozsah: 40 m
Audio vstupná úroveň: 2 V
Video vstupná úroveň: 1.1 V
Požiadavky napájania: 9 V/500 mA

IR predĺžený prijímač
RF frekvencia: 433.92 MHz
Citlivosť príjmu: -90 ~ -98 dBm
IR prenosová frekvencia: 30~57 kHz
IR LED prevádzkový dosah: ≥ 3 m

Prijímač
Systém: RF (TV-LINK)
Hmotnosť: 0.290 kg
Rozmery: 120 x 182 x 40.2 mm
Prenosový frekvenčný rozsah: 2400~2470 MHz
Kanály: 4
Odstup signálu od šumu audia: 45 dB (pri 15 m)
Odstup signálu od šumu videa: 50 dB (pri 15 m)
Audio výstupná úroveň: 2 V
Video výstupná úroveň: 1.1 V
Video frekvenčný rozsah: 50 Hz~5.5 MHz

Audio frekvenčný rozsah: 40 Hz~15 kHz
Požiadavky napájania: 9 V/500 mA

IR vysielač
IR frekvencia: 433.92 MHz
RF výstupný výkon: 7~9 dBm
IR prenosová frekvencia: 30~57 kHz
IR prevádzkový dosah: ≥ 7 m

Rozsah teploty
•  Prevádzka: medzi 0 a 40°C 
•  Skladovanie: medzi -10 a 70°C

Relatívna vlhkosť
•  Prevádzka: až do 90% pri 40°C
•  Skladovanie: až do 90% pri 40°C
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5 Časté otázky

www.philips.com/support 

V tejto kapitole nájdete často kladené otázky a 
odpovede o zariadení.

Žiadny alebo nesprávny obraz na TV1
•  Uistite sa, že video zdroj je zapnutý.
•  Uistite sa, že video zdroj je pripojený k vysielaču 

(A).
•  Uistite sa, že vysielač (A) je pripojený k TVI.
•  Uistite sa, že vysielač (A) je zapnutý.
•  Uistite sa, že SCART káble sú pevne pripojené.
•  Uistite sa, že ste zvolili správny SCART vstup na 

TV1.

Žiadny alebo nesprávny obraz na TV2
•  Uistite sa, že SCART káble sú správne pripojené.
•  Uistite sa, že prijímač (B) je pripojený k TV2.
•  Uistite sa, že prijímač (B) a vysielač (A) sú 

zapnuté.
•  Uistite sa, že video zdroj je zapnutý.
•  Uistite sa, že je zvolený správny SCART vstup na 

TV2.
•  Ak video zdroj ponúka správny obraz na TV1, 

uistite sa, že video zdroj ponúka video signál v 
CVBS režime. 

•  Zmeňte bezdrôtový kanál, ktorý sa používa pre 
komunikáciu. Viď "Odstránenie rušenia na TV2".

•  Prijímač (B) je mimo dosahu vysielača (A). 
Množstvo stien a stropov medzi prijímačom (B) a 
vysielačom (A) skracuje vzdialenosť.

Rušenie obrazu na TV2.
•  Mierne zmeňte pozíciu prijímača (B) alebo 

vysielača (A).
•  Zmeňte bezdrôtový kanál, ktorý sa používa na 

komunikáciu. Viď "Odstránenie rušenia na TV2".
•  Prijímač (B) je mimo dosahu vysielača (A). 

Množstvo stien a stropov medzi prijímačom (B) a 
vysielačom (A) skracuje vzdialenosť.

Video zdroje nereagujú na príkazy diaľkového 
ovládača z TV2.
•  Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na prijímač 

(B).
•  Vymeňte batérie diaľkového ovládača za nové.
•  Inštalujte kábel diaľkového ovládača (D).

Viď "Inštalácia kábla diaľkového ovládača".
Poznámka: Maximálna prevádzková vzdialenosť 
diaľkového ovládača je 7 m.

Bzučanie pri použití diaľkového ovládača.
•  Mierne zmeňte pozíciu prijímača alebo vysielača, 

pokým, bzučanie nezmizne.

Čiernobiely obraz s S-VHS VCR.
  (Samostatný Video systém domáceho kina/

kazetový rekordér)
•  Skontrolujte, či SCART konektor S-VHS VCR 

poskytuje signál v CVBS.
  (Signál kompozitného video vysielania). Viď 

návod na obsluhu.
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Slovník
CVBS:
Video štandard pre zobrazovanie farieb na TV.

Easylink:
Ponúka VCR alebo DVD rekordéru možnosť 
automaticky uložiť programy na TV.

RF technológia:
Technológia na základe frekvencie, používaná pre 
bezdrôtové prepojenie.

SCART:
Jeden konektor pre jednoduché pripojenie audio a 
video zariadení.
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