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 Oversigt

Kontrol og indikatorer

A Transmitter
1 Integreret fjernbetjening
2 Tænd/sluk-knap
3 Lys for strøm:

> rød: standby
> grøn: på

4 TV2 kilde indikator
5 KILDE knap
6 Strømtilførselsstik (DC 9V)
7 Trådløs kanalvælger
8 KILDE 2 stik (rød/hvid/gul)
9 SCART-kabel
10 Fjernbetjeningsforlænger port

B Receiver
12 Integreret fjernbetjening
13 Tænd/sluk-knap
14 Lys for strøm:

> rød: standby
> grøn: på

15 Strømtilførselsstik (DC 9V)
16 Trådløs kanalvælger
17 SCART-kabel

F Fjernbetjeningsforlænger
19 Stik
20 Fjernbetjeningsforlænger indikatorlampe
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Dit trådløse TV Link
Du kan sige farvel til ledninger. Med dit trådløse TV Link, 
kan du trådløst tilslutte et andet TV og vælge mellem to 
enheder, som du kan se på det andre TV.

Sikkerhed
• Læs anvisningerne i betjeningsvejledningen 

omhyggeligt før du tilslutter, installerer og bruger 
produktet.

• Gem betjeningsvejledningen til senere opslag.
• Produktet må kun bruges indendørs.
• Brug ikke produktet i nærheden af vand.
• Udsæt ikke produktet for stærk varme.
• Produktet må ikke i tilfælde af tekniske 

vanskeligheder skilles ad. Indlever det til din Philips-
forhandler.

• Tildæk ikke produktet.
• Tilslut kun strømadapterne til en 220-240 V AC/

50 Hz strømforsyning.
• Produktet kan forårsage forstyrrelser for andre 

udstyr. Kontroller om udstyr i nærheden kan 
påvirkes af produktet, før du begynder at bruge det.
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 Installation

Installer fjernbetjeningsforlænger
1 Sluk for transmitteren (A).

2 Tilslut fjernbetjeningsforlængeren (F) til IR stikket.
3 Ret fjernbetjeningen direkte mod videokildens IR 

sensor.

4 Tænd for transmitteren (A).
5 Medbring videokildens fjernbetjening.
6 Gå til TV2.
7 Tænd for TV2.

8 Tænd for receiveren (B).
9 Vælg korrekt SCART stik på TV2.
10 Videokilden betjenes med tilhørende fjernbetjening.
11 Ved behov gentag trin 3 til 10 for den andre 

videokilden.

For grundinstallation, læs  
vejledning til hurtig 
installation som var med 
dit trådløse TV Link.

Læs venligst videokildens 
betjeningsvejledning for den nøjagtige 
placering af IR sensoren på frontpanelet.
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Installation
Fjerne forstyrrelser på TV2
1 Find PICTURE CHANNEL vælger på 

transmitteren (A).
2 Skift PICTURE CHANNEL vælgeren på en anden 

kanal.

3 Find PICTURE CHANNEL vælgeren på 
receiveren (B).

4 Sæt PICTURE CHANNEL vælgeren på samme 
kanal som på transmitteren (A).

Funktion

Nyd dit trådløse TV Link

Se kabelprogrammer på TV2

1 Tænd for transmitteren (A).
2 Tilslut VCR eller DVD recorder. 

For grundinstallation, læs  
vejledning til hurtig 
installation som var med 
dit trådløse TV Link.

Din VCR eller DVD recorder skal 
tilsluttes det trådløse TV links 
transmitter (A) og tilsluttes kabel-
tvsignalet.
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 Funktion

3 Tryk på SOURCE på transmitteren for at vælge 
VCR eller DVD recorder.

4 Medbring tilhørende fjernbetjeningen fra VCR eller 
DVD recorder.

5 Gå til TV2.

6 Tænd for TV2.
7 Tænd for receiveren
8 Vælg kanal på VCR eller DVD recorder med 

tilhørende fjernbetjening.

Se en videokilde på TV1
Betjen TV1 og videokilden som sædvanlig.

SOURCE21

Sluk for auto standby modus når du 
bruger din VCR eller DVD recorder for 
at se på kabel-tv programmer. Der 
henvises til betjeningsvejledning for 
VCR eller DVD recorder.

Hvis VCR eller DVD recorderen 
indspiller et tv-program, vises den kanal 
som bliver indspillet.
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Problemløsning
Problem Gode råd
Intet eller forkert 
billedsignal på TV1

• Kontroller at videokilderne er 
tilsluttet transmitteren (A).

• Kontroller at transmitteren (A) 
er tilsluttet TV1.

• Kontroller at SCART-kablerne er 
sat rigtigt fast.

• Kontroller at videokilden er 
tændt.

• Kontroller at korrekt SCART- 
input til TV1 er valgt.

Intet eller forkert 
billedsignal på TV2

• Kontroller at SCART-kablerne er 
sat rigtigt fast.

• Kontroller at receiveren (B) er 
tilsluttet TV2.

• Kontroller at både receiveren (B) 
og transmitteren (A) er tændt.

• Kontroller at videokilden er 
tændt.

• Kontroller at korrekt SCART- 
input til TV2 er valgt.

• Vælg korrekt videokilde ved at 
trykke på  SOURCE på 
transmitteren (A). Læs side 7.

• Hvis videokilden giver korrekte 
billeder på TV1: 
Kontroller at videokilden sender 
billedsignal i CVBS modus. 
Gennemlæs tilhørende 
betjeningsvejledning

• Skift den trådløse kanal som er 
brugt til kommunikation. Læs 
side 7.

• Receiveren (B) er uden for 
transmitterens (A) område. Antal 
vægge og lofter imellem receiver 
(B) og transmitteren (A) 
begrænser området.
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 Problemløsning
Problem Gode råd
Signalforstyrrelser 
på TV2

• Juster lidt på receiverens eller 
transmitterens placering.

• Skift den trådløse kanal som er 
brugt til kommunikation. Læs 
side 7.

• Receiveren (B) er uden for 
transmitterens (A) område. Antal 
vægge og lofter imellem receiver 
(B) og transmitteren (A) 
begrænser området.

Videokilden 
modtager ikke 
fjernbetjeningssign
aler fra TV2

• Ret fjernbetjeningen direkte mod 
receiveren.

• Udskift fjernbetjeningens 
batterier.

• Installer fjernbetjeningsforlænger 
(F). Læs side 6.

• Fjernbetjeningens rækkevidde er 
5 m.

TV programmet 
forsvinder fra TV2.

• Sluk for videokildens auto standby 
modus. Gennemlæs tilhørende 
betjeningsvejledning

• Følg instruktioner for at tilslutte 
videokilden igen. Læs i vejledning 
til hurtig installation.

Summelyd når 
fjernbetjeningen 
bruges.

• Juster lidt på receiverens eller 
transmitterens placering indtil 
summelyden stopper.

• Nogle gange kan dette problem 
ikke løses.

Easylink virker 
ikke.

• Kontroller at både TV og VCR 
understøtter Easylink.

• Kontroller at komplet 
ledningsførte SCART-kabler 
bruges.

Sort/hvide billeder 
med S-VHS VCR.

• Kontroller at SCART stikket fra  
S-VHS VCR sender signaler i 
CVBS. Gennemlæs tilhørende 
betjeningsvejledning
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Information

Sundhed og sikkerhed
Dette produkt modtager og sender radiobølger når det 
er tændt. Dette produkt opfylder de standarder, der er 
fastsat for det.
Billedkvaliteten påvirkes af brugen af mikrobølgeovne. 
Andre trådløse systemer (Bluetooth, trådløse LAN 
systemer osv.) kan også påvirke billedkvaliteten.
Dette produkt er baseret på RF-teknologi. Derfor kan 
produktet lide af samme forstyrrelser som 
mobiltelefoner, bærbare radioer og andre RF-baserede 
produkter.

Vedligeholdelse og service
Hvis produktet er fejlbehæftet og i behov af reparation, 
men garantiperioden er udløbet, kontakt vores 
specialister (se sidste side)

Genvinding og bortskaffelse
Alt unødvendigt emballagemateriale er udeladt. Dit sæt 
består af materiale som kan genvindes, hvis det 
demonteres af  et specialiseret firma. Følg gældende 
regler for bortskaffelse af emballagemateriale, batterier 
og brugt udstyr.

Bortskaffelse af brugt udstyr
Dit produktet er konstrueret med og produceret af 
materialer og komponenter med høj kvalitet, som kan 
genvindes og genbruges.
Når dette symbol, bestående af en affaldsbeholder på hjul 
overstreget med et kryds, er vedhæftet et produkt, 
betyder det, at produktet er dækket af EU Direktiv 2002/
96/EC.
Kontroller den lokale sorterinsordning for elektriske og 
elektroniske produkter.
Venligst følg lokale regler og bortskaf ikke brugte 
produkter sammen med det daglige husholdningsaffald. 
Korrekt bortforskaffelse af brugte produkter forebygger 
potentiale miljø-og sundhedsskader.
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 Information

Garanti

1-års begrænset garanti
Producenten reparerer eller udskifter gratis ethvert 
fejlbehæftet produkt uden omkostninger, under 
forudsætning af købsdokumentation, op til 12 måneder 
efter købsdatoen, forudsat fejlen ikke er forårsaget af 
ukorrekt håndtering eller brug, og forudsat produktet 
ikke er beskadiget, enten som følge af uheld eller 
reparation foretaget af andre end producenten.

Ordliste
CVBS Videostandard for at vise farver på et TV.
Easylink Giver en VCR eller DVD recorder 

mulighed for automatisk at overtage den 
forudindstillede programmering for TV.

RCA Separate stik for at tilslutte audio eller 
video udstyr.

RF teknologi Teknologi baseret på radiofrekvens, som 
bruges til trådløse forbindelser.

SCART Enkeltstik for nem tilslutning af audio og 
video udstyr.





Helpline

België/Belgique/Belgien 070 222 303 (€ 0.17)
Danmark 3525 8759
Deutschland 0900 1101211 (€ 0.12)
España 902 888 784 (€ 0.15)
France 08 9165 0005 (€ 0.23)
ÅëëÜäá 0 0800 3122 1280
Ireland 01 764 0292
Italia 899 23 45 06 (€ 0.25)
Luxemburg/Luxembourg 40 6661 6544
Nederland 0900 8407 (€ 0.20)
Norge 2270 8111
Österreich 0900 060 827 (€ 0.20)
Portugal 2 1359 1442
Schweiz/Suisse/Svizzera 0900 001 600
Suomi 0600 412 001
Sverige 08 5792 9100
UK (United Kingdom) 0906 1010 016 (£ 0.15)

Specifcations are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

DFU-SLV3220-DAN-V1.0

Need help?
Troubleshooting

See page 9

Online help: www.philips.com/support
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