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 Overzicht

Controle- en weergave-
elementen

A Zender
1 Geïntegreerd lampje van het verlengsnoer van de 

afstandsbediening
2 Aan/uit-schakelaar
3 Aan/uit-lampje:

> rood: stand-by
> groen: aan

4 TV2 bronindicatie
5 SOURCE-knop
6 Voedingsaansluiting (DC 9V)
7 Draadloze kanaalkeuzeschakelaar
8 SOURCE 2-aansluitingen (rood/wit/geel)
9 SCART-kabel
10 Poort voor het verlengsnoer van de 

afstandsbediening

B Ontvanger
12 Geïntegreerd lampje van het verlengsnoer van de 

afstandsbediening
13 Aan/uit-schakelaar
14 Aan/uit-lampje:

> rood: stand-by
> groen: aan

15 Voedingsaansluiting (DC 9V)
16 Draadloze kanaalkeuzeschakelaar
17 SCART-kabel

F Verlengsnoer van de 
afstandsbediening
19 Aansluiting
20 Lampje van de verlenging
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Uw draadloze TV-link
Snoeren behoren vanaf nu tot het verleden. Met uw 
draadloze TV-link kunt u nu draadloos een tweede TV 
aansluiten en tussen twee apparaten kiezen om op uw 
tweede TV te bekijken.

Veiligheid
• Lees zorgvuldig de instructies in deze handleiding 

voordat u het product gaat aansluiten, installeren en 
gebruiken.

• Bewaar deze handleiding als naslagwerk.
• Het product is alleen geschikt voor gebruik 

binnenshuis.
• Gebruik het product niet in de buurt van water.
• Stel het product niet bloot aan extreme warmte.
• Open het product niet in geval van technische 

problemen, maar breng het naar de Philips-dealer.
• Houd het product onbedekt.
• Sluit de voedingadapters alleen op een voeding van 

220-240 V AC/50 Hz aan.
• Het product kan storing bij andere apparatuur 

veroorzaken. Controleer voordat u het product gaat 
gebruiken of apparaten in de buurt van het product 
kunnen worden beïnvloed.
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 Installatie

Het verlengsnoer van de 
afstandsbediening installeren
1 Zet de zender (A) uit.

2 Sluit het verlengsnoer van de afstandsbediening (F) 
op de IR-stekkerbus aan.

3 Plaats het lampje van het verlengsnoer voor de IR-
sensor van de videobron.

4 Zet de zender (A) aan.
5 Neem de afstandsbediening van een videobron.
6 Ga naar TV2.
7 Zet TV2 aan.

8 Zet de ontvanger (B) aan.
9 Kies de juiste SCART-ingang op TV2.
10 Bedien de videobron met de bijbehorende 

afstandsbediening.
11 Herhaal indien nodig stappen 3 t/m 10 voor de 

andere videobron.

Zie voor de basisinstallatie 
de korte handleiding die
bij uw draadloze TV-link is 
geleverd.

Zie de gebruikershandleiding van de 
videobron voor de exacte plaats van de 
IR sensor op het voorpaneel.
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Installatie
Storing bij TV2 verhelpen
1 Zoek de PICTURE CHANNEL-schakelaar op de 

zender (A).
2 Zet het PICTURE CHANNEL-schakelaar op een 

ander nummer.

3 Zoek de PICTURE CHANNEL-schakelaar op de 
ontvanger (B).

4 Zet de PICTURE CHANNEL-schakelaar op 
hetzelfde nummer als waarop de zender (A) staat.

Bediening

Van uw draadloze TV-link 
genieten

Een kabeltelevisieprogramma op TV2 
bekijken

1 Zet de zender (A) aan.
2 Zet de VCR of DVD recorder aan. 

Zie voor de basisinstallatie 
de korte handleiding die
bij uw draadloze TV-link is 
geleverd.

Uw VCR of DVD recorder moet op de 
zender (A) van de draadloze TV-link en 
op het kabeltelevisiesignaal zijn 
aangesloten.
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 Bediening

3 Druk op SOURCE op de zender om de VCR of 
DVD recorder te kiezen.

4 Neem de afstandsbediening van de VCR of DVD-
recorder.

5 Ga naar TV2.

6 Zet TV2 aan.
7 Zet de ontvanger aan
8 Kies met de bijbehorende afstandsbediening het 

kanaal op de VCR of DVD recorder.

Een videobron op TV1 bekijken
Bedien TV1 en de videobron zoals gewoonlijk.

SOURCE21

Zet de automatische stand-by-functie 
uit als u via de VCR of DVD recorder 
naar een kabeltelevisieprogramma kijkt. 
Zie de gebruikershandleiding van de 
VCR of DVD-recorder.

Als de VCR of DVD recorder een 
televisieprogramma opneemt, kijkt u 
naar het kanaal dat wordt opgenomen.
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Problemen oplossen
Probleem Tip
Geen beeld of het 
verkeerde beeld 
op TV1

• Controleer of de videobronnen 
op de zender (A) zijn aangesloten.

• Controleer of de zender (A) op 
TV1 is aangesloten.

• Controleer of de SCART-kabels 
stevig zijn geplaatst.

• Controleer of de videobron is 
ingeschakeld.

• Controleer of de juiste SCART-
ingang op TV1 is gekozen.

Geen beeld of het 
verkeerde beeld 
op TV2

• Controleer of de SCART-kabels 
stevig zijn geplaatst.

• Controleer of de ontvanger (B) 
op TV2 is aangesloten.

• Controleer of zowel de 
ontvanger (B) als de zender (A) 
zijn ingeschakeld.

• Controleer of de videobron is 
ingeschakeld.

• Controleer of de juiste SCART-
ingang op TV2 is gekozen.

• Kies de juiste videobron met 
SOURCE op de zender (A). Zie 
pagina 7.

• Als de videobron het goede beeld 
op TV1 geeft: 
Controleer of de videobron een 
CVBS-signaal geeft. Zie de 
bijbehorende 
gebruikershandleiding.

• Wijzig het draadloze kanaal dat 
voor communicatie wordt 
gebruikt. Zie pagina 7.

• De ontvanger (B) bevindt zich 
buiten het bereik van de zender 
(A). Het aantal muren en plafonds 
tussen de ontvanger (B) en de 
zender (A) beperken de afstand.
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 Problemen oplossen
Probleem Tip
Gestoord beeld 
op TV2

• Verplaats de ontvanger of de 
zender een klein stukje.

• Wijzig het draadloze kanaal dat 
voor communicatie wordt 
gebruikt. Zie pagina 7.

• De ontvanger (B) bevindt zich 
buiten het bereik van de zender 
(A). Het aantal muren en plafonds 
tussen de ontvanger (B) en de 
zender (A) beperken de afstand.

De videobronnen 
reageren niet op 
de 
afstandsbediening 
van TV2

• Richt de afstandsbediening direct 
op de ontvanger.

• Vervang de batterijen van de 
afstandsbedieningen.

• Installeer het verlengsnoer van de 
afstandsbediening (F). Zie 
pagina 6.

• De maximale werkingsafstand van 
de afstandsbediening bedraagt 5 
m.

Het 
televisieprogramm
a verdwijnt bij TV2

• Schakel de automatische stand-
by-functie van de videobron uit. 
Zie de bijbehorende 
gebruikershandleiding.

• Volg de instructies voor het 
opnieuw aansluiten van de 
videobronnen. Zie deze korte 
handleiding.

Er klinkt een 
zoemtoon bij 
gebruik van de 
afstandsbediening

• Verplaats de ontvanger of de 
zender een klein stukje tot de 
zoemtoon stopt.

• Het is niet altijd mogelijk om het 
probleem op te lossen.

Easylink werkt niet• Controleer of de TV en VCR 
Easylink ondersteunen.

• Controleer of u volledig bedrade 
SCART-kabels heeft gebruikt.

Zwart/wit-beeld 
bij S-VHS VCR

• Controleer of de SCART-
aansluiting van de S-VHS VCR een 
CVBS-signaal geeft. Zie de 
bijbehorende 
gebruikershandleiding.
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Informatie

Gezondheid en veiligheid
Als het product is ingeschakeld, zendt en ontvangt het 
radiogolven. Het product voldoet aan de betreffende 
vastgestelde normen.
De kwaliteit van het beeld kan door het gebruik van een 
magnetron worden beïnvloed. Andere draadloze 
systemen (Bluetooth, draadloze netwerken, enz.) kunnen 
ook invloed op de beeldkwaliteit hebben.
Het product is op RF-technologie gebaseerd. Daarom 
kunnen bij het product dezelfde storingen voorkomen als 
bij GSM’s, draagbare radio’s en andere op RF gebaseerde 
producten.

Onderhoud en service
Als uw product defect is en moet worden gerepareerd, 
maar de garantieperiode is verstreken, kunt u onze 
specialist raadplegen (zie de achterpagina).

Recycling en afvoeren
Alle overtollige verpakking is achterwege gelaten. Uw set 
bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled als 
ze door een speciaal bedrijf worden gedemonteerd. 
Neem de lokale voorschriften met betrekking tot het 
afvoeren van verpakkingsmaterialen, batterijen en oude 
apparatuur in acht.

Uw oude product afvoeren
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige 
materialen en onderdelen die geschikt zijn voor recycling 
en hergebruik.
Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op 
wieltjes ziet, betekent dit dat het product onder de EU-
richtlijn 2002/96/EG valt.
Win inlichtingen in over de gescheiden inzameling van 
elektrische en elektronische producten in uw regio.
Neem bij het afvoeren van oude producten de lokale 
wetgeving in acht en zet deze producten niet bij het 
gewone huishoudelijke afval. Door oude producten 
correct af te voeren voorkomt u negatieve gevolgen 
voor het milieu en de volksgezondheid.
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 Informatie

Garantie

Eén jaar beperkte garantie
Met ingang van de aankoopdatum zal de fabrikant 
gedurende 12 maanden eventuele defecte producten 
zonder kosten repareren of vervangen, mits het bewijs 
van aankoop kan worden overlegd, vooropgesteld dat de 
fout niet is veroorzaakt door ondeskundige behandeling 
of verkeerd gebruik en dat het product niet is beschadigd 
als gevolg van een ongeval of een niet door de fabrikant 
uitgevoerde reparatie.

Woordenlijst
CVBS Videonorm voor het weergeven van 

kleuren op een TV.
Easylink Biedt een VCR of DVD-recorder de 

mogelijkheid om automatisch de vooraf 
ingestelde programmering van de TV over 
te nemen.

RCA Aparte aansluitingen voor het aansluiten 
van audio- en videoapparatuur.

RF-
technologie

Op radiofrequentie gebaseerde 
technologie voor draadloze aansluitingen.

SCART Enkele aansluiting voor het eenvoudig 
aansluiten van audio- en videoapparatuur.





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.
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Need help?
Troubleshooting

See page 9

Online help: www.philips.com/support
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