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 Översikt

Kontrollera och visa funktioner

A Sändare
1 Integrerad fjärrkontrollsförstärkningslampa
2 På/av-omkopplare
3 På/av-lampa:

> röd: standby
> grön: på

4 Källindikator för TV2
5 SOURCE (källa) -knapp
6 Strömanslutning (DC/likström 9V)
7 Trådlös kanalbytaromkopplare
8 SOURCE 2 (källa 2) -anslutningar (röd/vit/gul)
9 SCART-kabel
10 Ingång för fjärrkontrollsförstärkningssladd

B Mottagare
12 Integrerad fjärrkontrollsförstärkningslampa
13 På/av-omkopplare
14 På/av-lampa:

> röd: standby
> grön: på

15 Strömanslutning (DC/likström 9V)
16 Trådlös kanalbytaromkopplare
17 SCART-kabel

F Fjärrkontrollsförstärkningssladd
19 Anslutning
20 Förstärkningslampa
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Trådlös TV-länk
Säg adjö till sladdar. Med en trådlös TV-länk kan du 
ansluta en andra TV trådlöst och välja mellan två 
apparater att se på på din andra TV.

Säkerhet
• Läs noga instruktionerna i den här bruksanvisningen 

innan du kopplar, installerar och använder produkten.
• Spara bruksanvisningen, du kan behöva den i 

framtiden.
• Den här produkten är endast för användning 

inomhus.
• Använd inte den här produkten nära vatten.
• Utsätt inte produkten för stark värme.
• Öppna inte produkten om det uppstår tekniska 

problem. Lämna in den till din Philips-handlare.
• Täck inte över produkten.
• Anslut endast strömadaptrarna till 

220-240 V växelström/AC/50 Hz strömkällor.
• Den här produkten kan orsaka störningar på annan 

utrustning. Kontrollera om någon utrustning i 
närheten av produkten kan påverkas innan du börjar 
använda den.
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 Installation

Sätt i fjärrkontrollsförstärkningssladden
1 Koppla från sändaren (A).

2 Sätt in fjärrkontrollsförstärkningssladden (F) i IR-
uttaget.

3 Placera förstärkningslampan framför videokällans IR-
avkännare.

4 Koppla på sändaren (A).
5 Ta med dig fjärrkontrollen till en videokälla.
6 Gå till TV2.
7 Slå på TV2.

8 Koppla på mottagaren (B).
9 Välj rätt SCART-ingång på TV2.
10 Styr videokällan med dess fjärrkontroll.
11 Vid behov, upprepa steg 3 till 10 för den andra 

videokällan.

För enkel installation, se
snabbstartsguiden som
följde med din trådlösa
TV-länk.

Se videokällans bruksanvisning för exakt 
placering av IR -avkännaren på 
frontpanelen.
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Installation
Ta bort störningar på TV2
1 Hitta PICTURE CHANNEL-knappen på sändaren 

(A).
2 Ställ in PICTURE CHANNEL-knappen på ett 

annat nummer.

3 Hitta PICTURE CHANNEL-knappen på 
mottagaren (B).

4 Ställ in PICTURE CHANNEL-knappen på samma 
nummer som på sändaren (A).

Användning

Ha glädje av din trådlösa TV-
länk

Se ett kabel-TV-program på TV2

1 Koppla på sändaren (A).
2 Slå på VCR- eller DVD -inspelaren. 

För enkel användning, se
snabbstartsguiden som
följde med din trådlösa
TV-länk.

Din VCR- eller DVD -inspelare måste 
anslutas till den trådlösa TV-länkens 
sändare (A) och till kabel-TV-signalen.
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 Användning

3 Tryck på SOURCE på sändaren för att välja VCR- 
eller DVD -inspelaren.

4 Ta med dig fjärrkontrollen till VCR- eller DVD-
inspelaren.

5 Gå till TV2.

6 Slå på TV2.
7 Koppla på mottagaren
8 Välj kanal på VCR- eller DVD -inspelaren med dess 

fjärrkontroll.

Titta på videokälla på TV1
Styr TV1 och videokällan som vanligt.

SOURCE21

Stäng av auto-standby-läget när du 
använder VCR- eller DVD -inspelaren 
för att se på kabel-TV-program. Se 
vidare i bruksanvisningen för VCR- eller 
DVD-inspelaren.

Om VCR- eller DVD -inspelaren spelar 
in ett TV-program, ser du på kanalen du 
spelar in från.
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Felsökning
Problem Tips
Ingen bild eller fel 
bild på TV1

• Kontrollera att videokällorna är 
anslutna till sändaren (A).

• Kontrollera att sändaren (A) är 
ansluten till TV1.

• Kontrollera att SCART-kablarna 
är ordentligt isatta.

• Kontrollera att videokällan är 
påslagen.

• Kontrollera att rätt SCART-
ingång på TV1 används.

Ingen bild eller fel 
bild på TV2

• Kontrollera att SCART-kablarna 
är ordentligt isatta.

• Kontrollera att mottagaren (B) är 
ansluten till TV2.

• Kontrollera att både mottagaren 
(B) och sändaren (A) är påslagna.

• Kontrollera att videokällan är 
påslagen.

• Kontrollera att rätt SCART-
ingång på TV2 används.

• Välj rätt videokälla med 
SOURCE (källa) på sändaren  
(A). Se page 7.

• Om videokällan ger korrekt bild 
på TV1: 
Kontrollera att videokällan avger 
videosignal i CVBS-läge. Se dess 
bruksanvisning

• Ändra den trådlösa kanalen som 
används för kommunikation. Se 
page 7.

• Mottagaren (B) är utom räckvidd 
för sändaren (A). Antalet väggar 
och tak mellan mottagaren (B) 
och sändaren (A) begränsar 
räckvidden.
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 Felsökning
Problem Tips
Störningar på 
TV2:s bild

• Ändra något på mottagarens eller 
sändarens placering.

• Ändra den trådlösa kanalen som 
används för kommunikation. Se 
page 7.

• Mottagaren (B) är utom räckvidd 
för sändaren (A). Antalet väggar 
och tak mellan mottagaren (B) 
och sändaren (A) begränsar 
räckvidden.

Videokällorna 
reagerar inte på 
fjärrkontrollkomm
andona från TV2.

• Rikta fjärrkontrollen direkt mot 
mottagaren.

• Ersätt batterierna i fjärrkontrollen 
med nya.

• Sätt i 
fjärrkontrollförstärkningssladden 
(F). Se page 6.

• Maximalt avstånd för användandet 
av fjärrkontrollen är 5 m.

TV-programmet 
försvinner på TV2.

• Stäng av videokällans 
AutoStandby-läge. Se dess 
bruksanvisning.

• Följ instruktionerna för att 
återansluta videokällorna. Se 
snabbstartsguiden.

Surrande ljud när 
du använder 
fjärrkontrollen.

• Flytta lite på mottagaren eller 
sändaren tills det surrande ljudet 
upphör.

• Ibland går det inte att lösa 
problemet.

Easylink-
funktionen 
fungerar inte.

• Kontrollera om TV:n och VCR:en 
stödjer Easylink-funktionen.

• Kontrollera om du använder 
fullständiga SCART-kablar.

Svartvit bild med 
S-VHS VCR.

• Kontrollera om SCART-
kontakten till S-VHS VCR ger 
signal i CVBS. Se dess 
bruksanvisning.
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Information

Hälsa och säkerhet
Produkten sänder och tar emot radiovågor när den är 
påslagen. Produkten uppfyller normerna som är 
fastställda för den.
Bildkvalitén kan påverkas av mikrovågsugnar som 
används. Andra trådlösa system (Bluetooth, trådlösa 
nätverk etc.) kan också påverka bildkvalitén.
Den här produkten är baserad på RF-teknologi. Därför 
kan produkten drabbas av samma slags störningar som 
GSM, bärbara radioapparater och andra RF-baserade 
produkter.

Underhåll och service
Om din produkt är trasig och behöver repareras, men 
din garantiperiod har gått ut, kan du ta kontakt med våra 
specialister (se baksidan)

Återvinning och kassering
Allt överflödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Ditt 
paket består av material som kan återvinnas om det tas 
om hand av ett specialiserat företag. Följ alla lokala 
bestämmelser angående hantering av 
förpackningsmaterial, batterier och uttjänt utrustning.

Kassering av din gamla produkt
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa 
material och komponenter som kan både återvinnas och 
återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg 
visas på produkten innebär det att produkten omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation 
för elektriska och elektroniska produkter.
Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla 
produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att 
kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till 
att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.
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 Information

Garanti

Ett års begränsad garanti
12 månader efter inköpsdatum står tillverkaren för 
reparation eller utbyte av trasig produkt utan kostnad, 
under förutsättning av uppvisande av inköpsbevis/kvitto, 
under förutsättning att felet inte uppstått på grund av 
felaktig användning eller behandling, och under 
förutsättning att produkten inte skadats, antingen genom 
olyckshändelse eller reparation av annan än tillverkaren.

Ordlista
CVBS Videostandard för visning av färger på TV.
Easylink Ger en VCR- eller DVD-inspelare 

möjlighet att automatiskt ta över TV:ns 
förinställda programmering.

RCA Uppdelade kontakter för anslutning av 
audio- eller video-utrustning.

RF-teknologi Teknologi baserad på radiofrekvens, 
används för trådlösa förbindelser.

SCART Enkel kontakt för smidig koppling av 
audio- och videoutrustning.





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-SWE-V1.0

Need help?
Troubleshooting

See page 9

Online help: www.philips.com/support
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