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1

Důležité

Než začnete bezdrátový TV Link
používat, věnujte čas přečtení této
uživatelské příručky.
Obsahuje důležité informace a
upozornění týkající se Vašeho
bezdrátového připojení TV Link.
1.1

Požadavky na napájení

• Připojte sí˙ový napáječ do sí˙ové
zásuvky – výhradně se střídavým
napětím 100 – 240 V, 50/60 Hz.
• Elektrická sí˙ je klasifikována jako
nebezpečná. Jediný způsob, jak napáječ
vypnout, je vytáhnout vidlici ze sí˙ové
zásuvky. Zajistěte, aby byl k elektrické
zásuvce vždy snadný přístup.
! Výstraha
Abyste zabránili poškození nebo chybné
funkci zařízení:
• Nevystavujte zařízení pro bezdrátové
připojení TV Link nadměrným
teplotám, vyvolaným topnými
zařízeními nebo přímým slunečním
světlem.
• Nepouštějte své bezdrátové připojení
TV link z výšky, ani na něj nenechte
spadnout jiné předměty.
• K čištění nepoužívejte žádné přípravky
obsahující alkohol, čpavek, benzin
nebo abrazivní částice, protože mohou
přístroj poškodit.
• Nepoužívejte výrobek v místech s
nebezpečím výbuchu.
• Nedovolte, aby s přístrojem přišly do
styku drobné kovové předměty.
Mohou znehodnotit kvalitu zvuku a
výrobek zničit.
• Aktivní mobilní telefony v okolí mohou
způsobovat rušení.
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• Neotevírejte pouzdro přístroje, mohl
by Vám hrozit úraz vysokým napětím.
• Nedovolte, aby napáječ přišel do styku
s tekutinami.
• Nedovolte, aby TV Link přišel do styku
s tekutinami.
• Používejte jej pouze s dodaným
zdrojem napájení.
Výrobce: Concord.
Název modelu: CM-3AD09005.
• Informace k napájení přijímače a
vysílače
Vstup: AC100-240V/120mA,
50Hz/60Hz
Výstup: DC9V/500mA
K provozním a skladovacím teplotám:
• Provozujte v místech s teplotami od 0
do 40 °C (32 až 103 °F).
• Skladujte v místech, kde teplota nikdy
neklesá pod -10 °C a nepřesahuje 70 °C
(14 až 157 °F).
1.2

Prohlášení o shodě

Tento výrobek je zkonstruován,
odzkoušen a vyroben podle Evropské
směrnice R&TTE 1999/5/ES.
V souladu s touto směrnicí lze tento
výrobek uvádět do provozu v těchto
státech:

Identifikace třídy. Jedná se o výrobek
zařazený do třídy č. 1.
My, společnost Philips, prohlašujeme, že
tento výrobek je v souladu se základními
požadavky Směrnice 1999/5/ES i s jejími
dalšími ustanoveními. Prohlášení o shodě
najdete na stránkách www.p4c.philips.com.
Důležité

1.3

Byl zaplacen poplatek ve prospěch
systému regenerace a recyklace
surovin příslušného státu.
Obalový materiál označený
štítkem je recyklovatelný.

Recyklace a likvidace

Pokyny k likvidaci starých výrobků.
OEEZ (Směrnice 2002/96/ES o
elektrickém a elektronickém odpadu)
byla vydána pro zajištění recyklace
starých výrobků s použitím
nejvhodnějších způsobů zpracování,
metod získávání surovin a technik
recyklace tak, aby byla zajištěna ochrana
zdraví a životního prostředí.

1.4

1.

Váš výrobek je konstruován a vyroben z
vysoce kvalitních materiálů a prvků, které
lze recyklovat a znovu využít.
Nevyhazujte tento výrobek do běžného
komunálního odpadu.

2.

Informujte se o místním
sběrném středisku pro
elektrická a elektronická
zařízení označená tímto
symbolem:
Použijte některou z následujících možností
likvidace:
1. Odevzdejte kompletní výrobek
(včetně kabelů, konektorů a
příslušenství) na určeném sběrném
místě OEEZ.
2. Jestliže zakoupíte jako náhradu nový
výrobek, předejte kompletní starý
výrobek prodejci. Je povinen jej
převzít a zajistit jeho likvidaci podle
směrnice OEEZ.
Informace o balení:
Společnost Philips označila obal
standardními symboly určenými k
propagaci recyklace a správného způsobu
likvidace Vašeho budoucího odpadu.
Důležité

3.

4.

5.

Elektrická, magnetická a
elektromagnetická pole
(„EMF“)
Philips Royal Electronics vyrábí a
prodává mnoho výrobků určených
konečným spotřebitelům, které mají
obvykle schopnost vyzařovat a
přijímat elektromagnetické signály,
stejně jako kterýkoliv elektronický
přístroj.
Jednou ze základních podnikových
zásad společnosti Philips je přijímat
veškerá potřebná preventivní
opatření k zajištění bezpečnosti a
zdravotní nezávadnosti našich
výrobků tak, aby vyhovovaly všem
zákonným požadavkům, které se na
ně vztahují, a aby nepřesahovaly
limity stanovené normami EMF
platnými v době zhotovení výrobku.
Philips považuje za svůj závazek
vyvíjet, vyrábět a uvádět na trh
pouze výrobky, které nemají žádné
nežádoucí zdravotní účinky.
Philips potvrzuje, že pokud jsou jeho
výrobky používány správně a k
určeným účelům, jsou bezpečné
podle všech dnes dostupných
vědeckých poznatků.
Společnost Philips hraje aktivní
úlohu ve vývoji mezinárodních
norem pro EMF a pro bezpečnost,
což jí umožňuje předvídat další vývoj
standardizace a včas tyto poznatky
integrovat do svých výrobků.
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1.5

Požadavky na instalaci

Výrobek po zapnutí vysílá a přijímá
radiové signály. Výrobek vyhovuje
normám stanoveným pro tento druh
zařízení.
Jelikož je tento výrobek založen na
vysokofrekvenční (RF) technologii, může
být kvalita obrazu ovlivněna použitím
mikrovlnné trouby, technologií
Bluetooth, Wifi aj. Proto může být
činnost výrobku ovlivněna stejnými druhy
rušení, jako GSM, přenosné rozhlasové
přijímače nebo jiná vysokofrekvenční
zařízení.
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Důležité

2

Váš bezdrátový TV Link

Gratulujeme Vám ke koupi a vítáme Vás u firmy Philips!
Pro plné využití výhod podpory, kterou Philips svým zákazníkům poskytuje, si výrobek
zaregistrujte na stránkách www.philips.com/welcome.
2.1

Obsah balení

B. Přijímač

A. Vysílač

C. Kabel
SCART

2.2

D. Kabel RCA/
SCART

E. Sí˙ový
napáječ (2x)

F. Kabel vysílače
dálkových povelů

G. Uživatelská
příručka

Přehledné zobrazení bezdrátového zařízení TV Link

Vysílač

Ovládací a zobrazovací prvky
1 Vypínač SOURCE (NAPÁJENÍ)

Váš bezdrátový TV Link
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Vysílač

Ovládací a zobrazovací prvky
2
zelená: zapnuto (napájení 1)
3
zelená: zapnuto (napájení 2)
4
Vypínač (zapnuto, vypnuto)
5
Konektor pro přívod napájení
(DC 9 V)
6
Vstup pro kabel RCA
7
Anténa
8
Bezdrátový přepínač kanálů
> Vyberte ze 4 dostupných kanálů
9
Port kabelu vysílače dálkových
povelů
10 Vstup pro kabel SCART

Ovládací a zobrazovací prvky
11 Indikace napájení:
> zelená: zapnuto
12 Vypínač (zapnuto, vypnuto)
13 Konektor pro přívod napájení
(DC 9 V)
14 Anténa
15 Kabel SCART
16 Bezdrátový přepínač kanálů
> Vyberte ze 4 dostupných kanálů

Kabel vysílače dálkových povelů

17 Konektor
18 Indikátor vysílače dálkových
povelů
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Váš bezdrátový TV Link
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Začínáme

3.1

Připojení vysílače

c. Zapojte konektory RCA do
odpovídajících portů vysílače (A).
d. Zapojte konektor SCART
kabelu RCA/SCART do portu
SCART zdroje videosignálu 2.

K SLV4200 vysílači lze současně připojit
dva video zdroje.
Může se jednat o tyto video zdroje:
přehrávač i rekordér DVD, VCR, herní
konzole, set-top-box pro kabelovou TV i
satelit a další.

1

Připojte k vysílači (A) zdroj
videosignálu 1.
a. Odpojte Scart kabel, propojující
zdroj 1 a TV 1.
b. Připojte vysílač ke zdroji 1
pomocí dodaného kabelu
SCART/SCART (C).

2

Připojte k vysílači (A) zdroj
videosignálu 2.
a. Odpojte Scart kabel, propojující
zdroj 2 a TV 1.
b. Vezměte dodaný kabel RCA/
SCART (D).

Začínáme

3.

Připojte přístroj TV1
a. Zapojte kabel SCART od TV1 do
konektoru SCART zdroje 1.
b. Zapojte kabel SCART od TV1 do
konektoru SCART zdroje 2.

4.

Připojte sí˙ový napáječ
a. Použijte dodaný sí˙ový napáječ
(E) k připojení konektoru do
sí˙ového konektoru DC 9V na
vysílači (A).

9

b. Zasuňte vidlici napáječe do sí˙ové
zásuvky.

1

Vypněte vysílač (A).

2.

Připojte kabel vysílače dálkových
povelů (D) do zásuvky IR.
Umístěte vysílač před čelní stranu
zdroje videosignálu. Stačí jej umístit
před čidlo IR na čelním panelu.

3.
c. Na čelním panelu se musí
rozsvítit zelená dioda LED.

Poznámka: Při umístění čidla IR před čelní
panel zdroje videosignálu postupujte
podle části Časté dotazy - "Jak najít čidlo
IR na zdroji videosignálu?".

Poznámka: Pokud se nerozsvítí, stiskněte
tlačítko ON/OFF (ZAP/VYP) na zadní
straně přístroje.
5.

3.2

Zkontrolujte, zda přístroj TV1
funguje správně.
a. Zapněte přístroj TV1.
b. Zkontrolujte, zda přístroj TV1
funguje správně.
c. Zapněte připojený zdroj
videosignálu pro zvolený zdroj
video.
d. Zkontrolujte, zda se na TV objevil
obraz ze zdroje videosignálu.
> Vysílač je připojený správně.
Připojení šňůry dálkového
ovládání

Kabel vysílače dálkových povelů přenáší
infračervený (IR) signál do zdrojových
zařízení.
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3.3

Připojení přijímače

Příprava
- Zapněte vysílač (A).

- Zapněte zdroj videosignálu.
- Použijte tyto prvky:
• Přijímač (B)
• Sí˙ový napáječ (E)
• Dálkové ovládání zdroje
videosignálu
- Přejděte k TV2.
Začínáme

1.

Připojte přijímač ke druhému
televizoru (TV2)
Zasuňte kabel SCART u přijímače (B)
do portu SCART na TV2.

3.

3.4

Přepněte spínač CHANNEL
(KANÁL) na stejné číslo kanálu jako
u vysílače (A).
Sledování programu

Musejí být provedeny všechny operace
popsané v bodech 3.1 a 3.3.
1
2.
3.
4.
2.

Připojte sí˙ový napáječ
a. Použijte sí˙ový napáječ (E) a
zasuňte konektor napáječe do
sí˙ového konektoru DC 9V na
přijímači (B).
b. Zasuňte vidlici napáječe do sí˙ové
zásuvky.

c. Na čelním panelu se musí
rozsvítit zelená dioda LED.

5.
6.

Zapněte televizor TV2.
Zapněte přijímač (B).
Na televizoru (TV2) zvolte správný
vstup SCART.
Namiřte dálkové ovládání pro zdroj
videosignálu na přijímač (B).
Spus˙te tímto ovladačem zdroj
videosignálu.
Zkontrolujte, zda se obraz ze zdroje
videosignálu objevil na TV2.
> Přijímač je připojený správně.

Poznámka: Jestliže videorekordér nebo
DVD rekordér zaznamenává nějaký TV
program, lze nahrávaný kanál sledovat.
Poznámka: Jak program ze zdroje
videosignálu sledovat na TV1?
Ke sledování programu na TV1 použijte
obvyklým způsobem svůj televizor TV1 a
zdroj videosignálu.

Poznámka: Pokud se nerozsvítí, stiskněte
tlačítko ON/OFF (ZAP/VYP) na zadní
straně přístroje.
Začínáme
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Poznámka: Jestliže zdroj videosignálu
nereaguje, ovladač IR je pravděpodobně
nesprávně nainstalován. Potřebujete-li
najít IR snímač na čelním panelu
videosignálu, viz Časté otázky „Jak najít
čidlo IR na zdroji videosignálu?“.
3.5

Výběr zdroje

Stisknutím přepínače zdroje na vysílači
přepínejte mezi dvěma zdroji
videosignálu.

3.6

Odstranění rušení na TV2

3.
4.

3.7

Vyhledejte přepínač CHANNEL
(KANÁL) na přijímači (B).
Přepněte spínač CHANNEL
(KANÁL) na stejné číslo kanálu jako
u vysílače (A).
Zlepšení kvality příjmu
pomocí antény

1

Upravte polohu antény přijímače
tak, aby byl obraz co nejkvalitnější.

2.

Nejlepších výsledků přenosu
dosáhnete, pokud budou přední
strany antény přijímače a vysílače
otočeny čelem k sobě.

V závislosti na konkrétní situaci může
dojít po dokončení kroků 3.1 a 3.3
k rušení signálu.
1

2.
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Vyhledejte na vysílači (A) přepínač
CHANNEL (KANÁL). Jsou zde 4
kanály. V případě rušení můžete
kanály přepínat.
Při výskytu rušení přepněte spínač
CHANNEL (KANÁL) na vysílači (A)
na jiné číslo kanálu.

Začínáme

4

Technické údaje

Vysílač
Systém: RF (TV-LINK)
Modulace: FM
Hmotnost: 0,27kg
Rozměry: 120 x 182 x 40,2 mm
Nosný kmitočet: 5750~5855 MHz
Počet kanálů: 4
Vyzářený výkon: 25 mW
Účinný dosah vysílače: 35 m
Vstupní úroveň audio: 2 V
Vstupní úroveň video: 1,1 V
Požadavky na napájení: 9 V/500 mA
Přídavný přijímač IR signálu
Nosný kmitočet RF vln: 433,92 MHz
Citlivost příjmu: -90 ~ -98 dBm
Nosný kmitočet IR signálu: 30 ~ 57 kHz
> 3m
Dosah infračervených LED: =

Kmitočtový zdvih audio: 40 Hz ~ 15 kHz
Požadavky na napájení: 9 V/500 mA
Přídavný vysílač IR signálu
Nosný kmitočet IR: 433,92 MHz
Vyzářený výkon: 7 ~ 9 dBm
Nosný kmitočet IR signálu: 30 ~ 57 kHz
> 7m
Dosah příjmu IR snímače: =
Rozsah teplot
• Provozní: 0 - 40 °C
(32 - 103 °F).
• Skladovací: -10 - 70 °C
(14 - 157 °F).
Relativní vlhkost
• Provozní: Až 90 % při 40 °C
• Skladovací: Až 90 % při 40 °C

Přijímač
Systém: RF (TV-LINK)
Hmotnost: 0,33 kg
Rozměry: 120 x 182 x 40,2 mm
Kmitočtový rozsah reprodukce:
5750~5855 MHz
Počet kanálů: 4
Poměr signál/šum audio: 50 dB (na 15 m)
Poměr signál/šum video: 43 dB (na 15 m)
Výstupní úroveň audio: 2 V
Výstupní úroveň video: 1,1 V
Kmitočtový zdvih video: 50 Hz ~ 5,5 MHz

Technické údaje
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5

Časté dotazy

www.philips.com/support
V této kapitole najdete nejčastější otázky
a odpovědi týkající se vašeho výrobku.
Na TV1 není obraz nebo je nekvalitní
• Ujistěte se, že zdroj videosignálu je
zapnutý.
• Ujistěte se, že je zdroj videosignálu
připojený k vysílači (A).
• Ujistěte se, že vysílač (A) je připojený
k TV1.
• Ujistěte se, že vysílač (A) je zapnutý.
• Přesvědčte se, jestli jsou kabely
SCART dobře připojené.
• Zkontrolujte, jestli je na TV1 zvolen
správný vstup SCART.
Na TV2 není obraz nebo je nekvalitní
• Přesvědčte se, jestli jsou kabely
SCART dobře připojené.
• Ujistěte se, že přijímač (B) je připojený
k TV2.
• Ujistěte se, že přijímač (B) i vysílač (A)
jsou zapnuté.
• Ujistěte se, že zdroj videosignálu je
zapnutý.
• Zkontrolujte, jestli je na TV2 zvolen
správný vstup SCART.
• Jestliže je na TV1 patrný dobrý obraz
ze zdroje videosignálu, přesvědčte se,
zda zdroj videosignálu dodává signál v
režimu CVBS.

14

• Změňte kanál používaný pro
bezdrátový přenos videosignálu.
Viz “Odstranění rušení na TV2” na
straně 12.
• Přijímač (B) je mimo dosah vysílače
(A). Větší počet stěn či stropů mezi
přijímačem (B) a vysílačem (A)
zkracuje jejich možnou vzdálenost.
Rušení obrazu na TV2
• Mírně pozměňte polohu přijímače (B)
nebo vysílače (A).
• Změňte kanál používaný pro
bezdrátový přenos videosignálu.
Viz “Odstranění rušení na TV2” na
straně 12.
• Přijímač (B) je mimo dosah vysílače
(A). Větší počet stěn či stropů mezi
přijímačem (B) a vysílačem (A)
zkracuje jejich možnou vzdálenost.
Zdroje videosignálu nereagují na příkazy
dálkového ovládání z TV2.
• Namiřte dálkové ovládání přímo na
přijímač (B).
• Vyměňte baterie v dálkovém ovládání
za nové.
• Připojte kabel vysílače dálkových
povelů (F).
Viz “Připojení šňůry dálkového ovládání”
na straně 10.
Poznámka: Maximální pracovní dosah
dálkového ovládání je 7 m.
Při použití dálkového ovládání se ozývá
bzučení.
• Zvolna měňte polohu přijímače nebo
vysílače, dokud bzučení neustane.

Časté dotazy

Funkce Easylink nepracuje.
• Překontrolujte, zda TV a VCR funkci
Easylink podporuje.
• Překontrolujte, zda jsou kabely
SCART zapojeny.
Černobílý obraz při použití
videorekordéru S-VHS
• (videorekordér nebo kazetový
rekordér systému Super Video Home)
• Zkontrolujte, jestli je na konektoru
videorekordéru S-VHS signál CVBS
(kompozitní videosignál). Viz
uživatelská příručka k videorekordéru.
Jak najít čidlo IR na zdroji videosignálu?
• Kontrolku vysílače dálkových povelů je
třeba umístit přesně k čidlu IR zdroje
videosignálu. U některých zařízení lze
na čelní straně najít písmena IR,
označující umístění čidla. Pokud tomu
tak není, lze polohu čidla nalézt
pozvolným posouváním kontrolky
vysílače dálkových povelů podél čelní
strany videopřístroje, přičemž druhá
osoba používá dálkové ovládání v
místě TV2. Minimálně je třeba
překontrolovat, zda není dálkové
ovládání mimo dosah zdroje
videosignálu. Jakmile zdroj
videosignálu začne reagovat, znamená
to, že jste umístění čidla IR nalezli.
Umístěte kontrolku vysílače dálkových
povelů k tomuto místu na čelní straně
zdroje videosignálu.
• Další možností je pohybovat dálkovým
ovládáním podél čelní strany zdroje
videosignálu během činnosti zdroje.
Jakmile zdroj videosignálu začne
reagovat, znamená to, že jste umístění
čidla IR nalezli. Tento způsob je méně
přesný a nefunguje u všech modelů
dálkového ovládání.
Časté dotazy

• Při vyhledávání čidla IR lze rovněž
použít dokumentaci dodanou s vaším
zdrojem videosignálu.
Jak lze současně sledovat různé kanály na
zařízení TV1 i TV2?
• Sledování dvou různých kanálů je
možné pouze při použití dvou tunerů.
Například u TV1 se používá vnitřní
tuner tohoto zařízení a u TV2 tuner
videorekordéru. Přepínat kanály na
TV2 lze pak pomocí přepínání kanálů
uložených ve videorekordéru. Pozor v případě digitálního kabelu to možné
není.
• Připojte anténní kabel k TV1 i k
videorekordéru.
• Vyhledejte TV kanály na svém
videorekordéru a uložte je zde.
• Zapojte vysílač (A) do výstupu
videorekordéru.
• Zapojte přijímač (B) do vstupu TV2.
• Přepínání TV kanálů na TV2
provádějte pomocí přepínání kanálů na
svém videorekordéru.
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6.1

Záruka

Omezená záruka na jeden rok
Výrobce provede bezplatně opravu nebo
výměnu veškerých vadných výrobků proti
předloženému dokladu o nákupu v
období 12 měsíců ode dne nákupu s
podmínkou, že vada nebyla způsobena
nesprávnou manipulací nebo používáním
a pokud výrobek není poškozen v
důsledku nehody nebo provádění opravy
jinou osobou než výrobcem.
6.2

Slovníček pojmů

CVBS:
Standard videosignálu pro zobrazení
barev na TV přijímači.
Easylink:
Umožňuje, aby videorekordér nebo DVD
rekordér automaticky přebíral
naprogramování předvoleb z TV
přijímače.
RCA:
Speciální konektory pro propojení
audiovizuálních zařízení.
Technologie RF:
Technologie založená na radiových
signálech určité frekvence; používá se pro
bezdrátové spojení.
SCART:
Systém pro spojení audiovizuálních
zařízení jediným kabelem.
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