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Přehled
Ovládací prvky a displej
A Vysílač
1 Vypínač
2 Kontrolka napájení:

> červená: pohotovostní režim
> zelená: zapnuto
> blikání: signalizace dálkového ovládání

3 Tlačítko RECORD SOURCE
4 Indikační kontrolky ovládaného vstupu
5 Tlačítko TV1 SOURCE
6 Kontrolka AUTO
7 Integrovaný emitor povelů dálkového ovládání
8 Indikátor zdroje pro TV1
9 Anténa
10 SCART porty:

> 1-SAT/STB
> 2-AUX
> 3-DVD (pro RGB signály)
> 4-VCR/DVD rekordér (pro RGB signály)

11 Přepínač komunikačních kanálů
12 Konektor napájení (DC 9V)
13 Konektory AUDIO OUT (červený/bílý)
14 SCART port pro TV1
15 Konektor pro připojení kabelu s emitory dálkových 

povelů

B Přijímač
16 Vypínač
17 Kontrolka napájení:

> červená: pohotovostní režim
> zelená: zapnuto
> blikání: signalizace dálkového ovládání

18 Tlačítka volby zdroje (+/-)
19 Integrovaný emitor povelů dálkového ovládání 
20 Anténa
21 Přepínač komunikačních kanálů
22 SCART port pro TV2
23 Konektor napájení (DC 9V)

C Dálkové ovládání

G Kabel s emitory dálkových povelů
24 Konektor
25 Emitor povelů
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Váš bezdrátový TV Link
Nyní můžete dát drátům a kabelům sbohem. Se svým 
novým bezdrátovým zařízením TV Link můžete nyní 
bezdrátově připojit druhý televizor a sledovat program 
ze 4 přístrojů na vašem druhém TV přijímači.

Bezpečnost
• Před zapojením, instalací a používáním zařízení 

si nejprve důkladně přečtěte tento návod.
• Uschovejte příručku pro případnou budoucí 

potřebu.
• Zařízení je určeno pouze pro pokojové použití.
• Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody.
• Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.
• V případě technických potíží neotevírejte kryt 

zařízení. Obraťte se na svého prodejce Philips.
• Zařízení ničím nezakrývejte.
• Napájecí adaptér zapojujte pouze do síťové 

zásuvky 22-240 V AC/50Hz
• Tento produkt může způsobovat rušení jiných 

zařízení. Než začnete produkt používat, 
zkontrolujte, zda nemůže docházet k rušení jiných 
zařízení.
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Instalace

Instalace kabelu s emitory dálkových 
povelů

1 Vypněte vysílač (A).

2 Do zdířky IR zapojte kabel emitoru dálkových povelů 
(G).

3 Umístěte emitor povelů před přístroj, který je zdrojem 
videosignálu.

4 Zapněte vysílač (A).
5 Vezměte s sebou dálkový ovladač videopřístroje.
6 Přejděte k TV2.
7 Zapněte TV2.

8 Zapněte přijímač (B).
9 Na TV2 vyberte správný SCART vstup.
10 Ovládejte videopřístroj pomocí jeho dálkového 

ovladače.
11 Je-li třeba, opakujte kroky 3 až 10 pro další 

videopřístroje.

Základní instalace viz Stručný 
průvodce, který je dodáván 
spolu s vaším bezdrátovým 
zařízením TV Link.

Přesné umístění IR senzoru na čelním 
panelu vašeho video přístroje viz návod 
k obsluze příslušného přístroje.
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Instalace
Odstranění interferencí na TV2
1 Na vysílači (A) najděte přepínač CHANNEL.
2 Nastavte přepínač CHANNEL na jiné číslo.

3 Na přijímači (B) najděte přepínač CHANNEL.
4 Nastavte přepínač CHANNEL na stejné číslo, jako 

na vysílači (A).

Ovládání
Použití bezdrátového 
zařízení TV Link

Sledování programu kabelové televize 
na TV2

1 Zapněte vysílač (A).
2 Zapněte videorekordér nebo DVD rekordér.
3 Vezměte si s sebou dálkový ovladač videorekordéru 

nebo DVD rekordéru.
4 Přejděte k TV2.

5 Zapněte TV2.
6 Zapněte přijímač (B).

Základní instalace viz Stručný 
průvodce, který je dodáván 
spolu s vaším bezdrátovým 
zařízením TV Link.

Váš Videorekordér nebo DVD rekordér 
musí být zapojen do vysílače (A) 
bezdrátového zařízení TV Link a musí být 
k němu připojen signál kabelové TV.
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7 Na přijímači (B) vyberte stiskem + nebo – 
videorekordér nebo DVD rekordér. 
nebo: stiskněte 4 na dálkovém ovladači (C).

8 Na videorekordéru nebo DVD rekordéru vyberte 
pomocí jeho dálkového ovladače příslušný kanál 
(vstup).

Sledování video zdroje na TV1
Buď: automaticky:
TV1 a přístroj, který je zdrojem videosignálu, ovládejte 
jako obvykle.

Nebo: manuálně
1 Zapněte vysílač (A).
2 Zapněte TV1.
3 Na TV1 vyberte správný SCART vstup.

4 Tlačítkem TV1 SOURCE vyberte zdroj videosignálu
nebo: stiskněte + nebo – na dálkovém ovladači (C).

5 Zapněte zdroj videosignálu.
6 Ovládejte videopřístroj jeho vlastním ovladačem.

Pokud používáte videorekordér nebo DVD 
rekordér ke sledování programu kabelové 
televize, deaktivujte funkci automatického 
vypínání. Viz návod videorekordéru nebo 
DVD rekordéru.

Pokud videorekordér nebo DVD rekordér 
nahrává televizní pořad, uvidíte na druhém 
televizoru tento nahrávaný kanál.
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Použití dalších funkcí
Ovládání funkcí videorekordéru/DVD 
rekordéru
1 Tlačítkem SELECT vyberte zdroj videosignálu.

> Signál z příslušného zdroje je přiveden do 
videorekordéru / DVD rekordéru.

2 Na videorekordéru nebo DVD rekordéru vyberte 
správný SCART vstup.

3 Na videorekordéru nebo DVD rekordéru stiskněte 
tlačítko RECORD.

4 Na přístroji, který je zdrojem videosignálu, stiskněte 
tlačítko PLAY.
> Videorekordér nebo DVD rekordér nyní nahrává 

signál ze zdrojového přístroje.

Zvuk prostřednictvím zesilovače
1 Vezměte audio kabel (červené a bílé koncovky).
2 Konektory na jednom konci kabelu zapojte do zdířek 

AUDIO OUT na vysílači (A).
3 Druhý konec kabelu zapojte do konektorů AUDIO IN 

vašeho zesilovače.

Neoprávněné kopírování materiálů chráněných 
autorskými právy, včetně počítačových programů, 
souborů, vysílaných pořadů a zvukových nahrávek, 
může být porušením autorského zákona a může být 
trestně stíháno. Je zakázáno používat tento přístroj 
k takovýmto účelům.

Buďte zodpovědní

Respektujte autorská práva
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Řešení problémů
Problém Tip

Žádný nebo 
nesprávný obraz 
na TV1

• Ujistěte se, že jsou zdroje 
videosignálu připojeny do vysílače 
(A).

• Ujistěte se, že je vysílač (A) 
připojen k TV1.

• Ujistěte se, že jsou pevně zapojeny 
konektory SCART kabelů.

• Ujistěte se, že je zdroj videosignálu 
zapnutý.

• Ujistěte se, že je na TV1 zvolen 
správný SCART vstup.

• Vyberte správný zdroj pomocí TV1 
SOURCE. Viz strana 8.

Žádný nebo 
nesprávný obraz 
na TV2

• Ujistěte se, že jsou pevně zapojeny 
konektory SCART kabelů.

• Ujistěte se, že je přijímač (B) 
připojen k TV2.

• Ujistěte se, že je zapnutý přijímač 
(B) i vysílač (A).

• Ujistěte se, že je zdroj videosignálu 
zapnutý.

• Ujistěte se, že je na TV2 zvolen 
správný SCART vstup.

• Pomocí +/- na přijímači (B) vyberte 
správný zdroj videosignálu.

• Pokud zdroj videosignálu poskytuje 
na TV1 normální obraz:
Ujistěte se, že tento přístroj 
poskytuje signál v CVBS režimu. 
Viz příručka tohoto přístroje.

• Změňte komunikační kanál 
přijímače a vysílače. Viz strana 7.

• Přijímač (B) je mimo dosah vysílače 
(A). Množství zdí a stropů mezi 
přijímačem (B) a vysílačem (A) 
snižuje dosah přenosu.



Řešení problémů

11

Rušení v obraze 
na TV2

• Změňte lehce pozici přijímače (B) 
nebo vysílače (A).

• Změňte komunikační kanál. Viz 
strana 7.

• Přijímač (B) je mimo dosah vysílače 
(A). Množství zdí a stropů mezi 
přijímačem (B) a vysílačem (A) 
snižuje dosah přenosu.

Videopřístroje 
nereagují na 
povely 
dálkového 
ovládání 
z místnosti 
s TV2

• Nasměrujte dálkový ovladač přímo 
na přijímač (B).

• Vyměňte baterie v dálkovém 
ovladači za nové.

• Instalujte řádně kabel s emitory 
dálkových povelů (G). Viz strana 6.

• Maximální dosah dálkových 
ovladačů bývá 5 metrů.

Obraz 
z videopřístroje 
zmizí 
z obrazovky TV2

• Na videopřístroji deaktivujte funkci 
automatického vypínání. Viz návod 
příslušného přístroje.

• Postupujte podle instrukcí a znovu 
zapojte videopřístroj. Viz Stručný 
průvodce.

Při použití 
dálkového 
ovladače se 
ozývá bzučivý 
zvuk

• Změňte lehce pozici přijímače (B) 
nebo vysílače (A), dokud zvuk 
nepřestane.

• Někdy není možné tento problém 
odstranit.

Černobílý obraz 
při reprodukci 
z S-VHS 
videorekordéru

• Zkontrolujte, zda SCART konektor 
S-VHS videorekordéru poskytuje 
CVBS signál. Viz příručka 
videorekordéru.

Nelze nahrávat 
na DVD nebo na 
pásek

• Zkontrolujte, zda používáte plně 
zapojené SCART kabely.

• DVD nebo videokazeta je chráněna 
proti kopírování.

Problém Tip



12

Informace
Zdraví a bezpečnost
Po zapnutí vysílá toto zařízení rádiové vlny. Zařízení 
vyhovuje normám stanoveným pro tento druh zařízení.
Kvalita obrazu může být ovlivněna použitím mikrovlnné 
trouby. Další bezdrátová zařízení (Bluetooth, 
bezdrátové sítě, atd.) mohou také ovlivnit kvalitu obrazu.
Zařízení je založeno na vysokofrekvenční (RF) 
technologii. Proto může toto zařízení trpět stejnými 
druhy rušení, jako GSM, přenosné rozhlasové přijímače 
nebo jiná vysokofrekvenční a rádiová zařízení.

Údržba a servis
Pokud je zařízení porouchané a vyžaduje opravu po 
uplynutí záruční doby, můžete se obrátit na naše 
specialisty (viz zadní stránka).

Recyklace a likvidace 
vysloužilého zařízení
Koncepce obalu byla řízena snahou o co nejmenší 
množství obalového materiálu. Zařízení se skládá 
z materiálu, které lze při odevzdání k likvidaci 
specializované firmě recyklovat. Dodržujte prosím 
místní předpisy týkající se likvidace obalových 
materiálů, baterií a vysloužilých přístrojů.

Likvidace vysloužilého zařízení
Přístroj je zkonstruován a vyroben z vysoce kvalitních 
materiálů a komponentů, které je možné recyklovat 
a znovu použít.
Pokud je přístroj opatřen tímto symbolem přeškrtnutého 
kontejneru, znamená to, že se na přístroj vztahuje 
Evropská Směrnice 2002/96/EC.
Prosím informujte se o místním systému recyklace 
a sběru elektronických a elektrických zařízení.
Řiďte se prosím místními nařízeními a nevyhazujte 
vysloužilé zařízení do normálního komunálního odpadu. 
Náležitá likvidace starého zařízení zabrání potenciálním 
negativním dopadům na životní prostředí.
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Záruka
Roční omezená záruka
Výrobce se zavazuje po dobu 12 měsíců od data 
zakoupení provádět opravy nebo výměny vadného 
výrobku zdarma. Pro uplatnění záruky musíte předložit 
doklad o zakoupení výrobku a výrobek nesmí být 
poškozen v důsledku nesprávné manipulace nebo 
používání, případně zásahu či opravy jiným subjektem 
než výrobcem.

Slovníček
CVBS Standard pro přenos barevných 

videosignálů

Easylink Umožňuje videorekordérům a DVD 
rekordérům automaticky převzít 
naladění TV kanálů z televizoru.

RCA Samostatné konektory pro připojení 
audio nebo video přístrojů

Vysokofrekvenční 
(RF) technologie

Technologie bezdrátového přenosu 
založená na rádiových frekvencích

SCART Jeden konektor pro snadné 
připojení audio a video přístrojů



AQ95-56F-613-KR
         (refer. číslo)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My Philips Consumer Electronics B.V., P&A CC: Building SBP6
(jméno výrobce)

P.O.Box 80002, 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
(adresa výrobce)

prohlašujeme na svou zodpovědnost, že elektrický přístroj:

Philips SLV5400 -/00 -/05 ( Tx: SLV5400/00 -T ; Rx: SLV5400/00 -R)
(název) (typ nebo model)

Bezdrátový TV Link
(popis výrobku)

kterého se týká toto prohlášení, je ve shodě s následujícími normami:

EN 300 440 part 1&2, (2001-9).
EN 300 220-1 v1.3.1
EN 301 489-1 V1.2.1
EN 301 489-3 V1.2.1
EN 60065:1998 ed.6

EN 60950:2000

(název a/nebo číslo a datum vydání normy)

podle ustanovení 1999/5/EC ( Směrnice R&TTE)
a je vyráběn výrobním závodem s certifikací ISO 9000

Eindhoven, 27/06/2005 K.Rysman
Approbation manager

         (místo, datum) (podpis, jméno a funkce)



Potřebujete pomoc?
Řešení problémů

Viz strana 10

Online nápověda: www.philips.com/support

Infolinka  Philips

Tel.: 233 099 330
Fax.: 233 099 320
E-mail.: infolinka@philips.com

Změna specifikací bez předchozího upozornění vyhrazena
Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo příslušných vlastníků.
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