
Guia de iniciação rápida

1 Ligue o transmissor

3 Divirta-se

2 Ligue o receptor
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1 Ligue o transmissor
Ligue o videogravador (VCR) ou o gravador de DVD

TV 1
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Ligue a outra fonte de vídeoB

Ligue a TV1C

Se não possui um VCR ou um gravador de
DVD avance para o passo seguinte.

1. Pegue no transmissor fornecido (A)
2. Procure o cabo SCART do VCR ou do 

gravador de DVD que está ligado à TV 
principal (TV1)

3. Desligue o cabo SCART da TV1.
4. Ligue o cabo SCART à entrada 4 VCR/DVD

RECORDER no transmissor (A).

1. Pegue no cabo SCART fornecido (D).
2. Ligue uma extremidade na entrada SCART

TV1 do transmissor (A).
3. Ligue a outra extremidade na entrada

SCART da TV.

1. Procure o cabo SCART da outra fonte de
vídeo que está ligada à TV1.

2. Desligue o cabo SCART da TV1.
3. Ligue o cabo SCART na entrada SCART 

correspondente do transmissor (A):

1-SAT: receptor de satélite
1-STB: codificador/descodificador
2-AUX: qualquer equipamento auxiliar
3-DVD PLAYER: leitor de DVD

4. Repita este passo para cada uma das outras
fontes de vídeo..



Ligue o adaptador de correnteD
1. Pegue no adaptador de corrente fornecido

(E).
2. Ligue o conector na entrada de alimentação

DC 12V do transmissor (A).
3. Ligue o adaptador a uma tomada.

> A luz indicadora de activação na parte da
frente acende-se a vermelho.

PreparaçãoA
1. Ligue o transmissor (A).
2. Ligue a fonte de vídeo.
3. Pegue no seguinte:

• Receptor (B)
• Controlo remoto (C)
• Controlo remoto de uma fonte de vídeo
• Cabo SCART (D)
• Adaptador de corrente (E)
• Este guia de iniciação rápida (F)

4. Dirija-se à segunda TV (TV2).

2 Ligue o receptor
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Verifique o funcionamento da TV1E
1. Ligue a TV1.
2. Ligue a fonte de vídeo.
3. Seleccione a entrada SCART correcta na TV1.
4. Verifique se a TV1 apresenta a imagem emitida pela fonte de vídeo.

> O transmissor está ligado correctamente.

Introduza firmemente os cabos SCART nas respectivas entradas.
1. Encaixe o conector directamente na entrada.
2. Exerça um pouco de pressão ao encaixar o conector.



Ligue a TV2
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Ligue o adaptador de correnteC

Verifique o funcionamento da TV2D

1. Pegue no cabo SCART fornecido (D).
2. Ligue uma extremidade na entrada SCART

TV2 do receptor.
3. Ligue a outra extremidade na entrada

SCART da TV.

1. Ligue a TV2.
2. Ligue o receptor (B).
3. Seleccione a entrada SCART correcta na

TV2.
4. Aponte o controlo remoto da fonte de

vídeo ao receptor (B).
5. Controle a fonte de vídeo com este 

controlo remoto.
6. Verifique se a TV2 apresenta a imagem 

emitida pela fonte de vídeo.
> O receptor está ligado correctamente.

1. Pegue no adaptador de corrente fornecido (E).
2. Ligue o conector na entrada de alimentação

DC 12V do receptor (B).
3. Ligue o adaptador a uma tomada.

> A luz indicadora de activação na parte da
frente acende-se a vermelho.



Resultado

3 Divirta-se
Exemplo: veja programas via satélite na TV2
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Utilize o controlo remoto para
comandar a ligação TV sem fiosC

1. Ligue o transmissor (A).
2. Ligue a TV2.
3. Ligue o receptor (B).
4. Seleccione a entrada SCART correcta na TV2.
5. Aponte o controlo remoto do receptor de

satélite ao receptor (B).
6. Ligue o receptor de satélite.
7. Controle o receptor de satélite com este
controlo remoto. Divirta-se!

1. Retire a película de protecção do controlo
remoto (C) fornecido.

2. Aponte o controlo remoto (C) à ligação TV
sem fios (A ou B).

3. Seleccione a fonte de vídeo.
4. Utilize a fonte de vídeo do modo usual.

Divirta-se!

Para outras fontes de vídeo, substitua "recep-
tor de satélite" nas instruções anteriores com
o nome do equipamento utilizado.

O seu receptor de satélite tem de estar ligado
ao transmissor (A) da ligação TV sem fios.

Veja a emissão da fonte de vídeo
na TV1B

1. Ligue a TV1.
2. Seleccione a entrada SCART correcta na

TV1.
3. Utilize a fonte de vídeo do modo usual.

Divirta-se!



Detecção e resolução de problemas
Problema Sugestão

Ausência de imagem ou imagem • Certifique-se de que as fontes de vídeo estão ligadas ao transmissor (A).

errada na TV1 • Certifique-se de que o transmissor (A) está ligado à TV1.

• Certifique-se de que os cabos SCART estão devidamente encaixados.

• Certifique-se de que a fonte de vídeo está ligada.

• Certifique-se de que seleccionou a entrada SCART correcta na TV1.

• Seleccione a fonte de vídeo correcta com TV1 source.

> Consulte o manual do utilizador (H), página 8.

Ausência de imagem ou imagem • Certifique-se de que os cabos SCART estão devidamente encaixados.

errada na TV2 • Certifique-se de que o receptor (B) está ligado à TV2.

• Certifique-se de que o receptor (B) e o transmissor (A) estão ligados.

• Certifique-se de que a fonte de vídeo está ligada.

• Certifique-se de que seleccionou a entrada SCART correcta na TV2.

• Seleccione a fonte de vídeo correcta com +/- no receptor (B).

• Se a fonte de vídeo emitir uma imagem correcta para a TV1:

certifique-se de que a fonte de vídeo emite o sinal de vídeo no modo CVBS.

> Consulte o respectivo manual do utilizador

• Mude o canal sem fios utilizado para a comunicação.

> Consulte o manual do utilizador (H), página 7.

• O receptor (B) está fora do alcance do transmissor (A). O número 

de paredes e tectos entre o receptor (B) e o transmissor (A) limitam 

a distância.

Interferências na imagem da TV2 • Mude ligeiramente a posição do receptor (B) ou do transmissor (A).

• Mude o canal sem fios utilizado para a comunicação.

> Consulte o manual do utilizador (H), página 7.

• O receptor (B) está fora do alcance do transmissor (A). O número 

de paredes e tectos entre o receptor (B) e o transmissor (A) limitam 

a distância.

As fontes de vídeo não respondem • Aponte o controlo remoto directamente ao receptor (B).

aos comandos do controlo remoto • Substitua as pilhas dos controlos remotos por pilhas novas.

a partir da TV2 • Instale o cabo de extensão do controlo remoto (G).

> Consulte o manual do utilizador (H), página 6.

• O alcance máximo do controlo remoto é 5 m.

A imagem da fonte de vídeo  • Desligue o modo automático de espera da fonte de vídeo.

desaparece na TV2 > Consulte o respectivo manual do utilizador.

• Siga as instruções para voltar a ligar as fontes de vídeo.

> Consulte este guia de iniciação rápida (F).



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)

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)
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Need help?
User manual

See the user manual that came with your wireless TV link.

Online help: www.philips.com/support


