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d Volg alle instructies.

e Plaats dit apparaat niet in de nabijheid 
van water.

f Reinig het apparaat uitsluitend met een 
droge doek.

g Dek de ventilatieopeningen niet af. 
Installeer dit apparaat volgens de 
instructies van de fabrikant.

h Installeer dit apparaat niet in de 
nabijheid van warmtebronnen zoals 
radiatoren, warmeluchtroosters, kachels 
of andere apparaten (zoals versterkers) 
die warmte produceren. 

i Plaats het netsnoer zodanig dat 
niemand erop trapt en het niet wordt 
afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, 
stopcontacten en het punt waar het 
netsnoer uit het apparaat komt.

j Gebruik uitsluitend door de fabrikant 
gespecificeerde toebehoren/accessoires.

k Uitsluitend te gebruiken met de door 
de fabrikant gespecificeerde of bij het 
apparaat verkochte wagen, standaard, 
statief, beugel of onderstel. Bij gebruik 
van een wagen dient u de combinatie 
wagen/apparaat voorzichtig te 
verplaatsen om te voorkomen dat deze 
omvalt. 

 
l Haal de stekker van dit apparaat uit het 

stopcontact bij onweer of wanneer het 
apparaat gedurende langere tijd niet 
wordt gebruikt. 

m Laat al het onderhoud verrichten 
door erkend onderhoudspersoneel. 
Onderhoud is vereist wanneer het 

1 Belangrijk

Veiligheid
Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen 

 
 
Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor 
ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een 
elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw 
eigen veiligheid en die van anderen is het van 
belang dat u het apparaat niet opent. 
Het 'uitroepteken' waarschuwt voor 
kenmerken waarvoor u de bijgesloten 
documentatie aandachtig dient te lezen om 
bedienings- en onderhoudsproblemen te 
voorkomen. 
WAARSCHUWING: om het risico van brand 
of een elektrische schok zo veel mogelijk 
te beperken mag dit apparaat niet worden 
blootgesteld aan regen of vocht en mogen er 
geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals 
vazen, op dit apparaat worden geplaatst. 
VOORZICHTIG: om het risico van brand 
of een elektrische schok zo veel mogelijk te 
beperken dient u de brede pin van de stekker 
te passen op de brede opening van het 
contact en volledig in te brengen. 

Belangrijke veiligheidsinstructies
a Lees deze instructies.

b Bewaar deze instructies.

c Houd u aan alle waarschuwingen.
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Voldoet aan EMF-normen
Koninklijke Philips Electronics N.V. maakt 
en verkoopt vele consumentenproducten 
die net als andere elektronische apparaten 
elektromagnetische signalen kunnen uitstralen 
en ontvangen. 
Een van de belangrijkste zakelijke principes 
van Philips is ervoor te zorgen dat al onze 
producten beantwoorden aan alle geldende 
vereisten inzake gezondheid en veiligheid 
en ervoor te zorgen dat onze producten 
ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die 
gelden op het ogenblik dat onze producten 
worden vervaardigd.
Philips streeft ernaar geen producten te 
ontwikkelen, produceren en op de markt 
te brengen die schadelijk kunnen zijn voor 
de gezondheid. Philips bevestigt dat als 
zijn producten correct voor het daartoe 
bestemde gebruik worden aangewend, deze 
volgens de nieuwste wetenschappelijke 
onderzoeken op het moment van de 
publicatie van deze handleiding veilig zijn om 
te gebruiken. 
Philips speelt een actieve rol in de 
ontwikkeling van internationale EMF- en 
veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt 
in te spelen op toekomstige normen en deze 
tijdig te integreren in zijn producten.

Oude producten en batterijen 
weggooien

  
Uw product is vervaardigd van kwalitatief 
hoogwaardige materialen en onderdelen, 
welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen 
worden.

  

apparaat, het netsnoer of de stekker is 
beschadigd, wanneer er vloeistof in het 
apparaat is gekomen of er een voorwerp 
op het apparaat is gevallen, wanneer het 
apparaat is blootgesteld aan regen of 
vocht, wanneer het apparaat niet goed 
functioneert of wanneer het is gevallen.

n WAARSCHUWING met betrekking 
tot batterijgebruik – Voorkom dat 
batterijen gaan lekken, wat kan leiden 
tot lichamelijk letsel of beschadiging van 
eigendommen of het apparaat: 

Plaats alle batterijen correct met + •	
en - zoals staat aangegeven op het 
apparaat. 
Plaats geen oude en nieuwe of •	
verschillende typen batterijen in het 
apparaat.
Verwijder de batterijen wanneer het •	
apparaat gedurende langere tijd niet 
wordt gebruikt.

o Stel het apparaat niet bloot aan vocht. 

p Plaats niets op het apparaat wat gevaar 
kan opleveren, zoals een glas water of 
brandende kaarsen. 

q Dit product kan lood en kwik bevatten. 
Voor het weggooien van deze materialen 
zijn milieuvoorschriften van toepassing. 
Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerker 
of de Electronic Industries Alliance: 
www.eiae.org.

Waarschuwing

Gebruik alleen de meegeleverde voeding. •

Fabrikant: SINO-AMERICAN
Model: SA115B-05G-A

Conformiteitsverklaring
Philips Consumer Lifestyle, P&A, verklaart 
hierbij dat het product SWW1800 voldoet 
aan de essentiële vereisten en andere 
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. 
U kunt de conformiteitsverklaring lezen op 
www.p4c.philips.com.
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product draagt bij tot het voorkomen van 
mogelijke schade voor het milieu en de 
volksgezondheid.
Informatie over de verwijdering van 
batterijen
Batterijen bevatten stoffen die slecht kunnen 
zijn voor het milieu. Lever het apparaat altijd 
in	op	een	officieel	verzamelpunt	om	de	
ingebouwde batterijen te laten verwijderen 
voordat u het apparaat afdankt. U dient 
alle	batterijen	in	te	leveren	op	een	officieel	
verzamelpunt.

  
HDMI,	het	HDMI-logo	en	High-Definition	
Multimedia Interface zijn handelsmerken of 
gedeponeerde handelsmerken van HDMI 
Licensing LLC.

Als u op uw product een doorstreepte 
afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit 
dat het product valt onder de EU-richtlijn 
2002/96/EG. Informeer naar het plaatselijke 
systeem voor de gescheiden inzameling van 
elektrische en elektronische producten.
Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw 
oude producten niet samen met uw gewone, 
huishoudelijke afval weg.
Als u oude producten correct verwijdert, 
voorkomt u negatieve gevolgen voor het 
milieu en de volksgezondheid.

  
Uw product bevat batterijen die, 
overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/
EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval 
mogen worden weggegooid.
Win informatie in over de lokale wetgeving 
omtrent de gescheiden inzameling van 
batterijen. Door u op de juiste wijze van 
de batterijen te ontdoen, voorkomt u 
negatieve gevolgen voor het milieu en de 
volksgezondheid.
Milieu-informatie
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal 
gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat 
de verpakking gemakkelijk kan worden 
gescheiden in drie materialen: karton (de 
doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen 
(zakken en afdekking). 
Het systeem bestaat uit materialen die 
kunnen worden gerecycled en opnieuw 
kunnen worden gebruikt wanneer het wordt 
gedemonteerd door een gespecialiseerd 
bedrijf. Houd u aan de plaatselijke 
regelgeving inzake het weggooien van 
verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude 
apparatuur.
Uw product bevat batterijen die, 
overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/
EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval 
mogen worden weggegooid.
Informeer u over de lokale regels inzake de 
gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. 
Een goede afvalverwerking van uw oude 
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HDMI-kabel

  
2 voedingsadapters

 
Snelstartgids

 
Gebruiksaanwijzing

  
Garantie

Quick Installation Guide

2 Uw SWW1800

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij 
Philips!
Registreer uw product op www.philips.
com/welcome om optimaal gebruik te 
kunnen maken van de door Philips geboden 
ondersteuning.

Wat zit er in de doos?

Opmerking

Controleer of de volgende onderdelen in de  •
doos aanwezig zijn. Neem contact op met 
uw dealer als er onderdelen ontbreken of 
beschadigd zijn.

 

Zender

 

Ontvanger
 

Afstandsbediening

Transmitter

SOURCE 1 SOURCE 2 SOURCE 3 SOURCE 4

1 2 3 4

Receiver
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SWW1800-ontvanger

Vooraanzicht

  
1 Aan-uitlampje

Bovenaanzicht

  
Achteraanzicht

  
1 HDMI OUT-aansluiting 
2 Power IN-aansluiting 
De SWW1800 biedt u een volledig draadloze 
oplossing om uw HDTV-set of -projector te 
plaatsen waar u maar wilt. Met de ingebouwde, 
alzijdiggerichte antenne kan de zender een 
niet-gecomprimeerd videobestand over een 
afstand van 20 meter binnen het hele vertrek 
zonder vertraging verzenden. De ontvanger kan 
signalen ontvangen die u op uw HDTV kunt 
bekijken. Alles wat u moet doen is:

Receiver

1

DC IN

HDMI OUT

2 1

Overzicht

SWW1800-zender

Vooraanzicht

 
   Voedingsindicator

1/2/3/4  Bronlampjes

Bovenaanzicht

  
   Aan-uitknop met LED-lampjes

1/2/3/4  Bronselectieknoppen

Achteraanzicht

 
1 HDMI IN-aansluiting
2 Component YPbPr en L/R Audio-

aansluitingen
3 Power IN-aansluiting

Transmitter

1 2 3 4

4321
POWER

4
3

21
SOURCE 1 SOURCE 2

SOURCE 3
SOURCE 4 POWER

Y Pb Pr

2 1
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De zender op uw HD-apparaten •	
aansluiten. Voorbeelden van HD-
apparaten zijn: satellietontvanger, 
kabelontvanger, ADSL set-top box, Blu-
ray-speler, DVD-speler en gameconsole.

Opmerking

De zender kan twee via een HDMI-kabel  •
aangesloten apparaten en twee voor YPbPr 
Component Video-signalen geschikte 
apparaten tegelijk ondersteunen. 

Sluit de ontvanger aan op uw HDTV-set.•	
Bedien de zender met de •	
afstandsbediening.
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Opmerking

De connector van de AUDIO L-aansluitkabel is  •
vaak voorzien van een witte markering en de 
connector van de AUDIO R-aansluitkabel van 
een rode markering.

3 De voedingsadapter aansluiten op de 
zender
Sluit het ene uiteinde van de •	
voedingsadapter (meegeleverd) aan op 
de DC IN-aansluiting van de SWW1800-
zender. Sluit het andere uiteinde van de 
voedingsadapter aan op een stopcontact. 

Het aan-uitlampje brandt constant  »
blauw.

De HDMI-apparaten en de analoge apparaten 
met de Component- en stereo RCA-aansluiting 
maken verbinding.

De ontvanger op de HDTV-
set aansluiten

  
1 De ontvanger aansluiten met een extra 

HDMI-kabel (niet meegeleverd):
Sluit het ene uiteinde van de HDMI-•	
kabel aan op de ontvanger. 
Sluit het andere uiteinde aan op •	
de HDMI OUT-aansluiting van uw 
HDTV.

DC IN 5V

HDMI OUT

HDMI OUT

1

2

3 Installatie

De zender op uw HD-
apparaten aansluiten

U kunt 4 videobronnen tegelijk aansluiten op de 
zender: twee via de HDMI-aansluiting en twee 
via de Component Video-aansluiting. U kunt 
echter maar één videoapparaat selecteren en 
afspelen.

 
1 De videobron aansluiten op de zender via 

de HDMI-kabel
Sluit het ene uiteinde van de HDMI-•	
kabel (meegeleverd) aan op de HDMI-
aansluiting van de zender. 

2 De videobron aansluiten op de zender via 
de Component-kabels
Sluit het ene uiteinde van de RCA-kabels •	
(groen, blauw en rood) aan op de Y/Pb/
Pr IN-aansluitingen van de zender. Sluit 
het andere uiteinde van de RCA-kabels 
aan op de bijbehorende Y/Pb/Pr OUT-
aansluitingen van uw HD-apparaten. 
Sluit het ene uiteinde van de set •	
audiokabels aan op de AUDIO L/R 
IN-aansluitingen van de zender. Sluit het 
andere uiteinde aan op de bijbehorende 
AUDIO L/R OUT-aansluitingen van uw 
HD-apparaten. 

DC 5V
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2 De voedingsadapter aansluiten op de 
ontvanger:

Sluit het ene uiteinde van de •	
voedingsadapter (meegeleverd) aan 
op de DC IN-aansluiting van de 
ontvanger. 
Sluit het andere uiteinde van •	
de voedingsadapter aan op een 
stopcontact. 

Batterijen in 
afstandsbediening plaatsen

Waarschuwing

Ontploffingsgevaar!	Houd	batterijen	uit	 •
de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp 
batterijen nooit in het vuur.
Risico van verminderde levensduur! Gebruik  •
nooit verschillende merken of soorten 
batterijen door elkaar.
Het product kan beschadigd raken! Verwijder  •
de batterijen wanneer het apparaat gedurende 
langere tijd niet wordt gebruikt.

1 Open het batterijcompartiment.
2 Plaats twee AAA-batterijen met de juiste 

polariteit (+/-) zoals aangegeven.
3 Sluit het batterijcompartiment.
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Status LED-lampje op de 
ontvanger
Modus Status LED-

indicator 
voor 
voeding

Stand-by 
(luistermodus)

Hoger 
energieverbruik.

Constant 
paars

Stand-by 
(slaapmodus)

Lager 
energieverbruik.

Constant 
rood

Wordt 
opgestart

Niet herkend/
ondersteund 
videoformaat 

Knippert 
blauw

Herkend 
videoformaat 

Knippert 
blauw

Ingeschakeld Transmissie 
beschikbaar met 
stabiel signaal

Constant 
blauw

Tip

Meer informatie over Stand-by (luister-/ •
slaapmodus), kunt u vinden in het hoofdstuk 
"Overschakelen naar stand-by".

De draadloze verbinding 
maken

De zender inschakelen
Druk in de stand-bymodus op  op de 
afstandsbediening of op de zender om de 
zender in te schakelen.

4 Schakel de 
SWW1800 
in en maak 
verbinding.

Uw HDTV inschakelen
1 Ga naar het menu Source onder het 

menu Settings van uw HDTV.
2 Selecteer de HDMI-ingang waarop de 

ontvanger is aangesloten..

 
Opmerking

U kunt de ontvanger niet bedienen met  •
de meegeleverde afstandsbediening en 
afhankelijk van de status van de zender wordt 
de stand-bymodus van de ontvanger in- of 
uitgeschakeld.
De synchronisatie van de stand-bymodus  •
tussen de HDTV en de ontvanger is afhankelijk 
van de mogelijkheden van de HDTV.

DC 5V
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Status LED-lampje op de zender
Controleer aan de hand van de status van het 
LED-lampje of de verbinding tussen de zender 
en de ontvanger tot stand is gebracht.

Modus LED-indicator 
voor voeding

Stand-by (luistermodus) Constant 
paars

Stand-by (slaapmodus) Constant 
rood

Opstarten of RF-verbinding 
onderbroken

Knippert 
blauw

Aan, met niet-herkend 
videoformaat

Constant 
blauw

Aan, met herkend 
videoformaat

Constant 
blauw

Videoapparaat niet gevonden Constant 
blauw

Modus LED-lampje bron
Stand-by Uit
Opstarten of RF-
verbinding onderbroken

Knippert

Aan, met niet-herkend 
videoformaat

Knippert 
langzaam 
(één keer per 
seconde)

Aan, met herkend 
videoformaat

Constant blauw

Videoapparaat niet 
gevonden

Knippert snel 
(3 keer per 
seconde)

Modus Schermweergave 
(als de TV CEC 
ondersteunt)

Opstarten VERBINDING 
WORDT 

Aan, met herkend 
videoformaat

NoModeSupport

Videoapparaat niet 
gevonden

GEEN SIGNAAL

  
 

Opmerking

In de stand-bymodus brandt een rood aan- •
uitlampje op de zender.
Afhankelijk van de apparatuur en de  •
geselecteerde invoer kan het na het selecteren 
van de invoer of het inschakelen tot 15 
seconden duren voordat u het beeld op uw 
TV ziet.

De zender en de ontvanger verbinden
Aan-uitlampje knippert blauw tot de 
verbinding tussen de twee apparaten tot stand 
is gebracht. Gewoonlijk duurt het 15 tot 20 
seconden voordat de verbinding tot stand is 
gebracht.
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Hoe u interferentie kunt voorkomen
Andere apparaten, zoals draadloze telefoons 
en draadloze toegangspunten, gebruiken een 
soortgelijke frequentieband als de SWW1800. 
Als deze apparaten zich in de buurt van de 
SWW1800 bevinden, kan dit leiden tot geen 
ontvangst, beeld met ruis of een verminderde 
geluidskwaliteit. Bij het opstarten zoekt de 
SWW1800 automatisch naar een optimaal 
frequentiekanaal voor de transmissie. Als u 
toch last hebt van interferentie, kunt u kiezen 
uit 5 opties om het kanaal handmatig in te 
stellen. Druk 3 seconden op CHANNEL op 
de afstandsbediening om af te stellen op een 
kanaal met minimale interferentie.

Een ander draadloos kanaal instellen
1 Druk 3 seconden op CHANNEL op de 

afstandsbediening voor het instellen van 
het frequentiekanaal.

Alle bronlampjes knipperen 3 keer om  »
het huidige frequentiekanaal weer te 
geven.

2 Druk nogmaals op CHANNEL op de 
afstandsbediening om naar het volgende 
kanaal te gaan.

Het ingeschakelde frequentiekanaal  »
wordt aangegeven door één of 
meerdere bronlampjes.

  
3 Druk gedurende 10 seconden de 

knoppen van de afstandsbediening niet in 
om de modus voor het instellen van het 
frequentiekanaal af te sluiten.

Het LED-lampje van de huidige bron  »
brandt.

Tip

Meer informatie over de wisselende patronen  •
van de LED-lampjes kunt u vinden in het 
hoofdstuk "Problemen oplossen".

De bron selecteren op de zender
Druk op de bronknoppen: 1 HDMI , 2 HDMI, 
3 INPUT, 4 INPUT op de afstandsbediening 
of de zender tot u het beeld van uw apparaat 
ziet.

  
  

Opmerking

Het overschakelen van de HDMI/Component- •
aansluiting naar de HDMI-aansluiting 
duurt langer (ongeveer 10 seconden) dan 
overschakelen van de Component-aansluiting 
naar de HDMI/Component-aansluiting naar de 
Component-aansluiting.

Tip

Meer informatie over de status van het LED- •
lampje kunt u vinden in het hoofdstuk "Status 
LED-lampje op de zender".
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De functie voor afspelen met één druk op de 
knop in de luistermodus gebruiken
Met de functie voor afspelen met één druk 
op de knop hoeft u slechts één knop in te 
drukken om uw HDTV/projector en uw HD-
apparaten vanuit stand-by te activeren.

Zorg dat de HDTV en het HD-apparaat •	
in de stand-bymodus staan.
Zorg dat de zender in de luistermodus •	
staat.
Druk op •	  op de afstandsbediening van 
uw HD-apparaat om het apparaat in te 
schakelen.

De LED-lampjes van de zender en  »
de ontvanger beginnen te knipperen 
en gaan vervolgens constant blauw 
branden.
De HDTV is ingeschakeld en het  »
HD-apparaat wordt automatisch 
geactiveerd.

Opmerking

Als u  •  hebt ingedrukt, duurt het ongeveer 
15 seconden voordat het LED-lampje constant 
blauw gaat branden en de HDTV en het HD-
apparaat worden geactiveerd.

Tip

Als u de HDTV wilt inschakelen, kunt u  •
ook op de HDMI-bronknoppen op de 
afstandsbediening van uw HDTV drukken 
(indien beschikbaar). Selecteer vervolgens het 
HD-apparaat op het scherm en druk op 
. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw 
HDTV voor meer informatie.

Opmerking

De functie voor afspelen met één druk op de  •
knop werkt niet in de slaapmodus. 

Overschakelen naar stand-by

U kunt kiezen uit 2 stand-bymodi op de zender: 
de luistermodus en de slaapmodus. 
Als uw HDTV- en HD-apparaten compatibel 
zijn met CEC: 
(raadpleeg de gebruikershandleiding van 
uw HDTV- en HD-apparaten voor meer 
informatie)
Druk op  op de afstandsbediening van uw 
HDTV/projector om deze uit te schakelen en 
de luistermodus in te schakelen.

De HDTV/projector en het HD- »
apparaat staan in stand-bymodus.
De LED-lampjes van de zender en de  »
ontvanger branden constant paars.

Opmerking

Het energieverbruik in de luistermodus is  •
hoger dan in de slaapmodus.

Als u vanuit de luistermodus naar de 
slaapmodus wilt overschakelen om energie te 
besparen: 

Houd •	  ingedrukt op de 
afstandsbediening van de zender.

De HDTV/projector schakelt over naar  »
de slaapmodus.
De LED-lampjes van de zender en de  »
ontvanger branden constant rood.

Als uw HDTV- en HD-apparaten niet 
compatibel zijn met CEC:
1 Houd  ingedrukt op de 

afstandsbediening van de zender.
De LED-lampjes van de zender en de  »
ontvanger branden constant rood.
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Status LED-lampje in stand-bymodus
Modus Status van de zender en 

de ontvanger
Stand-by 
(luistermodus)

Constant paars

Stand-by 
(slaapmodus)

Constant rood

Ingeschakeld Constant blauw
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5 De zender 
en ontvanger 
plaatsen

Doe het volgende om te zorgen dat de 
apparaten op optimale afstand van elkaar zijn 
geplaatst, zonder interferentie:

Plaats de apparaten in hetzelfde vertrek.•	
Het systeem is ontworpen op transmissie •	
van het HD-signaal over een afstand 
tot 20 meter. Omgevingsfactoren en 
obstakels tussen zender en ontvanger 
kunnen de werking verstoren.
U kunt last hebben van interferentie, als •	
u een 5GHz-WLAN of een draadloze 
telefoon gebruikt. Druk op CHANNEL 
op de afstandsbediening om het kanaal in 
te stellen.

Tip

Meer informatie kunt u vinden in het hoofdstuk  •
"Hoe u interferentie kunt voorkomen".

Voor een optimale transmissie is het af te raden 
de zender of de ontvanger in een metalen 
behuizing te plaatsen of een groot metalen 
voorwerp tussen de zender en de ontvanger te 
plaatsen.
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  6 De ontvanger 
aan de muur 
monteren

U kunt de ontvanger in de buurt van de HDTV 
plaatsen of aan de muur bevestigen.
1 Kies een plek in de buurt van de televisie.
2 Boor twee gaten in de muur. Boor de 

gaten op een afstand van 4,5 mm van 
elkaar.

3 Druk de meegeleverde plastic 
muurpluggen in de twee gaten in de 
muur.

4 Steek de twee schroeven in de plastic 
muurpluggen en laat deze 3,2 mm 
uitsteken voor bevestiging van de 
ontvanger. 

  
5 Bevestig de ontvanger aan de muur.
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Productspecificaties

Algemene specificaties
Videoresolutie
1080p bij 24/25/30 Hz, 1080i, 720p, 576p, 
576i, 480p, 480i (alleen voor 576i, 480i-
component)  
XGA: 1024 x 768
SVGA: 800 x 600, VGA: 640 x 480
Ondersteunde audioformaten:
Analoog audioformaat: 48 KHz en 24-bits per 
sample
Digitaal audioformaat: tot 3,072 Mbps AC-3 
en DTS
Zendafstand: 
Zendafstand HD-video 20 meter
Systeemlatentie: 
Minder dan 1 ms
Antennes:
High Performance interne antennes
HDMI:
Compatibel met CEC
Frequenties bij in bedrijf:
5,16 ~ 5,24 GHz 
Voeding:
Ingangsvermogen: AC 100 ~ 240 V/0,4 A, 
50/60 Hz 
Uitgangsvermogen: DC 5 V/3 A 15 W
Bedrijfstemperatuur:
0 ~ 40 °C
Normen:
CE

7 Technische 
gegevens

Ondersteunde resolutie
Videoresolutie 
en frequentie

 HDMI/
Component-
ingang

480i 720 (1440) x 480i 
bij 59,94 Hz

/

480i 720 (1440) x 480i 
bij 60 Hz

/

480p 640 x 480p bij 
59,94/60 Hz

/

480p 720 x 480p bij 
59,94 Hz

/

480p 720 x 480p bij 60 
Hz

/

576i 720 (1440) x 576i 
bij 50 Hz

/

576p 720 x 576p bij 50 
Hz

/

720p 1280 x 720p bij 
50 Hz

/

720p 1280 x 720p bij 
59,94/60 Hz

/

1080i 1920 x 1080i bij 
50 Hz

/

1080i 1920 x 1080i bij 
59,94/60 Hz

/

1080p 1920 x 1080p bij 
23,98/24 Hz

/

1080p 1920 x 1080p bij 
25 Hz

/

1080p 1920 x 1080p bij 
29,97/30 Hz

/

VGA 640 x 480p bij 
59,94/72,809 Hz

/

SVGA 800 x 600p bij 
60,317/72,188 Hz

/

XGA 1024 x 768p bij 
60,004/70,069 Hz

/
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Besturingssignaal interfaces

IR-sensor

Voedingsinterface

Ingangsvermogen 5 V DC-aansluiting

Schakelaars

Aan-uitknop voorkant Ja (1 tact-
schakelaar)

Bronselectieknop Ja (4 tact-
schakelaars) 

LED's

Statuslampje 1 LED (twee kleuren: blauw 
en rood)

Bronlampje 4 blauwe LED's
Afmetingen 295 (b) x 149 (l) x 45,5 (h) 

mm  

Ontvangerinterfaces
A/V-interfaces

YPbPr-ingang - 
Analoge audio L/R-
ingang

- 

HDMI-ingang -
HDMI digitale AV-
uitgang

Eén (type A)

Besturingssignaal interfaces

IR-sensor

Voedingsinterface

Ingangsvermogen 5 V DC-aansluiting

Schakelaars

Aan-uitknop voorkant -
Bronselectieknop - 

Interfaces zender
A/V-interfaces

YPbPr-ingang Twee sets RCA-
connectors 

Analoge audio L/R-
ingang

Twee sets RCA-
connectors 

HDMI-ingang Twee (Type A)
HDMI digitale AV-
uitgang

-

Besturingssignaal interfaces

IR-sensor

Voedingsinterface

Ingangsvermogen 5 V DC-aansluiting

Schakelaars

Aan-uitknop voorkant Ja (1-pins 
schakelaar)

Bronselectieknop Ja (4-pins 
schakelaar) 

LED's

Statuslampje 1 LED (twee kleuren: blauw 
en rood)

Bronlampje 4 blauwe LED's
Afmetingen 295 (b) x 149 (l) x 45,5 (h) 

mm  

Interfaces zender
A/V-interfaces

YPbPr-ingang Twee sets RCA-
connectors 

Analoge audio L/R-
ingang

Twee sets RCA-
connectors 

HDMI-ingang Twee (Type A)
HDMI digitale AV-
uitgang

-
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LED's

Statuslampje 1 LED (twee kleuren: blauw 
en rood)

Bronlampje -
Afmetingen 180 (b) x 140 (l) x 39 (h) 

mm  
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Zorg dat uw HD-apparaten die op de  •
zender zijn aangesloten, zijn ingeschakeld. 
Zorg dat de HDMI-kabel is aangesloten  •
op de HDTV en de ontvanger.
Zorg dat de audio-/videobron en de  •
zender zijn aangesloten met kabels van 
dezelfde kleur.
Controleer of u uw HDTV hebt ingesteld  •
op de modus HDMI-video. Verplaats 
de zender tot de beeldweergave en de 
geluidskwaliteit optimaal zijn.
Druk op de bronknoppen 1 HDMI,  •
2 HDMI, YPbPr, 4 YPbPr op de 
afstandsbediening tot u het beschikbare 
videosignaal van uw apparaat ziet.

Wat moet ik doen als de beeldweergave wordt 
onderbroken of de beeldkwaliteit slecht is?

Zorg dat de videoresolutie van uw HD- •
apparaat 1080p bij 24/25/30 Hz, 1080i, 
720p, 576p, 576i, 480p en 480i kan 
ondersteunen.

Opmerking

Zorg dat uw HDTV en HD-apparaat  •
dezelfde videoresolutie ondersteunen als de 
SWW1800.
Of uw HD-apparaat een resolutie van 1080p  •
behaalt, is afhankelijk van het standaardgedrag 
van het apparaat.  
Zelfs als uw HD-apparaat een resolutie van  •
maximaal 1080i in plaats van 1080p heeft, is 
het beeld met een resolutie van 1080i van 
zeer goede kwaliteit. 

Tip

Meer informatie kunt u vinden in het  •
hoofdstuk "Technische gegevens".

Als uw huidige videobron  • 3 INPUT/4 
INPUT is, drukt u herhaaldelijk op 3 
INPUT/4 INPUT op de afstandsbediening 
om de beeldweergave scherp te stellen.
Druk op  • CHANNEL op de 
afstandsbediening om handmatig een 
ander draadloos kanaal te kiezen. 

Tip

Meer informatie kunt u vinden in het  •
hoofdstuk “Een ander draadloos kanaal 
instellen”.

8 Problemen 
oplossen

Er wordt geen videobeeld weergegeven op 
mijn TV-scherm.
Controleer het aan-uitlampje en het 
bronlampje op de zender:
Aan-uitlampje knippert blauw

Zorg dat het zendbereik tussen de zender  •
en de ontvanger niet meer bedraagt 
dan 20 meter (zonder obstakels tussen 
de zender en de ontvanger). Plaats de 
zender dichter bij de ontvanger. 

Tip

Meer informatie kunt u vinden in het  •
hoofdstuk "De zender en ontvanger plaatsen".

Druk op  • CHANNEL op de 
afstandsbediening om handmatig een 
ander draadloos kanaal te kiezen. 

Tip

Meer informatie kunt u vinden in het hoofdstuk  •
"Hoe u interferentie kunt voorkomen".

Aan-uitlampje brandt constant blauw + 
bronlampje knippert langzaam

Zorg dat het audioformaat en de  •
videoresolutie van uw A/V-apparatuur 
worden ondersteund en voldoen aan de 
technische	specificaties.	

Tip

Meer informatie kunt u vinden in het  •
hoofdstuk "Technische gegevens".

Sluit het bronapparaat aan op uw TV om  •
de compatibiliteit van het videoformaat te 
controleren en het videoformaat zo nodig 
te wijzigen.

Aan-uitlampje brandt constant blauw + 
bronlampje knippert snel

Zorg dat de juiste kabels zijn aangesloten  •
tussen de zender en uw apparaten.
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Hoeveel SWW1800-zendapparaten kunnen bij 
elkaar in de buurt (in een straal van ongeveer 
20 meter) worden gebruikt?

Vanwege de sterkte van het  •
zendvermogen en de beperkingen met 
betrekking tot zendbandbreedte die door 
overheden worden opgelegd, kunnen 
maximaal 3 zendapparaten bij elkaar in de 
buurt worden gebruikt. Afhankelijk van 
andere storende bronnen of plaatselijke 
omstandigheden kan het maximumaantal 
naast elkaar werkende zendeenheden 
lager dan 3 zijn.  Plaats zendeenheden 
altijd zo ver mogelijk bij elkaar uit de 
buurt.

Ik hoor geen geluid of het geluid is slecht. Wat 
moet ik doen?

Zorg dat de volumeregelaar van de TV  •
juist is ingesteld.
Zorg dat het volume van de TV niet op  •
minimum is ingesteld en dat het geluid 
niet is uitgeschakeld.
Zorg dat de audiokabels van de zender  •
juist zijn aangesloten.
Zorg dat het audioformaat wordt  •
herkend/ondersteund. 

Tip

Meer informatie kunt u vinden in het  •
hoofdstuk "Productspecificaties".

Als ik op  op het HD-apparaat druk, 
schakelt de HDTV niet over naar een ander 
ingangskanaal.

Controleer het volgende als uw HDTV-  •
en HD-apparaten niet compatibel zijn 
met CEC: Het is ook mogelijk om de 
HDTV en het HD-apparaat via een 
HDMI-kabel op elkaar aan te sluiten om 
te zien of alles goed werkt in plaats van 
op de SWW1800.

Als u last hebt van interferentie, staan de 
verschillende kanalen als volgt op de zender 
aangegeven:

Frequentiekanaal Status LED-lampje
1
2
3
4
5

Tip

Raadpleeg het gedeelte "Hoe u interferentie  •
kunt voorkomen".
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HDTV (High-Definition-televisie)
Dit is een systeem voor digitale televisie-
uitzendingen met een hogere resolutie dan 
traditionele televisiesystemen (Standard-
Definition-televisie,	of	SDTV).	HDTV	biedt	
digitale uitzendingen. De eerste uitvoering 
was gebaseerd op analoge uitzendingen, maar 
tegenwoordig worden digitale televisiesignalen 
(DTV) gebruikt. Omdat de beelden digitaal 
worden gecomprimeerd, is hiervoor minder 
bandbreedte vereist.

R
RCA-kabels (Radio Corporation of America)
Een kabelstandaard voor de transmissie 
van analoge audiosignalen en composiet-
videosignalen tussen apparaten, 
zoals televisies, satellietontvangers 
of kabelontvangers, videorecorders, 
gameconsole-systemen, luidsprekers en 
andere apparaten. RCA-kabels hebben 
doorgaans twee of drie kleurgecodeerde 
connectors.

RF (radiofrequentie)
Een frequentie of snelheid van oscillatie 
binnen het frequentiebereik van ongeveer 
3 Hz tot 300 GHz. Dit bereik komt 
overeen met de frequentie van elektrische 
wisselstroomsignalen voor het genereren en 
detecteren van radiogolven.

Y
YPbPr
De aanduiding voor analoge Component 
Video-signalen. De Y, Pb en P zijn sets van 
drie ingangen of uitgangen op de betere 
videoapparatuur en televisies. De drie kabels 
in een YPbPr-aansluiting bieden een hogere 
kwaliteit dan de enkele composiet-videokabel 
die meestal wordt gebruikt voor de aansluiting 
van videoapparatuur. Deze hogere kwaliteit 
wordt verkregen doordat de helderheids- en 
kleurcomponenten van het signaal gescheiden 
worden gehouden. De YPbPr-signalen zijn 
afgeleid van de rode, groene en blauwe 
kleuren (RGB) opgenomen door een scanner 
of digitale camera en RGB wordt omgezet 
in een helderheidssignaal en twee 'color 
difference'-signalen voor TV/video.

9 Verklarende 
woordenlijst

A
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
ADSL is een datacommunicatietechnologie 
voor snellere datatransmissie over ultrasnelle 
breedbandnetwerken.

C
CEC (Consumer Electronics Control)
CEC maakt deel uit van de HDMI-standaard. 
Als de bron CEC ondersteunt en u over 
HDTV-apparaten beschikt, kunnen de 
apparaten op elkaar worden aangesloten 
door middel van een HDMI-aansluiting. 
Voorbeelden van CEC-gedrag zijn: 1. U kunt 
de bron met de afstandsbediening van de 
TV bedienen. 2. Afspelen met één druk op 
de knop: als u op de afspeelknop op de bron 
drukt, schakelt uw TV automatisch over naar 
het overeenkomende ingangskanaal van de 
bron. 3. Als de HDTV overgaat in de stand-
bymodus, schakelt de ontvanger automatisch 
over naar de luistermodus. 

H
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI is een ultrasnelle, digitale interface 
voor de transmissie van niet-gecomprimeerde 
high-definition	videobeelden	en	digitale,	
meerkanaals audiosignalen. Het levert een 
kwalitatief hoogstaand beeld en geluid 
op, volledig geruisloos. HDMI is volledig 
backward-compatible met DVI.
Zoals vereist door de HDMI-standaard zal 
een aansluiting op HDMI- of DVI-producten 
zonder HDCP (High-bandwidth Digital 
Content Protection) resulteren in geen video- 
of audio-output.
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