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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.

Ontvanger Zender Gebruiksaanwijzing

Quick Installation Guide

1 voedingsadapter      1 USB-kabel om de zender van 
voeding te voorzien

Snelstartgids

HDMI-kabel 2 stukken plakband 2 steunen

2 schroeven



Sluit de zender aan op uw computer
1 Sluit de zender aan op de HDMI-poort 

van uw computer.
2 Sluit het kleine uiteinde van de USB-kabel 

aan op de stroomaansluiting van de 
zender.

3 Sluit het andere uiteinde van de USB-
kabel aan op de USB-poort van uw 
computer.

 » Het aan-uitlampje van de zender 
knippert blauw en brandt constant 
blauw wanneer de verbinding tot 
stand is gebracht.

a

b c

De ontvanger op de HDTV-set 
aansluiten
1 Sluit de zender aan op de HDMI-poort 

van uw computer:
 • Sluit het ene uiteinde van de HDMI-

kabel aan op de HDMI OUT-
aansluiting van de ontvanger.

 • Sluit het andere uiteinde van de 
HDMI-kabel aan op de HDMI IN-
aansluiting van uw HDTV.

2 Sluit de meegeleverde voedingsadapter 
aan op de ontvanger:
 • Sluit het ene uiteinde van de 

voedingsadapter aan op de DC IN-
aansluiting van de ontvanger.

 • Sluit het andere uiteinde van 
de voedingsadapter aan op een 
stopcontact.

HDMI

HDMI
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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.

De draadloze verbinding maken
Schakel de zender en ontvanger in.
Wanneer de zender en de ontvanger van 
stroom worden voorzien, zijn zij automatisch 
ingeschakeld.

 » De verbinding tussen de zender en 
ontvanger wordt tot stand gebracht (binnen 
15-20 seconden).

HDMI

HDMI

Uw ontvanger monteren
U kunt de ontvanger op de muur of aan de 
achterzijde van de HDTV monteren.
Uw ontvanger op de muur monteren

1 Kies een plek nabij de HDTV.
2 Boor twee gaten in de muur. Controleer 

of de afstand tussen de twee gaten ven 
de doorsnede van het gat 5 mm is.

3 Plaats de twee meegeleverde pluggen in 
de twee gaten in de muur.

4 Steek de twee schroeven in de pluggen 
en laat deze 3 mm uitsteken voor 
bevestiging van de ontvanger.

5 Hang de ontvanger met de twee 
daarvoor bestemde haken aan de 
achterzijde aan de schroeven vast.
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Er wordt geen videobeeld weergegeven op mijn TV-scherm.
 • Controleer of de juiste kabels met de zender, ontvanger en HDTV zijn verbonden.
 • Controleer of u op uw HDTV HDMI als invoerbron hebt gekozen.
 • Controleer het aan-uitlampje en het statuslampje op de ontvanger.

Ik hoor geen geluid of het geluid is slecht. Wat moet ik doen?
 • Controleer of het TV-volume correct is ingesteld.
 • Controleer of het volume van de TV niet op minimaal is ingesteld en dat het geluid niet is 

gedempt.
 • Controleer of het geluidsvolume van uw computer niet te zacht is.
 • Controleer of de audiobitsnelheid wordt ondersteund.
 • Controleer of de audio-uitvoer van uw computer is ingesteld op HDMI.

Problemen oplossen

Uw ontvanger aan de achterzijde van 
de HDTV monteren
1 Verwijder de witte beschermlaag van een 

van de meegeleverde stukken plakband.
2 Plak de klevende kant van het plakband 

midden op de onderkant van de ontvanger.
3 Kies een plat vlak aan de achterzijde van 

de HDTV.
4 Verwijder de witte beschermlaag van het 

andere stuk plakband.
5 Plak de klevende kant van het plakband 

op het gekozen vlak aan de achterzijde 
van de HDTV.

6 Plak het plakband op de ontvanger op het 
plakband op de HDTV tot de ontvanger 
en HDTV stevig aan elkaar gemonteerd 
zijn.
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Welkom bij Philips

Hulp nodig?
Registreer uw product op www.philips.com/welcome.

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw nieuwe SWW1890 hebt ontvangen.
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