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4  CZ Důležité

1	 Důležité
Před použitím tohoto bezdrátového 
připojení TV link si přečtěte tento návod. 
Obsahuje důležité informace a poznámky 
k použití bezdrátového připojení TV link.

1.1	 Požadavky	na	napájení

• Napájecí zdroj připojujte pouze k síti 
100–240 V AC 50/60 Hz.

• Síťové napětí patří mezi nebezpečná 
napětí. Jediným způsobem vypnutí 
přístroje je odpojení síťového zdroje 
ze zásuvky. Zajistěte, aby byla síťová 
zásuvky vždy snadno přístupná.

 Varování
Při neuposlechnutí pokynů hrozí 
poškození: 
• Nevystavujte bezdrátový TV link 

vysokým teplotám ani přímému slunci.
• Přístroj nenechte spadnout, 

nevystavujte jej nárazům ani nenechte 
padat předměty na přístroj.

• Nepoužívejte žádné čistící prostředky 
obsahující alkohol, čpavek, benzen 
či brusné látky, mohou výrobek 
poškodit.

• Nepoužívejte výrobek v místech 
s nebezpečím výbuchu.

• Nedovolte kontakt výrobku s malými 
kovovými předměty. Může dojít ke 
zhoršení kvality zvuku a k poškození 
přístroje.

• Zapnutý mobilní telefon v blízkosti 
přístroje může způsobit rušení.

• Výrobek neotvírejte, hrozí dotyk 
s nebezpečným napětím.

• Nedopusťte styk napájecího zdroje 
s kapalinami.

• Nedopusťte styk přístroje 
s kapalinami.

• Používejte pouze přiložené napájecí 
zdroje. Výrobce: Concord. 

 Model: CM-3AD09005.
• Požadavky na napájení přijímače 

a vysílače. 
 Vstup:  AC 100–240 V / 120 mA, 

50 Hz / 60 Hz
 Výstup: DC 9 V / 500 mA
Provozní a skladovací teploty:
• Používejte v místech s teplotou 

v rozsahu 0 až 40°C.
• Skladujte v místech s teplotou 

v rozsahu -25 až 60°C.

1.2	 Shoda	s	normami

Tento výrobek byl navržen, vyroben 
a testován podle směrnice European 
R&TTE directive 1999/5/EC.

Podle této směrnice může být výrobek 
uveden do provozu v následujících 
státech:

0682 R&TTE Directive 1999/5/EC

Určení třídy: Jedná se o výrobek třídy 1.

My, Philips, prohlašujeme, že výrobek 
vyhovuje základním požadavkům a dalším 
příslušným ustanovením Směrnice 
1999/5/EC. Prohlášení o shodě můžete 
získat na www.p4c.philips.com.
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1.3	 Recyklace	a	likvidace

Postup likvidace vysloužilého výrobku

Směrnice WEEE (Waste Electrical and 
Electronic Equipment; 2002/96/EC) byla 
vytvořena pro zajištění použití nejlepších 
způsobů zpracování, využití a recyklace 
zařízení a tím k ochraně lidského zdraví 
a životního prostředí.

Tento výrobek byl navržen a vyroben 
s použitím vysoce kvalitních materiálů 
a dílů, které je možné recyklovat a znovu 
použít.

Nelikvidujte tento výrobek v běžném 
domácím odpadu.

Informujte se o místním 
systému odděleného sběru 
elektrických a elektronických 
výrobků, které nesou toto 
označení:

Použijte některé z možností likvidace:
1. Odevzdejte kompletní výrobek (včetně 
kabelů, konektorů a příslušenství) ve 
sběrném místě systému WEEE.

2. Pokud kupujete nový výrobek, 
odevzdejte kompletní starý výrobek 
svému prodejci. Přijme jej podle 
požadavků směrnice WEEE.

Informace o obalu: 
Philips označil obalový materiál 
standardními symboly, které jsou určeny 
k usnadnění recyklace a správné likvidace 
odpadu.

 Byl zaplacen příspěvek do 
příslušného národního sytému pro 
obnovu a recyklaci.

 Označený obalový materiál je 
recyklovatelný.

1.4	 Elektrická,	magnetická	
a	elektromagnetická	pole	
(„EMF“)	

1. Philips Royal Electronics vyrábí 
a prodává mnoho spotřebních 
výrobků, které obvykle, stejně jako 
řada ostatních výrobků spotřební 
elektroniky, vysílají a přijímají 
elektromagnetické vlny.

2. Jedním z hlavních obchodních principů 
společnosti Philips je dodržení 
všech nezbytných zdravotních 
a bezpečnostních předpisů a opatření 
u svých výrobků, aby vyhověly všem 
příslušným zákonným požadavkům 
a EMF normám platným v době 
výroby.

3. Philips se zavazuje vyvíjet, 
vyrábět a prodávat výrobky, které 
nepředstavují zdravotní riziko.

4. Philips potvrzuje, že při řádném 
užívání výrobku k účelu, pro který 
je určen, je tento výrobek bezpečný 
podle současného stavu vědeckého 
poznání.

5. Philips hraje aktivní roli v přípravě 
mezinárodních EMF a bezpečnostních 
norem, což společnosti Philips 
umožňuje předpovídat další vývoj 
těchto norem a plně je integrovat do 
nových výrobků.
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6  CZ Důležité

1.5	 Instalační	požadavky	

Po zapnutí výrobek vysílá a přijímá 
rádiové vlny. Výrobek vyhovuje všem 
normám, které se na tuto činnost 
vztahují.

Vzhledem k závislosti funkce přístroje 
na vysokofrekvenční technologii může 
být jeho činnost ovlivněna mikrovlnnými 
troubami, výrobky používajícími 
Bluetooth, WiFi apod. Přístroj tedy 
trpí stejným druhem rušení, jako GSM 
telefony, přenosné rádiové přijímače 
a další vf zařízení.
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Bezdrátové připojení TV link

2	 Bezdrátové	připojení	TV	link
Gratulujeme vám ke koupi a vítáme vás u společnosti Philips!
Pro získání všech výhod podpory Philips zaregistrujte svůj výrobek na 
www.philips.com/welcome.

2.1	 Obsah	balení

A. Vysílač

C. Napájecí zdroj
(2×)

D. Kabel opakovače 
dálkového ovládání

E. Návod k použití

B. Přijímač

2.2	 Popis	bezdrátového	připojení	TV	link

65432

1

Vysílač
Ovládací prvky a indikátory
1 Kontrolka napájení:
 > zelená: zapnuto
2 Vypínač ON/OFF
3 Napájecí zásuvka (DC 9V)
4 Zásuvka pro kabel opakovače 

dálkového ovládání
5 Kabel SCART
6 Přepínač volby kanálu bezdrátového 

přenosu
 > Přepínačem CHANNEL nastavte 

jeden ze 4 dostupných kanálů
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8  CZ Bezdrátové připojení TV link

111098

7

Přijímač

Ovládací prvky a indikátory
7 Kontrolka napájení:
 > zelená: zapnuto
8 Vypínač ON/OFF
9 Napájecí zásuvka (DC 9V)
10 Kabel SCART
11 Přepínač volby kanálu bezdrátového 

přenosu
 > Přepínačem CHANNEL nastavte 

jeden ze 4 dostupných kanálů

12
13

Kabel opakovače dálkového ovládání

12 Zástrčka
13 Vysílací prvek opakovače
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3	 Začínáme

3.1	 Připojte	vysílač

1. Připojte zdroj obrazu k vysílači
a. Uchopte přiložený vysílač (A). 

Najděte kabel SCART, který 
připojuje zdroj videosignálu do 
televizoru TV1. Odpojte tento 
kabel SCART. Zapojte místo něj 
kabel SCART od vysílače.

Poznámka: zdrojem videosignálu může 
být satelitní přijímač, videorekordér, 
DVD přehrávač nebo rekordér apod...

VysílačZdroj 
videosignálu

2. Připojte TV1
Zapojte kabel SCART z TV1 do 
zásuvky SCART na kabelu vysílače (A).

TV1

Vysílač

Zdroj 
videosignálu

3. Připojte síťový zdroj
a. Vezměte přiložený síťový zdroj (C) 

a připojte jej do napájecí zásuvky 
DC 9V na vysílači (A).

b. Zapojte síťový zdroj do síťové 
zásuvky.

c. Zelená LED na čelním panelu by se 
měla rozsvítit.

Poznámka: Pokud se tak nestane, 
stiskněte vypínač ON/OFF na zadní 
straně vysílače.

4. Zkontrolujte, zda TV1 pracuje 
správně.
a. Zapněte TV1
b. Zkontrolujte, zda TV1 pracuje 

správně.
c. Zapněte připojený zdroj 

videosignálu.
d. Zkontrolujte, zda TV1 ukazuje 

obraz ze zdroje videosignálu.
 >  Vysílač je připojen správně.

5. Zapojte kabel opakovače ovládání (D) 
do zásuvky IR. 

• Další informace naleznete v kap. 
„3.4 Instalace kabelu opakovače 
dálkového ovládání“.
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3.2	 Připojte	přijímač

Příprava

- Zapněte vysílač (A).

- Zapněte zdroj videosignálu.
- Připravte tyto položky:

• Přijímač (B)
• Napájecí zdroj (C)
• Dálkový ovladač zdroje 

videosignálu.
- Přejděte k televizoru TV2.

1. Připojte přijímač ke druhému 
televizoru (TV2)
Zapojte kabel SCART přijímače (B) do 
zásuvky SCART na TV2.

TV2

2. Připojte síťový zdroj
a. Vezměte přiložený síťový zdroj (C) 

a připojte jej do napájecí zásuvky 
DC 9V na přijímači (B).

b. Zapojte síťový zdroj do síťové 
zásuvky.

c. Zelená LED na čelním panelu by se 
měla rozsvítit.

Poznámka: Pokud se tak nestane, 
stiskněte vypínač ON/OFF na zadní 
straně vysílače.

3. Nastavte přepínač CHANNEL do 
stejné polohy, jako na vysílači (A).

3.3	 Používejte

Všechny operace popsané v kap. 
3.1 a 3.2 musí být dokončeny.

1. Zapněte TV2.
2. Zapněte přijímač (B).
3. Vyberte správný vstup SCART na 

TV2.
4. Namiřte dálkový ovladač zdroje 

videosignálu na přijímač (B).
5. Ovládejte zdroj videosignálu 

ovladačem.
6. Zkontrolujte, zda TV2 ukazuje obraz 

ze zdroje videosignálu.
 > Přijímač je připojen správně.
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TV2

Poznámka: Pokud videorekordér nebo 
DVD rekordér nahrává TV program, 
sledujete nahrávaný program.

Poznámka: Jak sledovat videosignál na 
TV1?
Pro sledování obrazu na TV1 postupujte 
stejně jako před připojením vysílače.

3.4	 Instalace	kabelu	opakovače	
dálkového	ovládání

Kabel opakovače dálkového ovládání 
přenáší řídící IR signály do zdroje.

1 Vypněte vysílač (A).

2 Zapojte kabel opakovače ovládání (D) 
do zásuvky IR.

3 Namiřte vysílací prvek opakovače 
na přední stranu zdroje videosignálu. 
Upevněte jej přímo před snímač IR 
ovládání na panelu zařízení.

Poznámka: Přesné umístění snímače 
ovládání naleznete podle návodu ke zdroji 
videosignálu.

4 Vypněte vysílač (A).
5 Pokud jste správně nainstalovali 

kabel opakovače dálkového ovládání, 
můžete nyní ovládat zdroj signálu jeho 
ovladačem.

3.5	 Odstranění	rušení	u	TV2

Po provedení kroků 3.1 a 3.2 můžete 
pozorovat rušení.

1 Vyhledejte přepínač CHANNEL na 
vysílači (A). T

2 Při rušení přenosu nastavte přepínač 
CHANNEL na vysílači (A) na jiné 
číslo.

3 Vyhledejte přepínač CHANNEL na 
přijímači (B).

4 Nastavte přepínač CHANNEL do 
stejné polohy, jako na vysílači (A).
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4	 Technické	údaje
Vysílač
Systém: vf (TV-LINK)
Modulace: FM 
Hmotnost: 0,292 kg 
Rozměry:120×182×40,2 mm
Nosný kmitočet: 2400~2470 MHz
Kanály: 4 
Vyzářený výkon: 10 mW
Účinný dosah vysílače: 40 m
Vstupní úroveň zvuku: 2 V 
Vstupní úroveň videa: 1,1 V 
Napájení: 9 V / 500 mA

Přijímač IR ovládání: 
Vf kmitočet: 433,92MHz
Citlivost: -90 ~ -98 dBm
Nosný kmitočet IR: 30~57 kHz 
Pracovní dosah IR LED: 3m

Přijímač
Systém: vf (TV-LINK)
Hmotnost: 0,290 kg
Rozměry: 120×182×40,2 mm 
Rozsah přehrávaných kmitočtů: 
2400~2470 MHz
Kanály: 4 
Odstup signál/šum zvuku: 45 dB (při 15 m)
Odstup signál/šum videa: 50 dB (při 15 m)
Výstupní úroveň zvuku: 2V 
Výstupní úroveň videa: 1,1 V 
Kmitočtový rozsah videa: 50 Hz~5,5 MHz

Kmitočtový rozsah zvuku: 40 Hz~15 kHz
Napájení: 9 V / 500 mA

Vysílač IR ovládání: 
Kmitočet IR: 433,92 MHz 
Vyzářený výkon: 7~9 dBm 
Nosný kmitočet IR: 30~57 kHz 
Pracovní dosah IR snímače: 7 m

Rozsah teplot:
• Provozní: 0 až 40 °C.
• Skladovací: -10 až 70 °C.

Relativní vlhkost
• Provozní: do 90 % při 40 °C
• Skladovací: do 90 % při 40 °C
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5	 Často	kladené	
otázky

www.philips.com/support

V této kapitole naleznete zodpovězené 
nejčastější otázky k výrobku a jeho 
použití.

Žádný nebo špatný obraz na TV1

• Ujistěte se, že je zdroj videosignálu 
zapnutý. 

• Ujistěte se, že je zdroj videosignálu 
zapojen do vysílače (A). 

• Ujistěte se, že je vysílač (A) zapojen 
do TV1. 

• Ujistěte se, že je vysílač (A) zapnutý. 
• Ujistěte se, že je kabel SCART zasunut 

správně. 
• Ujistěte se, že je zvolen správný vstup 

SCART na TV1.

Žádný nebo špatný obraz na TV2 
• Ujistěte se, že je kabel SCART zasunut 

správně. 
• Ujistěte se, že je přijímač (B) zapojen 

do TV2. 
• Ujistěte se, že jsou přijímač (B) 

i vysílač (A) zapnuté.
• Ujistěte se, že je zdroj videosignálu 

zapnutý. 
• Ujistěte se, že je zvolen správný vstup 

SCART na TV2. 
• Pokud je videosignál v pořádku na 

TV1, ujistěte se, že je na výstupu 
zdroje videosignál ve formátu CVBS.

• Změňte kanál bezdrátového přenosu.
Viz „Odstranění rušení u TV2“ na str. 
10. 

• Přijímač (B) je mimo dosah vysílače 
(A). Stěny, zdi a stropy mezi vysílačem 
(A) a přijímačem (B) snižují dosah.

Rušení v obraze na TV2
• Změňte polohu přijímače (B) nebo 

vysílače (A).
• Změňte kanál bezdrátového přenosu.

Viz „Odstranění rušení u TV2“ na 
str. 10. 

• Přijímač (B) je mimo dosah vysílače 
(A). Stěny, zdi a stropy mezi vysílačem 
(A) a přijímačem (B) snižují dosah.

Zdroj videosignálu nereaguje na ovládání 
u TV2
• Namiřte dálkový ovladač zdroje 

videosignálu na přijímač (B). 
• Vyměňte baterie v ovladači za nové. 
• Nainstalujte kabel opakovače 

dálkového ovládání (D).
Viz „Instalace kabelu opakovače 
dálkového ovládání“ na str. 10.
Poznámka:  Maximální dosah dálkového 

ovladače je 7m.

Bzučivý zvuk při použití dálkového 
ovladače
• Měňte polohu přijímače a vysílače tak 

dlouho, až zvuk zmizí.
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Černobílý obraz při použití 
videorekordéru S-VHS

(Separate Video Home System Video/
Cassette/Recorder)

• Zkontrolujte, zda zásuvka SCART 
na videorekordéru S-VHS poskytuje 
signál CVBS. (Composite Video 
Broadcast Signal).
Postupujte podle příslušného návodu.
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Slovníček

CVBS: 
Video signál pro přenos obrazu do TV.

Easylink: 
Poskytuje videorekordérům a DVD 
rekordérům možnost převzít naladění 
z TV.

Vf technologie: 
Technologie používající rádiové kmitočty 
pro bezdrátový přenos.

SCART: 
Jeden mnohapólový konektor pro přenos 
zvuku a obrazu mezi přístroji.
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6	 Rejstřík
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(Zpráva č.)

(název značky)

(titul, číslo a datum vydání normy) 

(popis výrobku)

(Název a číslo/)

(číslo certifikátu)

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

(popis úkonu)

(Typová verze nebo model)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE

(Rok přidělení značky CE)

My, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Název)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 
(adresa)

prohlašujeme na svoji zodpovědnost, že elektrický výrobek: 

1999/5/EC (R&TTE Directive)
2009/125/EC (ErP Directive)
- EC/1275/2008
- EC/278/2009

následovaným ustanoveními:

Bezdrátové připojení TV link 

Úředně oznámený orgán

a vydal certifikát

A.Speelman, CL Compliance ManagerDrachten, The Netherlands, 12 Oct. 2010

Potvrzení:

provedl
Notified Body Opinion 

a byl vyroben v systému jakosti nejméně ve shodě s ISO 9001 nebo CENELEC Permanent 
Documents

na nějž se toto prohlášení vztahuje, vyhovuje následujícím harmonizovaným normám: 

Philips SLV3105 DFU CZ.indd   17 12.4.2011   12:10:03



0682
Vytištěno v České republice

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.
Reprodukce celku nebo částí je zakázána bez předchozího 
výslovného souhlasu majitele autorských práv.
Číslo dokumentu: SLV3105_12_EN_UM_V1.0

Philips SLV3105 DFU CZ.indd   18 12.4.2011   12:10:03


	1	Důležité
	1.1	Požadavky na napájení
	1.2	Shoda s normami
	1.3	Recyklace a likvidace
	1.4	Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole („EMF“) 
	1.5	Instalační požadavky 

	2	Bezdrátové připojení TV link
	2.1	Obsah balení
	2.2	Popis bezdrátového připojení TV link

	3	Začínáme
	3.1	Připojte vysílač
	3.2	Připojte přijímač
	3.3	Používejte
	3.4	Instalace kabelu opakovače dálkového ovládání
	3.5	Odstranění rušení u TV2

	4	Technické údaje
	5	Často kladené otázky
	6	Rejstřík
	7	Prohlášení o shodě



