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CVBS:

Easylink:

RF tehnoloogia:

SCART:

Videostandard, mis kuvab värve televiisoris.

Võimaldab videomakil või DVD-salvestajal
automaatselt üle võtta televiisori
programmeerimise.

Tehnoloogia, mis baseerub raadiosagedusel,
kasutatakse juhtmeta ühenduse jaoks.

Üks ühendus, mis võimaldab audio- ja
videoseadmeid lihtsalt ühendada.
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Lugege antud kasutusjuhend hoolikalt läbi enne, kui
hakkate oma toodet Wireless TV link kasutama. See
sisaldab olulist informatsiooni ja märkuseid Teie
toote kohta.

Ühendage vooluadapter ainult 100-240V AC
50/60Hz vooluvarustusega võrku.

Elektrivõrk on ohtlik. Selleks, et toode
eemaldada vooluvõrgust, tuleb eemaldada
pistik vooluvõrgust. Veenduge, et
voolupistikule on alati lihtne ligi pääseda.

See toode on loodud ja toodetud vastavalt Euroopa
R&TTE direktiivile 1999/5/EC.

Vastavalt sellele direktiivile võib antud toodet müüa
järgmistes riikides:

Klassi identifitseerija. See toode on I klassi toode.

Meie, Philips, deklareerime, et see toode on
vastavuses direktiivi 1999/5/EC oluliste nõuetega ja
teiste vajalike tingimustega. Vastavuse
deklaratsiooni on võimalik leida aadressilt
www.p4c.philips.com.
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1.1 Voolunõuded

1.2 Vastavus

Hoiatus

Seadme kahjustuste ja talitlushäirete vältimiseks:
H
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Ärge jätke seadet liigse kuumuse kätte, mida
põhjustavad kütteseadmed või otsene
päikesevalgus.

Ärge pillake oma seadet maha ega ärge laske
objektidel kukkuda seadme peale.

Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis
sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või
hõõrduvaid osi, kuna need võivad seadet
kahjustada.

Ärge kasutage seadet kohtades, kus on
plahvatusohtlikud ained.

Ärge laske väikestel metallobjektidel seadmega
kokku puutuda. See võib kahjustada heli
kvaliteeti ja seadet kahjustada.

Läheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid
võivad põhjustada interferentsi.

Ärge avage seadet, kuna see sisaldab kõrget
pinget.

Ärge laske laadijal kokku puutuda vedelikega.

Ärge laske seadmel Wireless TV link  kokku

puutuda vedelikega.

Kasutage ainult varustusega kaasasolevad
voolutarvikuid.

Tootja: PHILIPS

Mudeli number: SSW1918

Voolutarvikute informatsioon vastuvõtja ja
saatja jaoks.

Sisend: AC 100-240V/300mA, 50Hz/60Hz,
väljund: DC9V/1100mA

Kasutus- ja hoidmistemperatuurid:

Kasutage seadet kohtades, kus temperatuur on
alati 0 ja 40°C (31 kuni 103°F) vahel.

Hoidke seadet kohtades, kus temperatuur on
alati -25 ja 60°C (-13 kuni 140°F) vahel.
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www.philips.com/support

Selles peatükis leiate vastused kõige tihedamini
küsitud küsimustele.

Veenduge, et videoallikas on sisse lülitatud.

Veenduge, et videoallikas on ühendatud
saatjaga (A).

Veenduge, et saatja (A) on ühendatud TV1-ga.

Veenduge, et saatja (A) on sisse lülitatud.

Veenduge, et SCART kaablid on tugevalt
sisestatud.

Veenduge, et TV1-s on valitud õige SCART
sisend.

Veenduge, et SCART kaablid on tugevalt
sisestatud.

Veenduge, et vastuvõtja (B) on ühendatud TV2-
ga.

Veenduge, et nii vastuvõtja (B) kui ka saatja (A)
on sisse lülitatud.

Veenduge, et videoallikas on sisse lülitatud.

Veenduge, et TV2-s on valitud õige SCART
sisend.

Kui videoallikas annab õiget pilti TV1-le,
veenduge, et videoallikas edastab video signaali
CVBS reþiimis.

Muutke kasutuses olevat juhtmeta kanalit.
Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki
"TV2 interferentsi eemaldamine".

Vastuvõtja (B) on saatja (A) levipiirkonnast
väljas. Seinade ja lagede arv vastuvõtja (B) ja
saatja (A) vahel takistab ülekannet.

Muutke vastuvõtja (B) või saatja (A) asukohta.

Muutke kasutuses olevat juhtmeta kanalit.
Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki
" TV2 interferentsi eemaldamine ".

Vastuvõtja (B) on saatja (A) levipiirkonnast
väljas. Seinade ja lagede arv vastuvõtja (B) ja
saatja (A) vahel takistab ülekannet.

Suunake kaugjuhtimispult otse vastuvõtja (B)
suunas.

Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid.

Installeerige kaugjuhtimise juhe (D).

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki
"Kaugjuhtimise juhtme paigaldamine".

Muutke vastuvõtja (B) või saatja (A) asukohta,
kuni sumin lõppeb.

Kontrollige, kas S-VHS VCR annab SCART
ühendus kaudu signaali CVBS (Composite
Video Broadcast Signal) reþiimis.
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Märkus: Kaugjuhtimise maksimaalne vahemaa on

7m.

Pilt puudub või TV1-s on vale pilt

Pilt puudub või TV2-s on vale pilt

TV2 pildis esineb Interferentsi

Videoallikas ei reageeri TV2
kaugjuhtimispuldi käskudele

Kaugjuhtimispuldi kasutamisel
esineb suminat

S-VHS VCR (Separate Video Home
System Video/Cassette/Recorder)
ühendusega on must-valge pilt

5. KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED



12

Saatja

Vastuvõtja

IR laiendatud vastuvõtja

IR laiendatud vastuvõtja

Temperatuuride vahemik

Suhteline niiskus

Süsteem: RF (TV-LINK)

Modulatsioon: FM

Kaal: 0,292 kg

Mõõtmed: 120X182X40,2mm

Sagedus: 2400-2470 MHz

Kanaleid: 4

Kiiratud väljundivõimsus: 10mW

Efektiivne ülekande raadius: 40m

Heli sisenditase: 2V

Video sisenditase: 1,1V

Voolunõuded: 9V/500mA

IR laiendatud vastuvõtja

FR sagedus: 433,92 MHz

Vastuvõtmise tundlikkus: -90 - -98 dBm

IR sagedus: 30-57 kHz

IR LED töötamise vahemaa: 3m

Süsteem: RF (TV-LINK)

Kaal: 0,290 kg

Mõõtmed: 120X182X40,2mm

Sagedus: 2400-2470 MHz

Kanaleid: 4

Audio müra tase signaalis: 45 dB (15m)

Video müra tase signaalis: 50 dB (15m)

Heli sisenditase: 2V

Video sisenditase: 1,1V

Video sageduse vastuvõtt: 50 Hz-5,5 MHz

Audio sageduse vastuvõtt: 40 Hz-15 MHz

Voolunõuded: 9V/500mA

FR sagedus: 433,92 MHz

Vastuvõtmise tundlikkus: 7 - 9 dBm

IR sagedus: 30-57 kHz

IR LED töötamise vahemaa: 7m

Töötamine: Vahemikus ja 40°C (32 kuni 103 °F)

Hoidmine: Vahemikus -10 ja 70°C (14 kuni
157°F)

Töötamine: Kuni 90% 40°C juures

Hoidmine: Kuni 90% 40°C juures

³
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4. TEHNILISED ANDMED

1.3 Ümbertöötlemine ja vana
toote hävitamine

1.4 Elektrilised, magnetilised ja
elektromagnetilised väljad (EMF)

WEEE direktiiv (Waste Electrical and Electronic
Equipment; 2002/96/EC) on paika pandud selleks, et
tagada, et tooteid töödeldakse ümber kasutades
parimat saadavalolevat käitlemise, taastamise ja
ümbertöötlemise tehnoloogiat.

Teie toode on disainitud ja toodetud
kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest,
mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Palun informeerige ennast kohalikest elektriliste ja
elektrooniliste toodete, millel on järgmine sümbol,
kogumispunktidest.

Viige terved tooted (kaasa arvatud kaablid,
sisendid ja lisatarvikud) määratud WEEE
kogumispunktidesse.

Kui Te ostate asendustoote, andke vana seade
tervelt müüjale. Müüja peaks seadme vastu
võtma, kuna seda nõuab WEEE direktiiv.

Philips on märkinud pakkematerjalid standardsete
sümbolitega, mis on loodud ümbertöötlemise ja
korrektse vana toote hävitamise tagamiseks.

Kohalik ümbertöötlemisega tegelev ettevõte on oma
rahalise panuse andnud.

Märgistatud pakkematerjal on ümbertöödeldav.

Royal Philips Electronics N.V. toodab ja müüb
palju kasutajatele suunatud tooteid, mis
tavaliselt, nagu kõik elektroonilised seadmed,
kiirgavad ja võtavad vastu elektromagnetilisi
signaale.

Üks Philipsi äri juhtmõtteid on võtta kasutusele
kõik tervise ja ohutuse abinõud oma toodetel,
et olla vastavuses kõikide seaduslike nõuetega
ja jääda EMF standardite piiresse, mis kehtivad
toote tootmise hetkel.

Philips on pühendunud toodete arendamisele,
tootmisele ja müümisele, mis ei põhjusta
tervisekahjustusi.

Philips kinnitab, kui kasutada tooteid õigesti
nende otstarbe järgi, on nad ohutud vastavalt
tänapäeval teada olevatele teaduslikele
faktidele.

Philips mängib olulist rolli EMF ja ohutusnõuete
arendamisel, mis võimaldab Philipsil näha ette
tulevikuarenguid, mida kasutada juba varakult
oma toodetes.

Kasutage ühte järgmistest vana toote

hävitamise võimalustest:

Pakkematrjalide informatsioon:

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

5
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1.5 Paigaldamise nõuded
See toode kannab üle ja võtab vastu raadiolaineid,
kui see on sisse lülitatud. Toode on vastavuses
standarditega, mis on selle jaoks määratud.

Toode baseerub RF tehnoloogial ning piltide
kvaliteeti võivad mõjutada mikrolaineahjud,
Bluetooth, Wifi jne. Seetõttu võib esineda sarnast
interferentsi kui kaasaskantavatel raadiotel ja teistel
RF-il baseeruvatel toodetel.

... OLULINE
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Märkus:

Märkus:

Märkus:

Kui videomakk või DVD-salvestaja

salvestavad televiisorist telesaadet, peate vaatama
salvestatavat kanalit.

Kuidas vaadata videoallikat TV1-l?

Palun vaadake videoallika kasutusjuhendit,

et leida esipaneelil täpne IR sensori asukoht.

Kasutage oma TV1 ja videoallikat nagu alati, et
vaadata videoallikat TV1-s.

Kaugjuhtimise juhe kannab IR signaali üle
allikaseadmetesse.

Lülitage saatja (A) välja.

Ühendage kaugjuhtimise juhe (D) IR pesaga.

Asetage kaugjuhtimise juhtme valgus
videoallikka ette. Pange see lihtsalt esipaneeli
IR sensori ette.

Lülitage saatja (A) sisse.

Kui IR juhtimise juhe on õigesti paigaldatud,
saate kasutada kaugjuhtimispulti oma
videoallika juhtimiseks.

Kui 3.1 ja 3.2 on tehtud, võite kogeda mõningast
interferentsi.

Leidke saatjal (A) CHANNEL lüliti. Kanaleid on
neli. Interferentsi vältimiseks on võimalik
kanaleid vahetada.

Keerake CHANNEL lüliti saatja (A) mõnele
teisele kanalinumbrile.

Leidke vastuvõtjal (B) CHANNEL lüliti.

Keerake CHANNEL lüliti samale numbrile nagu
panite saatja (A).

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

3.4 Kaugjuhtimise juhtme
paigaldamine

3.5 TV2 interferentsi
eemaldamine

... ALUSTAMINE
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3.2 Vastuvõtja ühendamine

3.3 Nautimine

Ettevalmistused
0

0

0

0

Lülitage saatja (A) sisse.

Lülitage videoallikas sisse.

Võtke järgnevad seadmed:

Valige TV 2.

H

H

H

Vastuvõtja (B)

Vooluadapter (C)

Videoallika kaugjuhtimispult.

Ühendage vastuvõtja teise televiisoriga (TV 2).
Ühendage SCART kaabel vastuvõtjaga (B) ja
TV2 SCART pesaga.

Ühendage vooluadapter.

Võtke varustusega kaasas olev
vooluadapter (C) ja sisestage see
vastuvõtja (B) DC 9V pessa.

Ühendage adapter vooluvõrguga.

Roheline LED peaks esipaneelil süttima.

Valige kanalilülitiga sama number, mis sai
valitud saatja (A) jaoks.

Kõik operatsioonid, mida nimetati peatükis 3.1 ja
3.2, peaks olema eelnevalt teostatud.

Lülitage TV2 sisse.

Lülitage sisse vastuvõtja (B).

Valige õige SCART sisend TV2-l.

Suunake videoallika kaugjuhtimispult
vastuvõtjale (B).

Teostage videoallikas toiminguid antud
kaugjuhtimispuldiga.

Kontrollige, kas TV2 näitab videoallika pilti.

Vastuvõtja on õigesti ühendatud.

1.

2.

a.

b.

c.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Märkus: Kui see nii ei ole, vajutage toote taga

olevale ON/OFF nupule.

>

... ALUSTAMINE
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2. TEIE WIRELESS TV LINK

Palju õnne Teie ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse!

Saamaks täit tuge, mida Philips pakub, registreerige oma toode www.philips.com/welcome.

2.1 Mis kuulub varustusse?

A. Saatja B. Vastuvõtja

C. Vooluadapter  (2x) D. Kaugjuhtimise juhe E. Kasutusjuhend

2.2 Ülevaade seadmest Wireless TV link

Juhtimis- ja ekraanielemendid
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Voolutuluke
roheline: sees

Sisse ja välja lülitamise lüliti

Voolu sisendpesa (DC 9V)

Kaugjuhtimise juhtme sisend

SCART kaabel

Juhtmeta kanalivaliku lüliti
CHANNEL lüliti abil on saadaval 4 saadaval

kanalit

>

>
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... TEIE WIRELESS TV LINK

Vastuvõtja

Kaugjuhtimise juhe

Juhtimis- ja ekraanielemendid
7.

8.

9.

10.

11.

Voolutuluke
roheline: sees

Sisse ja välja lülitamise lüliti

Voolu sisendpesa (DC 9V)

SCART kaabel

Juhtmeta kanalivaliku lüliti
CHANNEL lüliti abil on saadaval 4 saadaval

kanalit

>

>

12.

13.

Ühendaja

Kaugjuhtimise valgusti
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3. ALUSTAMINE

3.1 Saatja ühendamine
1.

a.

2.

3.

a.

b.

c.

4.

a.

b.

c.

d.

5.

Ühendage videoallikas saatjaga.

Võtke varustusega kaasas olev saatja (A).
Leidke SCART kaabel, mis ühendab
videoallikat TV1-ga. Eemaldage see SCART
kaabel.

Ühendage esimene televiisor (TV1).
Ühendage SCART kaabel TV1-st saatja (A)
SCART sisendiga.

Ühendage vooluadapter.

Võtke varustusega kaasas olev
vooluadapter (C) ja sisestage see saatja (A)
sisendpessa.

Ühendage adapter vooluvõrguga.

Roheline LED peaks esipaneelil süttima.

Kontrollige, et TV1 toimib.

Lülitage TV1 sisse.

Kontrollige, kas TV1 töötab korrektselt.

Lülitage ühendatud videoallikas sisse.

Kontrollige, kas TV1 näitab videoallika pilti.

Saatja on korrektselt ühendatud.

Ühendage kaugjuhtimise juhe (D) IR pesaga

Palun vaadake lisainformatsiooni saamiseks
peatükki "3.4 Kaugjuhtimise juhtme
paigaldamine".

Märkus:

Märkus:

Videoallikaks võib olla satelliitvastuvõtja,

videomakk, DVD-mängija või salvestaja.

Kui see nii ei ole, vajutage toote taga

olevale ON/OFF nupule.

>
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