
Trådløs TV-Link

Brukerhåndbok

SLV5400



G 2525

2525

24

A

B C

WIRELESS TV LINK RECEIVER

IR

16

17

19

7

12131415 

8

18

20

9

21

11

3 5 64

21

22

23

10



3

NO
Innhold
Side

Oversikt 4
Kontroll- og visningselementer 4

Din Trådløse TV-Link 5

Sikkerhet 5

Installasjon 6

Operasjon 7
Gled deg med din Trådløse TV-Link 7
Bruk ytterligere funksjoner 9

Feilretting 10

Informasjon 12
Helse og sikkerhet 12
Vedlikehold og service 12
Resyklering og kast 12
Garanti 13
Ordliste 13



4

NO
 Oversikt

Kontroll- og visningselementer
A Sender
1 På/Av-bryter
2 Strømindikator

> rød: standby
> grønn: på
> blinking: fjernkontroll signaliserer

3 OPPTAK KILDE knapp
4 Link kilde indikatorlys
5 TV1 KILDE knapp
6 AUTO lys
7 Integrert fjernkontroll blasterlys
8 TV1 kildeindikator skjerm
9 Antenne
10 SCART porter:

> 1-SAT/STB 
> 2-AUX 
> 3-DVD (for RGB-signaler)
> 4-VCR/DVD  opptaker(for RGB-signaler)

11 Bryter for trådløst kanalvalg
12 Strømtilførselsplugg (DC 12V)
13 AUDIO UT plugger (rød/hvit)
14 SCART port for TV1
15 Port for fjernkontroll blasterledning

B Mottaker
16 På/Av-bryter
17 Strømindikator

> rød: standby
> grønn: på
> blinking: fjernkontroll signaliserer

18 Knapper for kildevalg (+/-)
19 Integrert fjernkontroll blasterlys
20 Antenne
21 Bryter for trådløst kanalvalg
22 SCART port for TV2
23 Strømtilførselsplugg (DC 12V)

C Fjernkontroll

G Fjernkontroll blasterledning
24 Plugg
25 Blasterlys
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NO
Din Trådløse TV-Link
Du kan si farvel til alle kabler. Med din trådløse TV-link 
kan du nå trådløst koble til en TV nummer to og velge 
mellom fire apparater å se på din andre TV.

Sikkerhet
• Les instruksene i denne håndboken nøye før du 

kobler til, installerer og bruker produktet.
• Ta vare på denne håndboken for fremtidig behov.
• Produktet er kun for innendørs bruk.
• Bruk aldri produktet i nærheten av vann.
• Ikke utsett produktet for ekstrem varme.
• Ved tekniske problemer, ikke åpne produktet. Bring 

det til din Philipsforhandler.
• Ike dekk til produktet.
• Strømtransformator skal kun tilkobles en 

220-240 V AC/50 Hz strømkilde.
• Dette produktet kan skape forstyrrelser for annet 

utstyr. Sjekk om annet utstyr i nærheten av 
produktet kan bli påvirket før du begynner å bruke 
det.
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NO
 Installasjon

Installer fjernkontroll forsterkerledning
1 Slå av senderen (A).

2 Koble fjernkontrolls blasterledning (G) til IR  port.
3 Posisjoner blasterlyset foran videokilden.

4 Slå på senderen (A).
5 Ta fjernkontroll for en videokilde med deg.
6 Gå til TV2.
7 Slå på TV2.

8 Slå på mottaker (B).
9 Velg riktig SCART-input på TV2.
10 Operer videokilden med dens fjernkontroll.
11 Om nødvendig repeteres trinn 3 til 10 for den andre 

videokilden.

For enkel Installasjon, se 
instruksen for hurtigstart 
som ble levert med din 
trådløse TV-Link.

STANDBY
SELECT

SLV5400 WIRELESS TV LINK TRANSMITTER

IR

Se brukerhåndboken for videokilden for 
eksakt lokalisering av IR  sensor på 
frontpanelet.

STANDBY
SELECT

SLV5400 WIRELESS TV LINK TRANSMITTER

WIRELESS TV LINK RECEIVER
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NO
Installasjon
Fjern forstyrrelse på TV2.
1 Finn CHANNEL slå på sender (A).
2 Sett CHANNEL bryter til et annet nummer.

3 Finn CHANNEL bryter på mottaker (B).
4 Sett CHANNEL bryter til samme nummer som på 

sender.

Operasjon

Gled deg med din Trådløse 
TV-Link

Se et kabel-TV program på TV2

1 Slå på senderen (A).
2 Slå på VCR- eller DVD opptaker. 
3 Ta fjernkontroll for VCR eller DVD-opptaker med 

deg.
4 Gå til TV2.

5 Slå på TV2.
6 Slå på mottaker (B).

L 

Channel 

DC 12V 

1 2 3 4 R 

CHANNEL 

1
2 
3 
4 

For enkel Installasjon, se 
instruksen for hurtigstart 
som ble levert med din 
trådløse TV-Link.

Din VCR eller DVD opptaker må være 
koblet til sender (A) på den trådløse 
TV-linken, og koblet til

STANDBY
SELECT

SLV5400 WIRELESS TV LINK TRANSMITTER

WIRELESS TV LINK RECEIVER
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NO
 Operasjon

7 Trykk + eller - på mottaker (B) for å velge VCR eller 
DVD opptaker;
eller: trykk 4 på fjernkontrollen (C).

8 Velg kanal på VCR eller DVD opptaker med dens 
fjernkontroll.

Se en videokilde på TV1
Enten: automatisk
Operer TV1 og videokilden som vanlig.

Eller: manuelt
1 Slå på senderen (A).
2 Slå på TV1.
3 Velg riktig SCART-input på TV1.

4 Velg videokilde med TV1 SOURCE;
eller: trykk + eller - på fjernkontrollen (C).

5 Slå på videokilden.
6 Operer videokilden med dens fjernkontroll.

Slå av modus for automatisk standby nå 
du bruker VCR eller DVD opptaker for 
å se et kabel-program. Se 
brukerhåndbok for VCR- eller DVD-
opptaker.

Dersom VCR- eller DVD opptaker tar 
opp et TV-program, kan du se på 
kanalen som tas opp.

STANDBY
SELECT

SLV5400 WIRELESS TV LINK TRANSMITTER

TV1 SOURCE
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NO
Operasjon

Bruk ytterligere funksjoner

Bruk VCR/DVD-opptakers funksjoner
1 Velg en videokilde med SELECT.

> Signalet fra videokilden blir koblet til VCR/
DVD opptaker.

2 Velg riktig SCART-input på VCR- eller 
DVD opptaker.

3 Trykk RECORD på VCR- eller DVD opptaker.
4 Trykk PLAY på videokilden.

> VCR eller DVD opptaker vil nå ta opp bildet fra 
videokilden.

Lyd gjennom in audioforsterker
1 Ta en audiokabel (rød og hvit plugg).
2 Sett pluggene på en ende inn i AUDIO OUT 

kontaktene på senderen (A).
3 Sett pluggene på den andre enden inn i AUDIO IN 

kontaktene på din forsterker.

Å lage uautoriserte kopier av kopieringsbeskyttet 
materiale, inkludert computerprogrammer, filer, 
sendinger og lydopptak, kan være brudd på 
opphavsrettigheter og et mulig lovbrudd. Dette utstyret 
bør ikke brukes for slike formål.

SELECT SAT/STB

CONNECT 4-VCR/DVD RECORDER

AUX DVD PLAYER

1 2 3

TV1 

AUDIO

OUT 

L 

R 

Audio

Amplifier

Be responsible
Respect copyrights
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NO
 Feilretting
Problem Tips
Ingen bilde eller 
bilde mangler på 
TV1

• Sørg for at videokildene er koblet 
til senderen (A).

• Sjekk at senderen (A) er koblet 
til TV1.

• Sørg for at SCART-kabler er 
ordentlig satt i.

• Sørg for at videokilde.er slått på.
• Sjekk at riktig SCART-input er 

valgt på TV1.
• Velg riktig videokilde med TV1 

SOURCE. Se side 8.
Ingen bilde eller 
bilde mangler på 
TV2

• Sørg for at SCART-kabler er 
ordentlig satt i.

• Sørg for at mottaker (B) er 
koblet til TV2.

• Sørg for at både mottaker (B) og 
sender (A) er slått på.

• Sørg for at videokilde.er slått på.
• Sjekk at riktig SCART-input er 

valgt på TV2.
• Velg riktig videokilde med +/- på 

mottaker (B).
• Dersom videokilde gir riktig 

bilde på TV1:
Sjekk at videokilde gir videosignal 
i CVBS-modus. Se 
brukerhåndbok

• Bytt trådløs kanal som benyttes 
for kommunikasjon. Se side 7.

• Mottaker (B) er utenfor 
rekkevidde av sender (A). Antall 
vegger og tak mellom mottaker 
(B) og sender (A) reduserer 
avstanden.
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Feilretting
Problem Tips
Forstyrrelse på 
bilde på TV2

• Endre noe på stillingen for 
mottaker (B) eller sender (A).

• Bytt trådløs kanal som benyttes 
for kommunikasjon. Se side 7.

• Mottaker (B) er utenfor 
rekkevidde av sender (A). Antall 
vegger og tak mellom mottaker 
(B) og sender (A) reduserer 
avstanden.

Videokildene 
responderer ikke 
på kommandoer 
med 
fjernkontrollen fra 
TV2.

• Rett fjernkontroll direkte mot 
mottaker (B).

• Sett nye batterier i 
fjernkontrollene.

• Installer fjernkontroll 
forsterkerledning (G). Se side 6.

• Maksimal bruksavstand for 
fjernkontroll er 5 m.

Bilde fra 
videokilde 
forsvinner fra TV2

• Slå av automatisk standby-modus 
på videokilden. Se 
brukerhåndbok.

• Følg instrukser for å koble 
videokilder til på nytt. Se instruks 
for hurtigstart.

En summelyd når 
du slår på 
fjernkontrollen.

• Endre noe på stillingen for 
mottaker eller sender til 
summelyden stanser.

• Noen ganger er det ikke mulig å 
løse problemet.

Sort/hvite bilder 
med S-VHS VCR.

• Sjekk at SCART-koblingen på S-
VHS VCR gir ut signaler i CVBS. 
Se brukerhåndbok.

Kan ikke ta opp en 
DVD eller video.

• Sjekk om du har benyttet 
fullkoblede SCART-kabler.

• DVD eller video er 
kildebeskyttet.
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NO
 Informasjon

Helse og sikkerhet
Produktet sender og mottar radiobølger når det er slått 
på. Produktet oppfyller kravene til de standarder som er 
definert for det.
Bildekvaliteten kan bli påvirket av mikrobølgeovner. 
Andre trådløse systemer (Bluetooth, trådløse nettverk, 
osv) kan også ha innflytelse på bildekvaliteten.
Produktet er basert på RF-teknologi. Produktet kan 
derfor lide av samme problemer med forstyrrelse som 
GSM-telefoner, bærbare radioer eller andre RF-baserte 
produkter.

Vedlikehold og service
Dersom produktet ditt er defekt og behøver reparasjon, 
men garantiperioden er utløpt, kan du konsultere våre 
spesialister (se baksiden).

Resyklering og kast
All overflødig innpakningsmateriale er unngått. Apparatet 
består av materialer som kan resykleres hvis det blir 
demontert av et spesialisert firma. Vennligst følg lokale 
regler for kast av innpakningsmaterialer, batterier og 
gammelt utstyr.

Kasting av gammelt produkt
Ditt produkt er designet og laget av høykvalitets 
materialer og komponenter som kan resykleres og 
brukes på nytt.
Når dette symbolet (container på hjul med kryss over) 
er festet på produktet betyr det at produktet kommer 
inn under Europeisk Direktiv 2002/96/EC.
Vennligst skaff deg informasjoner om det lokale systemet 
for innsamling av elektriske- og elektroniske produkter.
Vennligst følg lokale regler, og ikke kast dine gamle 
produkter sammen med husholdningsavfallet. Riktig 
fjerning av ditt gamle produkt vil hjelpe til med å hindre 
mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskelig 
helse.
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Informasjon

Garanti

Ett års begrenset garanti
I 12 måneder fra kjøpsdato vil fabrikanten reparere eller 
erstatte ethvert feilprodukt gratis, så lenge kjøpet kan 
dokumenteres, og så lenge feilen ikke har oppstått som 
følge av uriktig håndtering eller bruk, og forutsatt at 
produktet ikke er skadet i en ulykke eller under 
reparasjon gjort av andre enn fabrikanten.

Ordliste
CVBS Videostandard for visning av farger på TV.
Easylink Gir en VCR eller DVD-opptaker 

muligheten til automatisk å ta over 
forhåndsprogrammeringen av TV.

RCA Separate pluggr for å koble sammen 
audio- og videoutstyr.

RF-teknologi Teknologi basert på radiofrekvenser, 
brukt i trådløse koblinger.

SCART Enkel kobling for lett å koble sammen 
audio- og videoutstyr.
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Eindhoven, 27/06/2005                                      K.Rysman 
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France 08 9165 0005 (€ 0.23)
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Norge 2270 8111
Österreich 0900 060 827 (€ 0.20)
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Suomi 0600 412 001
Sverige 08 5792 9100
UK (United Kingdom) 0906 1010 016 (£ 0.15)
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Need help?
Troubleshooting

See page 10

Online help: www.philips.com/support


	Brukerhåndbok
	Innhold
	Oversikt
	Kontroll- og visningselementer
	1 På/Av-bryter
	2 Strømindikator
	3 OPPTAK KILDE knapp
	4 Link kilde indikatorlys
	5 TV1 KILDE knapp
	6 AUTO lys
	7 Integrert fjernkontroll blasterlys
	8 TV1 kildeindikator skjerm
	9 Antenne
	10 scart porter:
	11 Bryter for trådløst kanalvalg
	12 Strømtilførselsplugg (DC 12V)
	13 AUDIO UT plugger (rød/hvit)
	14 SCART port for TV1
	15 Port for fjernkontroll blasterledning
	16 På/Av-bryter
	17 Strømindikator
	18 Knapper for kildevalg (+/-)
	19 Integrert fjernkontroll blasterlys
	20 Antenne
	21 Bryter for trådløst kanalvalg
	22 SCART port for TV2
	23 Strømtilførselsplugg (DC 12V)
	24 Plugg
	25 Blasterlys


	Din Trådløse TV-Link
	Sikkerhet
	Installasjon
	1 Slå av senderen (A).
	2 Koble fjernkontrolls blasterledning (G) til IR port.
	3 Posisjoner blasterlyset foran videokilden.
	4 Slå på senderen (A).
	5 Ta fjernkontroll for en videokilde med deg.
	6 Gå til TV2.
	7 Slå på TV2.
	8 Slå på mottaker (B).
	9 Velg riktig SCART-input på TV2.
	10 Operer videokilden med dens fjernkontroll .
	11 Om nødvendig repeteres trinn 3 til 10 for den andre videokilden.

	Installasjon
	1 Finn CHANNEL slå på sender (A).
	2 Sett CHANNEL bryter til et annet nummer.
	3 Finn CHANNEL bryter på mottaker (B).
	4 Sett CHANNEL bryter til samme nummer som på sender.


	Operasjon
	Gled deg med din Trådløse TV-Link
	1 Slå på senderen (A).
	2 Slå på VCR- eller DVD opptaker.
	3 Ta fjernkontroll for VCR eller DVD-opptaker med deg.
	4 Gå til TV2.
	5 Slå på TV2.
	6 Slå på mottaker (B).

	Operasjon
	7 Trykk + eller - på mottaker (B) for å velge VCR eller DVD opptaker; eller: trykk 4 på fjernkontrollen (C).
	8 Velg kanal på VCR eller DVD opptaker med dens fjernkontroll.
	1 Slå på senderen (A).
	2 Slå på TV1.
	3 Velg riktig SCART-input på TV1.
	4 Velg videokilde med TV1 SOURCE; eller: trykk + eller - på fjernkontrollen (C).
	5 Slå på videokilden.
	6 Operer videokilden med dens fjernkontroll.

	Operasjon
	Bruk ytterligere funksjoner
	1 Velg en videokilde med SELECT.
	2 Velg riktig SCART-input på VCR- eller DVD opptaker.
	3 Trykk RECORD på VCR- eller DVD opptaker.
	4 Trykk PLAY på videokilden.
	1 Ta en audiokabel (rød og hvit plugg).
	2 Sett pluggene på en ende inn i AUDIO OUT kontaktene på senderen (A).
	3 Sett pluggene på den andre enden inn i AUDIO IN kontaktene på din forsterker.


	Feilretting


	Feilretting
	Informasjon
	Helse og sikkerhet
	Vedlikehold og service
	Resyklering og kast


	Informasjon
	Garanti
	Ordliste


