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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. 

Let op

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 deze er 
volledig in te steken. 

Belangrijke veiligheidsinstructies
a Lees deze instructies.

b Bewaar deze instructies.

c Neem alle waarschuwingen in acht.

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 Niet installeren 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 bij onweer de stekker van dit 
apparaat uit het stopcontact. Doe dit ook 
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wanneer het apparaat gedurende langere 
tijd niet wordt gebruikt. 

m Laat al het onderhoud verrichten 
door erkend onderhoudspersoneel. 
Onderhoud is vereist wanneer het 
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 Stel het apparaat niet bloot aan vocht. 

o Plaats niets op het apparaat dat gevaar 
kan opleveren, zoals een glas water of 
een brandende kaars. 

Voldoet aan de norm voor 
elektromagnetische velden (EMF)
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.

Verwijdering van uw oude product

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

Als u op uw product een symbool met een 
doorgekruiste afvalcontainer 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.
Een goede afvalverwerking van uw oude 
product draagt bij aan het voorkomen van 
mogelijke schadelijke 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.

HDMI, het HDMI-logo en High-Definition 
Multimedia Interface zijn handelsmerken of 
gedeponeerde handelsmerken van HDMI 
Licensing LLC.
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2 Uw SWS3435S
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij 
Philips!
Als u volledig wilt profiteren van de 
ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw 
product registreren op www.philips.com/
welcome.

Overzicht

Vooraanzicht

1 Ingang 4
2 Bronindicatoren
3 Voedingsindicator
4 CEC-indicator

Bovenaanzicht

1 POWER/SELECT-knop

Achteraanzicht

1 DC-ingang
2 Uitgang
3 Ingangen 1/2/3
De SWS3435S is een 4-in-1 HDMI-schakelaar 
die u met één kabel op uw HDTV kunt 
aansluiten. U kunt tot vier apparaten tegelijk op 
de HDMI-schakelaar aansluiten. De HDMI-
schakelaar is compatibel met videoapparaten 
met CEC, zoals DVD-recorders, satellieten, 
Blu-ray-spelers en en gameconsoles.
CEC (Consumer Electronics Control) is 
onderdeel 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.
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3 Installatie

De HDMI-schakelaar op 
uw HD-apparaten en 
videobronnen aansluiten
U kunt vier videobronnen tegelijk op de HDMI-
schakelaar aansluiten, maar u kunt maar één 
bron tegelijk selecteren.

1 Sluit de HDMI-kabels van de 
videobronnen aan op de ingangen 
(1/2/3/4) van de HDMI-schakelaar.

2 Sluit de HDMI-kabel van uw HDTV op 
de uitgang van de HDMI-schakelaar aan.

3 Sluit het ene uiteinde van de 
voedingsadapter aan op de DV-ingang 
van de HDMI-schakelaar en het andere 
uiteinde op een stopcontact. Wanneer 
het apparaat van stroom wordt voorzien, 
branden de lampjes.

Het aan-uitlampje gaat rood branden. »
De indicator van ingang 1 gaat groen  »
branden.
De CEC-indicator gaat blauw branden. »

Tip

U kunt ook het plug-and-play diagram aan de  •
achterzijde van het pakket raadplegen. 

4 De SWS3435S 
activeren

1 Schakel de HDTV, de videobronnen en 
de HDMI-schakelaar in.

2 Druk op POWER/SELECT om 
de videobronnen een voor een 
te selecteren. Controleer of alle 
videobronnen goed werken. 

Opmerking

Herhaal de bovenstaande procedure als de  •
stroomtoevoer onderbroken is.

HDTV’s en videobronnen die 
compatibel zijn met CEC

Zorg ervoor dat uw HDTV en • 
videobronnen zich in de stand-bymodus 
bevinden. 
Zorg ervoor dat de CEC-functie van uw • 
HDTV en videobronnen is ingeschakeld.

Tip

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw  •
HDTV en videobronnen voor meer informatie.

• Afspelen met één druk op de knop: 
Schakel de videobron in.

De HDMI-schakelaar is ingeschakeld  »
en schakelt over naar de juiste 
ingangsbron.
De HDTV is ingeschakeld en schakelt  »
over naar de juiste ingangsbron.
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• Automatisch schakelen:
Schakel een videobron in.

De HDMI-schakelaar schakelt  »
automatisch over naar de bijbehorende 
ingangsbron.
Het hiervoor geselecteerde  »
bronapparaat schakelt over naar 
/  of de stand-bymodus. Waarnaar 
precies wordt overgeschakeld, is 
afhankelijk van de videobron.

• Stand-bymodus:
Schakel de HDTV uit.

De HDMI-schakelaar en alle  »
videobronnen schakelen over naar de 
stand-bymodus. 

HDTV’s en/of videobronnen 
die niet compatibel zijn met 
CEC
De functie voor afspelen met één druk op 
de knop, automatisch schakelen en de stand-
bymodus zijn vanwege de volgende redenen 
uitgeschakeld: 

Als de HDTV niet compatibel is met CEC • 
maar de videobronnen wel, reageert 
de HDTV niet op de CEC-opdrachten 
die door de videobronnen worden 
verzonden.
Als de HDTV compatibel is met CEC • 
maar de videobronnen niet, reageren 
de videobronnen niet op de CEC-
opdrachten die door de HDTV worden 
verzonden.
Als de HDTV compatibel is met • 
CEC maar sommige videobronnen 
niet, reageren de niet-compatibele 
videobronnen niet op de CEC-
opdrachten die door de HDTV worden 
verzonden.

Handmatige bediening
Wanneer de HDTV en/of videobronnen 
niet compatibel met CEC is of zijn, kunt u de 
HDMI-schakelaar handmatig bedienen:

Houd • POWER/SELECT ingedrukt als u 
de HDMI-schakelaar wilt uitschakelen.
Druk nogmaals op • POWER/SELECT 
als u de HDMI-schakelaar weer wilt 
inschakelen.
Druk op • POWER/SELECT op de HDMI-
schakelaar als u wilt overschakelen naar 
een andere ingangsbron.

De bij het kanaal horende LED- »
indicator gaat branden.
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5 Technische 
gegevens

Productspecificatie
Compatibel met HDMI CEC• 
Ondersteuning voor 1080p/12-bits Deep • 
Colour HDTV
Ondersteuning voor pixelkloksnelheid tot • 
225 MHz

Netspanningsadapter 
Sunfone Electronics Company ACB006A-• 
05TR - Invoer: 100 - 240 V AC, 50 - 60 
Hz 0,2 A; Uitvoer: 5 V DC, 1 A.

Energieverbruik
Energieverbruik in stand-bymodus:  • 
<0,15 W

6 Problemen 
oplossen

Er wordt geen videobeeld weergegeven op 
mijn TV-scherm.

Zorg ervoor dat de HDTV en de  •
videobronnen rechtstreeks op elkaar zijn 
aangesloten.
Zorg ervoor dat de juiste kabels zijn  •
aangesloten tussen de HDMI-schakelaar 
en de videobronnen.
Zorg ervoor dat de HDMI-schakelaar is  •
ingeschakeld. 
Zorg ervoor dat de kwaliteit van de  •
HDMI-kabels goed is.

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

Zorg ervoor dat het volume van de  •
HDTV juist is ingesteld.
Zorg ervoor dat het volume van de  •
HDTV niet op het laagste niveau 
is ingesteld en dat het geluid niet is 
uitgeschakeld.
Zorg ervoor dat de HDMI-kabels goed  •
zijn aangesloten.
Zorg ervoor dat de kwaliteit van de  •
HDMI-kabels goed is.

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

Controleer of de videoresolutie van uw  •
HDTV en videobronnen ondersteuning 
bieden voor 1080p.
Controleer of de HDMI-kabels het  •
1080p-videosignaal kunnen overbrengen.

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

Controleer of uw HDTV en  •
videobronnen compatibel zijn met CEC. 
Het is ook mogelijk om in plaats van de 
SWS3435S de HDTV en videobronnen 
via een HDMI-kabel op elkaar aan te 
sluiten om te zien of alles goed werkt.
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7 Verklarende 
woordenlijst

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 de TV 
automatisch over naar het overeenkomende 
ingangskanaal van de bron. 

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 geluid en beeld 
zijn hierbij van hoge kwaliteit en volledig vrij 
van ruis. HDMI is volledig compatibel met DVI.
Door de HDMI-standaard is er geen video- of 
geluidsuitvoer mogelijk wanneer u HDMI- 
of DVI-producten zonder HDCP (High-
bandwidth Digital Content Protection) aansluit.

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.
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