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HDMI-kabel

Opmerking

Controleer of de volgende onderdelen in de doos aanwezig zijn. Neem contact op  •
met uw dealer als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.
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Aansluiten

1 De videobron aansluiten op de zender via de HDMI-kabel
Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel (meegeleverd) aan op de HDMI- •
connector van de zender. 

2 De videobron aansluiten op de zender via de Component-kabels
Sluit het ene uiteinde van de RCA-kabels (groen, blauw en rood) aan op  •
de Y/Pb/Pr IN-aansluitingen van de zender. Sluit het andere uiteinde van de 
RCA-kabels aan op de bijbehorende Y/Pb/Pr OUT-aansluitingen van uw HD-
apparaten.
Sluit het ene uiteinde van de set audiokabels aan op de AUDIO L/R IN- •
aansluitingen van de zender. Sluit het andere uiteinde aan op de bijbehorende 
AUDIO L/R OUT-aansluitingen van uw HD-apparaten.

3 De voedingsadapter aansluiten op de zender
Sluit het ene uiteinde van de voedingsadapter (meegeleverd) aan op de DC  •
IN-aansluiting van de zender. Sluit het andere uiteinde van de voedingsadapter 
aan op een stopcontact.

  Het aan-uitlampje brandt constant rood. »
  De HDMI-apparaten en de analoge apparaten met de Component- en  »
stereo RCA-aansluiting maken verbinding.

1 De ontvanger aansluiten met een extra HDMI-kabel (niet meegeleverd):
  Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de ontvanger.  •
  Sluit het andere uiteinde aan op de HDMI OUT-aansluiting van uw HDTV. •

2 De voedingsadapter aansluiten op de ontvanger:
   • Sluit het ene uiteinde van de voedingsadapter (meegeleverd) aan op de DC 
IN-aansluiting van de ontvanger. 
  Sluit het andere uiteinde van de voedingsadapter aan op een stopcontact.  •

 De zender op uw HD-apparaten aansluiten

Zender Ontvanger 

 De ontvanger aansluiten op uw HDTV-set
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Installeren

1   Open het batterijcompartiment.

    2 Plaats twee AAA-batterijen met de 
juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.

3   Sluit het batterijcompartiment. 

1 Ga naar het menu Source onder het menu Settings van uw HDTV.

2 Selecteer de HDMI-ingang waarop de ontvanger is aangesloten.

  Batterijen in afstandsbediening plaatsen

Uw HDTV inschakelen

Opmerking
U kunt de ontvanger niet bedienen met de meegeleverde  •
afstandsbediening en afhankelijk van de status van de zender wordt de 
stand-bymodus van de ontvanger in- of uitgeschakeld.
De synchronisatie van de stand-bymodus tussen de HDTV en de  •
ontvanger is afhankelijk van de mogelijkheden van de HDTV.



 
Druk in de stand-bymodus op    op de afstandsbediening of op de zender om de 
zender in te schakelen.

Druk op de bronknoppen:  1 HDMI  ,  2 HDMI ,  3 INPUT , 
 4 INPUT  op de afstandsbediening of de zender tot u het 
beeld van uw apparaat ziet.

U kunt de ontvanger in de buurt van de HDTV plaatsen of 
aan de muur bevestigen.

1   Kies een plek in de buurt van de televisie.

    2 Boor twee gaten in de muur. Boor de gaten op een 
afstand van 4,5 mm van elkaar.

    3 Druk de meegeleverde plastic muurpluggen in de twee 
gaten in de muur.

  4 Steek de twee schroeven in de plastic muurpluggen 
en laat deze 3,2 mm uitsteken voor bevestiging van de 
ontvanger. 

5 Bevestig de ontvanger aan de muur.

 De zender inschakelen

 De bron selecteren op de zender

De ontvanger aan de muur monteren.

Opmerking
In de stand-bymodus brandt een rood aan-uit- •
lampje op de zender.
Afhankelijk van de apparatuur en de geselecteerde  •
invoer kan het na het selecteren van de invoer of 
het inschakelen tot 15 seconden duren voordat u 
het beeld op uw TV ziet.



SWW1800_12_NL_QSG_V1.1Gedruckt in Taiwan
0682

Problemen oplossen

Welkom bij Philips

Hulp nodig?

Controleer het aan-uitlampje en het bronlampje op de zender:  •
    Ik hoor geen geluid of het geluid is slecht. Wat moet ik doen?

  Zorg dat de volumeregelaar van de TV juist is ingesteld. •
    Zorg dat het volume van de TV niet op minimum is ingesteld en dat het geluid niet  •
is uitgeschakeld.
    Zorg dat de audiokabels van de zender juist zijn aangesloten. •
  Zorg dat het audioformaat wordt herkend/ondersteund.    •

  Het wisselen tussen zenders via een satelliet/kabel set-top box duurt lang. 
  Selecteer de video scaling als uw set-top box deze functie ondersteunt. Op deze  •
manier houdt u de uitvoerresolutie constant.  

Er wordt geen videobeeld weergegeven op mijn TV-scherm.

Registreer uw product op www.philips.com/welcome.

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw nieuwe SWW1800 hebt ontvangen.

 www.philips.com/support
 © 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden. Het geheel of 
gedeeltelijk kopiëren van deze handleiding zonder schriftelijke toestemming van de 
copyrighthouder is verboden. 
Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips 
Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren.

 Gebruiksaanwijzing

 Onlinehulp

Tip
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie. •


