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GEBRUIKSAANWIJZING
• Van thuis of kantoor uit duidelijke, stabiele audio-/videosignalen door muren en plafonds heen naar 

een maximaal 100 meter verderop gelegen locatie verzenden.
• FM-verzending staat garant voor eersteklas afbeeldingen en hoge geluidskwaliteit.
• Signalen van willekeurige audio-/videobronnen verzenden, waaronder satellietontvangers, 

videorecorders, dvd-/cd-/ld-spelers, camcorders en computers (met VGA/TV-converter). Signalen 
kunnen worden ontvangen door televisietoestellen, beeldschermen, computers (met video-opnamekaart)
of luidsprekers met eigen stroomvoorziening.

• Optionele interne IR-antenne.
• Met de optionele afstandsbediening kunnen televisietoestellen, videorecorders, enzovoort, gemakkelijk

op afstand worden bediend vanaf de plaats waar wordt gekeken.
• Geschikt voor PAL en NTSC.
• Onafhankelijke kanaalkeuze mogelijk.
• Draaibare richtantennes zorgen voor maximale signaalkwaliteit over grote afstanden.
• 2,4 GHz voorkomt storingen en biedt een betere kwaliteit dan andere draadloze apparatuur.

Gewicht: 200 g per zender/ontvanger
Afmetingen: 14 x 11 x 2,8 cm per zender/ontvanger

Voedingsonderdelen (inbegrepen)

Dit apparaat is toegestaan voor gebruik in België

Inhoud van de verpakking
• een transmitter
• een receiver
• een infrarood- (IR)-emitter
• twee A/V-kabels voor NTSC; twee Scart-kabels voor PAL
• twee voedingsadapters
• riem (voor het vastzetten van de IR-emitter)
• een handboek
• deze aanwijzingen voor snelle installatie

Meteen aansluiten!

1 Kanalen controleren

Stel de kanaalschakelaars aan de achterkant van de transmitter en de receiver in op hetzelfde kanaal.

1 Selecteer het kanaal op de transmitter door de schakelaar op het gewenste kanaalnummer te schuiven.

2 De kanaalschakelaars op de receiver hebben de nummers 1 t/m 4. Selecteer hetzelfde kanaal als voor
de transmitter door de bijbehorende schakelaar op de ON-stand te zetten. De schakelaar met het nummer
5 is voor de timer voor de auto-sequence-functie. (Meer informatie vindt u in het handboek.)

2 Transmitter aansluiten

1 Sluit de audio-videokabel aan op de transmitter an; let op dat de kleuren van de stekkers overeenkomen
met de kleuren van de aansluitbussen op de transmitter.
2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de LINE OUT-aansluitbus van het toestel dat het signaal
geeft; let op dat de kleur van de stekker overeenkomt met de kleur van de aansluitbus op de audio-
/videocomponent.
3 Sluit de voedingsadapter aan op de transmitter en op een wandcontactdoos.
4 Schakel de transmitter in. De LED-indicator aan de voorkant van de eenheid gaat branden.
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