
42570 

 
Instrukcja obsługi przełącznika audio/video 

 
 

Przełącznik audio/video umoŜliwia wygodne podłączenie kabli róŜnych urządzeń bez 
konieczności ciągłego ich przekładania. Przełącznik pozwala uporządkować splątane kable, a 
system przełączników umoŜliwia swobodne przegrywanie i nagrywanie ulubionych 
programów.  
 
Przełącznik umoŜliwia jednoczesne nagrywanie programów satelitarnych i oglądanie 
telewizji.  
 
Cztery wejścia Scart i dwa wejścia Cinch oferują wiele kombinacji róŜnych połączeń, przy 
czym dzięki dobrze oznaczonym przełącznikom obsługa urządzenia jest bardzo łatwa.  
 
MoŜliwości zastosowania:  
Przełącznik AV jest przełącznikiem stereo umoŜliwiającym podłączenie 3 źródeł sygnału 
przez wejścia Scart. Przełącznik posiada wyjście Scart na odbiornik telewizyjny. Istnieje 
moŜliwość następujących kombinacji przegrywania: wejście B lub C na A. Dodatkowo 
zainstalowano przycisk podglądu, który daje moŜliwość podglądu jednego ze źródeł A, źródeł 
lub C. Wejścia Cinch umoŜliwiają podłączenie wieŜy HiFi.  
 
Przełącznik naleŜy podłączyć za pomocą wtyków Scart z magnetowidami. Magnetowid na 
którym będziemy nagrywać naleŜy podłączyć do wejścia A. Inne urządzenia typu: dekoder, 
tuner SAT, DVD, kamera, konsole gier video naleŜy podłączyć do jednego z pozostałych 
wejść.  
Telewizor naleŜy ustawić na AV.  
Na magnetowidzie, na którym będziemy nagrywać ustawić wejście liniowe.  
 
Za pomocą przycisku „VIEW” wybrać jedno z wejść A, B lub C, które chcemy widzieć w 
danym momencie na TV.  
JeŜeli chcemy przegrywać naleŜy wybrać jedną z opcji RECORD B na A lub RECORD C na 
A. JeŜeli nie chcemy przegrywać naleŜy delikatnie przycisnąć przycisk B-A lub C-A a 
klawisz sam odskoczy.  
JeŜeli na przełączniku będą uŜywane sygnały RGB naleŜy przycisnąć klawisz RGB ON. 
JeŜeli nie, naleŜy wybrać opcję RGB OFF.  
Przełącznik ma moŜliwość obsługi następujących sygnałów: VIS, VIS-C, VIS-VHS, S-VHS-
C, Video 8-, Hi8- i RGB.  
 
Wejścia Cinch: 
Wejścia Cinch znajdują się równolegle do wejść Scart. Wejścia te nie umoŜliwiają 
podłączenia dodatkowego TV lub magnetowidu, natomiast umoŜliwiają podłączenie 
urządzenia stereofonicznego HiFi i odbieranie dźwięku przez np.: wieŜę HiFi. Wejście Cinch 
nr 1 połączone jest z wyjściem Monitor/TV, natomiast wejście Cinch nr 2 połączone jest z 
wejściami A/VCR 1. Takie rozwiązanie umoŜliwia odtwarzanie dźwięku niezaleŜne od 
przegrywania i podglądu.  
 
Wymiary: 17 cm x 15 cm x 3,5 cm 
Waga: około: 251 g  


