
42573 – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Όχι πλέον χρονοβόρες συνδέσεις και αποσυνδέσεις, όχι μπερδεμένα καλώδια : μετά την σύνδεση όλες οι μονάδες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους.

Η video switching κονσόλα σας επιτρέπει να γράψετε ένα δορυφορικό πρόγραμμα ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση μέσω της κανονικής σας κεραίας τηλεόρασης.

Τέσσερα Scart και δύο RCA βύσματα σας προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος συνδυασμών. Για εναλλαγή, απλά πιέζετε ένα κουμπί, και η παρακολούθηση είναι δυνατή κατά την
εγγραφή.

Εφαρμογή:
Ο επιλογέας βίντεο είναι μια εναλλασσόμενη κονσόλα η οποία είναι κατάλληλη για λειτουργία stereo και επιτρέπει τη σύνδεση με τρεις πηγές βίντεο μέσω των πριζών scart. Η
έξοδος του scart γίνετε μέσω της υποδοχής monitor της τηλεόρασης.
Μπορείτε να αντιγράψετε από τις εισόδους B ή C στην είσοδο Α και σε ένα επιπρόσθετο monitor το οποίο να επιτρέπει την αλλαγή προβολής μίας από τις πηγές εισόδου Α, Β ή
C. Τρία video ή video κάμερες μπορούν να συνδεθούν σε μία τηλεόραση και σε ένα σύστημα Hi–Fi μέσω των υποδοχών RCA.

Συνδέστε τον επιλογέα βίντεο στο δικό σας σύστημα video μέσω των καλωδίων scart. Το video με το οποίο έχουν γίνει οι εγγραφές πρέπει να είναι συνδεδεμένο με την
είσοδο Α.

Δορυφορικοί δέκτες, αποκωδικοποιητής συνδρομητικής τηλεόρασης (d – Box, Premiere), DVD-Player, video, video κάμερες, κονσόλες παιχνιδιών video κλπ μπορούν να
συνδεθούν με μία από τις άλλες υποδοχές.

Ρυθμίστε την τηλεόρασή σας σε video ήχου.

Διαλέξτε γραμμή εισόδου στο εγγραφόμενο video.

Με το κουμπί ‘VIEW’ A, B ή C, διαλέξτε την είσοδο που επιθυμείτε να προβάλλετε στο συνδεδεμένο σετ τηλεόρασης.

Εάν θέλετε να αντιγράψετε από μία από τις εισόδους B ή C στο video που είναι συνδεδεμένο στο Α, πατήστε το κουμπί ‘RECORD B’ to ‘A’ (Εγγραφή του Β στο Α) ή ‘RECORD
C’ TO ‘A’ (Εγγραφή του C στο Α). Εάν δεν επιθυμείτε να αντιγράψετε, ελαφρά πατήστε το κουμπί το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί (Β-Α ή C-A) μέχρις ότου και τα δύο
κουμπιά αφεθούν.

Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε τα σήματα RGB με τον επιλογέα βίντεο ήχου, ρυθμίστε το κουμπί ‘RGB’ στο ‘ΟΝ’, αλλιώς, αφήστε το στη θέση ‘OFF’.

Ο επιλογέας βίντεο ήχου μπορεί να χειριστεί VHS, VHS-C, S-VHS, S-VHS-C, Video – 8, High – 8 και RGB σήματα.

Υποδοχές RCA
Οι υποδοχές RCA είναι διευθετημένες παράλληλα στην υποδοχή του scart τηλεόρασης/ monitor. Αυτό σας επιτρέπει να συνδέσετε μία δεύτερη τηλεόραση ή ένα επιπλέον
video. Χάρη στις υποδοχές ήχου RCA μπορείτε να αναπαράγετε τον ήχο επίσης μέσω ενός συνδεδεμένου συστήματος stereo.
Οι υποδοχές RCA ‘1’ είναι συνδεδεμένες με την έξοδο Τηλεόρασης/ Monitor, οι θύρες RCA ‘2’ με τη θύρα A/VCR1.
Μπορείτε επομένως με αυτόν τον τρόπο να αναπαράγετε τον ήχο ανεξάρτητα κατά τη διάρκεια αντιγραφής και προβολής.

Διαστάσεις: 17 εκατοστά x 16 εκατοστά x 3,5 εκατοστά
Βάρος: περίπου 251 γρ.
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