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Przełącznik Scart AV-100S    
 
Instrukcja obsługi 
Proste i szybkie podłączenie kabli. Nie trzeba juŜ tracić czasu na ciągłe przekładanie i 
przełączanie kabli, gdy chcemy nagrać ulubiony program. Wystarczy przełącznik AV-100S, 
dzięki któremu podłączysz wszystkie urządzenia do jednego telewizora.  
 
Przełącznik AV-100S umoŜliwia nagrywania programów z tunera SAT i jednocześnie 
pozwala oglądać program telewizyjny odbierany ze zwykłej anteny naziemnej. Wystarczy 
uŜyć przełącznika, aby ponownie odbierać program z anteny SAT lub oglądać film wideo. 
Cztery gniazda Scart i dwa Cinch dają uŜytkownikowi nieskończenie wiele moŜliwości 
połączeń i kombinacji.  
 
Zastosowanie: 
Przełącznik AV-100S, stereo umoŜliwia podłączenie przez trzy gniazda Scart trzy urządzenia 
oraz podłączenie do telewizora równieŜ przez gniazdo Scart. Przegrywanie odbywa się w 
następującej kolejności: z wyjścia B lub C na A. Dodatkowy przełącznik do podglądu wyjść 
A, B i C. Dodatkowo istnieje moŜliwość podłączenia wieŜy stereo przez gniazda Cinch.  
 
Podłączyć wideo, na które będzie nagrywany program do przełącznika za pomocą kabla Scart 
do gniazda A.  
 
Tuner SAT, dekoder, odtwarzacz DVD, drugi magnetowid, kamerę, konsolę gier podłączyć 
do jednego z pozostałych wejść.  
 
Ustawić TV na opcję AV.  
 
Na magnetowidzie, na którym będzie przeprowadzane nagrywanie ustawić wyjście liniowe.  
 
Przyciskiem VIEW wybrać odpowiednie gniazdo A, B lub C.  
 
Aby wybrać, którąś z opcji przegrywania na magnetowid podłączony do wejścia Scart A 
naleŜy wybrać jedną z opcji RECORD B do A, lub RECORD C do A. Aby wyłączyć ta opcję 
wystarczy delikatnie przycisnąć jeden z tych przycisków B-A, C-A, a same odskoczą.  
 
Aby za pomocą przełącznika AV-100S przetwarzać sygnały RGB wystarczy przycisnąć 
przycisk RGB na pozycję ON, jeŜeli nie ustawić OFF.  
 
Przełącznik AV-100S przetwarza sygnały: VIS, VIS-C, S-VHS, S-VHS-C, Video 8, Hi8 i 
RGB.  
 
Gniazda Cinch              
Gniazda Cinch umoŜliwiają podłączenie drugiego telewizora lub magnetowidu. Na 
przełączniku znajdują się równieŜ gniazda Cinch umoŜliwiające podłączenie wierzy HiFi i 
przekaz dźwięku z TV na wierzę stereo. Gniazda Cinch „1” połączone są z wyjściem 
TV/Monitor, a gniazda Cinch „2” z wyjściem A/VCR. Dzięki temu dźwięk podczas 
przegrywania moŜna niezaleŜnie od siebie odtwarzać.  



 
Wymiary: 14 cm x 15 cm x 5 cm 
Waga: 300 g  


