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Οδηγίες Χρήσης

Όχι άλλες χρονοβόρες συνδέσεις και αποσυνδέσεις, όχι άλλα μπερδεμένα καλώδια: αφού όλες οι μονάδες συνδέονται μεταξύ τους.

Η βίντεο κονσόλα διακοπτών, σας επιτρέπει να λαμβάνετε ένα δορυφορικό πρόγραμμα ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση μέσω της κανονικής σας κεραίας
τηλεόρασης.

Τέσσερις Scart και δυο RCA υποδοχές σας προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα από ατομικά επιλεγμένους συνδυασμούς. Για αντιμετάθεση, απλά πατάς ένα
κουμπί, και ένα πρόγραμμα παρακολούθησης λειτουργίας είναι πιθανό κατά τη διάρκεια εγγραφής.

Εφαρμογές
Ο Video Selector είναι μια κονσόλα διακοπτών που είναι κατάλληλη για λειτουργία stereo και επιτρέπει σε τρεις πηγές video να συνδεθούν μέσω
βυσμάτων Scart. H έξοδος του scart είναι μέσω της πρίζας της τηλεόρασης. Μπορείτε να αντιγράψετε από την είσοδο Β ή C στην είσοδο Α και ένας
πρόσθετος διακόπτης σας επιτρέπει να βλέπετε από μία από τις πηγές στην είσοδο Α, Β ή C. Τρία video recorders ή βιντεοκάμερες μπορούν να
συνδεθούν σε μια τηλεόραση και ένα Hi Fi σύστημα μέσω των RCA.

Συνδέστε τον Video Selector στον video εξοπλισμό σας μέσω καλωδίων Scart. To video recorder με το οποίο γίνονται εγγραφές πρέπει να συνδεθεί στην
είσοδο Α.

Δέκτες δορυφορικής κεραίας, ΤV-recorders (d-Box, Premiere), DVD-Player, video recorders, βιντεοκάμερες, κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, κτλ μπορούν να
συνδεθούν με μια από τις άλλες εισόδους.

Bάλτε το σετ τηλεόρασής σας σε ΑV.

Διαλέξτε γραμμή εισόδου κατά την εγγραφή του video recorder.

Με το κουμπί “VIEW” Α, Β ή C διαλέξτε την είσοδο που θέλετε να βλέπετε στην συνδεδεμένη τηλεόραση.

Αν θέλετε να γράψετε από μια από τις εισόδους B ή C στο συνδεδεμένο video recorder στο Α, πατήστε το κουμπί “RECORD B” σε “A” ή “RECORD C” σε
“A”. Aν δεν θέλετε να γράψετε, ελαφρά ακουμπήστε το αχρησιμοποίητο κουμπί (Β-Α ή C-A) μέχρι και τα δυο κουμπιά να αποδεσμευτούν.

Αν θέλετε να επεξεργαστείτε τα σήματα RGB με το AV Selector, βάλτε το κουμπί “RGB” στο “ON”, αλλιώς αφήστε το στη θέση “OFF”.

Ο Video Selector μπορεί να μεταδώσει σήματα VHS,VHS-C, S-VHS, S-VHS-C, Video-8, High-8, και RGB.

Πρίζες RCA
Oι RCA υποδοχές είναι κανονισμένες παράλληλα με την υποδοχή scart της τηλεόρασης/μόνιτορ. Αυτό σας επιτρέπει να συνδέσετε μια δεύτερη
τηλεόραση ή ένα video recorder. Χάρη στις υποδοχές RCA μπορείτε να αναπαράγετε ήχο μέσω ενός συνδεδεμένου stereo συστήματος.
Οι υποδοχές RCA «1» είναι συνδεδεμένες με την έξοδο της τηλεόρασης/μόνιτορ, οι υποδοχές RCA «2» με την υποδοχή Α/VCR1.
Έτσι μπορείτε να αναπαράγετε ήχο ανεξάρτητα αν γράφετε ή βλέπετε.

Διαστάσεις: 17cm x 16 cm x 3,5 cm
Βάρος: περίπου 215 g.


