
42587 – AV Selector 310

Οδηγίες Λειτουργίας
Συνδέει διάφορες συσκευές μέσω μιας σύνδεσης: ελαττώνει την υπερβολική συγκέντρωση βυσμάτων και σώζει άσκοπο χρόνο από εναλλαγές βυσμάτων.
Μια απλή σύνδεση, διασυνδέει όλες τις συσκευές. Το τέταρτο scart και οι 2 συνδέσεις τύπου cinch προσφέρουν έναν αριθμό εξατομικευμένων
επιλογών σύνδεσης. Ο AV Selector 310 είναι ένας ενεργός, αυτόματος μετατροπέας VIDEO και AUDIO. Η συσκευή λειτουργεί αυτόματα
χρησιμοποιώντας μετατρεπόμενες τάσεις που παρέχονται από τις συνδεδεμένες συσκευές (π.χ. ο καταγραφέας VIDEO είναι σε λειτουργία playback).
Υπάρχει μια ειδική είσοδος για συσκευές που δεν έχουν μετατρεπόμενη τάση. Η είσοδος ανιχνεύει το εισερχόμενο σήμα VIDEO. O AV Selector 310
επεξεργάζεται VHS, VHS-C και σήματα VIDEO 8.

Συνδέστε την τηλεόρασή σας ή την οθόνη στην έξοδο TV/monitor

Παροχή ρεύματος
Εισάγετε το μικρό βύσμα από την παρεχόμενη μονάδα παροχής ρεύματος στην υποδοχή του δεξιού μέρους του AV 310. Βάλετε το βύσμα της μονάδας
παροχής ηλέκτρικού ρεύματος στην πρίζα (230V). Η κόκκινη ένδειξη LED στο εμπρός μέρος του AV 310 τώρα φωτίζει.

Μεταφέροντας Πληροφορίες
 Εάν θέλετε να μεταφέρετε πληροφορίες από την είσοδο Α (π.χ. τη βιντεοκάμερά σας) στον καταγραφέα VIDEO στη σύνδεση Β, ρυθμίστε τη

βιντεοκάμερα σε λειτουργία playback και τον καταγραφέα VIDEO να καταγράφει. Το πράσινο Α LED φωτίζει.
 Εάν θέλετε να μεταφέρετε πληροφορίες από την είσοδο C (π.χ. τον δορυφορικό σας δέκτη) στον καταγραφέα VIDEO στη σύνδεση Β,

ρυθμίστε τον δορυφορικό σας δέκτη, απενεργοποιήστε τη συσκευή στην είσοδο Α και ρυθμίστε τον καταγραφέα VIDEO να καταγράφει. Το
πράσινο C LED φωτίζει.

Αντί για δορυφορικό δέκτη, μπορείτε επίσης να συνδέσετε άλλον καταγραφέα VIDEO για να μεταφέρετε εναλλακτικά πληροφορίες μεταξύ των 2
συσκευών.

Οδηγίες Ασφαλείας
 Μην ανοίγετε την συσκευή. Αν η συσκευή καταστραφεί, μην συνεχίζετε να τη χρησιμοποιείτε. Επιτρέψτε μόνο σε ειδικούς να επισκευάσουν τη

συσκευή.
 Προσοχή! Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά, όπως και με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.
 Αποφύγετε την απευθείας έκθεση στον ήλιο, θερμαντικά σώματα και δονήσεις. Προστατεύστε από τη σκόνη.
 Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για πηγές ισχύος 220-240V AC/50Hz
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