
1

00042559

Hama SC-180
Scart-elosztó előerősítő

Használati útmutató
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Használati útmutató az SC-180 típ. Scart-elosztóhoz

A Scart-dugaszok ide-oda csatlakoztatása és az állandó átkábelezés már a múlté. Csak
egyszer kell becsatlakoztatni valamennyit az aktív Scart-elosztóba, és ezek után
folyamatosan kapcsolatban lehet tartani a kívánt készülékeket.

Az aktív Scart-elosztó felépítése

 Aktív, 8 részes Scart-elosztó speciális, nagyérzékenységű jel-előerősítővel. Alkalmazható
LCD-képernyős monitorok vagy plazma-tv-k műsorelosztására egyetlen jelforrásról.

 Kiváló minőségű DVD-lejátszó vagy merevlemezes rögzítő RGB-Scart kimeneti jelének
“eredeti” csatlakoztatásához első osztályú jelforrásként

 RGB-üzemmódban AV-kapcsolófeszültség által vezérelt váltás 16 : 9-ről 4 : 3 arányra vagy
átkapcsolás az épp üzemeltetni kívánt AV-készülékre

 1 Scart-bemenet: RGB; YUV; S-Video; FBAS (Kompozit jel); Hangjel L/R
 8 Scart-kimenet: RGB; YUV; S-Video; FBAS (Kompozit jel); Hangjel L/R

 Nincs szükség konvertálásra vagy jelátalakításra
 Fémdobozba épített profi kivitel
 Megvilágított hálózati kapcsolóval
 Tartozék: 12 V/1000 mA-es tápegység
 Külső méretei: 25 x 15 x 3,5 cm

Csatlakoztatási lehetőségek

Elsőként csatlakoztassa a Scart-bemenetre azt a készüléket, amelyet műsorforrásként kíván
alkalmazni. Ezután csatlakoztassa a 8 kimeneti Scart-aljzatra azokat a megjelenítőket,
amelyeket az aktív elosztóról táplálni akar a műsorjellel. Miután a műsorforrás-készüléket is
és minden műsorfogadó-készüléket is csatlakoztatott a megfelelő pontra, hozzákapcsolhatja
a Scart-elosztóhoz a tápegységet. Kapcsolja be az előerősítőt a hálózati főkapcsolóval. Ha a
készüléket bekapcsolta, a hálózati kapcsoló LED-je világít.

A csatlakoztatható jelforrás és a jelfogadók összefoglalása

Csatlakozó Megnevezés Jel-fajták

Scart Input Csak bemenet RGB; YUV; S-Video; FBAS (Kompozit jel); Hangjel L/R

Scart Output 1-8 Csak kimenet RGB; YUV; S-Video; FBAS (Kompozit jel); Hangjel L/R
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Az aktív Scart-elosztó használatánál kérjük, vegye figyelembe a következőket:

A műsorjel-átvitel során egy kimenetre csak egy készüléket lehet kapcsolni. A közvetített jel
minősége a bemenetre kapcsolt műsorforrásról származó jel minőségétől függ. Ha egy
készüléknek a csatlakozója nem Scart-szabványú, szükség van egy átalakító adapterre vagy
átalakító kábelre, amely Scart-dugasszal van felszerelve. Ilyen adaptereket bőséges
választékban találhat a Hama kínálatában.

További tudnivalók

Az aktív, SC-180 Scart-elosztó a nagyérzékenységű jel-előerősítővel lehetővé teszi a
különböző szintű műsorjelek szükséges szintre erősítését. RGB-üzemmódban ez biztosítja
az AV-kapcsolófeszültség által vezérelt váltást 16 : 9-ről 4 : 3 arányra vagy az átkapcsolást
az épp üzemeltetni kívánt AV-készülékre

Összekapcsolási és csatlakoztatási példa

A mellékelt háromnyelvű használati útmutatóban szemléltető ábrán látható a jellemző
összekapcsolási példa.

Biztonsági megjegyzések

1. Óvja a készüléket a szennyezéktől, a túl meleg és a nedves környezettől. A készüléket
kizárólag száraz helyen üzemeltesse!

2. Ha esetleg meghibásodik, ne szedje szét, hanem bízza szakemberre a javítását.

3. Csak száraz törlőkendővel tisztítsa.

4. Ez a készülék – mint elektromos berendezés - gyermek által nem üzemeltethető!

5. A szellőző nyílásait ne fedje le. Óvja a közvetlen napsugárzástól, az egyéb hőhatástól,
a rázkódásoktól és a portól.

6. Ha hosszabb ideig nem használja, áramtalanítsa a készüléket.

7. A tápegységet csak 220 – 240 V-os, 50 Hz-es váltóáramú hálózatra csatlakoztassa!


