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Selektor urządzeń video 
 

- MoŜliwość podłączenia 3 urządzeń video przez wtyk Scart  
- Wyjścia Scart do podłączenia TV/ monitora  
- Dodatkowe wyjścia Cinch  
- Przełącznik podglądu na monitor  
- MoŜliwość przegrywania w róŜnych kierunkach: B do A lub C do A  
- Do wszystkich sygnałów video oraz audio stereo   
- MoŜliwość podłączenia dekoderów telewizji komercyjnych oraz DVD  
- Kolor: srebrny 
 
Selektor urządzeń video pozwala na jednoczesne podłączenie róŜnych urządzeń video do 
jednego odbiornika TV, np.: tuner SAT, telewizja analogowa, DVD.  
 
Wejścia Scart oraz Cinch dają wiele moŜliwości podłączeń. Przełączenie między 
poszczególnymi urządzeniami odbywa się prze naciśnięcie odpowiedniego przycisku 
oznaczonymi literami A, B, C.  
 
Sposób uŜycia:  
Selektor umoŜliwia podłączenie 3 urządzeń (źródło sygnału) przez wtyk Scart. Telewizor 
podłączyć do wejścia Scart oznaczonego symbolem TV. Sposób podłączenia urządzeń 
umoŜliwia przegrywanie w następujących kierunkach: B lub C na A. Dodatkowo istnieje 
moŜliwość podglądu pojedynczych źródeł sygnału przez przyciśnięcie jednego z przycisków 
A, B lub C. Wtyki Cinch umoŜliwiają podłączenie wieŜy stereo.  
 
Urządzenie (źródło sygnału) podłączyć za pomocą wtyku Scart do wejścia Scart na 
selektorze. Magnetowid, na którym będzie nagrywany obraz naleŜy podłączyć do wejścia 
Scart A.  
 
Pozostałe urządzenia (DVD, tuner SAT, Video, itp.) naleŜy podłączyć do pozostałych dwóch 
wtyków Scart.  
 
Na telewizorze wybrać funkcję AV.  
 
Na magnetowidzie, na którym będzie nagrywany obraz naleŜy wybrać wejście Line-IN.  
 
Za pomocą przycisków „View” – (A, B, C) wybrać źródło, z którego będzie nagrywany 
obraz.  
 
JeŜeli obraz będzie przegrywany z „B” na „A” naleŜy przycisnąć przycisk Record B-A, jeŜeli 
obraz będzie przegrywany z „C” na „A” naleŜy przycisnąć przycisk Record C-A. Aby 
wyłączyć funkcję przegrywania naleŜy delikatnie przycisnąć jeden z przycisków B-A, C-A.  
 
Przyciskając klawisz RGB moŜna za pomocą selektora przesyłać równieŜ sygnał RGB. W 
przypadku jeŜeli sygnał RGB nie jest przesyłany naleŜy klawisz ten ustawić w pozycji OFF.  
 
Selektor urządzeń jest kompatybilny z następującymi sygnałami: VHS, VHS-C, S-VHS-, S-
VHS-C, Video 8, Hi8 i RGB.  
 



Gniazda Cinch:  
Gniazda Cinch umoŜliwiają podłączenie drugiego odbiornika TV, kolejnego magnetowidu 
lub urządzenia audio Hi-Fi (za pomocą wtyków audio Cinch).  
Wtyki Cinch „1”-Video naleŜy podłączyć z wejściem TV/Monitor, a wtyki Cinch „2”-Audio 
z wejściem A/VCR 1.  
Dzięki temu połączeniu moŜna niezaleŜnie przegrywać oraz oglądać obraz i dźwięk.  
 
 
Wymiary: 17 x 15 x 3,5 cm  
Waga: około 251 g                           
 


