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Csatlakozás 

A Scart-AV csatlakozóaljakra és az RCA-AV csatlakozóaljakra csak ugyanilyen 
típusú csatlakozókkal rendelkező készülékeket csatlakoztasson. Ha az adott 
AV-készülék nem rendelkezik a megfelelő bemenetekkel és kimenetekkel, 
akkor használjon megfelelő csatlakozóadaptereket. 
A csatlakoztatáshoz csak arra alkalmas SCART- ill. RCA kábeleket használjon. 
Ügyeljen arra, hogy a kereskedelemben kaphatók olyan SCART kábelek is, 
amelyek nem teljes egészében kapcsolt SCART kábelek. Az ilyen kábelek 
leronthatják a készülék működését. Kétes esetekben forduljon szakemberhez.  
Olvasson utána a be- és kimeneti kapcsolásnak illetve megfelelőségnek a 

A SCART átkapcsoló arra szolgál, hogy az audio-/videókészülékek (AV készülékek) be- és 
kimeneteit egymással összekapcsolhassuk. 
Csak megfelelő AV-készülékek audio-videó bemeneteinek és -kimeneteinek az összekötésére 
szabad használni. 
A készüléket csak zárt térben szabad használni, szabad téren való működtetése tilos.  
Nedvességgel való érintkezését (pl. a fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni. 
A fentiektől eltérő alkalmazás károsíthatja a a terméket, és veszélyekkel, pl. rövidzár, gyulladás, 
áramütés, stb. járhat.             
Tilos a termék egészének vagy bármely részének megváltoztatása, ill. átalakítása, 
valamint a készülékház kinyitása. A biztonsági előírásokat okvetlenül be kell tartani. 

 

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi előírásoknak. 
 

 
A kezelési előírások be nem tartása esetén keletkező károkra a szavatosság és 
a garancia nem érvényes. A következményes károkért nem  vállalunk 
felelősséget! 
A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül 
hagyásából eredő tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget.  
Ilyen esetekben érvényét veszti a szavatosság/garancia.  

 
A felkiáltójelet tartalmazó szimbólum a használati útmutató fontos 
információira utal. 

 
• Biztonsági okokból (CE) nem engedélyezett a készülék önkényes átépítése és/vagy 

megváltoztatása. 
• Ne tegyen folyadékot tartalmazó edényt, pl. vödröt, vázát vagy növényt a készülék közvetlen 

közelébe. A folyadék behatolhat a készülékház belsejébe, és tönkreteheti a szerkezetet.  
• Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, csöpögő vagy fröccsenő víznek, erős 

rezgéseknek, valamint nagy mechanikai igénybevételnek. 
• Ne helyezzen tüzet okozó tárgyat (pl. égő gyertyát) a készülékre, vagy közvetlenül melléje. 
• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával 

vagy a készülék csatlakoztatásával kapcsolatban.  
• Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, Ezek a gyermekek számára veszélyes 

játékszerek lehetnek. 
• A készüléket ne használja trópusi klímában! 
• Vegye figyelembe a többi készülék biztonsági előírásait is, amelyeket az átviteli rendszerhez 

csatlakoztat, valamint a használati útmutató egyes fejezeteiben foglalt biztonsági tudnivalókat.  
• Amennyiben a helyes csatlakoztatással kapcsolatban olyan kérdései vannak, amelyekre az 

útmutató nem adott választ, forduljon műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.  
 

 
A Scart átkapcsolónak 3 AV-készülék számára van bemenete, amelyeknek a jeleit fel lehet 
venni vagy le lehet játszani. 
A lejátszandó , ill. felveendő jelek kiválasztására külön felvétel-, ill. lejátszás-választó kapcsoló 
áll rendelkezésre. 
A kiegészítő RCA-AV-kimenetekre egy HiFi-berendezés, vagy egy kiegészítő hangrögzítő 
csatlakoztatható a hang felvétele vagy lejátszása céljából. 
A készülék RGB-, S/VHS- és Hi-8-kompatibilis. 

csatlakoztatandó készülékek megfelelő használati útmutatóiban. 
Az utasítások nem betartása a SCART átkapcsoló vagy a csatlakoztatott 
készülékek meghibásodásához vezethet. 
A hüvelyekre történő csatlakoztatások előtt kapcsolja ki a csatlakoztatatandó 
készülékeket, és csak akkor kapcsolja be újra őket, ha már az összes 
csatlakozást elvégezte, és még egyszer ellenőrizte. Ugyanezt tegye a 
kábelezés megváltoztatásakor is. 

 
• A csatlakoztatáskor figyeljen az RCA-AV-csatlakozóhüvelyek színjelöléseire: 

 

sárga = videójel 
piros = jobb audiojel 
fehér = bal audiojel 

• A forrás készülék AV kimeneteit kösse össze az INPUT A ... INPUT C csatlakozókkal. A 
felvevő készüléket csatlakoztassa ekkor az INPUT A bemenethez. 

• A TV/MONITOR csatlakozóaljat kösse össze a TV készülék bemenetével és a TV OUTPUT 
RCA-AV csatlakozókat pedig a HiFi berendezés vagy egy kiegészítő felvevő készülék 
bemeneteivel. 

 

A készülék kezelése 

• Kapcsolja a TV készülékét ill. a felvevő készüléket az AV programhelyre (ehhez vegye 
figyelembe az érintett készülék használati útmutatóját). Ha az adott készülék automatikus AV-
átkapcsolással rendelkezik, akkor automatikusan megtörténik ez az egyik forrás-készülék 
elindításakor, ill. bekapcsolásakor. 

• Lejátszás 
Nyomja meg a forráskészülék megfelelő VIEW-feliratú gombját (A, B vagy C). Ha a 
forráskészülék (pl. egy játékkonzol) RGB-jeleket játszik le, nyomja le az RGB-gombot. 

• Felvétel 
Nyomja meg a kívánt felvételi útnak megfelelő RECORD-gombot (B-A vagy C-A). A 
felvételnek a TV-készüléken való ellenőrzéséhez nyomja meg az A VIEW-gombot. De felvétel 
közben nézhet egy másik műsort is, ha egy másik VIEW-gombot nyom meg. 
Két készüléken végzett felvételkor, vagy az egyidejű lejátszás és felvétel esetén a rendszer 
által meghatározottan a képfényesség vesztesége járulhat. Normál esetben ezek a 
veszteségek nem vagy alig láthatóak. Ha mégis jelentősen leromlana a képminőség, 
használjon egy alkalmas AV-jelerősítőt. 

 

 
Soha ne helyezze rögtön üzembe a készüléket, ha a hidegről vitte be egy meleg helyiségbe. Az 
ilyenkor keletkező kondenzvíz adott esetben tönkreteheti a készüléket. 
Az üzembe helyezés előtt hagyja, hogy a készülék szobahőmérsékletre melegedjen. Várja meg, 
amíg a kondenzvíz elpárolog. 

 

 
A termék karbantartásmentes, a puha, száraz ruhával való alkalmankénti tisztításon kívül nem 
igényel semmiféle karbantartást. 
Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy vegyszereket, mivel károsíthatják a ház felületét. 

 

 
 

Az elhasználódott készüléket élettartama végén az érvényes törvényi előírásoknak 
megfelelően kell eltávolítani.  

 

 
 

Bemenetek 3 db SCART 

Kimenetek 1 x SCART 
2 x RCA-AV 

Kompatibilitás RGB, S-VHS, Hi8 

Méretek 170 x 142 x 42 mm 

Súly 540g 

 
 
 
 

 

Jelen  használati útmutató a Conrad Electronic SE publikációja,  Klaus Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). 

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópiák, mikrofilmek, vagy elektronikus 

adatfeldolgozásban való rögzítés csak  a kiadó írásbeli engedélye alapján megengedett.  Utánnyomás, kivonat formájában is, tilos. 

Jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. A műszaki és a kiviteli változtatás joga fenntartva.  
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