
HASZNÁLATI UTASÍTÁS                                 V 53A AUTOMATIKUS AUDIÓ-VIDEÓ KONTROLLER 
 

• bemenet: 3 x 21 pólusú euro aljzat / kimenet: 1 x 21 pólusú euro aljzat + 6 x RCA aljzat 
• 3 videó jelforrás automatikus kiválasztása a TV bemenetére 
• azt a csatlakoztatott készüléket engedi át, amelyik aktív és jelet ad  
• meghatározott átkapcsolási elsőbbség az 1. - 2. - 3. aljzatok sorrendjében 
• a TV videócsatornájának automatikus aktiválása  
• beépített vonal-erősítő a jó képminőség céljából 
• LED üzemmód visszajelzők minden funkcióhoz 
• kétféle audió kimenet Hi-Fi erősítőhöz 
• ideális, ha a TV-hez több készülék csatlakoztatandó, mint amennyi bemenettel az rendelkezik 

(videomagnó, DVD, műholdvevő, kamera, videojáték, számítógép…) 
• tápellátás külső hálózati adapterről (12V DC / 500mA, nem tartozék) 

 
Bemenetek 
  
A három rendelkezésre álló bemenet közül az „1” jelzésű kizárólag bemenet, míg a „2” és „3” bemenet és kimenet 
is egyben. Ez azt jelenti, hogy az „1” pontra kötött videomagnó csak lejátszani képes, míg a „2” és „3” 
videomagnók lejátszhatnak és felvehetnek. Vagyis a videorekordert mindig célszerű a „2” vagy ”3” csatlakozóra 
kötni, az „1”-re pedig olyan készüléket, amely csak egyirányú jelátvitelt valósít meg: videolejátszó, kamera, 
műholdvevő, DVD lejátszó, videojáték. . Fontos, hogy a szokásos 12 Voltos kapcsolófeszültséget nem biztosító 
készülékek is ide csatlakozzanak (pl. kamera, videojáték). A kapcsolófeszültséget csak euro kábel képes 
továbbítani.   
  

A „2” vagy „3” pontra csatlakoztatott rekorder képes felvenni az „1” készülékről. Egy adott aljzat utáni aljzatok 
mindegyikén megjelenik a lejátszott jel. Vagyis az „1”-es aljzatra kapcsolt készülékről akár egyszerre lehet 
felvételt készíteni a „2” és „3” aljzatokon keresztül. De a TV-n ekkor csak az „1”-es készülék képe lesz látható, 
mert az élvez prioritást. (A „2” aljzatba csatlakoztatott jel pedig továbbítódik a „3” aljzatra.)   
 

A három bemenet emelkedő számsorrendben élvez elsőbbséget. Vagyis ha először a „2” bemenetre kötött 
készüléket kapcsoljuk be, akkor annak képét látjuk a TV-n. Azonban az „1” bemenet aktiválása után már annak 
jele fog továbbítódni a TV/MONITOR kimenetre. A prioritásra mindig figyelemmel kell lenni, mert pl. ha a „3”-as 
videomagnóra felvétel készül a „2” aljzatba csatlakozatott készülékről, de közben bekapcsoljuk az „1” készüléket, 
akkor a felvétel az „1” forrásról fog folytatódni!  
    

A kontroller a STATUS kapcsoló benyomásakor továbbítja a TV felé az ún. kapcsolófeszültséget (a STATUS 
visszajelző világít). Ez esetben a TV automatikusan a videocsatornájára kapcsol. 
Ha a csatlakoztatni kívánt készülékek nem 21 pólusú dugóval szereltek, alkalmazzon átalakítót! 
 
Kimenetek 
 

A „TV” csatlakozóaljzat szolgál a televízióval történő összekötésre. A mellette elhelyezett 1-2-3 visszajelzők 
tájékoztatnak arról, hogy éppen melyik bemenet képe továbbítódik a TV felé. 
 

A két RCA csatlakozósor alkalmas további TV, valamint audio- és videokészülékek bekötésére.  
Az alsó, a TV aljzathoz közelebb eső AUDIO R + AUDIO L + VIDEO a televízió kimenetét jeleníti meg, így ha csak 
egy videocsatlakozóval rendelkezik a TV és azt most elfoglaltuk a kontroller csatlakoztatása miatt, akkor is 
rendelkezésre áll még egy további kimeneti csatlakozási pont. (A kapcsolópultba csatlakoztatott berendezések az 
euro aljzatokon keresztül nem tudnak felvenni a TV-ből.)  
A felső csatlakozósor a kapcsolópult aktuális kimenetét tartalmazza, ugyanazt, ami a 21 pólusú TV/MONITOR 
aljzaton is megjelenik.     
 

Tápellátás 
 

A készülék működéséhez hálózati adapter szükséges, amely az oldalán található aljzatba csatlakoztatandó. Ezt 
követően világítani kezd a piros POWER visszajelző. A szükséges dugó mérete: ∅1.35 x 3.5 mm, közepén pozitív 
polaritással. Tápigény: 12V DC / 300 mA. Javasolt adapter típusa: SAX 500  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CSATLAKOZÓALJZATOK FUNKCIÓI 
1 bemenet kép és sztereó hang 
2 bemenet és kimenet kép és sztereó hang 
3 bemenet és kimenet kép és sztereó hang 

TV/MONITOR bemenet és kimenet kép és sztereó hang 
AUDIO LEFT kimenet bal hangcsatorna 

AUDIO RIGHT kimenet jobb hangcsatorna 
VIDEO kimenet videojel 

MŰSZAKI ADATOK 
videó bemenet: 1 Vss/75 Ω
videó kimenet: 1 Vss/75 Ω
v. sávszélesség: 5 MHz/400 sor
audió bemenet: 0,5Veff/10 kΩ
a. sávszélesség: 20-25.000 Hz
tápellátás: 12 V / 300 mA
súly: 300 g


