
              Bruksanvisning
               Ohmega 7281
 Scart distributionsförstärkare

RGB/S-Video/Composite/Stereo Audio
 För Scart 1 & 2, 4:3 och 16:9 format
       1 ingångar   >   8 utgångar

www.oasystems.se

Uppkopplings ex.

Du kan ansluta
olika enheter.
T.ex. DVD, VHS e.t.c.

Batterieliminatorn ansluts här.
Använd endast den som medföljer

produkterna säljs av utvalda återförsäljare.
Det finns många olika varugrupper att välja bland.
T.ex. LCD fästen, högtalarstativ, hörlurar och mycket mer.

Ni kan studera                  på nätet.
www.oasystems.se

Notera
Specifikationer och information kan ändras utan särkild förvarning.
Sura 2005 03 03 hn



Gratulerar till ert köp av Ohmega Scart distributions-
förstärkare. Ohmega 7281 är en av marknadens mest
inovativa scart distributions produkter.
Denna Ohmega produkt ger identisk utsignal till var och
en av de 8 utgångar som finns på denna produkt.
Mycket användbar när ni önskar att t.ex. visa samma
bild på flera olika tv skärmar. (Vilken källa ni använder
spelar ingen roll).
Läs noga igenom denna bruksanLäs noga igenom denna bruksanLäs noga igenom denna bruksanLäs noga igenom denna bruksanLäs noga igenom denna bruksanvisningvisningvisningvisningvisning innan ni
kopplar in din nya Scart distributions förstärkare.

Innan du anslutInnan du anslutInnan du anslutInnan du anslutInnan du ansluter din ner din ner din ner din ner din nyyyyya Ohmega pra Ohmega pra Ohmega pra Ohmega pra Ohmega produkt.odukt.odukt.odukt.odukt.
Se till att alla de enheter som du vill ansluta till din
Ohmega Scart distributionsförstärkare, fungerar som
de är avsedda att göra.

Följande tillbehör följer med.Följande tillbehör följer med.Följande tillbehör följer med.Följande tillbehör följer med.Följande tillbehör följer med.
Var snäll och kontrollera att alla tillbehör finns med innan
du påbörjar anslutningen av enheterna.
1. 1 st Bruksanvisning
2. 1 st Scart distributions förstärkare
3. 1 st Scartkabel ~1,8 meter
4. 1 st Batterieliminator 12v DC
           @ 800~1000 mA  CE

Modell 7281
Video ingång RGB,S-Video (Y / C), Composite Video

Connection Scart
Audio ingång Stereo Audio R/L, 20Hz ~60Khz,

Connector Scart
Video utgång RGB,S-Video (Y / C), Composite Video

Connection Scart
Audio utgång Stereo Audio R/L, 20Hz ~60Khz,

Connector Scart
Video bandbredd > 120 Khz
Video distortion < 1 dB (STD +/- 3dB)
Audio distortion < 0,6 dB (STD +/- 3dB)
Applikationer Scart 1 & 2, 16:9, 4.3 format
Signal/brus > 50 dB
Storlek 24 x 14,5 x 2,5 cm (L x D x H)
Strömförbrukning 12 volt DC, @ 800-1000 mA

SpecifSpecifSpecifSpecifSpecifikikikikikationerationerationerationerationer

SäkSäkSäkSäkSäkerererererhehehehehet oct oct oct oct och förh förh förh förh försiktighesiktighesiktighesiktighesiktighetsåtgärdertsåtgärdertsåtgärdertsåtgärdertsåtgärder
a. Håll denna enhet borta från eld, extremt varma ytor, vatten
   eller fukt av något slag.
b. Ställ inte denna enhet på ytor som inte är stabila eller jämna
c. Öppna aldrig inte denna enhet själv. Vänd dig med service
    ärenden till din lokala återförsäljare.
d. Icke auktoriserad kopiering av detta material eller denna
    produkt är förbjudet enl. lag. (All rights reserve)
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