
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Περιεχόμενα συσκευασίας
- Μετατροπέας VGA-TV 
- Εγχειρίδιο Χρήσης
- Καλώδιο VGA 15pins αρσενικό-αρσενικό
- Καλώδιο S-Video αρσενικό-αρσενικό
- Καλώδιο Composite (RCA) αρσενικό-αρσενικό 
- Καλώδιο τροφοδοσίας USB 
- Καλώδιο RGB σε SCART 

2. Απαιτήσεις συστήματος
- Σταθερός υπολογιστής ή notebook με μία ελεύθερη θύρα USB και έξοδο VGA 
- Τηλεόραση ή VCR που υποστηρίζει τα συστήματα NTSC ή PAL με είσοδο composite (RCA), S-Video, 
ή RGB.

3. Συμπερίληψη εξαρτημάτων
Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται οι δυνατοί τρόποι σύνδεσης της συσκευής.

Έξοδος Video: Για την σύνδεση του CMP-TELVIEW1 σε είσοδο video Τηλεόρασης/VCR ή projector 
χρησιμοποιώντας ένα κανονικό καλώδιο video.
Έξοδος S-Video: Για την σύνδεση του CMP-TELVIEW1 σε είσοδο S-Video Τηλεόρασης/VCR ή 
projector χρησιμοποιώντας καλώδιο S-Video.
Έξοδος VGA: Για την σύνδεση του CMP-TELVIEW1 σε οθόνη υπολογιστή.



Είσοδος VGA: Για την σύνδεση του CMP-TELVIEW1 σε υπολογιστή.
USB: Για την σύνδεση του CMP-TELVIEW1 σε υπολογιστή (PC ή notebook) για τροφοδοσία.
Σημείωση: Το καλώδιο S-Video προσφέρει πολύ καλύτερη ποιότητα εικόνας από τα υπόλοιπα. Εάν η 
τηλεόραση ή το video σας διαθέτει είσοδο S-Video συνιστάται να το χρησιμοποιήσετε για να έχετε την 
καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας.

4. Κουμπιά και διακόπτες
Size: Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε ανάμεσα στις λειτουργίες “Over scan” ή “Under scan”.
Fine tune: Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε την ποιότητα εικόνας στην τηλεόραση TV.
CVBS/RGB: Με αυτό το διακόπτη επιλέξτε RGB, για να επιλέξετε την έξοδο RGB. Επιλέξτε CVBS, για 
να έχετε έξοδο S-Video και Video.

5. Εγκατάσταση
Το CMP-TELVIEW1 είναι μια “Plug and Display” συσκευή μετατροπής video. Για να λάβετε σήμα στην 
τηλεόραση σας πρέπει μονάχα να διασφαλιστεί ότι έχετε κάνει όλες τις απαιτούμενες συνδέσεις σωστά 
και να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας ώστε να δίνει την κατάλληλη εικόνα. Ακολουθήστε τις οδηγίες 
προσεκτικά για την σωστή εγκατάσταση της συσκευής.
1. Σιγουρευτείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιημένος. 
2. Συνδέστε το CMP-TELVIEW1 σε τηλεόραση, σε VCR ή σε projector, που διαθέτει είσοδο Video, S-
VIDEO ή RGB.
3. Συνδέστε το CMP-TELVIEW1 στην οθόνη του υπολογιστή.
4. Συνδέστε το CMP-TELVIEW1 στην έξοδο VGA του υπολογιστή σας.
5. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
6. Συνδέστε το CMP-TELVIEW1 σε μία ελεύθερη θύρα USB.
7. Ενεργοποιήστε την TV/VCR/projector ή οθόνη για να δείτε την εικόνα.

Οδηγίες ασφαλείας:
Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συσκευή πρέπει να ανοίγετε μόνο από εξειδικευμένο 
τεχνικό, εάν απαιτείται    To reduce risk of electric shock, this product should ONLY be opened by an 
authorized technician if συντήρηση. Εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα αποσυνδέστε την 
τροφοδοσία της συσκευής και από οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό είναι συνδεδεμένη.

Εγγύηση:
Δεν παρέχεται εγγύηση και δεν προκύπτει καμία υποχρέωση εάν τυχόν έχουν γίνει αλλαγές και 
τροποποιήσεις στη συσκευή ή εάν έχει υποστεί ζημία που προκλήθηκε από κακή χρήση 

Γενικά:
Τα σχέδια και τα χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.


