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1. Sissejuhatus 
 
Antud seade võimaldab  kuvada Teie arvutiekraanil olevat pilti kuvada TV 
ekraanile. Televiewer opereerib sõltumatult operatsioonisüsteemist 
.Televiewerit on võimalik kasutada PC ja Mac tüüpi arvutitega. 
Televiewer 1610 RC toetab resolutsioone kuni 1600x1200 (true color).  
Coposit video ja S-VHS koos SCART kaabli ja audio kaabliga võimaldavad 
arvutipildi kuvamist ükskõik missuguse TV ekraanile. See muudab 
Televiewer-i ideaalseks seadmeks kui te soovite mängida mänge või vaadata 
filme TV suurel ekraanil. 
 
 
 
 
 
2. Ohutus  
 
 Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult antud juhendit 

� Ärge kasutage seadet keskkonnas kus toimuvad järsud muutused 
temperatuuris ning niiskuses. 

� Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse või tugeva 
valguskiirguse kätte või soojusallika lähedusse  

� Ärge kasutage seadet niiskes keskkonnas nagu vannituba, saun, ujula. 
� Paigutage seade nii, et vältida kaablite kahjustada saamist 
� Ärge proovige seadet ise parandada vaid laske seda teha 

kvalifitseeritud personaali. 
� Lõpetage seadme kasutamine kui märkate vigastusi kaablitel ning 

pöörduge kvalifitseeritud  teeninduse poole 
� Vältige vedeliku sattumist seadmele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Installatsioon 
Järgige järgnevat juhist Televiewer 1610 RC installeerimisel. 

 
 

� Lülitage arvuti, monitor ning TV välja. 
� Ühendage monitori VGA signaalikaabel (B) arvuti küljest lahti 
� Ühendage VGA signaalkaabel (A)  otsik arvutiga  
� Ühendage monitori VGA signaalkaabel VGA signaalkaabli (A) 

haruotsiku külge  
� Ühendage VGA signaalkaabli ( C) otsik Televieweri külge 
� Ühendage Televieweri PS2 või USB toitejuhtme (D) otsik Televieweri 

toitepessa 
� Ühendage toitekaabli teine otsik (E) arvuti külge. Ühendamiseks on 

kaks võimalust: 
1.  PS2 ühendus  uuemate ATX seerija arvutitel . Ühendage 

otsik arvuti PS2 ja klaviatuuri pistiku (F) vahele. 
2. USB ühendus süsteemide jaoks millel on USB pordid. 

� Ühendage üks  Televiewer videokaablitest TV külge . Selleks on teil 
kolm võimalust:  

1. S-VHS (must 4-pin otsik) Ühendage  S-VHS videokaabliotsik 
(I) Televieweri  S-VIDEO OUT pesasse ning teine otsik (J) 
TV S-VHS pesasse. 

2. Composite video (kollane otsik) Ühendage composite 
videokaabliotsik (G) Televieweri  VIDEO OUT pesasse ning 
teine otsik (H) TV Composite pesasse. 
 
 



3. SCART Kui Te soovite kasutada SCART ühendust, siis 
kasutage RGB -> SCART kaablit. Ühendage RGB otsik (K) 
Televiewer RGB OUT pesasse  ning SCART otsik TV 
SCART pesasse. 

 
� Ühendage audiokaabli 3,5 mm audiopulkpistik (M) arvuti helikaarti 

audioväljundisse. 
� Ühendage audiokaabli punane ja valge otsik TV või VCR  audio 

sisendisse. Kui te kasutate SCART ühendust, siis ühendage 
audiokaabli otsikud SCART kaabli audiootsikutega. 

� Lülitage arvuti, monitor ja TV sisse 
� Otsige TV kanalitest üles arvutipilti näitav kanal. 

 
 
 

4. Spetsifikatsioon 
 

 
 


