Popis a ovládací prvky

HDMI/kompozitní konvertor

Obj. č.: 100 01 79

1

Vstup HDMI IN

2

Tlačítko NTSC/PAL

3

Výstup AV OUT

4

Stavová napájecí LED

5

Input 5V/DC, 1A

Připojení a uvedení do provozu

Vážený zákazníku,

•

V případě nutnosti lze zespoda konvertoru přilepit gumové nožičky, které zajistí,
že výrobek nesklouzne z podložky, na které jej umístíte.

•

Přečtěte si návod k obsluze každého z připojených zařízení.
Spotřebiče vypněte a odpojte jejich el. zástrčky od elektrické zásuvky.

•

Připojte k HDMI vstupu (1) konvertoru odpovídající výstup multimediálního přehrávače (např.
BlueRay přehrávače nebo herní konzole).

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup HDMI konvertoru.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento návod.

Použijte vhodný HDMI kabel o max. délce 10 metrů, jinak riskujete rušení signálu
nebo jeho úplnou ztrátu.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Při výběru HDMI kabelu berte prosím na vědomí, že je několik typů HDMI kabelů.
Máte-li pochybnosti, kontaktujte odborníka pro další informace.

Účel použití
Tento výrobek slouží ke konverzi HDMI kompatibilního AV signálu na analogový AV signál. Napájení
je realizováno z USB portu přiloženého napájecího adaptéru. Tento konvertor umožňuje, aby nová
zařízení s HDMI výstupem (např. herní konzole nebo rekordéry) šlo provozovat na starších AV
zařízeních s kompozitním vstupem (CRT televizory, projektory). Pomocí tlačítka lze zvolit kódování
(PAL nebo NTSC).

Rozsah dodávky
•
•
•
•
•

•

Propojte CINCH zdířky AV výstupu pomocí vhodného kabelu s odpovídajícími vstupy TV,
videorekordéru, zesilovače, apod.

•

Propojte mini USB zdířku (5) na konvertoru pomocí přiloženého USB napájecího kabelu s USB
portem přiloženého USB napájecího adaptéru nebo jiného USB portu o parametrech 5 V/DC, 1 A.

•

Připojte zástrčku USB adaptéru do elektrické zásuvky. Rozsvítí se červená stavování LED
napájení (4).

•

Pomocí tlačítka (2) lze zvolit formát výstupního videosignálu „PAL“ nebo „NTSC“.
V Evropě je obvykle používaný „PAL“.

•

Zapněte všechna zařízení připojená ke konvertoru.

HDMI/kompozitní konvertor
USB napájecí kabel a adaptér
AV kabel
4x gumová nožička
Návod k použití
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Technické údaje
Řešení problémů

a) HDMI / AV konvertor

Problém

Řešení

Stavová LED se nerozsvítí

Zkontrolujte propojení mezi napájecím adaptérem
a konvertorem.

Na výstupním zařízení je obraz rozmazaný
nebo není žádný.

Ujistěte se, že jsou vstupní a výstupní zařízení
zapnutá a správně připojená ke konvertoru.
Zkontrolujte propojovací kabely, zdali nejsou
poškozené a v případě nutnosti je vyměňte.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do HDMI
konvertoru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti,
nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí
pro děti, neboť by je mohly spolknout.

Provozní napětí ............................................................5 V/DC
Spotřeba .......................................................................max. 300 mA
Vstup ............................................................................1x HDMI (max. 1920 x 1080, 60 Hz)
Výstup ..........................................................................1x kompozitní video signál,
.....................................................................................CINCH zdířky,
.....................................................................................přepínatelný PAL a NTSC, 1x stereo
.....................................................................................zvukový signál (line úroveň), 2 CINCH zdířky
Provozní podmínky ......................................................-5 až +45 °C, 0 – 90% RH (nekondenzující)
Délka kabelu ................................................................45 cm (AV kabel)
Rozměry (Š x V x H) ....................................................68 x 16 x 51 mm
Hmotnost ......................................................................cca 55 g
b) Napájecí adaptér
Vstupní napětí/proud ....................................................100 – 240 V/AC, 50/60 Hz, max. 0,2 A
Výstupní napětí/proud ..................................................5 V/DC, 1 A

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky
mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných
zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
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