• Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. Az eközben keletkező
kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkreteheti a készüléket. Ezen kívül a
dugasztápegységnél elektromos áramütés kockázata miatt életveszély áll fenn. Hagyja a
készüléket először szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt csatlakoztatná és használná. A
körülményektől függően ez több óráig is eltarthat.

HDMI - AV kompozit átalakító
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Rendeltetésszerű használat
A termék a digitális HDMI jel átalakítására szolgál analóg (kompozit) AV jellé. Ezáltal modern,
HDMI kimenettel rendelkező készülékek (pl. merevlemezes felvevő, játékkonzolok stb.)
régebbi, kompozit bemenetű AV készülékekre (pl.csöves televízió, kivetítő stb.)
csatlakoztathatók. A színátvitel rendszert (PAL vagy NTSC) gombnyomással lehet
kiválasztani. A tápellátás a mellékelt hálózati adapteren keresztül történik.
A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell
kerülni, hogy a készülék nedvességgel érintkezzen, pl. a fürdőszobában vagy hasonló
helyeken.
Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.
Ha a terméket a megadottól eltérő célokra hasznája, a termék károsodhat. Ezen kívül a
szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen
olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja
hozzá a használati útmutatót is.
A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló
cégnév és készülékmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.
A HDMI® a HDMI Licensing L.L.C. bejegyzett védjegye

A szállítás tartalma
• HDMI - AV kompozit átalakító
• USB-s hálózati adapter

• Ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó
edényt a készülék mellé. Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal
áramtalanítsa a hozzá csatlakoztatott hálózati dugaszaljat(pl. a kismegszakító
lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból. Ezután a készüléket nem
szabad tovább használni, el kell vinni egy szakszervizbe.
• A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezt kisgyerekek játékszernek
tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
• Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős
rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és
oldószerektől.
• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
• Ha a biztonságos működtetés már nem lehetséges, állítsa le a termék üzemeltetését, és
védje meg véletlen használattól. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a
készüléknek
-

látható sérülései vannak,

-

már nem működik rendeltetésszerűen,

- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy
-

súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés
következtében is megsérülhet.
• Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is,
amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

b) Egyéb
• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével,
biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
• Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel vagy szakműhellyel
végeztessen.
• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ,
forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

• AV kábel
• USB kábel

Kezelőszervek

• 4 db gumi láb
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• Használati útmutató
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Biztonsági tudnivalók
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági
utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban
szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az
ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk
felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a
garancia is.

1 Bemenet HDMI IN
2 Gomb NTSC/PAL
3 Kimenet AV OUT
4 Állapotjelző LED Power

a) Személyek / termék biztonsága

5 Bemenet 5V/DC, 1A

• A hálózati dugaszoló aljzat legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
• A tápáramellátásra csak az együttszállított hálózati adaptert szabad alkalmazni.
• A hálózati adapter számára feszültségforrásként csak a közüzemi elektromos hálózat egy
szabványos dugaszoló aljzata használható. Ellenőrizze a hálózati adapter csatlakoztatása
előtt, hogy az adapteren megadott feszültség azonos-e az Ön áramszolgáltatójának a
feszültségével.
• A hálózati adaptereket soha nem szabad nedves kézzel be- vagy kidugaszolni.
• A hálózati adaptereket soha ne húzza ki a vezetéküknél fogva a konnektorból, hanem fogja
meg magát a készüléket a kihúzáshoz.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy az elhelyezéskor a vezetékek nem lettek összenyomva,
megtörve vagy éles peremek által megsértve.
• Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg és ne akadhasson el bennük.
Sérülésveszély áll fenn.
• Biztonsági okokból zivatar esetén mindig húzza ki a hálózati tápegységet a konnektorból.
• Ha a hálózati adapter láthatóan sérült, ne érintse meg, mert életveszélyes áramütés érheti! Először
áramtalanítsa azt a dugaszaljat, amelyre a hálózati tápegység csatlakoztatva van (a hozzátartozó
kismegszakító lekapcsolása, vagy a biztosíték kicsavarása által), majd az áramvédő kapcsolót is
kapcsolja le, hogy a dugaszalj mindegyik pólusa le legyen választva a hálózatról). Csak ezután
húzza ki a hálózati tápegységet a hálózati dugaszaljból. A meghibásodott hálózati tápegységet
környezetbarát módon távolítsa el, ne használja többé. Cserélje ki azonos konstrukciójú hálózati
tápegységre.
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Üzembe helyezés

Műszaki adatok:

• Szükség szerint szerelje fel a gumilábakat a termék aljára. A gumilábak gondoskodnak a
biztonságos, csúszásmentes állásról.
• Olvassa el feltétlenül a csatlakoztatandó készülékek használati útmutatóját. Kapcsolja ki az összes
csatlakoztatandó készüléket és válassza le a hálózati dugót a hálózati dugaljból.

• Kösse össze a jelkibocsátó készüléke (pl. merevlemezes felvevő, játékkonzolok, stb .)
HDMI kábelét a HDMI IN (1) bemenettel.
Alkalmazzon egy megfelelő HDMI kábelt max. 10 m hosszal. Egyébként a
jeleknél zavarok léphetnek vagy nincs jel leadás.

a) HDMI / AV kompozit átalakító
Bemenet ...........................................HDMI
Kimenet......................................... Kompozit
HDMI felbontás (bemenet) : 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p
Kompozit felbontás (kimenet) ...... 576i / 480i
Üzemi feltételek................... -5 ... +45 ºC, 0 – 90 % rel.páratart. (nem kondenzálódó)

A kábel kiválasztásánál ügyeljen arra, hogy különböző HDMI kábeltípusok
léteznek.

Tárolási feltételek............................. -5 ... +45 ºC, 0 – 90 % rel. páratart. (nem kondenzálódó)

Szükség esetén forduljon tanácsért egy szakemberhez.

Kábelhossz................................... 45 cm (AV kábel)

• Csatlakoztassa az AV kábel jack dugóját az AV OUT (3) kimenetre.

.......................................................... 120 cm (USB-Kabel)

• Kösse össze az AV kábel három RCA dugóját a lejátszó készüléke megfelelő bemeneteivel
(pl. csöves televízió, kivetítő stb.). Vegye eközben figyelembe a dugók színkódolását.
• Kösse az USB kábel USB-dugóját a hálózati adapter megfelelő csatlakozójára.

Méret (Sz x Ma x Mé)......................... 68 x 16 x 51 mm

• Az USB kábel mini USB dugóját kössze össze az 5V/DC, 1A (5) bemenettel.

b) Hálózati adapter

• Csatlakoztassa az USB hálózati adaptert egy dugaszoló aljzathoz. Az állapotjelző Power (4) LED

Bemenő feszültség/-áram.............. 100 – 240 V/AC, 50/60 Hz / max. 0,2 A

pirosan világít.

• Csatlakoztassa a bemeneti és kimeneti készülékeket a hálózati feszültséghez és indítsa el
a lejátszást.
• Működtesse az NTSC/PAL (2) gombot, a két szín átviteli rendszer közötti váltáshoz.

Súly...............................................: 55 g

Kimeneti feszültség/-áram...................5 V/DC, 1 A

Hibaelhárítás
Probléma

Megoldás
Vizsgálja meg a kábelcsatlakozást.

Az állapotjelző LED nem világít.
a hálózati adapter és az átalakító között.
Győződjön meg arról, hogy a jelkibocsátó
készülék
és a lejátszó készülék be van kapcsolva,
és
A lejátszó készüléken nem jelenik meg kép, korrektül össze van kötve az átalakítóval.
vagy csak egy homályos kép látható.
Vizsgálja meg, hogy a csatlakozókábelek
nem hibásak-e, ha igen, cserélje
le őket adott esetben

Karbantartás és tisztítás
• Válassza le a készüléket tisztítás előtt a csatlakoztatott készülékekről és húzza ki a hálózati
adaptert a csatlakozóaljzatból.
• A készülék belsejében nincsenek Ön által karbantartandó alkatrészek, ezért ne nyissa fel.
• Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt, vagy más vegyszereket,
mivel ezek a házat károsíthatják, sőt, a működést is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
• A készülék külsejét elegendő egy száraz, tiszta, puha kendővel letörölni. Ne nyomja rá
erősen a törlőruhát a házra, mert összekarcolódhat.
• A port a készülékről hosszúszőrű, puha és tiszta ecsettel, vagy porszívóval könnyen el
lehet távolítani.

Eltávolítás
Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagnak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétbe!
Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírások szerint
távolítsa el.
Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!

Jelen használati útmutató a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com)
Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindenfajta sokszorosítás, pl. fénymásolással, mikrofilmmel, vagy elektronikus
adatfeldolgozó eszközzel a kiadó írásbeli engedélyéhez van kötve. Tilos az utánnyomás, még

kivonatosan is.
Jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. A műszaki adatok és a kivitel módosításának jogát
fenntartjuk.

