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Obsah balenia
• HDMI 2-do-1 AV prepínač

EN

• Nadstavec IR

FR

• Infračervený diaľkový ovládač
• Užívateľská príručka

DE
NL

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Používajte len káble kompatibilné
s rozhraním HDMI.
Používajte len káble HDMI alebo HDMI do DVI, ktoré sú
autorizované licencovaním HDMI, LLC (USA) – ako aj
licencované podľa špecifikácie HDMI (1.1 alebo novšia), dohody
pre užívateľov štandardov HDMI.
Všetky káble HDMI spoločnosti Belkin spĺňajú alebo presahujú
tieto medzinárodné špecifikácie a sú odporúčané kvôli svojej
vysokej kvalite. Ak nebudete používať schválené káble, môžete
stratiť záruku na produkt.
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Úvod
Blahoželáme vám k zakúpeniu AV prepínača HDMI 2-do-1.
Pomocou tohto zariadenia môžete pripojiť a prepínať medzi
dvomi samostatnými zdrojmi digitálneho videa s vysokým
rozlíšením do jedného pripojenia HDMI* alebo DVI** na HDTV.
*HDMI je prvý priemyselne podporovaný plný digitálny formát
s konektivitou HDTV. Jeho výnimočne veľká prenosová rýchlosť
2,25 Gbps umožňuje prenos videosignálu 1080p spolu s ôsmimi
kanálmi digitálneho zvuku s vysokým rozlíšením.
Obsahuje tiež obojsmernú dátovú zbernicu, ktorá podporuje
nastavenia formátu obrazu a má funkcie HDCP (High-Definition
Content Protection).
**Aj keď sú na tomto zariadení len konektory HDMI, môžete
použiť kábel HDMI do DVI na pripojenie a prepínanie medzi
komponentmi DVI.

Výhody
• Pripojenie 2 zdrojov videa HD do 1 konektora HDMI na HDTV
• Podporuje rozlíšenia 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i a 1080p
• Spracúva najvyššie jednolinkové rozlíšenie videa HDMI
• Pracuje so zariadeniami spĺňajúcimi štandard HDCP
• Pripája sa a prepína medzi káblami HDMI a HDMI do DVI
• Výber vstupov z IR diaľkového ovládača (súčasť balenia)
alebo prostredníctvom tlačidla na prednom paneli „Input
Select“ (Voľba vstupu)
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Inštalácia
Upevnite videoprepínač HDMI 2-do-1 mimo zdroje
elektromagnetického alebo vysokofrekvenčného rušenia a tiež
mimo dosahu tepla a vlhkosti.

Predný panel
IR konektor pre nadstavec
IR (súčasť balenia)

Výstup zobrazovacieho
zariadenia/HDTV
Tlačidlo výberu
vstupu

Zadný panel

EN
FR
DE
NL
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Vstup z HD zdrojov
digitálneho videa, ako sú napr.
Prehrávače
HD-DVD, Blu-ray® a DVD,
káblové/satelitné set-top boxy,
počítače na zábavu

CZ
SK
RU
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Technické údaje
Typ vstupného konektora ................... HDMI
Typ výstupného konektora ................. HDMI
Rozmery (DxŠxV)............................... 8cm x 44.2cm x 2cm
Hmotnosť produktu (netto) ................78 g

Informácie
Poznámka pre používateľov v Európskej únii
Produkty označené symbolom CE (označenie zhody) splňujú
nariadenie (89/336/EEC) vzťahujúce sa na nízkonapäťové
zariadenia, ktoré vydala Komisia Európskeho spoločenstva. Zhoda
s týmito nariadeniami implikuje súlad s nasledujúcimi európskymi
normami (v zátvorke sú uvedené príslušné medzinárodné
štandardy).
• EN 55022 - Elektromagnetické emisie
• EN 55024 – Odolnosť proti VF rušeniu

EN
FR

Nasledujúce informácie sú určené iba pre
používateľov z krajín EÚ:
Tento symbol znamená, že sa tento produkt nesmie vyhadzovať
do komunálneho odpadu. Dodržaním správnej likvidácie
produktu zabránite prípadnému nepriaznivému dopadu na
životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by mohla spôsobiť
nesprávna manipulácia s týmto produktom po uplynutí jeho
životnosti. Ak chcete získať ďalšie informácie týkajúce sa
recyklácie tohto produktu, navštívte našu internetovú stránku
www.belkin.com/environmental (alebo sa obráťte na miestny
úrad, zberný dvor alebo predajňu, v ktorej ste produkt zakúpili)
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Informácie

(pokračovanie)

Výrobca Belkin International Inc. poskytuje
celoživotnú záruku
Na čo sa táto záruka vzťahuje?
Spoločnosť Belkin International, Inc. zaručuje kupujúcemu
produktov spoločnosti Belkin bezchybnosť produktu, čo sa týka
návrhu, zhotovenia, materiálu a konečného spracovania produktu.
Dĺžka trvania záruky.
Spoločnosť Belkin International, Inc. poskytuje doživotnú záruku
na produkty Belkin.
Akým spôsobom riešime závady?
Záruka na výrobok.
Spoločnosť Belkin opraví alebo nahradí, podľa svojho uváženia,
každý vadný výrobok zdarma (okrem nákladov na doručenie
výrobku).
Na čo sa táto záruka nevzťahuje?
Všetky vyššie uvedené záruky sú neplatné, ak nebude na žiadosť
spoločnosti Belkin International, Inc. výrobok Belkin poskytnutý
spoločnosti Belkin International, Inc. na prehliadku (na náklady
kupujúceho), alebo ak spoločnosť Belkin International, Inc.
zistí, že výrobok Belkin bol nesprávne nainštalovaný, akokoľvek
upravený alebo sa s ním manipulovalo nepovoleným spôsobom.
Záruka spoločnosti Belkin na výrobky sa nevzťahuje na
neočakávané prírodné udalosti (vyššia moc), napríklad na záplavy,
zemetrasenie, vojnu, vandalizmus, krádeže, opotrebovanie
v dôsledku bežného používania, eróziu, znehodnotenie, zastaranie,
nesprávne používanie, poškodenie z dôvodu nízkonapäťových
porúch (t. j. dočasných poklesov napätia), ani na použitie
neautorizovaných programov a vykonanie úprav a zmien systému
zariadenia.
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Informácie

(pokračovanie)

Servis.
Ak chcete požiadať o servis produktov Belkin, postupujte takto:
1. Kontaktujte spoločnosť písomne na adrese Belkin Ltd.,
Express Business Park, Shipton Way, Rushden, NN10 6GL,
Veľká Británia, Attn: Customer Service alebo zavolajte na
číslo
239 000 406 do 15 dní od vzniku problému. Pripravte si
nasledujúce informácie:
a. Sériové číslo výrobku Belkin
b. Miesto zakúpenia výrobku
b. Dátum zakúpenia výrobku
d. Kópiu originálneho dokladu o zakúpení
2. Pracovník oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Belkin
vám poskytne informácie o zaslaní dokladu a výrobku
spoločnosti Belkin aj o ďalšom postupe pri uplatnení
záručného nároku.
Spoločnosť Belkin International, Inc. si vyhradzuje právo
skontrolovať poškodený výrobok Belkin. Všetky náklady na
doručenie výrobku Belkin do spoločnosti Belkin International,
Inc. na prehliadku bude hradiť výhradne kupujúci. Ak
spoločnosť Belkin určí, na základe svojho výhradného
uváženia, že by bolo nepraktické zasielať poškodené zariadenie
spoločnosti Belkin International, Inc., môže spoločnosť Belkin
International, Inc. určiť, opäť na základe svojho výhradného
uváženia, servisné stredisko, ktoré vykoná prehliadku a stanoví
predbežnú cenu za opravu takéhoto zariadenia. Prípadné
náklady na doručenie zariadenia do takéhoto servisného
strediska a naspäť zo strediska a stanovanie predbežnej ceny
bude hradiť výhradne kupujúci. Poškodené zariadenie musí
byť k dispozícii na prehliadku až do konečného vyriešenia
záručného nároku. Pri každom uplatnení záručných nárokov
si spoločnosť Belkin International, Inc. vyhradzuje právo využiť
krytie akýchkoľvek existujúcich poistných zmlúv, ktoré môže
mať žiadateľ uplatňujúci si záručné nároky uzatvorené.
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Poznámky
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