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Paketin ÐçeriÐi
• HDMI 2’den 1’e Ses Video Anahtarı
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• IR GeniÐletici
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• Kızılötesi Uzaktan Kumanda
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• Kullanım Kılavuzu
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ÖNEMLÐ NOT:
Sadece HDMI Arayüz uyumlu kabloları kullanın.
HDMI Lisanslama LLC (ABD) tarafından, HDMI BaÐdaÐtırıcı
SözleÐmesi’nin HDMI Spesifikasyonu (1.1 veya daha sonrakiler)
uyarınca yetkilendirilen, sadece HDMI veya HDMI’den DVI’ya
kablolarını kullanın.
Tüm Belkin HDMI Kabloları bu uluslararası spesifikasyonlara
uymakta veya adı geçenleri aÐmaktadır ve en iyi sonuçlar için
önerilmektedir. Onaylanan kabloları kullanmama, garantinin
geçersiz kalmasına yol açabilir.
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GiriÐ
HDMI 2’den 1’e Ses Video Anahtarını satın aldıÐınız için tebrik
ve teÐekkür ederiz.
Bu ünite iki ayrı yüksek tanımlı dijital videoyu HDTV’nizdeki tek
HDMI*
veya DVI** baÐlantısına baÐlamanıza veya ikisi arasında geçiÐ
yapmanıza olanak saÐlar.
*HDMI, HDTV baÐlantılı ilk sanayi destekli, tamamen dijital
formattır. ‘2.25Gbps’lik olaÐanüstü bant geniÐliÐi, sekiz kanal
yüksek çözünürlüklü dijital ses ile birlikte, 1080p video sinyaline
kadar aktarıma izin verir.
Görüntü formatı ayarlarını destekleyen iki yönlü veri yolu içerir
ve HDCP (Yüksek Tanımlı Ðçerik Koruma) uyumu gösterir.
** Bu cihazda sadece HDMI baÐlantıları olmasına raÐmen, DVI
bileÐenlerini baÐlamak ve aralarında geçiÐ yapmak için bir
HDMI - DVI kablo kullanabilirsiniz.

Yararlar
• HDTV’nizdeki 2 HD video kaynaÐını 1 HDMI baÐlantı noktasına
baÐlar.
• 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, ve 1080p çözünürlüklerini
destekler
• En yüksek HDMI tek baÐlantılı video çözünürlüÐünü korur
• HDCP-uyumlu cihazlarla çalıÐır
• Hem HDMI hem de HDMI -DVI kablolarını baÐlar ve aralarında
geçiÐ yapar
• IR uzaktan kumanda (beraber verilmektedir)
veya ön panel “Input Select” (GiriÐ Seçimi) düÐmesinden
giriÐleri seçer

4

Kurulum
HDMI 2’den 1’e Video Anahtarını elektromanyetik
kaynaklardan veya radyo frekansı parazitlerinden, ayrıca ısı
ve nemden uzaÐa monte edin.

Ön Panel

Görüntü Cihazı/ Input Select IR GeniÐleticisi için IR
HDTV çıkıÐı (GiriÐ Seçimi) Konnektörü (beraber
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örneÐin

RU

HD-DVD, Blu-ray®ve DVD
Oynatıcılar, Kablo/Uydu Ðifre
Çözücüler, EÐlence Bilgisayarları
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Spesifikasyonlar
GiriÐ Konnektörü Tipi .................................. HDMI
ÇıkıÐ Konnektörü Tipi .................................. HDMI
Boyutlar (UxGxY) .......................................... 8 cm x 44.2 cm x 2 cm
Ürün AÐırlıÐı (Net) ....................................... 78 g

Bilgiler
Avrupa-Avrupa Birliği Uyarısı
CE damgalı ürünler, Avrupa Topluluğu Komisyonu tarafından
yayınlanan EMC Direktifi (89/336/EEC) ileuyumludur. Bu direktiflerle
uyum așağıdaki Avrupa Normlarıyla uyum anlamına gelir (parantez
içindekiler denk gelen uluslararası standartlardır).
• EN 55022 - Elektromanyetik Salınımlar
• EN 55024 - Elektromanyetik Bağıșıklıklar

EN
FR
ES
IT
FI

Așağıdaki bilgiler sadece AB üye devletlerine
yöneliktir:
Sembolün kullanımı bu ürünün evsel atık olarak muamele
göremeyeceğine ișaret eder. Bu ürünündoğru șekilde elden
çıkarılmasını sağlayarak, aksi halde bu ürünün atık olarak uygun
olmayan șekilde ele alınmasından kaynaklanacak çevre ve insan
sağlığına yönelik olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı
olacaksınız. Bu ürünün geri dönüșümüne ilișkin daha ayrıntılı
bilgi için, lütfen șu adresteki web sitemizi ziyaret edinwww.belkin.
com/environmental (veya yerel yönetiminizle, evsel atıkları elden
çıkarma servisinizle veya ürünü aldığınız mağazamızla iletișime
geçin)
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Bilgiler(devamı)
Belkin International, Inc. İmalatçının
Ömür Boyu Garantisi
Bu garantinin kapsamı?
Belkin International, Inc. bu Belkin ürününün ilk kullanıcısına,
ürünün tasarım, montaj, materyal veya ișçilik hataları içermediğini
garanti eder.
Kapsam süresi.
Belkin International, Inc., Belkin ürününü, ürünün kullanım ömrü
boyunca garanti eder.
Sorunları çözmek için neler yapacağız?
Ürün Garantisi.
Belkin herhangi bir kusurlu ürünü, ücretsiz olarak (ürünün nakliye
ücretleri dıșında), kendi seçimine göre onarır veya yenisiyle
değiștirir.
Bu garantinin kapsamına girmeyen durumlar nelerdir?
Belkin ürününün, Belkin’in talebi doğrultusunda maliyeti sadece
alıcı tarafından üstlenilmek üzere, BelkinInternational, Inc.
incelenmeye sunulmaması veya Belkin International, Inc.’ın Belkin
ürününün hatalı kurulduğunu, herhangi bir șekilde değiștirildiğini
veya kurcalandığını belirlediği durumlarda, yukarıda belirtilen
garantilerin tümü geçersiz sayılır.
Belkin Ürün Garantisi sel, deprem gibi doğal afetlere, savaș,
vandalizm, hırsızlık, normal kullanımdan kaynaklanan așınma
ve yıpranmalara, tüketim, eskime, kötüye kullanmaya, düșük
voltaj dalgalanmalarına (kısmi karartma veya sarkmalara), lisansız
programlara veya sistem ekipmanlarının modifiye edilmesine veya
değiștirilmesine karșı koruma sağlamaz.
Servis alma.
Belkin ürününüz için servis almak için așağıdaki adımları izlemeniz
gerekir:
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Bilgiler

(devamı)

1. Belkin Ltd. ile șu adresten temas kurun: Express Business
Park, Shipton Way, Rushden, NN10 6GL, Birleșik Krallık. Müșteri
Hizmetleri’nin dikkatine, veya Vaka’dan sonra 15 gün içinde
+90 216 313 56 19 numaralı telefonu arayın. Așağıdaki bilgileri
vermeye hazırlıklı olun:
a. Belkin ürününün parça numarası.
b. Ürünü satın aldığınız yer.
c. Ürünü satın aldığınız zaman.
d. Özgün faturanın kopyası.
2. Belkin Müșteri Hizmetleri Temsilciniz daha sonra faturanızı ve
Belkin ürününüzü nasıl yönlendireceğiniz ve talebinizi nasıl ișleme
koyacağınız konusunda sizi bilgilendirecektir.
Belkin International, Inc.hasarlı Belkin ürününü inceleme
hakkını saklı tutar. Belkin ürününün inceleme için Belkin
International, Inc.’a nakledilmesiyle ilgili tüm maliyetler, tek
bașına alıcı tarafından karșılanacaktır. Belkin kendi temyiz
gücünü kullanarak hasarlı ekipmanın Belkin Belkin International,
Inc.’a gönderilmesinin pratik olmadığına karar verirse, kendi
temyiz gücünü kullanarak bu ekipmanı incelemek ve onarım
maliyetini tahmin etmek üzere bir ekipman onarım tesisi
belirleyebilir. Ekipmanın bu onarım tesisine ve onarım tesisinden
nakledilmesiyle ve tahminle ilgili varsa tüm maliyetler tek bașına
alıcı tarafından karșılanacaktır. Hasarlı ekipman, talebin sonuca
ulaștırılmasına kadar incelenebilir olmalıdır. Talepler sonuca
ulaștırıldıktan sonra, Belkin International, Inc.kullanıcının sahip
olabileceği mevcut herhangi bir sigorta poliçesi kapsamında,
yerine geçme hakkını saklı tutar.
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Notlar

10

