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A csomag tartalma
• HDMI 2/1-es audio-video átkapcsoló
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• Infravörös hosszabbító

ES

• Infravörös távkapcsoló
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• Felhasználói kézikönyv
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FONTOS MEGJEGYZÉS: Csak HDMI interfésszel
kompatibilis kábeleket használjon.
Csak olyan HDMI vagy HDMI–DVI kábeleket használjon,
amelyeket a HDMI Licensing, LLC (USA) a HDMI Adapterszerződés HDMI specifikációja (1.1 vagy újabb) értelmében
jóváhagyott.
Minden Belkin PureAV HDMI kábel megfelel ezeknek a
nemzetközi specifikációknak, vagy felülmúlja azokat, és
ajánlottak a legjobb eredmény érdekében. A nem jóváhagyott
kábelek használata a garancia semmisségét eredményezheti.
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Bevezető
Gratulálunk és köszönjük, hogy megvásárolta a HDMI 2/1-es
audio-video átkapcsolót.
Ez az egység lehetővé teszi két nagyfelbontású digitális
videoforrás csatlakoztatását és egyikük átkapcsolással történő
kiválasztását a HDTV-n levő egyetlen HDMI* vagy DVI** aljzatra.
*A HDMI interfész az iparág által támogatott első teljesen digitális
formátum, HDTV-kompatibilitással. A kivételesen nagy, 2,25 Gbit/
s-os sávszélesség lehetővé teszi max. 1080p videojel átvitelét,
nyolc nagyfelbontású digitális hangcsatornával együtt.
Tartalmaz egy kéritányú adatsínt is, amely támogatja a
képformátum beállítását és megfelel a HDCP (nagyfelbontású
tartalomvédelem) szabványnak.
**Jóllehet csak HDMI-csatlakozók vannak ezen az eszközön,
azonban használhat HDMI–DVI kábelt a DVI-elemek
csatlakoztatásra és egyikük kapcsolással történő kiválasztására.

Előnyök
• 2 nagyfelbontású videoforrást csatlakoztat a HDTV-n levő 1
HDMI portra
• Támogatja a 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i és 1080p felbontást
• Megtartja az egyetlen HDMI-kapcsolat legnagyobb felbontását
• Együttműködik a HDCP-szabványú eszközökkel
• Csatlakozik és kapcsol a HDMI és HDMI–DVI interfész
kábelekre egyaránt
• A bemenetet az infravörös távkapcsolóról (mellékelve)
vagy az előlapon levő “Input Selection” (Bemenetválasztás)
gombbal lehet kiválasztani
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Telepítés
A HDMI 2/1-es audio-video átkapcsolót elektromágneses és
rádiófrekvenciás zavarforrástól távol, valamint hőtől és párától
védett helyen helyezze el.

Előlap

Kimenet a megjelenítő
eszköz/HDTV felé

Infravörös csatlakozó az
infravörös hosszabbítóhoz
(mellékelve)
Bemenetválasztó
gomb

Hátlap
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Bemenet nagyfelbontású digitális
videoforrások felől,

CZ

például
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HD-DVD, Blu-ray®, és DVD lejátszók, kábeltévés/
műholdas beltéri egységek, videojátékok számítógépei
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Műszaki adatok
Bemeneti csatlakozó típusa ............... HDMI
Kimeneti csatlakozó típusa ................ HDMI
Méretek (HxSzxM) ............................. 8cm x 44.2cm x 2cm
Termék súlya (tiszta) ........................... 78 g

Információk
Európa -Az Európai Unió közleménye
A CE jelöléssel ellátott termékek megfelelnek azoknak az EMC
Irányelveknek (89/336/EGK) és Kisfeszültségű Irányelveknek
(72/23/EEC), amelyeket az Európai Közösség Bizottsága adott ki. Az
irányelveknek való megfelelés az alábbi Európai Szabványoknak való
megfelelést is jelenti (zárójelben az egyenértékű nemzetközi szabvány).
• EN 55022 - Elektromágneses sugárzás
• EN 55024 - Elektromágneses zavarvédettség
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Az alábbi információ csak az EU-tagállamok számára szól:

DK

Az ikon alkalmazása azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető
háztartási hulladékként. Ha gondoskodik a termék megfelelő
hulladékkezeléséről, akkor ezzel segíti a környezetre és emberi
egészségre gyakorolt negatív következmények megelőzését,
amelyeknek veszélye a termék nem megfelelő hulladékkezelése
esetén fennállna.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes tájékoztatást
megtalálja a honlapunkon a www.belkin.com/environmental
címen (vagy pedig keresse meg a helyi önkormányzat irodáját, a
kommunális hulladékot hasznosító céget, illetve azt az üzletet,
ahol a terméket vásárolta)
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Információk

(folytatás)

A Belkin International, Inc. korlátlan időtartamú gyártói
cseregaranciája
A Belkin International, Inc. garantálja ennek a Belkin-terméknek
az eredeti vásárlója számára, hogy a termék kivitelezési,
összeállítási, anyag és gyártási hibáktól mentes.
Mennyi a garanciaidő?
A Belkin International, Inc. a Belkin-termék élettartamára nyújtja
a garanciát.
Mit teszünk a probléma orvoslására?
Termékgarancia.
A Belkin – belátása szerint – díjmentesen (kivéve a termék
szállítási költségét) megjavítja vagy kicseréli a hibás terméket.
Mi nem tartozik a garancia körébe?
Az összes fenti garancia semmis, ha a Belkin-terméket nem
bocsátják a Belkin International, Inc. rendelkezésére vizsgálatra
a vevő kizárólagos költségén, vagy ha a Belkin International,
Inc. arra a megállapításra jut, hogy a Belkin-terméket nem
rendeltetésszerűen telepítették, illetve azt módosították vagy
belenyúltak.
A Belkin-termékekre nyújtott garancia nem nyújt védelmet vis
major jellegű események hatására bekövetkező olyan károk ellen,
mint árvizek, földrengések, háborús kockázatok, vandalizmus,
lopás, normál kopás és elhasználódás, erózió, kimerülés, avulás,
nem az előírások szerinti használat, kisfeszültségű áramellátási
zavarok (feszültségesés, fáziskimaradás), nem engedélyezett
szoftver használata, a rendszer berendezéseinek módosítása
vagy átalakítása.
Hogyan lehet javíttatni?
A Belkin-termék javíttatásához az alábbi lépéseket kell tenni:
1. Vegye fel a kapcsolatot a Belkin Ltd. céggel, Express Business
Park, Shipton Way, Rushden, NN10 6GL, Nagy-Britannia,
Ügyfélszolgálat címen, vagy hívja a 06 - 17 77 49 06 számot
az előfordulást követő 15 napon belül.
Készítse elő az alábbi információkat:
a. A Belkin-termék cikkszámát.
b. Hol vásárolták meg a terméket.
c. Mikor vásárolták meg a terméket.
d. A nyugta eredeti példányát.
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Információk

(folytatás)

2. A Belkin ügyfélszolgálatának képviselője ezután közli
az utasításokat, hogy hová kell elküldeni a nyugtát
és a terméket és mi a további teendő a követelés
érvényesítése céljából.
A Belkin International, Inc. fenntartja a jogot a sérült
Belkin-termék vizsgálatára. A Belkin-terméknek a
Belkin International, Inc. céghez vizsgálatra történő
szállításának összes költségét kizárólag a Vevő viseli.
Ha a Belkin saját belátása szerint arra a megállapításra
jut, hogy a károsodott berendezéseknek a Belkin
International, Inc. telephelyére szállítása nem célszerű,
akkor a Belkin jogosult saját belátása szerint megbízni
egy, a berendezések javítására alkalmas javítóműhelyt
a vizsgálálattal és a javítási költségek felmérésével. A
berendezés javítóműhelybe szállításának és a javítás
költségbecslésének a költségeit teljes egészében a Vevő
köteles viselni. A sérült berendezést a kárigény végleges
rendezéséig vizsgálatok elvégzésére alkalmas állapotban
rendelkezésre kell tartani. A kárigények rendezésével
kapcsolatosan a
Belkin International, Inc. fenntartja a jogot arra, hogy
a kedvezményezett minden vonatkozó biztosítási
kötvényének a hatálya alatt fennálló jogosultságát
jogátruházás formájában megszerezhesse.
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Megjegyzések
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