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Zawartość opakowania
• Przełącznik audio-wideo HDMI 2 do 1
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• Przedłużacz z interfejsem na podczerwień

FR

• Pilot na podczerwień
• Podręcznik użytkownika

DE
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WAŻNA UWAGA: Stosować wyłącznie kable zgodne z
interfejsem HDMI.
Stosować wyłącznie kable HDMI lub HDMI-DVI dopuszczone do
użytku przez podmiot HDMI Licensing LLC (Stany Zjednoczone)
licencją wydaną na podstawie specyfikacji HDMI (w wersji
1.1 lub nowszej) i umowy o stosowanie standardu HDMI
(HDMI Adopter Agreement).
Dla uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się, aby wszystkie
kable Belkin służące do łączenia interfejsów HDMI miały parametry
przynajmniej na minimalnym poziomie wymaganym tymi
międzynarodowymi normami. Stosowanie kabli niespełniających
tych wymagań może spowodować utratę gwarancji.
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Wprowadzenie
Dziękujemy za zakup przełącznika audio-wideo HDMI 2 do 1.
Zakupione urządzenie umożliwia przełączanie między dwoma
różnymi źródłami cyfrowego sygnału wideo wysokiej rozdzielczości
podłączonymi do jednego złącza HDMI* lub DVI** w odbiorniku HDTV.
*HDMI jest pierwszym uznanym w branży formatem całkowicie
cyfrowego interfejsu do połączeń między urządzeniami HDTV. Jego
wyjątkowo duża przepustowość, sięgająca 2,25 Gb/s, pozwala
przesyłać obraz wideo w rozdzielczości do 1080p i — jednocześnie
— 8 kanałów dźwięku cyfrowego wysokiej jakości.
Oprócz tego udostępnia dodatkową, dwukierunkową magistralę
danych, którą przesyłane są informacje o ustawieniach formatu.
Interfejs HDMI jest zgodny z mechanizmem zabezpieczeń HDCP
(High-Definition Content Protection).
**To urządzenie jest wyposażone tylko w złącza HDMI, ale za pomocą
kabla HDMI-DVI można do niego również podłączyć urządzenia DVI.

Zalety
• Możliwość podłączenia 2 źródeł sygnału o wysokiej rozdzielczości
(HD) do 1 portu HDMI w odbiorniku HDTV
• Obsługa rozdzielczości 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i oraz 1080p
• Najwyższa rozdzielczość wideo HDMI w standardzie single link
• Współpraca z urządzeniami zgodnymi z normą HDCP
• Możliwość podłączania i przełączania sygnałów z kabli HDMI i kabliprzejściówek HDMI-DVI
• Możliwość przełączania sygnałów źródłowych za pomocą pilota
na podczerwień (w zestawie) lub przełącznika Input Select (Wybór
źródła) na panelu przednim
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Instalacja
Ustawić przełącznik wideo HDMI 2 do 1 z dala od źródeł
zakłóceń elektromagnetycznych lub radiowych, w miejscu
nienarażonym na nagrzewanie lub wilgoć.
Panel przedni
Złącze do podłączenia przedłużacza
interfejsu na podczerwień (w zestawie)

Wyjście do urządzenia
wyświetlającego/odbiornika HDTV
Przycisk wyboru
sygnału

Panel tylny
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Wejścia urządzeń cyfrowego sygnału wideo HD,
takich jak odtwarzacze
HD-DVD, Blu-ray® i DVD, odbiorniki telewizji kablowej/
satelitarnej, komputery multimedialne
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Dane techniczne
Typ złącza wejściowego ..................... HDMI
Typ złącza wyjściowego ..................... HDMI
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ................ 8 cm x 44.2 cm x 2 cm
Ciężar produktu (netto) ...................... 78 g

Informacje
Nota dotycząca standardów Unii Europejskiej
Produkty noszące oznaczenie CE są zgodne z dyrektywą EMC
(89/336/EEC), wydanymi przez Komisję Wspólnoty Europejskiej.
Zgodność z tymi dyrektywami oznacza zgodność z następującymi
normami europejskimi (w nawiasach podano odpowiednie normy
międzynarodowe).
• EN 55022 - Promieniowanie elektromagnetyczne
• EN 55024 - Odporność na promieniowanie elektromagnetyczne
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Poniższe informacje mają zastosowanie
wyłącznie w krajach członkowskich Unii
Europejskiej:
Ten symbol oznacza, że z tym produktem nie wolno postępować
tak, jak ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego.
Produktu należy się pozbyć w prawidłowy sposób, eliminujący
zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego. Więcej
informacji na temat recyklingu/pozbywania się produktów tego
rodzaju można uzyskać na naszej stronie internetowej www.belkin.
com (można też skontaktować się w tym celu z miejscowymi
władzami, służbami oczyszczania lub sprzedawcą produktu).
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Informacje

(ciąg dalszy)

Dożywotnia gwarancja Belkin International Inc.
Co obejmuje gwarancja?
Firma Belkin International Inc. gwarantuje nabywcy, że niniejszy
produkt firmy Belkin jest wolny od defektów projektu, montażu,
materiałów i wykonawstwa.
Okres obowiązywania gwarancji
Produkt jest objęty gwarancją firmy Belkin International Inc. przez
cały okres eksploatacji.
Działania podejmowane w celu rozwiązywania problemów
Gwarancja na produkt
Firma Belkin, wedle własnego uznania, dokonuje naprawy lub
wymiany uszkodzonego produktu. Naprawa lub wymiana jest
bezpłatna, nie licząc kosztów transportu.
Czego nie obejmuje gwarancja
Wszystkie powyższe zobowiązania tracą ważność, jeśli na
prośbę firmy Belkin International Inc. nabywca nie dostarczy
produktu na własny koszt do firmy Belkin w celu sprawdzenia,
albo jeśli firma Belkin Corporation uzna, że produkt został w
sposób nieprawidłowy zainstalowany, w jakikolwiek sposób
zmodyfikowany lub jeśli przy nim manipulowano. Gwarancja firmy
Belkin nie obowiązuje w przypadku działania siły wyższej. Dotyczy
to przypadków powodzi, trzęsień ziemi, wojen, wandalizmu,
kradzieży, zwykłego zużycia, starzenia produktu, uszkodzeń
zamierzonych, uszkodzeń wynikających z dostarczenia zbyt
niskiego napięcia, korzystania z nieautoryzowanych programów
oraz wprowadzania modyfikacji i zmian w sprzęcie.
Jak uzyskać pomoc techniczną
Procedura uzyskiwania pomocy technicznej w zakresie produktu
firmy Belkin:
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Informacje

(ciąg dalszy)

1. Skontaktuj się z firmą Belkin Ltd., adres Express Business
Park, Shipton Way, Rushden, NN10 6GL, Wielka Brytania, dział
Customer Service (Obsługa klienta) lub zadzwoń pod numer
00800 - 441 17 37 w ciągu 15 dni od wystąpienia usterki.
Przygotuj następujące informacje:
a. numer katalogowy produktu firmy Belkin,
b. miejsce zakupu produktu,
c. data zakupu produktu,
d. kopia dowodu zakupu.
2. Konsultant obsługi klienta firmy Belkin wyjaśni, jak należy
przesłać dowód zakupu i produkt firmy Belkin, oraz jak
będzie przebiegał proces reklamacji.
Firma Belkin International zastrzega prawo do sprawdzenia
uszkodzonego produktu. Wszelkie koszty transportu produktu
do firmy Belkin International Inc. ponosi nabywca. Jeżeli
firma Belkin ustali wedle własnego uznania, że transport
uszkodzonego sprzętu do firmy Belkin International Inc. jest
niemożliwy ze względów praktycznych, może wyznaczyć
(również wedle własnego uznania) podmiot, który sprawdzi
produkt i oszacuje koszty naprawy. Ewentualne koszty
transportu produktu do i z siedziby takiego podmiotu oraz
koszty sprawdzenia sprzętu ponosi wyłącznie nabywca.
Uszkodzony sprzęt musi być dostępny do sprawdzenia aż
do czasu realizacji roszczenia. Po zrealizowaniu roszczenia
firma Belkin International zastrzega prawo do uznania jej za
ubezpieczonego w ewentualnych polisach ubezpieczeniowych,
które posiada roszczący.
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Uwagi
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