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1. Informacje ogólne

Konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału VGA na sygnał VIDEO/S-VIDEO (odbiornik TV, monitor 
CRT).  Konwerter ma zastosowanie w sytuacji gdy urządzenie wyposażone w gniazdo VGA (np. laptop, PC, reje-
strator cyfrowy) chcemy podłączyć do odbiornika TV nieposiadającego wejścia VGA (każdy TV posiada wejścia 
VIDEO lub S-VIDEO w postaci gniazd SCART, RCA lub SVHS).

2. Schemat podłączenia

VGA IN (wejście VGA) - do podłączenia np. komputera
VIDEO OUT (wyjście RCA) - do podłączenia TV/monitora VIDEO
SVIDEO OUT (wyjście SVHS) - do podłączenia TV/monitora S-VIDEO
VGA OUT (wyjście VGA) - do podłączenia monitora/TV  LED/LCD     
5V POWER (wejście zasilania 5V) - do podłączenia zasilacza

3. Instalacja

a) podłącz zasilanie (z portu USB komputera lub zasilacza USB) do gniazda 5V POWER konwertera
b) podłącz kable jak pokazano na schemacie podłączenia
c) ustaw w konwerterze odpowiednie parametry. Przyciski na bocznej ściance konwertera mają funkcje:
   „ZOOM" - kolejne przyciśnięcia powiększają obraz do pożądanej wielkości
   „MENU" - wejście do menu ekranowego OSD w którym można ustawiać rozciaganie obrazu w poziomie i        
pionie, jasność, kontrast, barwę, nasycenie, ostrość i standard obrazu (PAL/NTSC)
     - strzałki lewo, prawo, góra, dół służą do przesuwania obrazu gdy OSD jest wyłączone lub do poruszania się 
po menu i zatwierdzania wybranej opcji gdy OSD jest włączone
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4. Specyfikacja

zasilanie: 5V/0.5A

sygnał wejściowy:  VGA 
impedancja: 75 Ohm
obsługiwane rozdzielczości: 
640x480@60/72/75/85Hz
800x600@60/75Hz
1024x768@60/75Hz
1280x1024@60Hz

sygnał wyjściowy: VIDEO, SVIDEO, VGA (przelotowo)
impedancja: 75 Ohm
standard sygnału: PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC, NTSC-EIAJ 
obsługa OVERSCAN/UNDERSCAN

wymiary (długość/szerokość/wysokość): 100/63/26mm
waga: ok.65g

Komplet zawiera: konwerter, kabel VIDEO, kabel S-VIDEO, kabel VGA, kabel zasilający USB

5. Uwagi i środki ostrożności

  -Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu

  -Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki

  -Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury

  -Nie podłączaj urządzenia do zasilaczy o innych parametrach niż 5V/1A

6. Prawidłowe usuwanie produktu

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po 
upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. 
Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania 
odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu 
promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stalej praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu 
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym
dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. 
Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.


