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Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup HDMI přepínače.   

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení 
výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste  
jim odevzdali i tento návod k obsluze.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účel použití  
 

Tento přepínač disponuje celkem třemi HDMI vstupy a jedním HDMI výstupem. Vstupní signál 
vyberete jednoduše stiskem tlačítka v horní části přepínače. Pro svou funkci přepínač nevyžaduje 
žádný externí napájecí zdroj.  
 

 

Uvedení do provozu 
 

Při výběru vhodného HDMI kabelu, který hodláte do tohoto přepínače připojit si uvědomte, 
že současný trh nabízí několi různých typů HDMI kabelů. Tento HDMI switch podporuje 
šifrování pomocí technologie HDCP a CEC.  

 

• Před připojením ostatních zařízení k tomuto HDMI přepínači se ujistěte o tom, že jsou vypnutá.  
• Připojte kompaktní kabel HDMI výstupu do vašeho televizoru nebo například projektoru.  
• Do HDMI přepínače připojte nejvýše 3 jiné multimediální přehrávače (například přehrávač  

Blu-ray, přehrávač s HDD nebo herní konzoli). Použijte proto HDMI vstupy označené INPUT 1/2/3.  
• Teprve poté můžete připojená zařízení zapnout.    
• Stiskem tlačítka SELECT přepněte na vybrané přehrávací zařízení.  

Po provedení výběru se následně rozsvítí červený LED indikátor příslušného a aktivního kanálu.   
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do HDMI přepínače. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte 
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho 
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet 
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 

 
 
 

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné 
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky 
mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.  

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 

Technické údaje 
 

Vstup (Input)   3x port HDMI   
Výstup (Output)   1x HDMI konektor 
Podpora rozlišení   480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/2160p 
Barevná hloubka   12 bitů 
Šířka video pásma    Video bandwidth 340 MHz / 10,2 Gbps 
Vstupní video signál   0,5 – 1,0 V p-p 
Vstupní DCC signál  5 V p-p (TTL) 
Materiál na povrchu kontaktů pozlacení (zlato 24K) 
Podmínky provozu  pouze vnitřní a suché prostory  
    teplota za provozu 0 až +40 °C, vlhkost 10 až 85 % (nekondenzujíc) 
    teplota uskladnění -10 až +85 °C, vlhkost 5 až 90 % (nekondenzující) 
Rozměry    82 x 17 x 76 (Š x V x D)  
Hmotnost   88 g 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
 

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.                                       REI/07/2017 

 


