
• Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of 
het aansluiten van het product.

• Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman 
of in een daartoe bevoegde werkplaats.

• Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing zijn beantwoord, 
neem dan contact op met onze technische dienst of andere technisch specialisten.

Aansluiting
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1 DisplayPort-ingang
2 DisplayPort-uitgangen

3 USB-stroomaansluiting

 Schakel alle aan te sluiten apparaten uit en trek de stekkers van die apparaten uit 
het stopcontact.

• Verbind bijv. een PC met de DisplayPort-ingang (1).
• Verbind twee beeldschermen of projectoren met de DisplayPort-uitgangen (2).
• Verbind de stroomaansluiting (3) met een computer of een USB-netvoedingadapter. De USB-

stroombron moet een stroom van 450 mA kunnen leveren.
• Steek stekkers van de aangesloten apparaten indien nodig in een stopcontact. Zet dan de 

aangesloten apparaten aan.
• Bestuur de aangesloten apparaten met uw computersysteem.

Reiniging en onderhoud
• Koppel het product los van alle aangesloten apparaten.
• Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische 

producten omdat de behuizing beschadigd of de werking zelfs belemmerd kan worden.
• Gebruik een droog, pluisvrij doekje voor de reiniging van het product.

Afvoer
 Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. 

Voer het product aan het einde van zijn levensduur volgens de geldende wettelijke 
bepalingen af.

 Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van 
het milieu.

Technische gegevens
Voedingsspanning ........................ 5 V DC via USB
Stroomverbruik ............................. max. 450 mA
Resolutie ....................................... max. 3840 x 2160 Pixel @ 30 Hz
Displayport-standaard .................. DisplayPort 1.2 (DP 1.2)
Lengte DisplayPort-kabel ............. 145 mm
Lengte USB-kabel ........................ 160 mm
Bedrijfscondities ........................... 0 tot +40 ºC, 20 – 90 % RV
Opslagcondities ............................ -20 tot +60 ºC, 20 – 90 % RV
Afmetingen (B x H x D) ................. 62 x 14 x 59 mm
Gewicht ......................................... 53 g

 Gebruiksaanwijzing
2-poorts DisplayPort-splitter RF-DPS-2P
Bestelnr. 1586029

Doelmatig gebruik
Het product beschikt over één DisplayPort-ingang en twee displayPort-uitgangen. Het product 
biedt de mogelijkheid om twee beeldschermen en projectoren met één enkele DisplayPort te 
verbinden. Het product wordt via USB van stroom voorzien.
Het product is alleen bedoeld voor gebruik in gesloten ruimtes dus gebruik buitenshuis is niet 
toegestaan. Contact met vocht, bijv. in badkamers e.d. dient absoluut te worden vermeden.
In verband met veiligheid en normering zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit 
product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan de hiervoor 
beschreven doeleinden, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd 
gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, 
elektrische schok, enz. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze goed. 
Geef het product alleen samen met de gebruiksaanwijzing door aan derden.
Het product voldoet aan alle wettelijke, nationale en Europese richtlijnen. Alle vermelde 
bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten 
voorbehouden.

Omvang van de levering
• DisplayPort-splitter
• Gebruiksaanwijzing

Actuele gebruiksaanwijzingen      
Download de meest recente gebruiksaanwijzing via de link www.conrad.com/downloads of 
scan de afgebeelde QR-Code. Volg de instructies op de website.

Verklaring van de symbolen
 Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wordt gebruikt als er gevaar 

voor uw gezondheid bestaat bijv. door elektrische schokken.

 Het symbool met het uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke tips in deze 
gebruiksaanwijzing die beslist opgevolgd moeten worden.

 Het pijl-symbool ziet u waar bijzondere tips en aanwijzingen over de bediening 
worden gegeven.

Veiligheidsinstructies
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de 
veiligheidsinstructies. Indien u de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen 
voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet opvolgt, kunnen 
wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade 
aan personen of voorwerpen. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de 
aansprakelijkheid/garantie.
• Het product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en 

huisdieren.
• Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit zou voor kinderen 

gevaarlijk speelgoed kunnen worden.
• Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke 

schokken, hoge vochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en 
oplosmiddelen.

• Stel het product niet bloot aan welke mechanische belasting dan ook.
• Als het niet langer mogelijk is het product veilig te gebruiken, stel het dan buiten 

bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik 
kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd, 
 - niet meer naar behoren werkt, 
 - tijdens een langere periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of 
 - onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde belastingen.

• Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs vallen vanaf een 
geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

• Neem ook de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen van alle andere 
apparaten in acht die met het product zijn verbonden.

• Zorg ervoor dat de kabels nooit worden geknikt of omgebogen of door scherpe 
randen beschadigd worden.

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). 
Alle rechten voorbehouden met inbegrip van vertalingen. Reproducties van elke aard, bijvoorbeeld fotokopie, 
microverfilming of de opname in elektronische systemen voor verwerking vereisen de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. Nadruk, ook gedeeltelijk, is verboden. De publicatie is een weergave van de technische 
stand bij het ter perse gaan.
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