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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         
 
 

Nr produktu  000989271  

Konwerter audio/video SpeaKa Professional 

SCART + HDMI => HDMI + cinch + jack 

3,5 mm 
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Przeznaczenie produktu  

Produkt służy do konwertowania analogowego sygnału SCART AV na zgodny sygnał cyfrowy DHMI 

AV. 

Ponadto wejście HDMI jest dostępne również jako konwerter i może być stosowane jako przełącznik 

(pomiędzy wejściem SCART a HDMI). 

Cyfrowe i analogowe wyjście Audio sprawia że sygnał Audio jest dostępny oddzielnie od sygnału AV.  

Zewnętrzny dołączony zasilacz jest używany w celu dostarczania zasilania. 

Ten produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy 

firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

HDMI jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy HDMI Licensing L.L.C. 

Zawartość dostawy 

- Konwerter SCART / DDMI 

- Zasilacz sieciowy 

- 4 gumowe podstawki  

- Instrukcja obsługi  

Instrukcje bezpieczeństwa 

 

 
Gwarancja będzie nieważna w przypadku szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji 

bezpieczeństwa! Nie ponosimy  żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody! 

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody materialne i obrażenia ciała spowodowane 

niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa! W takich 

przypadkach, gwarancja będzie nieważna. 

- Nieautoryzowana zmiana lub modyfikacja produktu jest niedopuszczalne ze względów 

bezpieczeństwa i akceptacji (CE). Nigdy nie należy demontować urządzenia. 

- Produkt nie jest zabawką. Urządzenia obsługiwane za pomocą napięcia sieciowego muszą  być 

przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność 

w pobliżu dzieci. 

Należy korzystać z produktu w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

- Produkt jest przeznaczony do użytku w suchych, zamkniętych pomieszczeniach. Żadna część  

produktu nie może stać się wilgotna lub mokra, nigdy nie należy obsługiwać produktu mokrymi 

rękami. 

Zasilacze sieciowe mają potencjał aby powodować porażenie prądem!  

-Konstrukcja zasilacza wtyczkowego spełnia klasę ochrony II. Używaj tylko standardowego gniazda 

sieciowego jako źródła zasilania do zasilacza wtyczkowego. Gniazdo sieciowe, do którego jest 

podłączony zasilacz musi być łatwo dostępne. 

- Używaj tylko i wyłącznie dostarczonego zasilacza do zasilania konwertera SCART / HDMI 

- Nie ciągnij za kabel od zasilacza wyjmując wtyczkę z gniazda. Trzymaj wtyczkę za boki obudowy i 

wyciągnij ją z gniazda.  
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- Jeśli zasilacz wtyczkowy jest uszkodzony, nie wolno go dotykać; ponieważ istnieje ryzyko porażenia 

prądem! 

- Po pierwsze należy wyłączyć napięcie zasilania w gnieździe sieciowym do którego zasilacz jest 

podłączony (wyłączyć zasilanie za pomocą odpowiedniego wyłącznika lub wyjąc bezpiecznik 

bezpieczeństwa aby odłączyć całkowicie gniazdo). 

- Następnie można odłączyć zasilacz z wtyczki gniazda sieciowego. Należy zutylizować uszkodzoną 

wtyczkę w sposób przyjazny dla środowiska; nie wolno używać jej ponownie. Wymień wtyczkę 

zasilacza na ten sam model.  

- Nie należy zostawiać opakowania produktu bez nadzoru, gdyż może stać się niebezpieczną zabawką 

w rękach dzieci. 

- Należy używać produktu ostrożnie; może zostać uszkodzony przez uderzenie lub przypadkowy 

upadek nawet z niewielkiej wysokości. 

Podłączenie i rozpoczynanie pracy  

- W razie potrzeby, przyklej 4 gumowe podstawki do podstawy konwertera 

- Podłącz wyjście SCART (wyjście „SCART” ) z konwertera do urządzenia odtwarzającego, np. 

odtwarzacza video za pomocą kabla SCART. 

- Podłącz wyjście HDMI (wyjście „HDMI”) do odpowiedniego wejścia HDMI w telewizorze lub 

monitorze.  

Jeśli wszystkie dostępne wejścia HDMI telewizora / monitora są zajęte, można podłączyć jedno z 

urządzeń podłączonych wcześniej do telewizora do wejścia HDMI (wejścia „HDMI”) w konwerterze, 

ponieważ posiada on wbudowany przełącznik (aby przełączyć użyj przycisku „CVBS/HD”). 

- Sygnał Audio jest dostępny w dwóch różnych wyjściach: 

- Gniazdo 3,5 mm stereo („Audio”), liniowy analogowy sygnał  audio stereo  

- Gniazdo cinch („Koncentryczne”), cyfrowy sygnał audio  

- Podłącz okrągłą wtyczkę niskiego napięcia z zasilacza urządzenia do odpowiedniego gniazda w 

konwerterze. 

- Podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda zasilania sieciowego. 

- Włącz wszystkie urządzenia podłączone do konwertera. Wybierz odpowiednie wejście w telewizorze 

/ monitorze jeśli jest wymagane.  

- Możesz przełączyć pomiędzy wejściem HDMI (wejście „HDMI”) a wejściem SCART (wejście „SCART”) 

za pomocą przycisku „SCART/HD”. 

Przycisk "PAL / NTSC" służy do przełączania częstotliwości odświeżania obrazu na wyjściu HDMI (PAL 

= 50Hz, NTSC = 60Hz). 

Wybierz rozdzielczość sygnału wideo na wyjściu HDMI za pomocą przycisku "720P / 1080P". 

Obsługa 

- Stosowanie urządzenia jest dozwolone tylko w suchych pomieszczeniach. Produkt nie może stać się 

wilgotny ani mokry, istnieje ryzyko porażenia prądem! 

- Nigdy nie należy włączać produktu gdy został przeniesiony z zimnego do ciepłego pomieszczenia. W 

pewnych okolicznościach kondensacja pary wodnej może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. 

Zasilacz wtyczkowy również stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym!. 

Pozostaw produkt w spoczynku aż osiągnie temperaturę pokojową przed ponownym podłączeniem 

do zasilania i oddania go do użytku. 
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Może to potrwać kilka godzin. 

Unikaj następujących niekorzystnych warunków w miejscu instalacji i podczas transportu: 

- Nadmierna wilgotność powietrza lub wilgoć 

- Ekstremalne zimno lub ciepło, bezpośrednie światło słoneczne 

- Pył lub palne gazy, opary lub rozpuszczalniki 

- Silne wibracje, uderzenia  

- Silne pola magnetyczne, takie jak te znajdujące się w pobliżu maszyn lub głośników 

- Wszelkie prace konserwacyjne i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany 

warsztat. 

- Podczas ustawiania  produktu, upewnij się, że kable nie są zagięte , ani ściśnięte 

Czyszczenie 

Przed czyszczeniem urządzenia  wyciągnij zasilacz z gniazda sieciowego. 

Czyść urządzenie za pomocą czystej, suchej i miękkiej ściereczki. Nie należy używać agresywnych 

środków czyszczących, ponieważ mogą one spowodować odbarwienia. 

Nie należy naciskać zbyt mocno na powierzchni podczas czyszczenia, aby zapobiec pojawieniu się 

zarysowań.  

Kurz można łatwo usunąć za pomocą czystego pędzla lub odkurzacza. 

Dane techniczne 

a) konwerter SCART/HDMI 

Wejście ................................................. ...1x HDMI, 1x SCART 

Wyjście AV ............................................... 1x HDMI 

Wyjście audio .......................................... 1x gniazdo jack 3,5 mm, sygnał stereo, liniowe 

                                                                          1x gniazdo cinch, cyfrowe 

Temperatura pracy .................................. 0 ° C do +40 ° C 

Wilgotność otoczenia ...............................20% do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji 

Wymiary (szer x wys x gł) ok .................... 101 x 25 x 102 mm 

Waga około…………………………………………….283 g 

b) Zasilacz  

Napięcie pracy ...................................…….100 - 240VAC, 50 / 60Hz 

Wyjście ................................................. ….5 V / DC, 1 A 

 

 

 


