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Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt odbiera za pomocą wejścia HDMI cyfrowe sygnały AV kompatybilne z HDMI i 
jednocześnie przekazuje go do dwóch wyjść HDMI. 

Zasilanie przebiega bezpośrednio poprzez HDMI.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i wszystkich innych infor-
macji zawartych w tej instrukcji.

Niniejszy produkt jest zgodny z aktualnie obowiązującymi normami krajowymi i euro-
pejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów należą do znaków towarowych aktualne-
go właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.

HDMI to zarejestrowana marka firmy HDMI Licensing L.L.C.

Zawartość zestawu
• Rozdzielacz

• Instrukcja użytkowania

 Aktualne Instrukcje obsługi:    

 1.  Otwórz stronę internetową produktinfo.conrad.com 
w przeglądarce lub zeskanuj kod QR przedstawiony 
po prawej stronie.

 2.  Wybierz typ dokumentu i język i wpisz odpowiedni 
numer zamówienia w polu wyszukiwania. Po uru-
chomieniu procesu wyszukiwania możesz pobrać 
znalezione dokumenty.

Objaśnienia symboli
  Ten symbol oznacza niebezpieczeństwo podczas obsługi, działania albo 

użytkowania urządzenia. 

 Symbol strzałki oznacza specjalne uwagi i wskazówki dotyczące obsługi.

Zasady bezpieczeństwa
  W przypadku uszkodzeń spowodowanych niezastosowaniem się do tej in-

strukcji użytkowania, rękojmia/gwarancja wygasa! Nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności za szkody pośrednie!

  W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaści-
wym użytkowaniem urządzenia lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeń-
stwa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypad-
kach rękojmia/gwarancja wygasa.

 •  Ze względu na bezpieczeństwo oraz certyfikat (CE), zabronione jest wpro-
wadzanie nieautoryzowanych zmian i/lub modyfikacji produktu. 

 • Ten produkt nie jest zabawką i nie należy dopuścić, aby znalazł się w rękach 
dzieci! 

 •  Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w suchych, zamkniętych 
pomieszczeniach, nie należy dopuścić do jego zawilgocenia lub zamocze-
nia.

 •  Uważaj, aby kable nie były zagięte ani miażdżone.

 •  Nie należy pozostawiać opakowania bez nadzoru, może bowiem stać się 
wówczas niebezpieczną zabawką dla dzieci.

 •  Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w 
tej instrukcji, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z nami lub z innym 
specjalistą.

Podłączenie
• Połącz oba wyjścia HDMI poprzez odpowiedni kabel kompatybilny z HDMI z monito-

rem/telewizorem.

• Podłącz wtyczkę HDMI rozdzielacza z odpowiednim wyjściem np. odtwarzacza Blu-
-ray lub kartą graficzną komputera.

 Zasilanie rozdzielacza przebiega bezpośrednio przez HDMI. 

Konserwacja i czyszczenie
Produkt jest bezobsługowy, nie należy go demontować. Konserwacja i naprawy mu-
szą być wykonywane tylko przez fachowca.

Do czyszczenia należy używać suchej, miękkiej i czystej szmatki. Nie należy stoso-
wać żadnych agresywnych środków czyszczących, mogą one bowiem spowodować 
przebarwienia. 

Kurz można z łatwością usunąć czystym, długowłosym pędzelkiem lub odkurzaczem.

Utylizacja
 Produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi!

  Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawnymi.

Dane techniczne
Zasilanie ...............................................poprzez HDMI

Wejścia HDMI .....................................1

Wyjścia HDMI ......................................2

Rozdzielczość ......................................maks. 1920 x 1080, 60 Hz

Warunki otoczenia .............................. temperatura -10 °C do +60  °C; wilgotność powie-
trza 20% do 80%, bez kondensacji

Długość kabla ......................................ok. 20 cm

Wymiary ................................................42 x 38 x 58 mm (Szer. x Wys. x Dł.)

Waga .....................................................ok. 105 g
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