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	 Podłączenie

	 	Do	pary	gniazda	cinch	 INPUT	1-4	podłączaj	 tylko	wyjścia	przedwzmacniacza	urządzeń	
audio.

	 	Do	pary	gniazda	cinch	OUTPUT	TO	AMP	podłączaj	tylko	wejścia	przedwzmacniacza	urzą-
dzeń	audio.

	 	Po	podłączenia	należy	stosować	tylko	odpowiednie	ekranowane	przewody	cinch.	W	przy-
padku	korzystania	z	innych	kabli	mogą	pojawić	się	zakłócenia.

	 	Odnośnie	podłączania	wejść	i	wyjść	należy	zapoznać	się	z	instrukcją	obsługi	podłącza-
nego	urządzenia.

	 	W	przypadku	niezastosowania	się	do	niniejszych	wskazówek	może	dojść	do	uszkodzenia	
przełącznika	lub	podłączonych	urządzeń.

	 	Odłącz	przełącznik	sieciowy	urządzeń,	które	mają	zostać	podłączone,	i	ponownie	włącz	
urządzenia	dopiero	wówczas,	gdy	zakończysz	wszystkie	podłączenia	i	sprawdzisz	je.

	 W	przypadku	zmiany	podłączenia	przełącznika	należy	postępować	tak	samo.
• Podczas podłączania należy uwzględnić oznaczenie złączy:
 R lub kolor czerwony = prawe złącze
 L lub kolor czarny albo biały = lewe złącze
• Połącz pary gniazda cinch INPUT 1-4 z wyjściami urządzeń audio.
• Połącz parę gniazda cinch OUTPUT TO AMP z wejściem przedwzmacniacza swojego wzmacniacza/

przedwzmacniacza.

 
	 Obsługa
• Włącz urządzenia audio i wzmacniacz/przedwzmacniacz i rozpocznij żądany program muzyczny.
• Na wzmacniaczu/przedwzmacniaczu wybierz wejście, do którego podłączony jest 4-wejściowy przełącz-

nik audio cinch.
• Za pomocą przełącznika SELECT INPUT wybierz żądane urządzenie źródłowe.

 
	 Konserwacja	i	serwis
Produkt nie wymaga częstej konserwacji, poza okazjonalnym czyszczeniem za pomocą miękkiej, suchej 
szmatki.
Nie zaleca się stosowania żadnych agresywnych środków czyszczących ani roztworów chemicznych, ponie-
waż mogą one uszkodzić powierzchnie.

 
	 Utylizacja

  Urządzenia elektroniczne zawierają surowce wtórne; nie jest więc dozwolone pozbywanie się 
ich wraz z odpadami domowymi!

  Produkt należy zutylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawnymi.

 
	 Dane	techniczne
Wejścia .................................................................. 4 x cinch stereo
Wyjścia .................................................................. 1 x cinch stereo
Wymiary ................................................................. 125 x 55 x 105 mm
Waga ..................................................................... 330 g

4-wejściowy	przełącznik	audio	cinch
Nr.	zam	1435387

	 Zastosowanie	zgodne	z	przeznaczeniem
4-wejściowy przełącznik audio cinch służy do przełączania wyjściowych sygnałów przedwzmacniacza urzą-
dzeń audio, dzięki czemu do wejścia przedwzmacniacza można podłączyć wiele urządzeń.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do podłączenia do złączy przedwzmacniacza urządzeń audio.
Z produktu korzystać można wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach. Należy unikać kontaktu z wilgocią, 
np. w pomieszczeniach o dużej wilgotności, itp.
Zastosowanie inne niż wyżej wymienione może prowadzić do uszkodzenia produktu, a dodatkowo wiąże się 
z zagrożeniami takimi jak: uszkodzenie podłączonych urządzeń, zwarcie, pożar itd.
Produkt nie może być zmieniany ani przebudowywany.
Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
Niniejszy produkt jest zgodny z aktualnie obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. Wszystkie 
nazwy firm i produktów należą do znaków towarowych aktualnego właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 
	 Zawartość	zestawu
• 4-wejściowy przełącznik audio cinch
• Instrukcja użytkowania

	 Aktualne	Instrukcje	obsługi:				

1.  Otwórz stronę internetową www.conrad.com/downloads 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 uruchomieniu procesu wyszukiwania możesz pobrać zna-
lezione dokumenty.

 
	 Wyjaśnienie	symboli

 Ten symbol oznacza niebezpieczeństwo podczas obsługi, działania albo użytkowania urządzenia.

 
	 Zasady	bezpieczeństwa

	 	W	 przypadku	 uszkodzeń	 spowodowanych	 niezastosowaniem	 się	 do	 tej	 instrukcji	 ob-
sługi,	 rękojmia/gwarancja	wygasa!	Nie	ponosimy	 żadnej	 odpowiedzialności	 za	 szkody	
pośrednie!	

	 	W	 przypadku	 uszkodzenia	mienia	 lub	 ciała	 spowodowanego	 niewłaściwym	 użytkowa-
niem	urządzenia	 lub	nieprzestrzeganiem	 zasad	bezpieczeństwa,	 producent	 nie	ponosi	
żadnej	odpowiedzialności!	W	takich	przypadkach	rękojmia/gwarancja	wygasa!

• Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest wprowadzanie nieautoryzowanych zmian i/lub modyfikacji 
produktu.

• Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa producenta podłączanych urządzeń. Należy w tym celu prze-
czytać dokładnie odpowiednie instrukcje użytkowania.

• Ten produkt nie jest zabawką, dlatego też powinien być trzymany poza zasięgiem dzieci.
• Nie należy wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, silnych wibracji ani wysokiej wilgoci.
• W przypadku pytań, na które odpowiedzi nie można znaleźć w instrukcji obsługi, należy skontaktować się 

z naszym działem pomocy technicznej lub z innym wykwalifikowanym specjalistą.

 
	 Opis	funkcji
4-wejściowy przełącznik audio cinch rozszerza wzmacniacz/przedwzmacniacz o kolejne wejścia.
Podłączone urządzenie audio można wybierać za pomocą przełącznika wyboru.
Urządzenie podłączane jest za pomocą tradycyjnych gniazd cinch.


