Obsługa

Adapter obsługuje jednocześnie wyjście HDMI i DisplayPort.
1. Wyjście DisplayPort
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HDMI

USB-C™ ADAPTER WIDEO DISPLAYPORT+HDMI
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DisplayPort

Instrukcja obsługi

Przeznaczenie

Zawartość dostawy

• Adapter wideo USB-C™
• Instrukcja obsługi

Najnowsza instrukcja obsługi

Pobierz najnowszą instrukcję obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj
pokazany kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Wyjaśnienie symboli
Symbol błyskawicy w trójkącie jest stosowany, gdy istnieje potencjalne ryzyko
obrażeń, np. wskutek porażenia prądem.
Wykrzyknik w trójkącie oznacza ważne wskazówki w tej instrukcji obsługi, których
bezwzględnie należy przestrzegać.
Symbol strzałki wskazuje konkretne wskazówki i porady dotyczące obsługi.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać
informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym
użytkowaniu zawartych w niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej
odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia ciała lub mienia. W takich
przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.
• Urządzenie nie jest zabawką. Należy trzymać je w miejscu niedostępnym dla
dzieci i zwierząt.
• Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą się
zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
• Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem
słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami,
oparami i rozpuszczalnikami.
• Produktu nie należy poddawać żadnym obciążeniom mechanicznym.
• Jeśli bezpieczne użytkowanie produktu nie jest dłużej możliwe, należy wyłączyć je
z użycia i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpieczne użytkowanie
nie jest gwarantowane, jeśli produkt:
-- nosi widoczne ślady uszkodzeń,
-- nie działa prawidłowo,
-- był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
-- został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
• Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z
nawet niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenia produktu.
• Zawsze należy przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji
obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.
• Podczas instalacji należy upewnić się, że kabel nie jest ściśnięty lub zagięty ani że
nie ulegnie uszkodzeniu przez ostre krawędzie.
• W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub
podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
• Konserwacja, modyfikacje i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez
specjalistę lub specjalistyczną placówkę handlową.
• W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie
tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub
pracownikiem technicznym.

3. Złącze USB-C™
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Ten produkt jest przeznaczony do rozszerzenia lub utworzenia lustrzanej kopii treści wideo
z urządzenia USB-C™ (na przykład komputera lub smartfona z systemem Android) na
urządzenie wyświetlające HDMI lub DisplayPort (na przykład telewizor lub projektor). Ten
produkt wyposażony jest w funkcję plug and play, bez potrzeby zewnętrznego zasilania.
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w budynkach. Nie należy go używać poza
budynkami. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, na przykład w łazienkach.
Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu
nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Stosowanie produktu w celach innych niż
zgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do jego uszkodzenia. Niewłaściwe użytkowanie
może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, pożar, porażenie prądem
elektrycznym itp. Należy ostrożnie przeczytać i zachować niniejsze instrukcje obsługi. Produkt
można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.
Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy
firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.
HDMI jest zarejestrowanym znakiem handlowym HDMI Licensing L.L.C.

2. Wyjście HDMI

• Podłącz złącze USB-C™ (3) adaptera do portu USB-C™ urządzenia (np. komputera lub
smartfona z systemem Android).
• Za pomocą kabla HDMI (nie zawarty w zestawie) podłącz wyjście HDMI (2) adaptera do
wejścia HDMI w urządzeniu wyświetlającym (np. w telewizorze lub projektorze) i/lub
• Korzystając z kabla DisplayPort (nie zawarty w zestawie), podłącz wyjście DisplayPort (1)
adaptera do wejścia DisplayPort w urządzeniu wyświetlającym (np. w monitorze lub projektorze).
Wideo z urządzenia USB-C™ zostanie automatycznie wyświetlone na ekranie
podłączonego urządzenia HDMI lub DisplayPort.
Gdy wyjścia HDMI i DisplayPort są używane jednocześnie, maksymalna
rozdzielczość wyjściowa wynosi 4K 30Hz.
Gdy adapter jest podłączony do komputera, instalacja sterownika na komputerze
nie jest wymagana.

Konserwacja i czyszczenie

• Przed czyszczeniem produktu wyłącz wszystkie podłączone urządzenia i odłącz wszystkie
kable podłączone do produktu.
• Produkt należy czyścić suchą, pozbawioną włókien szmatką.
• Nie stosuj żadnych agresywnych środków czyszczących i nie przecieraj alkoholem ani
innymi chemicznymi rozpuszczalnikami, gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy i
nieprawidłowe działanie produktu.

Utylizacja
Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do
odpadów z gospodarstw domowych. Pod koniec okresu użytkowania zutylizować
produkt zgodnie z odpowiednimi regulacjami ustawowymi.
Należy także wypełniać zobowiązania ustawowe i w ten sposób przyczyniać się do ochrony
środowiska naturalnego.

Dane techniczne

Napięcie wejściowe/
prąd wejściowy.............................. 5V/DC, 300 mA
Rozdzielczość wyświetlania.......... 4K (3840 x 2160 pikseli) 30 Hz (HDMI)
4K (3840 x 2160 pikseli) 60 Hz (DisplayPort)
4K (3840 x 2160 pikseli) 30 Hz (HDMI i DisplayPort
równocześnie)
Złącze typu.................................... USB-C™ wejście
HDMI i wyjście DisplayPort
Kategoria kabla.............................. USB-C™ do DisplayPort+HDMI MST
Długość kabla................................ ok. 10 cm
Warunki pracy................................ od -10 do +60°C, 20 − 80 % wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Warunki przechowywania..................od -20°C do +80°C, 10 − 90 % wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x dł. x wys.)........... 61,5 x 41,5 x 14,6 mm
Waga............................................. ok. 38 g
Obsługiwane systemy operacyjne
Dla komputerów............................. z Windows® , MacOS, Linux
Dla urządzeń mobilnych................ Android, Windows®
Urządzenia muszą obsługiwać DisplayPort Alternate Mode przez złącze USB-C™. Szczegółowe
informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
Nie obsługuje iPhone.
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