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Pakkens indholds
• HDMI 2-til-1 audio videoomskifter
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• IR-extender
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• Infrarød fjernkontrol

IT

• Brugermanual

FI
DK

VIGTIG BEMÆRKNING:
Må kun anvendes sammen med HDMI interfacekompatible
kabler.
Brug kun HDMI eller HDMI til DVI-kabler, som er autoriseret
af HDMI Licensing, LLC (USA), som licenseret under HDMIspecifikationen (1.1 eller senere) af HDMI-adopteraftalen.
Alle Belkin HDMI-kabler er i overensstemmelse med eller er bedre
end disse internationale specifikationer og anbefales for det
bedste resultat. Undladelse af at anvende godkendte kabler kan
resultere i ugyldiggørelse af garantien.
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Indledning
Vi er glade for, at du købte HDMI 2-til-1 audio videoomskifteren
og håber, du får glæde af den.
Denne enhed gør det muligt for dig at forbinde og skifte
mellem to separate højdefinitions digitale videokilder i en
HDMI*
eller DVI** forbindelse på dit HDTV.
*HDMI er det første industriunderstøttede, fulddigitale format
med HDTV-forbindelsesmulighed. Dets usædvanligt brede
båndbredde på 2.25 Gbps tillader en overførsel af op til 1080p
videosignaler sammen med otte kanaler højopløsnings digital
audio.
Det indeholder også en tovejs databus, som understøtter
billedformatindstillinger og overholder HDCP (High-Definition
Content Protection).
**Selvom der kun er HDMI-forbindelser på denne anordning,
kan du anvende et HDMI til DVI-kabel til at forbinde og skifte
mellem DVI-komponenter.

Fordele
• Forbinder 2 HD videokilder i 1 HDMI-port på dit HDTV
• Understøtter 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i og 1080p
opløsninger
• Opretholder højeste HDMI enkeltlink videoopløsning
• Fungerer sammen med HDCP-overholdende anordninger
• Forbinder og skifter både HDMI og HDMI til DVI-kabler
• Vælger input fra IR-fjernkontrollen (vedlagt)
eller via frontpanelets knap “Input Select”
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Installation
Montér HDMI 2-til-1 videoomskifteren væk fra kilder med
elektromagnetisk eller radiofrekvensinterferens og også væk
fra varme og fugt.

Frontpanel
Knappen Input
Select

EN
Ud til displayanordning/HDTV

IR-stik til IR-extender
(vedlagt)
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Bagpanel
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Ind fra HD digitale
videokilder,
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såsom

RU

HD-DVD, Blu-ray® og
DVD-afspillere, kabel/
satellitsæt-topbokse,
underholdningscomputere
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Specifikationer
Inputstiktype .................................................. HDMI
Outputstiktype............................................... HDMI
Dimensioner (LxBxH) ................................... 8 cm x 44,2 cm x 2 cm
Produktets vægt (netto) .............................. 78 g

Information
Europa-EU-bemærkning
Produkter med CE-mærkningen er i overensstemmelse med
EMC-direktivet (89/336/EEC) udstedt af EU-komissionen.
Overholdelse af disse direktiver indikerer overensstemmelse med
følgende europæiske normer (i paranteserne findes de tilsvarende
internationale standarder).
• EN 55022 - Elektromagnetiske emissioner
• EN 55024 - Elektromagnetisk immunitet
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De følgende oplysninger er kun for EUmedlemslande:
Anvendelsen af symbolet indikerer, at dette produkt ikke må
behandles som husholdningsaffald. Ved at sikre, at dette produkt
bortskaffes korrekt, vil du hjælpe med at forhindre potentielt
negative konsekvenser for miljøet og menneskets helbred,
som ellers kunne blive en følge af ukorrekt affaldshåndtering
af dette produkt,. For mere udførlige oplysninger om
bortskaffelseshåndtering af dette produkt, kan du se vores
website www.belkin.com/environmental (eller kontakte din lokale
genbrugsstation, renoveringsselskabet eller butikken, hvor du
købte produktet)

DK
NO
PL
HU
CZ
RU
TR
GR
7

Information

(fortsat)

Belkin International, Inc. fabrikantens
livstidsgaranti
Hvad denne garanti dækker?
Belkin International, Inc. garanterer den oprindelige køber af dette
Belkin-produkt, at produktet er fri for defekter i design, montering,
materialer eller udførelse.
Dækningsperiode:
Belkin International, Inc. garanterer Belkin-produktet i hele
produktets levetid.
Hvad vil vi gøre for at afhjælpe problemer?
Produktgaranti.
Belkin vil efter deres skøn reparere eller erstatte defekte produkter
uden omkostninger (undtagen for forsendelsesomkostninger af
produktet).
Hvad er ikke dækket af denne garanti?
Alle ovenstående garantier er ugyldige, hvis Belkin-produktet
ikke indsendes til Belkin International, Inc. til inspektion ved
Belkin’s anmodning udelukkende på købers regning, eller hvis
Belkin International, Inc. bestemmer, at Belkin-produktet er blevet
ukorrekt installeret, ændret på nogen måde eller manipuleret.
Belkin’s produktgaranti beskytter ikke mod force majeure,
såsom oversvømmelse, jordskælv, krig, vandalisme, tyveri,
slitage ved almindelig brug, erosion, udpining, forældelse,
misbrug, beskadigelse pga. lavspændingsforstyrrelser (dvs.
underspændinger eller nedhæng), ikke-autoriseret program eller
modifiktion eller ændring af systemudstyr.
Sådan får du service:
For at få service på dit Belkin-produkt skal du træffe følgende
foranstaltninger:
1. Kontakt Belkin Ltd, Express Business Park, Shipton Way,
Rushden, NN10 6GL, United Kingdom, Attn: Customer
Service eller ringe til 701 22 403 inden for 15 dage fra
problemets forekomst.
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Information

(fortsat)

Vær klar til at give følgende oplysninger:
a. Belkin-produktets delnummer.
b. Hvor du købte produktet.
c. Hvornår du købte produktet.
d. En kopi af den oprindelige kvittering.
2. Din Belkin kundeservicerepræsentant vil dernæst instruere
dig i, hvordan du sender kvitteringen og Belkin-produktet og
hvordan du fortsætter med dit krav.
Belkin International, Inc. forbeholder sig retten til at gennemgå
det beskadigede Belkin-produkt. Alle omkostninger vedrørende
afsendelse af Belkin-produktet til Belkin International, Inc. til
inspektion, skal udelukkende bæres af køber. Hvis Belkin
efter eget skøn bestemmer, at det er upraktisk at sende det
beskadigede udstyr til Belkin International, Inc., kan Belkin efter
eget skøn udpege et reparationsværksted, der kan inspicere og
give et overslag over omkostningen til reparation af et sådandt
udstyr. Den eventuelle omkostning ved forsendese af udstyret
til og fra et sådant reparationsværksted og et sådant overslag,
skal udelukkende bæres af køber. Beskadiget udstyr skal forblive
tilgængeligt til inspektion, indtil kravet er afsluttet. Når skader
opgøres, forbeholder Belkin International, Inc. sig retten til at
blive subrogeret under eksisterende forsikringspolicer, som køber
måtte have.
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Bemærkninger
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