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Obsah balení
• Dvojcestný (2-1) přepínač obrazu a zvuku s rozhraním HDMI

EN

• Prodlužovač dosahu infračerveného ovládání

FR

• Infračervené dálkové ovládání
• Uživatelská příručka

DE
NL

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze kabely
kompatibilní s rozhraním HDMI.

ES

Používejte pouze kabely HDMI nebo HDMI-DVI autorizované
licencí HDMI společnosti LLC (USA), která je vydávána v souladu
se specifikací HDMI (1.1 nebo novější) uvedenou v dokumentu
HDMI Adopter Agreement (Úmluva pro uživatele standardu
HDMI).

IT

Všechny kabely Belkin s rozhraním HDMI splňují nebo přesahují
tyto mezinárodní specifikace a jsou doporučovány jako záruka
nejlepších výsledků. Použití neschválených kabelů může mít za
následek propadnutí záruky.

PL
CZ
SK
RU
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Úvod
Gratulujeme a děkujeme za zakoupení dvoucestného (2-1)
přepínače obrazu a zvuku s rozhraním HDMI.
Tato jednotka umožňuje připojit dva různé zdroje digitálního
obrazu s vysokým rozlišením k jednomu konektoru HDMI* nebo
DVI** na televizoru HDTV a přepínat mezi nimi.
*Rozhraní HDMI je první průmyslově podporovaný, plnohodnotný
digitální formát s možností připojení televizoru HDTV. Jeho
mimořádná pásmová šířka – 2,25 Gb/s – dovoluje přenášet
současně obrazový signál s rozlišením 1080p a osmikanálový
digitální zvuk ve vysokém rozlišení.
Obsahuje také obousměrnou datovou sběrnici, která podporuje
nastavení obrazového formátu, a je kompatibilní s HDCP (HighDefinition Content Protection).
**Přestože má zařízení pouze konektory HDMI, můžete pomocí
kabelu HDMI-DVI připojovat a přepínat mezi komponenty DVI.

Výhody
• K jednomu portu HDMI na televizoru HDTV lze připojit 2 zdroje
obrazu HD
• Podpora rozlišení 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i a 1080p
• Nejvyšší rozlišení obrazu vedené jedinou linkou HDMI
• Kompatibilní se zařízeními, která vyhovují standardu HDCP
• Připojení a přepínání mezi kabely HDMI a HDMI-DVI
• Výběr vstupu pomocí infračerveného dálkového ovladače
(součástí dodávky)
nebo tlačítkem „Input Select“ (Výběr vstupu) na předním panelu
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Instalace
Umístěte dvoucestný (2-1) přepínač obrazu s rozhraním HDMI
tak, aby se nenacházel v blízkosti zdrojů elektromagnetického
nebo vysokofrekvenčního rušení ani v teplém nebo vlhkém
prostředí.
Přední panel
Konektor pro připojení prodlužovače dosahu
infračerveného ovládání (součástí dodávky)

Výstup pro zobrazovací
zařízení/televizor HDTV
Tlačítko pro výběr
vstupu

EN
FR
DE

Zadní panel

NL
ES
IT
PL
Vstup pro zdroje
digitálního videa HD,

CZ

například

SK

Přehrávače HD-DVD, Blu-ray® a DVD,
kabelové/satelitní set-top boxy,
počítače pro domácí zábavu

RU
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Technické Specifikace
Typ vstupního konektoru .................... HDMI
Typ výstupního konektoru .................. HDMI
Rozměry (D x Š x V)........................... 8 cm x 44.2 cm x 2 cm
Hmotnost (čistá) ................................ 78 g

Informace
Evropa –Upozornění pro země EU
Výrobky s označením CE splňují směrnici EMC (89/336/EEC)
vydané Komisí evropského společenství. Shoda s těmito
směrnicemi dokládá, že zařízení vyhovuje následujícím evropským
normám (v závorkách jsou uvedeny ekvivalentní mezinárodní
normy).
• EN 55022 – Elektromagnetické vyzařování
• EN 55024 – Elektromagnetická odolnost

EN
FR
DE

Následující informace platí pouze pro státy EU:
Tento symbol vyjadřuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno
jako s domovním odpadem. Zajištěním řádné likvidace výrobku
pomůžete zabránit potenciálním negativním následkům pro
životní prostředí a zdraví, které by jinak mohlo být poškozeno
nesprávnou likvidací tohoto výrobku.
Více informací o recyklaci tohoto výrobku naleznete na adrese
www.belkin.com/environmental (nebo kontaktujte místní úřad,
službu zabývající se likvidací odpadu či obchod, ve kterém jste
výrobek zakoupili)

NL
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Informace

(pokračování)

Celoživotní záruka daná výrobcem Belkin
International Inc.Rozsah záruky
Společnost Belkin International, Inc. původnímu nabyvateli
tohoto výrobku Belkin zaručuje, že produkt neobsahuje chyby v
návrhu, montáži, materiálu ani zpracování.
Délka platnosti záruky
Společnost Belkin International, Inc. poskytuje záruku na tento
výrobek Belkin po celou dobu jeho životnosti.
Jak odstraníme případné problémy?
Záruka na výrobek
Společnost Belkin dle svého uvážení bezplatně (vyjma
poštovného) nahradí nebo opraví jakýkoli závadný výrobek.
Čeho se netýká tato záruka?
Všechny výše uvedené záruky jsou neplatné, pokud výrobek
Belkin nebyl poskytnut společnosti Belkin International, Inc.
k prohlídce na žádost společnosti Belkin na náklady vlastníka,
nebo pokud společnost Belkin International, Inc. dojde k závěru,
že výrobek Belkin byl nesprávně instalován, jakýmkoli způsobem
změněn nebo narušen.
Tato záruka na výrobek Belkin se nevztahuje na zásahy vyšší
moci, jako jsou záplavy, zemětřesení, válečné akty, vandalismus,
krádeže, běžné opotřebení, eroze, ztráta, zastarání, zneužití,
poškození v důsledku výkyvů napájení (tj. výpadků a poklesů),
neautorizované programy či modifikace a změny zařízení.
Zajištění servisu.
Pro získání servisu výrobku Belkin je třeba učinit následující kroky:
1. Kontaktujte společnost Belkin Ltd., Express Business Park,
Shipton Way, Rushden, NN10 6GL, Velká Británie: Customer
Service (Oddělení služeb zákazníkům) nebo zavolejte na
239 000 406 do 15 dní od události.
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Informace

(pokračování)

Připravte se poskytnout následující informace:
a. Výrobní číslo výrobku Belkin.
b. Místo zakoupení výrobku.
c. Datum zakoupení výrobku.
d. Originální doklad o nákupu.
2. Zástupce služeb zákazníkům společnosti Belkin vám
poskytne instrukce, jak odeslat doklad a výrobek Belkin a jak
postupovat při reklamaci.

Společnost Belkin International, Inc. si vyhrazuje právo
prohlédnout poškozený výrobek Belkin. Všechny náklady
na přepravu výrobku Belkin na prohlídku do společnosti
Belkin International, Inc. nese výhradně kupující. Jestliže
se společnosti Belkin na základě svého výhradního uvážení
rozhodne, že není praktické odesílat poškozený výrobek
společnosti Belkin International, Inc., může se společnost
Belkin dle svého výhradního uvážení rozhodnout, že prohlédne
výrobek v servisním středisku a odhadne náklady na jeho
opravu. Případné náklady na odeslání výrobku do/z tohoto
servisního střediska a příslušný odhad nese výhradně kupující.
Poškozený výrobek musí být dostupný pro prohlídku, dokud
není nárok vyřízen. Po vyřízení nároku si společnost Belkin
International, Inc. vyhrazuje právo na náhradu podle platných
pojistných smluv, které může kupující mít.
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Poznámky
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