Instrukcja obsługi
Y-8701

Poznań 2015

Y-8701 to uniwersalny konwerter obrazu i dźwięku pozwalający na zmianę sygnału VGA na sygnał
HDMI 1080p. Umożliwia podłączenie komputera PC, DVR lub innego urządzenia z wyjściem VGA do
odbiornika HDMI (np. telewizora).
Specyfikacja













zmienia sygnał VGA i Audio L/R w sygnał HDMI
zgodny ze standardem HDMI v1.3
zgodny z HDCP
wejście/wyjście audio jack
wejścia: 1 x VGA, 1 x Stereo Audio L/R
wyjścia: 1 x HDMI
jakość sygnału HDMI: 5Gbps
maksymalny dystans połączenia: 15 m (kabel HDMI 24 AWG)
zasilacz zewnętrzny 5V/1A
przełącznik rozdzielczości wyjściowej
plastikowa obudowa
wymiary: 6,9 szer x 2,6 wys x 6,9 dł [cm]

Zawartość zestawu:



konwerter Y-8701
zasilacz
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Połącz swój PC/laptop za pomocą przewodu VGA do wejścia VGA (5 ) w urządzeniu Y-8701, aby
przesłać dźwięk, użyj przewodu ze złączem audio Jack aby połączyć wyjście audio z PC, z wejściem
audio w konwerterze (6).
Za pomocą przewodu HDMI podłącz wyświetlacz (projektor, monitor, TV) do wyjścia HDMI (1)w
urządzeniu. (Do wyjścia Audio (2) możesz podłączyć np. słuchawki)
Podłącz zasilacz do wejścia DC IN (4)
Za pomocą przycisku Output Format (3), możesz ręcznie zmieniać rozdzielczość wyjściową.
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Gwarancja:
Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim

www.fen.pl.

Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia
urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu.

Skrócone zasady reklamacji sprzętu:
Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w
opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków
zapewnianych przez opakowanie fabryczne.
Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem

www.fen.pl/serwis

Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawiać niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem

www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf

Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska
Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego
opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten
wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu
spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach
odbioru. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym
konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu
prosimy się zwrócić do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty.

Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

Dział Wsparcia Technicznego
Konsorcjum FEN Sp. z o.o.
Kontakt: support@fen.pl

Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań
e-mail: sales@fen.pl;

www.fen.pl
Strona 3

