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1.0 Wstęp 
Mini wzmacniacz i przełącznik sygnału HDMI został wyposażony w funkcję 
przełączania przyciskowego oraz przełączania inteligentnego. Urządzenie 
obsługuje sygnał wideo w wysokiej rozdzielczości (do 1080p) i cyfrowy sygnał 
audio, przesyłając sygnały z jednego z dwóch źródeł do urządzenia 
wyświetlającego. Źródła sygnału wideo w wysokiej rozdzielczości mogą być 
jednocześnie podłączone do obu wejść przełącznika. Ponadto, urządzenie jest 
zgodne ze standardem HD-DVD, Sky STB, oraz obsługuje konsole PlayStation, 
Xbox itp. 
 
1. Funkcja inteligentnego przełączania 
1> Umożliwia automatyczne wyświetlanie ostatnio aktywowanego źródła 

sygnału wideo. 
2> Jeśli urządzenie źródłowe jest wyłączone lub odłączone, kolejne 

aktywowane źródło sygnału wideo zostanie automatycznie wyświetlone. 
Uwaga: Funkcja automatycznego przełączania może nie zadziałać, jeśli 
zamiast wyłączenia się urządzenie źródłowe przejdzie w stan czuwania. 

 
 

2.0 Właściwości 
 Wielofunkcyjne przełączanie: inteligentne lub przyciskowe 
 Obsługa rozdzielczości 1080p 
 Wysoka wydajność do 2,5 Gbps. 
 Obsługa barw o głębi 12 bitów na kanał (36 bitów na wszystkie kanały). 
 Zgodność ze standardem HDCP 
 Zgodność ze standardem CEC 
 Obsługa nieskompresowanego dźwięku audio, np. LPCM. 
 Obsługa skompresowanego dźwięku audio, np.: DTS Digital, Dolby Digital 

(w tym DTS-HD i Dolby True HD). 
 *Obsługa technologii 3D. 
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3.0 Specyfikacje 
 

Sygnał wejściowy DDC 5 woltów p-p (TTL) 
Maksymalna rozdzielczość łącza 1920 x 1080 
Wyjście wideo Sygnał HDMI 
Zakres częstotliwości pionowej 50/60 Hz 
Przepustowość wzmacniacza  
sygnału wideo 

2,5 Gbps/250 MHz 

Rozdzielczości z przeplotem 
(50 i 60 Hz) 

480i, 576i, 1080i 

Rozdzielczości bez przeplotu 
(50 i 60 Hz) 

480p, 576p, 720p, 1080p, 

Temperatura pracy 0 °C do +70 °C 
Wilgotność w miejscu pracy 10% do 85% wilg. wzgl. (bez kondensacji) 
Temperatura przechowywania -10 °C do +80 °C 
Wilgotność przechowywania 5% do 90% wilg. wzgl. (bez kondensacji) 
Zewnętrzne źródło energii Kabel zasilający USB 
Pobór mocy (Maks.) 5 W 
Instrukcja użytkowania Instrukcja w 10 językach 
 
Uwaga: 
1) Specyfikacje mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania. 
2) Podczas korzystania z przełącznika i konsoli PlayStation należy 

jednocześnie podłączyć dwa urządzenia wejściowe. 
 

4.0 Zawartość opakowania 
1） Jednostka główna.  
2） Instrukcja użytkowania 
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5.0 Opis paneli 

 

6.0 Podłączanie i obsługa 
1) Podłącz urządzenie wejściowe HDMI do przełącznika HDMI. 

Zajrzyj do rozdziału zawierającego schemat podłączenia 
2) Wciśnij przycisk „Select”, aby wybrać urządzenie źródłowe  

Uwaga: Przewód należy podłączać/odłączać z zachowaniem ostrożności 
 
6.1. Schemat połączeń 
 

 
 

Przewód HDMI Przewód HDMI


