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PRZETWORNIK SYGNAŁU VIDEO NA SYGNAŁ VGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

VASMON3 – Przetwornik sygnału video na VGA
1.

Wprowadzenie

Waīne informacje dotyczĆce ğrodowiska.
Ten symbol umieszczony na urządzeniu bądĨ opakowaniu wskazuje, Īe wyrzucenie produktu moĪe byü
szkodliwe dla Ğrodowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia lub baterii do zbiorczego Ğmietnika, tylko do specjalnie przeznaczonych do tego
pojemników na urządzenia elektroniczne lub skontaktuj siĊ z firmą zajmującą siĊ recyklingiem.
Urządzenie moĪesz oddaü dystrybutorowi lub firmie zajmującej siĊ recyklingiem.
PostĊpuj zgodnie z zasadami bezpieczeĔstwa dotyczącymi Ğrodowiska.
Jeğli masz wĆtpliwoğci skontaktuj siċ z firmĆ zajmujĆcĆ siċ utylizacjĆ odpadów.
DziĊkujemy za zakup produktu firmy Velleman ! Prosimy o dokładne zapoznanie siĊ z instrukcją obsługi przed uĪyciem. JeĞli
urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu prosimy o nie korzystanie z niego i skontaktowanie siĊ ze sprzedawcą.
ZawartoĞü: 1 x zasilacz 7.5V/1A, 1 x Kabel video RCA (1.2m), 1 x kabel audio 3.5mm(1,2 m), 1 x kabel VGA (1m) i
instrukcja
2. Funkcje
• Plug & Play, nie wymaga oprogramowania lub sterownika
• obsługuje funkcjĊ OSD
• zgodne z wieloma sygnałami wejĞciowymi: video, S-Video, PC (bypass)
• konwersja 50Hz na 60Hz
• regulacja jasnoĞci, kontrastu i nasycenia
3. Wymagania systemowe
• monitor kompatybilnym z VGA, CRT i TFT / LCD, projektor DLP z gniazdem wejĞciowym VGA
• urządzenie z wyjĞciem
video
4. PołĆczenie

Podłącz konsolĊ gier wideo za wyjĞü audio i wideo do odpowiednich wejĞü na VASMON3. NaciĞnij PC / VIDEO na
VASMON3, aby przełączyü siĊ na A / V.
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5. Menu
NaciĞnij przycisk MENU / POWER, aby wprowadziü, naciĞnij
lub,
aby przewinąü w górĊ lub w dół, naciĞnij przycisk
MENU / POWER, aby wejĞü do wybranego podmenu, naciĞnij VOLUME+ lub VOLUME- do zmiany wartoĞci, wybierz Exit i
naciĞnij przycisk MENU / POWER po zakoĔczeniu.
Główne Menu
Color Ļ

Video Ļ

Display Ļ

OSD Ļ

Language Ļ

Podmenu
ļ
Brightness
Contrast
Saturation
Hue
Default
Return
ļ
Standard
Return
ļ
VGA
SVGA
XGA
SXGA
W1440S
W1280S
W1440P
Return
ļ
Pos.X
Pos.Y
Return
ļ
English
!"
#"

Portuguese
Exit Ļ

Opis
Otwórz ustawienia koloru
Regulacja jasnoĞci
Regulacja kontrastu
Regulacja nasycenia
Regulacja obrazu
Ustaw ustawienia domyĞlne
Powrót do głównego menu
Otwórz ustawienia Video
PAL/NTSC/SECAM
Powrót do poprzedniego menu
Otwórz ustawienia wyĞwietlania
640 X 480
800 X 600
1024 X 768
1280 X 1024
W1440S
W1280S
W1440P
Powrót do poprzedniego menu
Ustawienia menu ekranowego
Pozycja X
Pozycja Y
Powrót do poprzedniego menu
Wybierz jĊzyk
angilelski
chiĔski
chiĔski
portugalski
WyjĞcie z Menu

6. Specyfikacja techniczna
Obsługiwane formaty
Obsługiwane rozdzielczoĞci
Wymiary
Waga

PAL, NTSC 4.43 (50Hz), PAL N (3.58MHz), NTSC (3.58MHz) &
SECAM NTSC, PAL 4.43 (60Hz), PAL M (3.58MHz), NTSC-JAPAN
640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1440 x 900, 1208 x 1024 @ 60Hz
130 x 85 x 25mm
145g

Uīywaj tylko oryginalnych akcesorii. Velleman nv nie ponosi odpowiedzialnoğci za uszkodzenie urzĆdzenia lub
zranienie spowodowane złym korzystaniem z urzĆdzenia.
Jeğli chcesz uzyskaý wiċcej informacji o tym produkcie wejdĩ na stronċ : www.velleman.eu.
Informacje zawarte w instrukcji obsługi mogĆ ulec zmianie bez wczeğniejszego powiadomienia.
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Velleman ® usługi i gwarancja jakości
Od czasu założenia w 1972, Velleman® zdobył bogate
doświadczenie w dziedzinie światowej elektroniki.
Obecnie firma dystrybuuje swoje produkty w ponad 85
krajach.
Wszystkie nasze produkty spełniają surowe wymagania
jakościowe oraz wypełniają normy i dyrektywy
obowiązujące w krajach UE. W celu zapewnienia
najwyższej jakości naszych produktów, przechodzą one
regularne oraz dodatkowo wyrywkowe badania kontroli
jakości, zarówno naszego wewnętrznego działu jakości
jak również wyspecjalizowanych firm zewnętrznych.
Pomimo dołożenia wszelkich starań czasem mogą
pojawić się problemy techniczne, prosimy odwołać się do
gwarancji (patrz warunki gwarancji).
Ogólne Warunki dotyczące gwarancji:
• Wszystkie produkty konsumenckie podlegają 24miesięcznej gwarancji na wady produkcyjne i materiałowe
od daty zakupu.
• W przypadku, gdy usterka jest niemożliwa do usunięcia
lub koszt usunięcia jest nadmiernie wysoki Velleman ®
może zdecydować o wymianie artykułu na nowy, wolny od
wad lub zwrócić zapłaconą kwotę. Zwrot gotówki może
jednak nastąpić z uwzględnieniem poniższych warunków:
- zwrot 100% ceny zakupu w przypadku, gdy wada
wystąpiła w ciągu pierwszego roku od daty zakupu i
dostawy
- wymiana wadliwego artykułu na nowy, wolny od wad z
odpłatnością 50% ceny detalicznej lub zwrot 50% kwoty
ceny nabycia w przypadku gdy wada wystąpiła w drugim
roku od daty zakupu i dostawy.
• Produkt nie podlega naprawie gwarancyjnej:
- gdy wszystkie bezpośrednie lub pośrednie szkody
spowodowane są działaniem czynników środowiskowych
lub losowych (np. przez utlenianie, wstrząsy, upadki, kurz,
brud, ...), wilgotności;
- gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wynikających z utraty danych;
- produkty konsumenckie, części zamienne lub akcesoria
podatne na process starzenia, wynikającego z
normalnego użytkowania, np: baterie (ładowalne,
nieładowalne, wbudowane lub wymienne), żarówki, paski
napędowe, gumowe elementy napędowe...
(nieograniczona lista);
- usterka wynika z działania pożaru, zalania wszelkimi
cieczami, uderzenia pioruna, upadku lub klęski
żywiołowej, itp.;
- usterka wynika z zaniedbań eksploatacyjnych tj. umyślne
bądź nieumyślne zaniechanie czyszczenia, konserwacji,
wymiany materiałów ekspolatacyjnych, niedbalstwa lub z
niewłaściwego obchodzenia się lub niezgodnego
użytkowania z instrukcją producenta;
- szkody wynikające z nadmiernego użytkowania gdy nie
jest do tego celu przeznaczony tj. działalność komerycjna,
zawodowa lub wspólne użytkowanie przez wiele osób okres obowiązywania gwarancji zostanie obniżony do 6
(sześć) miesięcy;
- Szkody wynikające ze źle zabezpieczonej wysyłki
produktu;
- Wszelkie szkody spowodowane przez nieautoryzowaną
naprawę, modyfikację, przeróbkę produktu przez osoby
trzecie jak również bez pisemnej zgody firmy Velleman ®.

• Uszkodzony produkt musi zostać dostarczony do
sprzedawcy ® Velleman, solidnie zapakowany (najlepiej w
oryginalnym opakowaniu), wraz z wyposażeniem z jakim
produkt został sprzedany. W przypadku wysyłki towaru w
opakowaniu innym niż oryginalnym ryzyko usterki
produktu oraz tego skutki przechodzą na właściciela
produktu. Wraz z niesprawnym produktem należy
dołączyć jasny i szczegółowy opis jego usterki, wady;
• Wskazówka: Aby zaoszczędzić na kosztach i czasie,
proszę szczegółowo zapoznać się z instrukcja obsługi; czy
przyczyną wady są okoliczności techniczne czy też
wynikaja wyłącznie z nieznajomości obsługi produktu. W
przypadku wysyłki sprawnego produktu do serwisu
nabywca może zostać obciążony kosztmi obsługi oraz
transportu.
• W przypadku napraw pogwarancyjnych lub odpłatnych
klient ponosi dodatkowo koszt wysyłki produktu do i z
serwisu.
wymienione wyżej warunki są bez uszczerbku dla
wszystkich komercyjnych gwarancji.
Powyższe postanowienia mogą podlegać modyfikacji
w zależności od wyrobu (patrz art obsługi).

Made in PRC
Imported by Velleman nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu

