ADAPTER MHL-HDMI MICRO USB HTC SAM.
MODEL: HD30

3. Instalacja
Aby podłączyć urządzenie postępuj według poniższych kroków:
•
Podłącz uniwersalny przewód HDMI (nie znajduje się w zestawie) do adaptera, drugi koniec do
złącza HDMI w telewizorze.
•
Podłącz ładowarkę od swojego telefonu do adaptera.
•
Podłącz ładowarkę do źródła zasilania
•
Podłącz adapter do portu micro USB w twoim telefonie. To ten sam port który służy do
podłączenia ładowarki.
•
Wybierz odpowiednie wejście HDMI w telewizorze.
4. Uwagi i środki ostrożności

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
W celu uzyskania maksymalnej żywotności urządzenia, należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń,
zasad ostrożności i zaleceń dotyczących konserwacji przedstawionych w niniejszej instrukcji.
Adapter MHL HDTV pozwalający na podłączenie telefonu, tabletu do telewizora przez złącze HDMI.
Cechy produktu:
• Adapter wyświetla na TV Full HD dokładnie to co masz na swoim urządzeniu (wszystkie
czynności, pulpit, zdjęcia, filmy, gry, internet, sms, itd...).
• Obsługa urządzenia sprowadza się do podłączenia telefonu (port MHL) przez adapter do TV
(przez kabel HDMI).
• Przesyła obraz w oryginalnej jakości (nieskompresowany) pomiędzy telewizorem/projektorem HD
a smartphone, tabletem.
• Możliwość równoczesnego ładowania podczas przekierowywania obrazu.
• Zgodność z HDCP, złącza: MHL męski, HDMI żeński, USB micro żeński
• OBSŁUGUJE KLASY TRANSMISJI: - HDMI 1,3a, 1,3b, 1,4a + 1,4b High Speed with Ethernet,
HDMI 1,3b 2560x1600p - HDMI 1,3 (także cat2) - HDMI 1,2 /1.2a - HDMI 1,1 hdcp - HDMI 1.0
OBSŁUGUJE KLASY TRANSMISJI: HDMI 1,3a, 1,3b, 1,4a + 1,4b High Speed with Ethernet,
HDMI 1,3b 2560x1600p - HDMI 1,3 (także cat2) - HDMI 1,2 /1.2a - HDMI 1,1 hdcp - HDMI 1.0
• Umożliwia transfer sygnału audio - (7.2.0 technologia) zgodność z 3D
• Po podłączeniu telefon można ładować przez dodatkowy port zasilania (microUSB), który znajduje
się w adapterze. Jest to wygodne rozwiązanie zwłaszcza w prądożernych urządzeniach typu
smartphone.
• Nie pasuje do telefonu Samsung GALAXY SIII, Samsung GALAXY S4, Samsung NOTE II i innych
urządzeń z obsługą MHL 11pin (potrzebna jest przejściówka z 5 na 11 pin).
• Standard MHL staje się coraz bardziej popularny na rynku urządzeń elektroniki użytkowej.
• Kolor: czarny
• Opakowanie: foliowe
2. Schemat budowy
A) Gniazdo Micro USB do podłączenia zasilania.
B) Gniazdo HDMI.
C) Kabel Micro USB do podłączenia telefonu.
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Chroń przed ekstremalnie niskimi jak i wysokimi temperaturami.
Nie rzucaj i nie siadaj na adapter.
Nie zanurzaj w wodzie, chroń przed nadmierną wilgocią.
Nie używaj, gdy kabel jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować zadławienie.
Uwaga. adapter może działać nieprawidłowo w połączeniu z innymi zastępczymi ładowarkami,
używaj zawsze ładowarki z zestawu Twojego telefonu.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

