
KONWERTER VGA NA VIDEO / S-VIDEO 
MODEL: AK145A

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału VGA na sygnał Video (TV/monitor LCD). Umożliwia np: 
jednoczesne oglądanie filmów na TV oraz granie na komputerze PC. Konwerter obsługuje rozdzielczości do 
1280x1024@60Hz.

Cechy produktu:

• Konwerter VGA to Video zamienia sygnał VGA na wysokiej jakości sygnał wideo z przeplotem. 
• Technologia Extra Strong 3D Reduce Noise (redukcja zakłóceń) dająca bardzo ostry i stabilny 

obraz. 
• Umożliwia podłączenie sygnału przez port VGA z: 

• komputera , notebooka 
• gier telewizyjnych (Sony Play Station 2, Microsoft X Box, Game Cable) 
• odtwarzacza VIDEO / DVD / VCD 
• rejestratorów cyfrowych 
• kamer cyfrowych i analogowych 

• OSD (on screen display) - wyświetlanie dostępnych funkcji na ekranie: jasność, kontrast, kolor, 
nasycenie, ostrość, tryb wyświetlania obrazu, rozdzielczość, częstotliwość, reset - powrót do 
ustawień fabrycznych. 

• Obsługiwane systemy TV: NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N i NTSC-EIAJ 
• Obłusga OVERSCAN/UNDERSCAN 
• Nie wymaga dodatkowych sterowników. 
• Nadaje sygnały jednocześnie na 3 wyjścia - możliwość podłączenia trzech różnych odbiorników do

jednego portu VGA komputera. 
• Wymiary konwertera: 110x56x36mm 

2. Schemat podłączenia & instalacja

Wyjście VGA – do podłączenia monitora komputera lub wyświetlacza LCD
Wejście VGA – do podłączenia komputera lub innego urządzenia z wyjściem VGA
Wyjście SVideo – do podłączenia sprzętu z wejściem SVideo
Wyjście VIDEO – do podłączenia sprzętu z wejściem VIDEO
Wejście zasilania DC5V – do podłączenia zasilania

a) Podłącz kable sygnałowe zgodnie ze schematem podłączenia.
b) Podłącz konwerter do zasilania z portu USB za pomocą dołączonego kabla-adaptera.
c)Skonfiguruj konwerter za pomocą przycisków i MENU ekranowego OSD.

OBSŁUGA MENU EKRANOWEGO (tylko sygnał wyjściowy S-video/Video)
„Menu”: Wejście do menu ekranowego OSD
„do góry/do dołu” w  czasie gdy  menu OSD jest włączone: wybór opcji, gdy OSD wyłączone: przesuwanie 
obrazu
„w lewo/prawo” w  czasie gdy  menu OSD jest włączone: zmiana wybranej opcji, gdy OSD wyłączone: 
przesuwanie obrazu
„Zoom” - powiększanie obrazu (tylko sygnał S-video/Video)

3. Specyfikacja
Wejścia

• VGA input , zasilanie DC-5V (przez kabel USB z komputera) 
Wyjścia

• S-video output , Video output, VGA output 
Obsługiwane rozdzielczości

• 640x480@60/72/75/85Hz, 
• 800x600@60/75Hz, 
• 1024x768@60/75Hz; 

1280x1024@60Hz (tylko VGA input-output) 

4. Uwagi i środki ostrożności
• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Nie podłączaj urządzenia do źródła napięcia o innych parametrach niż napięcie 5V, prąd 500mA

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

http://www.aptel.pl/

