
KONWERTER AUDIO HDMI ARC 
AK330

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kompaktowy splitter audio HDMI. Urządzenie służy do ekstrakcji sygnału audio z portu
HDMI i jego rozdzielenie na wyjście optyczne SPDIF (Toslink) lub klasyczny mini jack
3,5 mm. Ekstraktor obsługuje formaty PASS, 2.1CH i 5.1CH oraz kanał zwrotny ARC.
Umożliwia rozdzielenie sygnału audio na 2 porty audio, co pozwala na podłączenie
dwóch  różnych  odbiorników  audio  jednocześnie.  Urządzenie  jest  bardzo  proste  w
obsłudze (nie wymaga dodatkowych sterowników).

Cechy produktu: 

• Kompaktowy splitter audio HDMI. 
• Urządzenie służy do ekstrakcji sygnału audio z portu HDMI i jego rozdzielenie 
• na wyjście optyczne SPDIF (Toslink) lub mini jack 3,5 mm. 
• Ekstraktor obsługuje formaty dźwięku PASS, 2.1CH i 5.1CH oraz kanał 

zwrotny ARC. 
• Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze (nie wymaga dodatkowych 

sterowników). 
• Wymaga dodatkowego zasilania (za pomocą kabla micro-USB). 
• Dodatkowy adapter z miniJack 3,5 mm na 2x Cinch RCA 

Specyfikacja: 

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Wejście: 1x HDMI 
• Wyjścia: 1x HDMI / SPDIF out / mini Jack 3,5 mm 
• Wsparcie dla rozdzielczości 4K. 
• Pełna zgodność ze standardem HDCP (V.1.3) 
• Obsługiwana rozdzielczość: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p oraz 

4K 
• Obsługa 48 bitowej głębi kolorów oraz 8 kanałowego LPCM 
• Obsługa technologii DTS-HD Master Audio oraz synchronizacji AV-Sync 
• Długość kabla zasilającego: 1 m 

SPOSÓB UŻYTKOWANIA:

1. Użytkowanie konwertera:

- Konwerter audio służy do ekstrakcji sygnału audio z portu HDMI i jego rozdzielenie 
na wyjście optyczne SPDIF (Toslink) lub mini jack 3,5 mm. 
- Przed pierwszym użyciem konwertera, należy go podłączyć do gniazda zasilającego USB DC
5V IN.
- Podłączamy kabel HDMI z nadajnika (np. laptop, wieża, konsola do gier) do portu HDMI IN.
- Wybieramy format dźwięku za pomocą suwaka (PASS / 2.1CH / 5.1CH).
- Z drugiej strony obudowy oznaczone podłączamy kabel optyczny SPDIF bądź mini jack 3,5
mm – następnie drugi koniec wybranego przewodu podłączamy do odbiornika audio (np. wieża
stereo).
- Opcjonalnie możemy również podłączyć kabel HDMI do odbiornika audio (np. projektora czy
laptopa / PC).
- Ostatnim krokiem jest włączenie lub wyłączenie kanału zwrotnego ARC za pomocą suwaka.



2. Uwagi i środki ostrożności:

• Nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia! Czynności serwisowe należy zawsze
zlecić jedynie wykwalifikowanemu personelowi autoryzowanych serwisów.

• Chroń urządzenie przed zamoczeniem, trzymaj z dala od źródeł ciepła.
• Czyść urządzenie za pomocą wilgotnej, delikatnej szmatki.
• Stosuj  się  do  wskazówek  załączonych  w  niniejszej  instrukcji,  aby  nie  uszkodzić

konwertera jak i podłączanych do niego zewnętrznych urządzeń.


