
ADAPTER MHL-HDMI MICRO USB
MODEL: HD30

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Adapter MHL z 5 pinowym złączem microUSB pozwalającym na podłączenie telefonu bądź tabletu do 
telewizora czy monitora poprzez standardowe złącze HDMI. Dzięki adapterowi MHL będziesz mógł oglądać 
obraz oraz słuchać muzyki z Twojego urządzenia mobilnego (telefonu/tableta) na ekranie telewizora 
wykorzystując port HDMI. Pamiętaj, że urządzenie mobilne musi posiadać wsparcie dla technologii MHL! 
Adapter ma wbudowany kabel USB oraz HDMI.

Cechy produktu: 

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Kabel pozwala na oglądanie video w jakości HD bezpośrednio ze smartfona bez straty jakości 

sygnału. 
• Dzięki takiemu podłączeniu będziemy mogli oglądać na telewizorze wszystko to co wyświetlane 

jest na ekranie telefonu lub tableta. Można grać, przeglądać pocztę, oglądać filmy na You Tube 
oraz serfować po internecie i to wszystko na dużo większym ekranie, w komfortowych warunkach. 

• Obsługa urządzenia sprowadza się do podłączenia telefonu (port MHL) przez adapter do TV 
(przez kabel HDMI). 

• Po podłączeniu telefon można ładować poprzez dodatkowy wtyk zasilania (microUSB). Jest to 
wygodne rozwiązanie zwłaszcza w prądożernych urządzeniach typu smartfon i tablet. 

• Pasuje do telefonów wykorzystujących standard MHL 11 pin! 
• Standard MHL staje się coraz bardziej popularny na rynku urządzeń elektroniki użytkowej! 

UWAGA: Adapter pasuje do telefonów wykorzystujących standard MHL 11 pin! Pod warunkiem 
wykorzystania przejściówki AK318 (do nabycia na naszych aukcjach)!

Specyfikacja: 

• Złącze 1: HDMI 
• Złącze 2: microUSB 5 pin (MHL) 
• Kolor: czarny 

UWAGA: Aby sprawdzić czy Twój telefon obsługuje technologię MHL (5 albo 11 pin) odwiedź witrynę:

http://www.mhltech.org/devices.aspx?tid=1

2. Schemat budowy

A) Gniazdo Micro USB do podłączenia zasilania.
B) Gniazdo HDMI.
C) Kabel Micro USB do podłączenia telefonu.

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:

• 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

http://www.aptel.pl/

	ADAPTER MHL-HDMI MICRO USB

