
Конвертор от композитен видео и S – видео сигнал към VGA                № 351443

Ръководство на потребителя

Запознаване с продукта

     Устройството преобразува видео сигнал от RCA(чинч) или S-видео изход в VGA сигнал, който масово се 
използва от мониторите. Това дава възможност да свържете различни устройства (DVD, видеорекордер, 
декодер за цифрова телевизия, камера за видео наблюдение и др.) с всеки монитор, който притежава  VGA 
вход и да го превърнете в цифров телевизор.

Характеристики
- Скорости на опресняване на картината 60Hz – 75 Hz ;
- Избор на разделителна способност (800х600, 1024х768, 1280х1024, 1366х768, 1440х900, 1600х900, 

1600х1200, 1680х1050, 1920х 1080, 1920х1200) за съвместимост с CRT и LCD монитор.
- Функцията Extra strong 3D image denoising прави картната чиста и стабилна.
- PIP(картина в картината) функция с възможност за позициониране и настройване на размера на 

прозореца.
- RCA и S-видео входове за свързване на източници на сигнал.
Обхват на доставката
- конвертор 
- RCA видео кабел
- VGA кабел
- S-видео кабел
- Захранващ адаптер
- Ръководство на потребителя
 Описание на интерфейса 

(1) Захранващ куплунг 5 V DC             (4) VGA изход
(2) Видео вход RCA(чинч)                    (5) VGA вход
(3) S-видео вход

Описание на бутоните



(6) AV/SV/VGA – бутон за избор на входящ сигнал
(7) DAR – (Display Aspect Ratio) Бутон за избор на формат на картината 4:3/16:9
(8) PIP – Активира функцията картина в картината. Натискането на бутон меню Menu дава възможност за 
местенето на картината. Натискане на бутон Mode дава възможност са промяна на размера на картината. 
Натискане на PIP – изход от режим картина в картината.
(9) MODE – Този бутон дава възможност за смяна на резолюцията и скоростта на опресняване на картината.
(10) MENU – Отваря меню (Language / Bright / Contrast  / Saturation / Hue).  С натискане на ← → избирате 
между различните възможности.
(11) P.P – Дава възможност за избор на наситеност на цветовете (Bright / Soft / Normal / User).

Г А Р А Н Ц И О Н Н А     К А Р Т А

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на 
закупуване.

Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при 
опит 

за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.
      Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с 

договора за покупка 
съгласно „Закон за защита на потребителите”
    Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

           София, ул. “Хан Аспарух" 1    тел.:  952-51-44
           София, бул. “Прага" 22                                           факс:  852-70-03   
           София, Ул. ''Пиротска'' 33                                                    тел.:   980-12-13
          Пловдив, ул. “Самара" 20    тел.:  96-23-16
          Варна, ул. “Поп Харитон" 10    тел.:  60-04-24
          Русе, бул. “Съединение" 37    тел.:  83-60-75
          Стара Загора, ул. “Ген. Столетов" 113 (сградата на НТС)тел.:  62-45-52
          Плевен, ул. “Д. Константинов” 23     тел.:  82-28-22
          Бургас, ул. „Христо Ботев” 97    тел.:  84-22-00
          Велико Търново, ул.”Мармарлийска” 35                            тел.:  67-03-62
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