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MANUAL DE UTILIZARE 

 
 

CONVERTOR SCART+HDMI LA HDMI 
Cod produs: 989271 

Versiune 12/13 

 

Domenii de utilizare 
Produsul converteşte semnalele AV SCART analogice în 
semnale AV compatibile HDMI. În plus, produsul dispune de 
o intrare HDMI şi de aceea el poate fi folosit şi pentru 
comutare (între intrarea SCART şi intrarea HDMI).  
O ieşire audio analogică şi digitală pun la dispoziţie semnalul 
audio separat de semnalul AV. Pentru alimentarea produsului 
coletul include un bloc de alimentare extern.  
Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi 
europene în vigoare. Toate denumirile şi descrierile 
produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale 
producătorului. Toate drepturile rezervate.  
HDMI este o marcă înregistrată a HDMI Licensing L.L.C. 

 

Conţinut colet 
 Convertor SCART/HDMI 

 Bloc de alimentare de la reţea 

 4 picioruşe din cauciuc 

 Manual de utilizare  
 

Instrucţiuni de siguranţă  
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a 
nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest 
manual de utilizare se pierde dreptul la garanţie. Nu 
ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce 
pot rezulta în aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele 
materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a 
operării nepotrivite a aparatului sau a nerespectării 
instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. 
În aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie!  

 Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a 
produsului. Nu dezmembraţi aparatul.  

 Produsul nu este o jucărie. Aparatele care funcţionează cu 
tensiune de la reţea nu au ce căuta în mâinile copiilor. De 
aceea manifestaţi atenţie deosebită în apropierea 
copiilor.  

 Folosiţi produsul în aşa fel încât să nu ajungă în mâna 
copiilor.  

 Produsul poate funcţiona numai în spaţii interioare 
închise şi uscate. Produsul nu are voie să devină umed sau 
ud, nu-l atingeţi niciodată cu mâinile ude! Pericol de 
electrocutare! 

 Structura de construcţie a blocului de alimentare 
corespunde clasei de protecţie II. Nu folosiţi decât o priză 
de perete standard drept sursă de tensiune pentru blocul 
de alimentare.  

 Priza la care se conectează blocul de alimentare trebuie să 
fie uşor accesibilă.  

 Pentru alimentarea convertorului SCART/HDMI folosiţi 
numai blocul de alimentare inclus în colet.  

 Nu trageți de cablu atunci când scoateți blocul de 
alimentare din priză, ci numai de ștecăr.  

 Dacă descoperiţi daune la nivelul blocului de alimentare 
nu-l mai atingeţi. Pericol de moarte prin electrocutare! 

 Decuplaţi priza corespunzătoare de la alimentare (de ex. 
decuplaţi siguranţa automată), iar apoi scoateţi blocul de 
alimentare din priză. Nu mai utilizaţi blocul de alimentare, 
ci eliminaţi-l drept deşeu. Înlocuiţi blocul de alimentare 
defect cu altul nou, de acelaşi tip.  

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 
lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării 
periculoase pentru copii. 

 Manevraţi produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau căde-
rea chiar şi de la înălţimi relativ mici pot defecta aparatul.  

 

Conectarea şi funcţionarea  
 Dacă este nevoie lipiţi cele 4 picioruşe din cauciuc incluse 

în colet în partea inferioară a produsului. 

 Conectaţi intrarea SCART (SCART input) a convertorului la 
un aparat de redare – de ex. videorecorder – prin 
intermediul cablului SCART. 

 Conectaţi ieşirea HDMI (HDMI output) a convertorului la 
intrarea corespunzătoare a unui monitor sau televizor.  
Dacă nicio intrare HDMI a televizorului/monitorului nu 
este liberă, atunci puteţi conecta unul dintre aparate la 
intrarea HDMI (HDMI input) a convertorului, deoarece 
acesta dispune de funcţia comutare (pentru comutare 
folosiţi tasta „CVBS/HD”.  
Semnalul audio vă stă la dispoziţie la două ieşiri diferite.  
- Jack 3,5 mm (audio), semnal audio stereo analog, line-

level 
- Mufă RCA (coaxială), semnal audio digital.  

 Introduceţi conectorul rotund al blocului de alimentare în 
mufa corespunzătoare de pe convertor.  

 Conectaţi blocul de alimentare la o priză.  

 Porniţi toate aparatele conectate la convertor. Dacă este 
nevoie selectaţi pe TV/monitor intrarea corespunzătoare.  

 Cu tasta SCART/HD puteţi comuta între intrarea HDMI 
(HDMI input) şi intrarea SCART (SCART input).  
Tasta PAL/NTSC este folosită pentru a comuta rata de 
refresh la ieşirea HDMI (PAL = 50 Hz, NTSC = 60 Hz).  
Cu tasta „720P / 1080P“ selectaţi rezoluţia pentru 
semnalul video la ieşirea HDMI.  

 

Manevrarea 
 Produsul poate fi folosit numai în spaţii interioare uscate. 

Produsul nu are voie să devină umed sau ud! Pericol de 
moarte prin electrocutare! 

 Dacă transportaţi produsul dintr-un spaţiu rece într-unul 
cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta 
aparatul; în plus în aceste condiţii există şi pericolul 
electrocutării! De aceea lăsaţi aparatul la temperatura 
camerei, uneori chiar mai multe ore, înainte de a-l folosi. 

 Evitați următoarele condiții vitrege în locul de instalare 
sau la transport: 
- Umiditate sau umezeală prea mare 
- Căldură și frig excesiv, acțiune directă a razelor solare 
- Praf sau vapori, gaze ori solvenți inflamabili 
- Vibrații puternice, șocuri, lovituri 
- Câmpuri magnetice puternice, ca cele din apropierea 

mașinilor sau boxelor  

 Întreţinerea sau repararea produsului se poate face numai 
într-un atelier service specializat.  
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 Atunci când instalaţi produsul aveţi grijă să nu îndoiţi sau 
să striviţi cablul.  
 

Curăţarea 
Scoateţi blocul de alimentare din priză înainte de a curăţa 
produsul. 
Pentru curăţare folosiţi o cârpă uscată, moale şi curată.  
Nu folosiţi în niciun caz soluţii agresive de curăţare, căci 
acestea pot dăuna carcasei (decolorări). În timpul curăţării nu 
apăsaţi prea tare pe suprafaţa produsului pentru a evita 
formarea zgârieturilor.  
Praful poate fi îndepărtat cu ajutorul unei perii cu fire curate, 
lungi și a unui aspirator. 
 

Eliminarea deşeurilor 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două 
linii în formă de X indică faptul că produsul face 
obiectul unei colectări separate, la un centru de 
colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu 
laolaltă cu gunoiul menajer.  

 

Date tehnice  
a. Convertor SCART/HDMI 
Intrare ................................................1x HDMI, 1x SCART 
Ieşire AV..........................................1x HDMI 
Ieşire audio..........jack 1x 3,5 mm, semnal stereo, Line-level 

1x mufă RCA, digitală 
Temperatura ambientală.........................0 °C la +40 °C 
Umiditatea ambientală… 20% la 90% umid. rel., fără condens 
Dimensiuni (l x Î x A) cca. ..............101 x 25 x 102 mm 
Greutate cca............................................283 g 

 
b. Bloc de alimentare de la reţea 
Tensiune de funcţionare..................100 - 240 V/AC, 50/60 Hz 
Ieşire ...............................................5 V/DC, 1 A 

 
 
 

Notificări legale 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a Conrad 
(Lindenweg, D-92242 Hirschau). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt 
rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin 
fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme 
electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil 
aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, 
este interzisă.  
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice 
ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de 
natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaraţia de conformitate 
Producător: Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă: Conrad Electronic SE 
Adresă: str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau  
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament: Convertor SPEAKA SCART/HDMI 
Model: HDV-8S 
Cod: 989271 
 
respectă următoarele directive, norme sau reglementări: 

 


