
   Rozdzielacze aktywne s³u¿¹ do rozdzia³u sygna³u wizyjnego z jednego  
Ÿród³a na dwa lub wiêcej torów wizyjnych (np. pod³¹czenie jednej kamery do 
dwóch monitorów). Sygna³ na wyjœciu jest identyczny jak sygna³ na wejœciu 
bez straty jakoœci sygna³u. Rozdzielacz jest urz¹dzeniem aktywnym i wymaga 
pod³¹czenia do zasilania. Rozdzielacze wersji VS2/4 oraz VS4/8 posiadaj¹ 
mo¿liwoœæ konfiguracji  liczby wejœæ (prze³¹czniki dostêpne po zdjêciu 
pokrywy obudowy).
    Mo¿liwoœci konfiguracyjne rozdzielaczy:
VS1/2:      1we./2wy.
VS2/4       1we./2wy. + 1we./2wy.  lub
                 1we./4wy.
VS4/8       1we./2wy. + 1we./2wy. + 1we./2wy. + 1we./2wy. lub
                 1we./4wy. + 1we./2wy. + 1we./2wy. lub
                 1we./4wy. + 1we./4wy. lub
                 1we./6wy. + 1we./2wy. lub
                 1we./8wy. 

UWAGA! Prze³¹czenie konfiguracji wykonywaæ tylko przy wy³¹czonym
                zasilaniu.

Rozdzielacze mo¿na ³¹czyæ szeregowo, tzn. do wyjœcia do³¹czyæ wejœcie 
kolejnego rozdzielacza.

DANE TECHNICZNE:
                                                  VS1/2              VS2/4              VS4/8
iloœæ wejœæ / iloœæ wyjœæ               1/2                   2/4                  4/8 
rodzaj gniazd                              BNC                BNC                BNC             
impedancja wejœcia                    75W                 75W                 75W  
impedancja wyjœcia                    75W                 75W                 75W 
wzmocnienie                               0dB                 0dB                  0dB 
pasmo przenoszenia               0 - 8MHz          0 - 8MHz         0 - 8MHz 
napiêcie zasilania DC              8V - 12V         8V - 12V          8V - 12V  
pobór pr¹du                               70mA               80mA             90mA 
zalecany zasilacz                   9V/150mA       9V/150mA        9V/150mA  
wymiary ca³kowite                70mm/84mm    90mm/84mm   165mm/84mm
masa                                           90g                 120g                  240g                                             
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KARTA GWARANCYJNA

Nr seryjny / data produkcji ......................................

Data sprzeda¿y               ......................................

Podpis i pieczêæ sprzedawcy ......................................

WARUNKI GWARANCJI:

Producent zobowi¹zuje do bezp³atnego usuwania wad i uszkodzeñ ujawnionych w 
okresie gwarancji tj. 12 miesiêcy od daty zakupu urz¹dzenia jednak nie d³u¿ej ni¿ 24 
miesi¹ce od daty produkcji.

Okres oczekiwania na naprawê nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿, 14 dni roboczych od daty 
dostarczenia urz¹dzenia do naprawy.

Warunkiem przyjêcia sprzêtu do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez 
klienta na w³asny koszt:

  - czytelnie i poprawnie wype³nionej karty gwarancyjnej, reklamowanego wyrobu,

  -  szczegó³owego opisu przyczyny oddania do naprawy.

Gwarancja nie obejmuje:

 - uszkodzeñ powsta³ych z przyczyn zewnêtrznych, takich jak: zjawiska  
atmosferyczne, zanieczyszczenia, uszkodzenia me ch an ic zn e,  te rm ic zn e lu b 
chemiczne, niew³aœciwe zasilanie elektryczne oraz instalacja i eksploatacja  
niezgodna z oryginaln¹ instrukcj¹ obs³ugi urz¹dzenia,

  -  wyrobu w którym dokonano przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub napraw  przez 
osoby nieupowa¿nione oraz gdy  nalepka gwarancyjna jest uszkodzona,

 Niniejsza karta gwarancyjna stanowi jedyn¹ podstawê do realizacji uprawnieñ 
gwarancyjnych.

Akceptujê warunki gwarancji: ........................................

                        podpis klienta
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   W celu zasiêgniêcia informacji o sposobie pozbycia siê w/w produktów prosimy o kontakt 
z w³adzami lokalnymi lub sprzedawc¹.
Za niew³aœciwe pozbywanie siê powy¿szych odpadów mog¹ groziæ kary przewidziane 
przepisami prawa krajowego.
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Utylizacja zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego Utylizacja zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego

Taki symbol umieszczony na produkcie oznacza, ¿e produkt nie mo¿e byæ 
traktowany jako odpad komunalny lecz powinien byæ dostarczony do punktu 
zbiórki sprzêtu elektrycznego i elektronicznego w celu przerobu i odzysku 
odpadów Prawid³owe pozbywanie siê w/w produktów oszczêdza zasoby 
naturalne oraz zapobiega negatywnemu wp³ywowi na zdrowie cz³owieka oraz 
stan œrodowiska naturalnego.
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