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1. Conținutul Pachetului

•  Convertor HDMI - VGA
•  Instructiuni de operare 

2. Note de Siguranţă
• Acest produs este destinat uzului personal,
non-comercial
• Protejaţi produsul împotriva prafului, a umezelii şi 
supraîncălzirii şi folosiţi-l doar într-un mediu uscat.
• Nu trântiţi produsul şi nu îl expuneţi la şocuri 
puternice.
• Nu desfaceti produsul sau nu continuati sa-l 
folositi daca acesta este deteriorat/stricat.

3. Punere in functiune si operare

• Setati cele 2 dispozitive (PC/laptop/tableta si 
monitor/TV/proiector) la aceeasi rezolutie pentru
o transmisie buna. 
• Porniti PC/laptop/tableta si monitor/TV/proiector
• Conectati adaptorul la iesirea HDMI a PC/laptop/
tableta.
• Apoi conectati cablul VGA cu adaptorul si apoi
cu monitor/TV/proiector.
• Daca este necesar activati Intrarea VGA din
meniul monitor/TV/proiector.

Notă

• Verificati instructiunile de operare ale tuturor
dispozitivelor ce urmeaza a fi conectate
• Iesirile, curente, HDMI transmit atat semnalul 
video cat si cel audio. Pentru ca VGA-ul transmite
doar semnalul video, adaptorul este echipat cu o
iesire de 3.5 mm pentru semnalul audio.

Vă rugăm să contactați Hama Product Consulting 
dacă aveți alte întrebări legate de acest produs. 
Hotline: +49 9091 502-115 (Germană/Engleză). 
Mai multe informații pentru asistență pot  figăsite 
aici: www.hama.com 

4. Renunțare la Garanție
Hama GmbH & Co. KG nu își asumă răspunderea și 
nu oferă garanție pentru defectele rezultate din 
instalarea/montarea necorespunzătoare, utiliarea 
incorectă a produsului sau din nerespectarea 
manualului de instrucțiuni și/sau notelor de siguranță.

5. Service și Asistență

9. Informații de Reciclare - 
Notă despre protecția mediului:

              După implementarea Directivelor Europene 
              2002/96/EU  și 2006/66/EU în sistemul 
              național, se aplică următoarele: Aparatele 
              electrice și electronice, împreună cu bateriile,
nu trebuie debarasate cu deșeurile menajere. 
Consumatorii sunt obligați prin lege să-și returneze 
aparatele electrice și electronice, precum și bateriile 
nefuncționale în punctele publice de colectare create 
pentru acest scop, sau în punctul de vânzare. Detaliile 
sunt definite în legislația fiecărei țări. Simbolul 
produsului, manualul de instrucțiuni sau ambalajul 
indică faptul că un produs este supus acestor 
reglementări. Reciclând, refolosind materialele, sau 
prin alte forme de utiliare a aparatelor/bateriilor vechi, 
aduceți o contribuție importantă protejării mediului.

Toate mărcile listate sunt mărci comerciale ale 
companiilor corespondente.
Erorile și omisiunile sunt excluse și supuse 
modificărilor tehnice. 
Se aplică termenii noștri generali de livrare și de plată.


