
MINI MHL/HDMI TO SCART Converter 
 

 
Uživatelská příručka 
Děkujeme za nákup tohoto výrobku. Pro bezpečné používání prosím přečtěte tento návod pozorně ještě před tím, než přístroj zapojíte a začnete používat. 
Návod si uschovejte pro případné budoucí použití, na webu prodejce nemusí být produkt ve stabilní nabídce. 
 

Úvod 
MINI MHL/HDMI to SCART converter je  zařízení pro převod digitalního MHL/HDMI video audio signálu na kompozitní video signál a L / R stereo audio 
signál. Přístroj je určen pro převod digitálního HDMI signálu a MHL signálu z chytrých mobilů na normovaný CVBS signál (analogový 480i, 576i,), tedy 
takový, který se dá přehrávat na analogových TV, VHS VCR, DVD rekordérech, dataprojektorech apod. MHL/HDMI to SCART converter podporuje normy 
NTSC a PAL TV. 
 

Výhody 
1. Není třeba žádných instalačních ovladačů, je přenosný, nezávislý na připojených zařízeních a snadno zapojitelný. 
2. Je použita kvalitní technologie pro převod digitálního vstupního signálu na analogový. 
3. Podpora formátů NTSC a PAL pro výstupní signál. 
4. Compatibilní s HDMI1.3 
5. S tímto převodníkem se můžete rovněž podělit o své snímky či videa ze svého smartfonu na TV či dataprojektoru. 
 

Specifikace 
Vstupní porty   1×HDMI 
Výstupní porty:   1×SCART 

Rozměry (D×Š×V)   88×58×26mm 

Hmotnost   45g 

Vstupní rozlišení  640 ×480@60Hz, 800×600@60Hz, 1024×768@60Hz, 1280×720@60Hz, 1280×1024@60Hz, 1360×768@60Hz, 

   1600×1200@60Hz, 1920 × 1080@60Hz, 480i/60Hz,480p/60Hz, 76i/60Hz, 576p/60Hz, 720p50/60Hz, 1080i50/60Hz, 

   1080p23.97/24/25/50/59.94/60Hz 
Analogový výstup:   PAL, NTSC 
Provozní teplota:  0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F 
Skladovací teplota:   20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F 
Relativní vlhkost:   20 ~ 90% RH 
Spotřeba el. energie   (MAX) 3W 
 

Ovládací prvky a konektory 
    Přední panel                    Zadní panel 

 
1) PAL/NTSC - přepínač normy výstupního analogového signálu 
2) HDMI - připojení vstrupního HDMI signálu ze zdroje, např. notebooku, DVD přehrávače, herní konzoly 
3) LED indikace napájení 
4) Napájecí konektor: Připojte napájení 5V (stejnosměrných) nejlépe přibaleným kabelem do USB výstupu notebooku či počítače a nebo můžete použít i 
 nabícejí USB AC/DC adaptér pro mobilní telefony s nabíjením přes USB 5V 
5) SCART výstup: Zapojte výstup do zobrazovacího zařízení (např. TV) Pokud se chystáte použít se sadou karaoke mixu, použijte nejprve redukci 
SCART/3RCA označenou OUT (případně DVD) 
 

Balení 
1. Mini MHL/HDMI to SCART Converter 
2. 5V1A DC napájecí kabel 
  

Zpracováno pro potřeby webu www.karaoke-zabava.cz 
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