
Instrukcja obsługi 
LKV223 

HDMI 2D TO 3D CONVERTER 
 

LKV 223 dokonuje konwersji 2D do 3D ze źródeł HDMI takich jak odtwarzacze Blu-
Ray, DVD, set-top-boksy, czy PC. Gdy na wejściu pojawia się sygnał 3D, konwerter 
przekazuje go aż na wyjście HDMI bez przetwarzania. 

 
 

 
 

Ważne instrukcje bezpieczeństwa 
 
1. Nie odłączaj zasilania od urządzenia, gdy jest w trakcie działania, trzymaj 
urządzenie w bezpiecznej odległości od łatwopalnych, wybuchowych urządzeń. 
2. Zasilanie :DC 5V , używaj  tylko zasilacza dostarczonego razem z urządzeniem, 
nie używaj zasilacza jeśli jest uszkodzony. 

 
 

 
 



Specyfikacja techniczna: 
Rozdzielczości wejściowe HDMI: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 
1280*720@60Hz / 1920*1080@60Hz 
Rozdzielczości wyjściowe HDMI: 480p/576p720p/1080p (w trybie SBS niektóre 
telewizory mogą działać poprawnie tylko w rozdzielczościach 720p i 1080p) 
Formaty sygnału wyjściowego HDMI 3D: Amber/Blue 3D (3DRC) / SBS 3D 
Sygnał DDC: 5Vp-p (TTL) 
TMDS sygnału: 0,5-1.0Vp-p 
Pasmo przenoszenia: 25-225MHz 
Zasilanie: DC 5V/1A 
Temperatura pracy: -10°C - 60°C 
Wymiary: 107 x 41.1 x 23.6 mm 

 
 

 
 
 
 
Złącza / interfejsy 
DC5V wejście zasilania 
Wejście/wyjście HDMI  
Dioda zasilania 
Dioda Bypass  
Tryb / LEVEL/ Bypass  
 



Cechy: 
Obsługa 2D to 3D SBS 
Obsługa 2D to 3D Amber / Blue  
Obsługa bypass 
Obsługa rozdzielczości do 1080p Full HD 
Instalacja Plug and Play 
5-stopniowa zmiana intensywności efektu 3D (3 poziom jest zalecany) (funkcja tylko 
dla telewizorów 3D) 
Obsługa 2D dla telewizorów 2D: Konwersja 2D do 3D (tryb amber/blue - z 
wykorzystaniem okularów anaglifowych) 
Obsługa 2D dla telewizorów 3D: Konwersja 2D do 3D (SBS- H) i oglądanie na 
telewizorze 3D, używając okularów typu Shutter 
 
Instalacja:  
 

1. Podłącz wyjście konwertera LKV223 do telewizora HDTV za pomocą kabla 
HDMI 

2. Podłącz do wejścia konwertera LKV223 odtwarzacz Blue Ray czy inne 
urządzenie ze złączem HDMI za pomocą innego kabla HDMI, włącz zasilanie, 
następnie wybierz odpowiedni kanał HDMI dla telewizora HDTV. 

 

 



 
 

 
Ustawienia urządzenia: 
 

1. Naciśnij przycisk “MODE”. Gdy pali się dioda Bypass LED, na wyjściu pojawi 
się niezmieniony sygnał HDMI 2D.  

 

 
 
 



2. Naciśnij przycisk “MODE”. Gdy świeci się dioda “3DTV”, na wyjściu pojawi się 
sygnał 3D SBS-H. Jeśli telewizor HDTV nie może wykryć automatycznie 
sygnału SBS-H, należy dostosować efekt 3D przyciskiem “LEVEL” (Użyj 
okularów dostarczonych razem z telewizorem 3DTV) 

 

 
 
 

3. Naciśnij przycisk “MODE”. Gdy świeci się dioda “2DTV “, na wyjściu pojawi się 
sygnał dostosowany do okularów anaglifowych (Amber/Blue), odpowiedni do 
oglądania 3D na zwykłych telewizorach 2D (Użyj okularów Amber/Blue). 

 

Najczęściej zadawane pytania: 
P: Brak sygnału na wyjściu wideo? 
Odp. 1: Upewnij się, że wszystkie urządzenia są podłączone prawidłowo. 
Odp. 2: Sprawdź czy dioda zasilania pali się  i wybrany jest prawidłowy kanał 
Odp. 3: Zalecane jest użycie kabla HDMI o długości do 10 m. 
 
P: Nieprawidłowe wyświetlanie lub telewizor HDTV jest podzielony na dwa ekrany 
Odp. 1: Sygnał na wyjściu jest formatu 3D (SBS-H). Jeśli telewizor 3D HDTV nie 
może wykryć sygnału, należy ustawić konwersję formatu 3D do formatu 3D (SBS-H), 
Odp.  2:  Należy ustawić konwersję 3D do 3D (Amber/Blue) dla telewizora 2D.  
 
P: Jaki rodzaj telewizora może być używany razem z konwerterem LKV223? 
Odp. 1: 3D HDTV  
Odp. 2:  Zwykły 2D HDTV  



 
 


