
Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení PS3/Wii VGA kabelu od naší společnosti.

V továrním nastavení neprodukuje Vaše konzole VGA signál (který spadá do oblasti HD = High Definition), 
ale standardní TV signál (SD = Standard Definition). Přepnutí typu výstupního signálu se jednoduše provede 
v menu Vaší konzole, ale budete k němu potřebovat kromě VGA monitoru (se kterým zamýšlíte Vaši konzolu 
začít používat) ještě i Vaše dosavadní zobrazovací zařízení, se kterým jste Vaši konzolu do této chvíle úspěšně 
používali  – typicky TV,  schopnou zobrazit  signál  typu Composite (reprezentovaný typicky jedním žlutým 
Cinch konektorem pro přenos SD videa, doplněnou o stereo audio Cinche – bílý + červený, pro levý + pravý 
zvukový kanál).

Začněte tím,  že  na  dosavadní  TV  připojíte  Vaši  konzolu  nikoliv  původním základním AV kabelem (jako 
dosud), ale už pomocí zeleného Cinch konektoru Vašeho nového PS3/Wii VGA kabelu a na Váš VGA monitor 
ji  současně  připojte  pomocí  VGA  konektoru.  Následně  zapněte  oba  monitory  i  konzolu.  Obraz  (pouze 
černobílý  – postačuje  k přepnutí  režimu) byste  měli  v tuto chvíli  mít  viditelný  na  TV (zatím ne na  VGA 
monitoru).

Pokud tomu tak je, je vše v pořádku a můžete pokračovat. Nyní se postup liší dle příslušné konzole, v jejich 
menu postupujte takto:

Postup pro Wii

Wii  Option/Wii  Settings/Screen/TV  Resolution  a  změňte  zde  původně  nastavenou  volbu  „Standard  TV 
(480i)“ na volbu „EDTV or HDTV (480p)“. Ve chvíli, kdy nastavení obrazu potvrdíte, zmizí obraz z Vaší staré 
TV (resp. rozhodí se na ní) a objeví se již na VGA monitoru.

Postup pro PS3: 

Settings/Display  Settings/Video  Output  Settings  a  nastavte  zde  „Component/D-Terminal“  a  tuto  volbu 
potvrďte,  pak  je  ještě  třeba  zaškrtnout  všechna  podporovaná  rozlišení  (dle  možností  Vašeho  VGA 
monitoru!) a to 480P/720P/1080i/1080P.  Ve chvíli,  kdy nastavení obrazu potvrdíte, měl by zmizet z Vaší 
staré  TV  a  objevit  se  již  na  VGA  monitoru.  Audiovýstup  v dalším  kroku  pak  nastavte  na  „Audio  Input 
Connector / SCART /  AV MULTI“

Společné ukončení postupu: Bílý + červený cinch (levý + pravý stereo audio kanál) sice do VGA monitoru pro 
současný přenos zvuku typicky nedáte, můžete jimi však propojit Vaši konzolu např. s nějakým domácím 
audiosystémem nebo „PC bedýnkami“. Hotovo, starou TV (zelený cinch) můžete již odpojit, dále ji pak již 
nebudete potřebovat. Vaše konzola si zapamatuje nastavení i po vypnutí, příště již naběhne přímo na VGA 
monitoru (pro jistotu si rovnou ověřte).

Přejeme Vám dlouhé a bezproblémové používání Vašeho nového VGA kabelu!
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