
KULLANIM KILAVUZU
Model No. KX1044

4*4 MATRIX HDMI SWITCH

Cihazlarımız, gürültü, alan ve güvenlik, data center kontrol odaları, 
bilgi dağıtım Sistemleri, konferans odaları, okul ve firma eğitim 
seminerleri gibi uygulamalarda sorunsuz ve tam çözüm sunar.

Fiziksel bağlantı şeması:

Sorun Giderme

Problem Sebebi ve Çözüm Yolları

Besleme
Gelmiyor

1- Besleme adaptörünüzün soket ucunun cihaza

sıkıca oturduğundan emin olunuz. 

2- Açma anahtarının açık konumda olduğunu

kontrol ediniz.

Görüntü
Yok

1- TV'nizin açık olduğunu ve cihaza bağlı olduğunu
kontrol ediniz. 
2- Sinyal kaynağınızdaki cihazın da çalışıyor
olduğundan ve bağlantısının yapıldığından emin
olunuz. 
3- Sistemin bağlantı kalitesini kontrol ediniz.
4- Hattın bağlantısının kaliteli olduğunu kontrol
ediniz.
5- HDMI kablonuzun kalitesinden emin olunuz
(kablonuz HDMI V 1.3 uyumlu olmalıdır)

Bozuk
Görüntü

1- Tüm bağlantılarınızı söküp kurulumu yeniden
yapınız. 
2- HDMI kablonuzun kalitesinden emin olunuz
(kablonuz HDMI V 1.3 uyumlu olmalıdır)
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Optimum performans ve güvenlik için, cihazınızın bağlantılarını 
yapmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunun tamamını dikkatlice 
ve anlayarak okuyunuz. Lütfen ilerde ihtiyacınızın olabileceğini 
düşünerek bu kılavuzu saklayınız.

HDMI çeviricilerimiz, switchlerimiz, extender cihazlarımız, matrix ve
bölücülerimiz (splitter) Audio ve Video cihazlarınızı daha rahat, daha 
kolay ve ucuz maliyetle kullanmanızı sağlar.

4x4 HDMI matrix cihazı dört adet HDMI cihazınızı stereo ses çıkışı 
ile yine dört adet HDMI giriş kaynağı ile destekler. Matrix cihazı, dört 
adet HDMI cihazının arasında geçiş yapmaya veya kolayca dört 
adet HDMI uyumlu monitor veya projektöre bağlanmasını sağlar. 
Matrix ayrıca, uzun bir HDMI kablosunun sonuna takılarak HDMI 
sinyalinin yenilenmesini sağlar.

- Dört HDMI 1.3 giriş sinyali switchlenebilir veya dört adet HDMI 1.3 
  çıkış cihazına verilebilir.
- HDCP 1.2 protokolü uyumludur.
- CEC desteği.
- 30bit, 36bit renk derinliği desteği.
- Blue-Ray 24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC desteği.
- Digital ses formatları desteği : TS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1
  /DTS/Dolby-AC3/DSD
- Sinyal yeniden zamanlamazı desteği (retiming)
- 15metre giriş kablosu (AWG24 HDMI 1.3 uyumlu) desteği
- 25metre çıkış kablosu (AWG24) desteği
- Girişler arasında geçiş IR uzakdan kumanda ile yapılır. Ayrıca 
  cihaz üzerindeki butonlarlada yapılır.
- RS232 Seri port girişi
- Bağlı olmayan kaynaklardan otomatik olarak atlama yapılır.
- Cihaz resetlendiğinde veya yeniden bağlatıldığında en son 
  kullanılan duruma otomatik geçer.lKalite kaybı yoktur.
- Bir kaç dakika içinde hızlıca ve kolayca kurulum yapılır.
- DC5V/4A besleme adaptörü gerektirir.

İçerik:

 

Cihazla beraber gelen aksesuarlar:

1- 5V Besleme adaptörü
2- Uzaktan kumanda
3- Kullanım kılavuzu

Besleme Adaptörü

Kumanda

Çalışma ve Bağlantılar
1.Her bir HDMI kaynak cihazınızdan gelen kabloları HDMI matrix 
   girişlerine bağlayınız.
2.Görüntü monitörünüzden veya projektörünüzden gelen kabloları 
   HDMI Matrix çıkışlarına bağlayınız.
3.5V besleme adaptörünüzü HDMI 4x4 Matrix cihazınıza bağlayınız.
4.Kaynaklar arasında alternative olarak RS-232 port üzerinden kontrol
programı ile geçiş de yapabilirsiniz.

Özellikler:                                                                                                       KX1044
HDMI versiyon…………....................…………………………..……….....… HDMI 1.3b
HDCP versiyon ……………………..…………………………………………....HDCP1.2
HDMI çözünürlük …………...…....24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Desteklenen video renk formatları ..........…………….24bit/derinlikde renk 30bit,36bit
Deteklenen ses formatları…..DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
Max iletişim bant genişliği …...…….………….…………………………………..225MHz
Max baud hızı …………………........…………………………………………….6.75Gbps
Giriş/Çıkış  TMDS sinyali ………….……………………..……………… 0.5~1.5Volt p-p
Giriş/Çıkış  DDC sinyali ………………………………………..………… 5Volt p-p (TTL)
Giriş kablosu uzunluğu  …………….….……≤15m AWG24 HDMI 1.3 standart kablo
Çıkış kablosu uzunluğu ……………..….…...≤25m AWG24 HDMI 1.3 standart kablo
Max çekilen akım ……………………...………………………………………….....…2.6A
Besleme Adaptörü özelliğkleri ...Giriş:AC (50HZ, 60HZ) 100V-240V; Çıkış: DC5V/2A
Çalışma sıcaklık aralığı ………...……….………………………………… (-15 ile +55℃)
Çalışma nem aralığı …………….…………….….……….5 ile 90%RH (yoğunlaşmasız)
Boyutlar………….…………………..………….……………………..…380x140x60 (mm)
Ağırlık…..………….………………….………………..…….……..…………………1900g

1- Kumandanın arka tarafında takılı olan plastik filmi sökünüz.
2- A,B,C,D değerleri HDMI A,B,C,D Çıkışlarını temsil eder.
3- Örnek: Sinyalin A çıkışından çıkmasını istediğinizde sadece A 
    butonuna basınız. İstediğiniz girişi bu çıkışa yönlendirmek 
    isterseniz A butonuna tekrar tekrar basınız.
4- Uzaktan kumandanızı uzun süre kullanmayacaksanız plastik 
    filmi arkasına takmanızı öneririz.

Notlar:
Uzun ömürlü ve güvenli kullanım için lütfen cihazınızı belirtildiği 
şekilde kullanmaya özen gösteriniz.
1- Yüksek sıcaklığı olan, veya tozlu veya oksitli ortamlardan uzak 
    tutunuz.
2- Düşürmeyiniz, sarsmayınız, sert darbelerden koruyunuz.
3- Islak ellerinizle adaptör uçlarına dokunmayınız.
4- Adaptör cihaza takılı değil iken prizde bırakmayınız.
5- Cihaz uzun sure kullanılmayacaksa kapatınız. 
6- Cihazın içini açmayınız, içindeki parçalara dokunmayınız.
7- Cihazla beraber verilen orijinal adaptörü kullanınız.
Cihazın bağlantılarını yaptıktan sonar cihazı çalıştırmadan önce 
bağlantılarınız kontrol ediniz. Tüm bağlantıların sıkıca yerlerine takılı 
olduklarından emin olunuz.

Matrix HDMI Switch için Donanım Yükleme
Tak ve çalıştır. Herhangi bir sürücü kurulumu gerektirmez.

IR: IR Alıcı Göz
Input 1- Input 4：HDMI girişler LED göstergeleri
Switch A: HDMI A çıkışa geçiş butonu
Switch B: HDMI B çıkışa geçiş butonu
Switch C: HDMI C çıkışa geçiş butonu
Switch D: HDMI D çıkışa geçiş butonu

Output A：HDMI A Çıkış bağlantısı
Output B：HDMI B Çıkış bağlantısı
Output C：HDMI C Çıkış bağlantısı 
Output D：HDMI D Çıkış bağlantısı
Input 1- Input 4：HDMI girişi
DC/5V: 5V DC-DC  besleme girişi
R232: RS232 İletişim portu

RS-232 Ararbirim Bağlantısı

RX

TX

GND

Binary Tablosu 
 
ASCII Çıkış 

Seçimi 
Byte Not 

1 A 0x00  0x01 Sürekli olarak 2 byte yollanır. 
Doğru alınan giriş karşılık gelen 
çıkış portuna yönlendirilir. 

2 B 0x00  0x02 

3 C 0x00  0x04 
4 D 0x00  0x08 

 

BPS ...........................................................................................9600 
Data bit ............................................................................................8
Stop bit ............................................................................................1
CRC bit…………………………………………………...…………None
Flow Control .............................................................................None

RS-232 Data Formatı:

IR Kumada Kullanım Talimatları



TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSULAR
Taşıma sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar
görmemiş olduğundan emin olunuz. Ürün küçük ve hassas yapıda
olduğu için nakil esnasında yanınızsa muhafaza etmeye gayret
gösteriniz.
Nakliye ve taşıma esnasında cihazın üstüne yük bindirecek şekilde
farklı aygıtlar istiflemeyiniz.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER
Güç kaynağı üzerinde saptanmış bulunan voltaj ve gerilim değerleri
hiçbir suretle aşılmamalıdır.
Lütfen ürünü, beraber kullanılmasına izin verilmiş olan güç kaynakları
ve ek donanımları ile kullanınız
Ürün kesinlikle açılmamalıdır. Ürünün içinde yapılacak her türlü
değişikliğe izin verilmemelidir. Ürünleri kullanmadan önce kullanım
kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Su ile temasında müdahale etmeyin.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VEYA
ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER
Ürünü temiz bezle silerek periyodik olarak temizleyebilirsiniz.

PERİYODİK BAKIM
Ürün periyodik bakım gerektirmemektedir.

İTHALATÇI FİRMA :
NOKTA ELEKTRONİK VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Adres: Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:8 No:907 
Okmeydanı/ISTANBUL
Tel: 0212 222 87 80 Fax: 0212 220 85 44
e-mail: nokta@noktaelektronik.net
web: www.noktaelektronik.net
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BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN
KURALLAR
Ürünü kendi başınıza tamir etmeye kalkmayınız.
Herhangi bir arıza durumunda satıcınız veya yetkili servisinizle 
irtibat kurunuz. Ürüne teknik müdahale mutlaka kalifiye yetkili servis
personeli tarafından yapılmalıdır.

http://www.noktaelektronik.net
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