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Enjoy the vivid world! 

 

 
 

 

 



TANITIM 
 

 

Sayın Kullanıcı, 

 
Öncelikle ürünümüzü aldığınız için teşekkür ederiz.En iyi performansı ve güvenliği sağlamak 
için kurulum,ayar ve kullanım öncesinde talimatları dikkatlice okuyunuz ve  ürünü 

kullandığınız süre boyunca kullanım lıkavuzunu saklayınız.. 
 

Video dönüştürücü,switch, uzatıcı, matrix, splitter ve KVM ürün serilerimiz sizin A/V 

cihazlarınızını daha üretken,kullanışlı ve kolay biçimde en önemlisi de uygun maliyetlerle 

kullanabilmeniz için dizayn edilmiştir. 
 

HDMI aşırı gelirim koruyucu, HDMI cihaz üzerinde oluşabilecek ani statik boşalmaları, 
yıldırım çarpması sırasında oluşabilecek elektrik problemlerini ve elektrik akımındaki ani 

voltaj değişiklerinin cihaza yansımamasına yardımcı olmaktadır. Cihaz bütün TMDS/ 
DDC/HPD ve CEC kanallarında aktif olarak bağlı olduğu HDMI sinyallerinde çalışır ve son 

koruma olarak ESD ve Yıldırım korumasına sahiptir. 

 
Ürünümüz gürültünün olduğu,alan ve güvenlik endişe bölgelerinde,data merkezi 

kontrolü,bilgi dağıtım merkezleri,konferans salonları,okul ve kurumsal eğitim  merkezleri gibi 
çeşitli ve birbirinden farklıiş bölgelerine çözümler sunmaktadır. 

 
 

ÖZELLİKLER 

 

 HDMI Giriş ve Çıkış Portlarını ESD ve Yıldırım etkilerine karşı koruma.  

 IEC 61000-4-2 (ESD) ±15kV (hava), ±8kV (temas).   

 IEC 61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns).  

 IEC 61000-4-5 (Yıldırım) 5A (8/20µs).  

 HDMI 1.4 ile 3D,4KX2K ve HEAC. 

 Solid-state silicon-avalanche teknolojisi.  

 HDCP desteği. 

 Kayıpsız performans 

 Saniyeler içinde kurulum. 

 Güç Adaptörü gerektirmez. 

 

 

 

 

 



Resimlerdeki Cihaz ile Birlikte Belirtilen Aksesuar Listesi 

 

1、Bir adet HDMI Gerilim Koruyucu       1PCS 

2、Bir adet kullanım kılavuzu             1PCS 

3、Bir adet topraklama kablosu           1PCS 

4、Topraklama vidası                    2 PCS 

 

Fiziksel Bağlantı Şeması： 

 

 

 

 

Figure 1.0 Ön Panel Resmi 

ÇIKIŞ:  HDMI Çıkış Arayüzü 

 

 

 

 

Figure 1.1 Arka Panel Resmi 

GİRİŞ:  HDMI Giriş Arayüzü 

 

Bağlantı ve Çalıştırma： 

   

HDMI Gerilim Koruyucu 

   
 

 

 
 

 

 

 

Blue-Ray DVD/PS3/ Xbox 360 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1． HD Kaynak ile bağlı olduğu HDMI giriş portunu HDMI Gerilim Koruyucuya bağlayınız. 

2． HD Ekran ile bağlı olduğu HDMI çıkış portunu HDMI Gerilim Koruyucuya bağlayınız. 

 

HDMI1111 

HDMI versiyon…………………………………………………HDMI 1.4 ile 3D 、4Kx2K、HEAC 

HDMI çözünürlük …………………………..24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i 

Desteklenen video renk formatı ……………………...….……24bit/deep color 30bit,36bit, 48bit 

Desteklenen ses formatları..DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD HD(HBR) 

Maksimum bant genişliği………………………………………………..….……………….340MHz 

Maksimum veri hızı…………………….………………….………………………………10.2Gbps 

TMDS Sinyal Giriş/Çıkış ………….………………………..………..... …...0.5~1.5Volts p-p(TTL) 

DDC Sinyal Giriş/Çıkış …………………………………………..……...……… ...5Volts p-p (TTL) 

Maksimum çalışma akımı………………………………..……………………………………..50mA 

Çalışma Sıcaklık Aralığı……..…………….…………………………………………. (-15 to +55℃) 

Çalışma Nem Aralığı………………………………….….……………………………...5 to 90%RH  

Ebatlar (L x W x H)……………………………………….………………...……43.5x64x16.5 (mm) 

Ağırlık..…..………………………………………………………..…….…………………..………40g 



 

Notlar: 

Lütfen cihazın uzun ömürlü çalışması için kullanım kılavuzu talimatlarına uyunuz.. 

1. Cihaz Nemden, Yüksek sıcaklıktan, Tozlu , Aşındırıcı ve Oksitli ortamlardan uzak bir yere 

konumlandırılmalıdır. 

2. Cihaz yüksek titreşim , darbe ve düşme durumunda zarar görebilir. 

3. Lütfen cihazın kapağını açmayınız ve içindeki parçalara müdahale etmeyiniz. 

 

Cihazı çalıştırmadan önce lütfen güç ve port bağlantılarının doğru şekilde yapıldığından emin 

olunuz. Aşağıda yaşanabilecek bazı sorunlar belirtilmiştir. 

 

Seri 

Numarası 
Sorun Tanımı Sorun Çözme Yolları 

1 Görüntü Yok 

1、Lütfen televizyonun, cihaz ile bağlı olduğundan 

emin olunuz. 

2、Sinyal kaynağının cihaza doğru şekilde 

bağlandığından emin olunuz. 

3、Sistem bağlantı kalitesini kontrol ediniz. 

4、Hat kalitesini kontrol ediniz. 

5、Kabloların kalitesini kontrol ediniz. 

2 
Bulanık-Sorunlu 

Görüntü 

1、Bozuk görüntü durumunda kabloları tekrar çıkarıp-

takmayı deneyiniz. 

2、HDMI kablo kalitesini kontrol ediniz. 

 


