
KULLANIM KILAVUZU
Model No. HDMI1402

Cihazınızı kurmadan önce, cihazınızdan en iyi verimi ve uzun
ömürlü kullanımı elde etmek için lütfen bu kullanım kılavuzunun
tamamını dikkatlice okuyunuz.
Lütfen bu kılavuzunu, ileride ihtiyacınızın olabileceğini düşünerek
saklayınız.

HDMI çeviricilerimiz, switchlerimiz, extender cihazlarımız,
matrixleyiciler ve çoklayıcılarımız A/V cihazlarınızın kullanımını
daha kolay, daha rahat ve konforlu hale maliyetleri düşürerek
mümkün kılmaktadır.

1x2 HDMI Splitter cihazınız tek bir HDMI kaynağını kullanır ve iki
adet HDMI çıkışına çoklar. Böylece tek bir HDMI cihazını iki adet
HDMI uyumlu projektör veya monitöre bağlayabilirsiniz. 
Bu cihaz ayrıca uzun HDMI kablolarının sonuna takılarak sinyallerin
güçlendirilmesini de sağlamaktadır.

En son HDMI teknolojisi olan 1.4 versiyon özelliği ile 3D video
desteği, 4K*2K Ultra HD çözünürlük desteği ve 3.4 Gpbs/340MHz’ye
kadar destekler.

Cihazımız, gürültülü ortamlarda, güvenlik ve alan sıkıntısının
yaşandığı yerlerde, data merkezlerinin kontrolünde, bilgi
dağıtımında, konferans odalarında, sunumlarda, okul ve firma
eğitim uygulamalarında en uygun çözümü sunar.

ÖZELLİKLER

Notlar:
Uzun ömürlü ve verimli kullanım için lütfen cihazınızı kullanım
kılavuzunda tarif edildiği şekliyle kullanınız. 
1. Cihazınızı kirli, tozlu, sıcak, yüksek nemli, oksitli ortamlardan 
uzak tutunuz.
2. Cihazınızı düşürmeyiniz, sarsmayınız, sert darbelerden koruyunuz.
3. Besleme adaptörünüze ıslak ellerinizle kesinlikle dokunmayınız.
4. Besleme adaptörünüzü cihaza bağlı değil iken prize takılı 
bırakmayınız.
5. Cihazınız uzun süre çalışmayacaksa adaptörünü prizden çıkartınız.
6. Cihazın içini açmayınız ve içindeki parçalara dokunmayınız.
7. Cihazın yanında verilen orijinal adaptörden başka adaptör
kullanmayınız.
8. Elektrik hattınızın topraklama bağlantısının olduğunu kontrol ediniz.
Cihazı çalıştırmadan önce bağlantı kablolarını dikkatlice kontrol ediniz
ve tamamının doğru şekilde bağlandığından emin olunuz. 

ÖNEMLİ NOT:

Cihazı kullandığınız ortamda topraklama hattının olduğundan
emin olun. Topraklama hattının düzgün olmadığı ortamlarda
elektriksel cihaz arızaları meydana gelebilir. Bu durum cihazın
arızalanmasına sebep olur. Priz üzerinde, Nötr (-) uç ile, Toprak
hattı arasına, kesinlikle kablo bağlanmadığından emin olun.

Splitter için Donanım Yükleme
Tak ve çalıştır. Herhangi bir sürücü kurulumu gerektirmez.

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.

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 1.4 uyumlu olmalıdır)

Bozuk
Görüntü

1- Tüm bağlantılarınızı söküp kurulumu yeniden
yapınız. 
2- HDMI kablonuzun kalitesinden emin olunuz
(kablonuz HDMI V 1.4 uyumlu olmalıdır)
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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 SAN. TIC. A.Ş.
Adres: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:1 No:2 
Okmeydanı/ISTANBUL
Tel: 0212 222 87 80 Fax: 0212 220 85 44
e-mail: nokta@noktaelektronik.net
web: www.noktaelektronik.net

1*2 HDMI Splitter 1.4 version - Full 3D - Ultra HD 4K x 2K

• Kolay Kurulum
• 1 HDMI Giriş, 2 HDMI Çıkış
• Full 3D ve Ultra HD 4K*2K çözünürlük
• 2160p yüksek çözünürlük desteği
• 340MHz/3.4Gbps kanal bantgenişliği
• 10.2Gbps tüm kanallar için
• Her kanal için 12bit deep color desteği
• HDCP 1.3 desteği
• Sıkıştırılmamış ses desteği LPCM
• Sıkıştırılmış ses desteği DTS Digital
• Dolby Digital (DTS-HD ve Dolby True HD dahil)

Bağlantı ve Çalıştırma:
1. HDMI kaynak cihazlarınızdan birinden gelen kabloyu HDMI Splitter
girişine bağlayınız.
2. Her bir monitör veya projektör'den gelen kabloyu HDMI Splitter
çıkışlarından birine bağlayınız.
3. 5V besleme adaptörünü HDMI 1x2 Splitter takınız.

TEKNİK ÖZELLİKLER..........................................................................HDMI1402
Giriş DDC Sinyali ............................................................................5 volt p-p (TTL)
Maksimum Single Link aralığı....................................................... 3840*2160/30Hz

Çıkış Video..............................MI1.4a ile Full 3D ve Ultra HD + HDCP 1.3
Dikey Frekans aralığı................................................................................ 50/60Hz
Video Bantgenişliği..............................................................3.4Gbps/340MHz
Çözünürlük(HDTV) ..................................Interlaced(50&60Hz) 4 8 0 i , 5 7 6 i , 1 0 8 0 i
.....................................Progressive(50&60Hz) 480p,576p,720p,1080p,2160p
Boyutlar(U-G-Y)............................................................................... 103×42×16mm
Garanti............................................................................................................2 Yıl
Çalışma Sıcaklığı.................................................................................-10°C - 55°C
Çalışma Ortamı Nem Oranı...................................10% - 85 % RH yoğunlaşmasız
Saklama Sıcaklığı.............................................................................-15°C - +80°C
Saklama Ortam Nem Oranı......................................5% - 90% RH yoğunlaşmasız
Harici Güç Kaynağı.............................................................................. 5V DC@ 2A
Güç Tüketimi.......................................................................................(Max)  500mA
Splitter Ünitesi...................................................................................... FCC,CE,UL
Güç Kaynağı........................................................................................ UL,CE,FCC

ÜRÜN ŞEKLİ
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