
* HDMI 1.4b desteği
* Noktadan noktaya modu, bir noktadan çok noktaya modu ve kademeli 
bağlantı modu desteği
* Mouse ve klavye destekli
* Tek yönlü IR uzantısı desteği
* Maksiumum çözünürlük desteği 3840×2160/30HZ
* Kayıpsız video sıkıştırma, HD ekran desteği
* Video gecikme süresi ＜ 100us
* Saf donanımın tasarımı, tak ve çalıştır, ek yazılıma gerek yok.

Port
Güç
Durum
HDMI 
USB-PC 
Reset 
DC/5V 
UTP 
IR-TX 

HDMI IN 

Açıklama
Güç gösterge ışığı
Durum gösterge ışığı, hızlı yanıp sönme: anormal / yavaş yanıp sönme: normal 
Gösterge her zaman yanarsa sinyal girişini gösterir USB bağlantı noktası, cihazın 
USB'sine (PC) bağlan 
Reset tuşuna basın ve cihazın yeniden başlamasına izin verin 
5VDC güç adaptör bağlantı noktası
Network bağlantı noktası
IR sinyal çıkışı, IR vericisi IR'yi hedefler 
video kaynağının alınması
Video kaynağını bağlamak için HDMI giriş arayüzü

Fiziksel Arayüz Şeması
    HDMI Transmitter

Transmitter Receiver

Port
Power 
Status 
HDMI 

Açıklama
Güç gösterge ışığı
Durum gösterge ışığı, hızlı yanıp sönme: anormal / yavaş 
yanıp sönme: normal Gösterge her zaman yanıyorsa sinyal 
girişini gösterir 

USB USB düğmesi, USB1 / USB2'yi uyandırmak için basın
USB1 ve USB2 USB bağlantı noktası, mouse veya klavyeyi bağlayın
Reset 
DC/5V 
UTP 
IR-RX 

EDID 

HDMI Çıkış 

Reset tuşuna basın ve cihazın yeniden başlamasına izin verin 
   5VDC güç adaptör bağlantı noktası
   Network bağlantı noktası
   IR sinyal giriş portu, video kaynağının uzaktan kumandası RX 
alıcısını hedefler
EDID düğmesi, TV EDID bilgilerini externder üzerine kaydetmek 
için bu düğmeye uzun süre basın
 HDMI çıkış bağlantı noktası, TV'nin HDMI bağlantı noktasına 
bağlayın

Not：1 . Her şey iyi bağlandığında ve TV'yi açtıktan sonra, RX (TV ekran gösterisi 
'Bağlantıyı bekle') başladıktan sonra, TV ekranı kararana ve ardından gevşetene kadar 
(3 saniyenin üzerinde) EDID düğmesine uzun süre basın, EDID başarıyla güncellenir.  

Not: 1. Her şey iyi bağlandığında ve TV'yi açtıktan sonra, RX (TV ekran gösterisi 
'Bağlantıyı bekle') başladıktan sonra, TV ekranı kararana ve ardından gevşetene kadar 
(3 saniyenin üzerinde) EDID düğmesine uzun süre basın, EDID başarıyla güncellenir.

2. TV'de normal bir resim olduğunda, RX'in USB düğmesine basın, ekranda 
USB 1 / USB 2'nin açıldığını, mouse ve klavyenin normal şekilde 
kullanılabileceğini belirtmek için ekranda 'USB sahibi' gösterilir.

3.  Lütfen noktadan çok noktaya kadar özel bir gigabit ethernet network switch 
kullanın .

HDMI Receiver:

4K 150M HDMI EXTENDER OVER IP

Özellikler

HDMI Versiyon…………………………………………………..………..……..…...HDMI 1.4b
HDMI Çözünürlük………………………………..……….……….…..3840x2160/30Hz kadar

Video Format Desteği...…………………………..……....……...…8/10/12 bit renk derinliği
Ses Formatı…...…………………………………………........………........…stereo、7 .1CH
Maksimum çalışma akımı……………… ………………...……...…TX 420mA，RX  480mA
Boyut (L-W-H).......…..…………………………………....………………...124×85×24（mm）
Ağırlık………………………………………………………………...…...TX: 204g，RX:207g
Güç Adaptörü..............................…..Giriş AC (50HZ, 60HZ) 100V-240V; çıkış: DC5V/1A
Çalışma Sıcaklığı / nemi............……........0℃ ～ 4 5℃  / 10% - 80%RH(Yoğunlaşma yok)
Depolama Sıcaklığı / nemi..........……..…-10℃ ～ 70℃  / 5% - 90%RH(Yoğunlaşma yok)

Teknik Özellikler

Bağlantı ve Çalıştırma
1) HDMI kaynağını (DVD, PS3, STB gibi) vericinin “HDMI GİRİŞİ” ne HDMI kablosuyla 
bağlayın.
2) Alıcının “HDMI çıkışını” HDMI kablosuyla HDTV ekranına bağlayın.
3) Gönderici ve Alıcıyı bağlamak için 150 metreye kadar bir Cat5e / 6 (önerilen) kablo 
kullanın. 
4) "IR alıcı kablosunu" alıcıdaki "IR-RX" bağlantı noktasına ve "IR verici 
kablosunu" verici üzerindeki "IR-TX" bağlantı noktasına bağlayın. 

5) KVM işlevine ihtiyacınız varsa, fareyi ve klavyeyi USB1 've USB 2' bağlantı 
noktalarına bağlayın. 
6) Verici ve alıcıya iki adet 5V güç kaynağı bağlayın, cihaz için güç kaynağı ve LED 
gösterge ışığı yanar. Durum lambası yandığında ve yavaşça yanıp söndüğünde, 
cihaz düzgün çalışmaya başlar.

Ambalaj İçeriği:
1. HDMI Transmitter
2.  HDMI Receiver
3.  5V/1A Güç Adaptörü
4.  IR kablo
5. USB kablosu erkek - erkek 1.5m
6. Kullanım Kılavuzu

1Adet
1Adet
2Adet
1Çift
1Adet
1Adet

görsel-işitsel konferans komuta ve kontrol merkezi ev sineması

Uygulama diyagramları
IP üzerinden 150M HDMI genişletici, görsel-işitsel konferans, komuta ve kontrol 
merkezi, bilet platformu, ev sineması, multimedya öğretimi, konferans sistemi vb. gibi 
yerlerde kullanılır. 

Uygulama diyagramları
 Uygulama 1:

    Uygulama 2:

Noktadan noktaya uygulama

CAT 5E/6 Cable 150M

TX
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USB Cable

USB Cable

HDMI Cable

RX

PC

DVD

STB

PS3

PC

Projector

 IR-TX

 IR-RX

Mouse/keyboard

TV'de normal bir resim olduğunda, RX'in USB düğmesine basın, ekranda USB 1 / USB 
2'nin açıldığını, mouse ve klavyenin normal şekilde kullanılabileceğini belirtmek için 
ekranda 'USB sahibi' gösterilir. 

Noktadan çok noktaya uygulama

PC

DVD

STB

CAT 5E/6 Cable 100M

      RX

TV

TV

TV

CAT 5E/6 Cable 100M
HDMI Cable TV

PS3

TX

1000  mbps

PC

Mouse/keyboard

Giriş
150m 4K HDMI IP genişletici, 4K HDMI yüksek çözünürlüklü videoyu DVD, 

oynatıcı, PC ve diğer cihazlarınızdan CAT5E/6 kablosuyla, 150 metreye kadar 
maksimum mesafeyle iletebilir ve 4Kx2K@30Hz'yi destekleyebilir.
HDMI ses ve video kaynağını noktadan noktaya mod, bir noktadan çok noktaya ve 
kademeli bağlantı modu ile iletmek uygundur. Konferans odalarında, meydanlarda, 
istasyonlarda vb. yerlerde  kullanılabilir.

KULLANIM KILAVUZU




