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Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans ve emniyet için bu 
ürünü bağlamadan, kullanmadan veya ayarlamadan önce lütfen bu talimatları 
dikkatli şekilde okuyun. Lütfen bu kılavuzu ileride kullanmak üzere muhafaza edin. 
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1.0 GİRİŞ 
Bu cihaz, yüksek performanslı bir HDMI Güçlendirici Sviçtir. Bu tür HDMI Güçlendirici 
Sviç, tuşa basarak anahtarlama işlevinin yanı sıra Kızılötesi kumandaya ve akıllı 
fonksiyona sahiptir. Kaynak cihazın güç kaynağı değiştirildiğinde bu Sviç, otomatik 
olarak yanıt verir. 
HDMI Güçlendirici Sviç, birçok kaynaktan birinden gelen yüksek çözünürlüklü 
görüntüyü (1080p'ye kadar birden fazla çözünürlükteki) ve dijital sesi bir görüntü 
birimlerine yönlendirir. Tüm girişler, HD-DVD, SKY-STB, PS3, Xbox360 vb. için 
kusursuz uyumlu aynı anda yüksek çözünürlüklü görüntünün bağlantılarını sağlar. 
Çıkış, yüksek çözünürlüklü bir ekrana yüksek çözünürlüklü ses/görüntü sinyalleri 
gönderir. 
 
1.1 AKILLI FONKSİYON 
1) Güç verildiğinde, bu Sviç açılış kaynak cihazını sıralı bir şekilde (giriş1>giriş2> 

giriş3) otomatik olarak seçecektir 
2) Kaynak aygıt açıldıktan veya elektriğe takıldıktan sonra (açık modda kalması 

gerekir), Aktarıcı otomatik olarak bu kaynağı seçecektir. 
3) Kaynak cihazı kapandıktan veya bağlantısı kesildiğinde Sviç, otomatik olarak 

sıraya göre (giriş1>giriş2>giriş3) bir sonraki açılış kaynak cihazını seçecektir 
4) Dokunmatik düğmeye dokunulduğunda Sviç, otomatik olarak sıraya göre 

(giriş1>giriş2>giriş3) bir sonraki açılış kaynak cihazını seçecektir 
 
Not: 
1) Kaynak aygıtlar bekleme modundayken güç kaynağının kapatılması gerekir, 

aksi halde HDMI Aktarıcı akıllı fonksiyonu çalıştıramaz. 
2) Elektriğe takılıyken veya elektrikten çekilmiş durumlarda HDMI Aktarıcı akıllı 

özelliğini tamamen muhafaza eder. 
 
1.2 ÖZELLİKLER 
Bu HDMI Güçlendirici Sviç, üstün şekilde çalışmasını sağlayan birçok özelliğe 
sahiptir. Bu özellikler arasında şunlar bulunur: 
 Çoklu değiştirme yöntemleri: akıllı, IR uzaktan kumanda veya dokunmatik 

düğme 
 IR alıcı (cihaza dahildir) 
 Kızılötesi kumanda (dahildir) 
 HDMI Yüksek Hızı (1.3b) destekler 
 1080p en yüksek video çözünürlüğünü destekler. 
 Her kanal bant genişliğinde (tüm kanallar 7,5Gps) 250MHz/2,5Gps kadar 

destekler. 
 Kanal başına 12 bit (36 bit her kanal) koyu rengi destekler. 
 Üzerinden HDCP geçişi. 
 LPCM gibi sıkıştırılmamış ses dosyalarını destekler. 
 DTS Digital, Dolby Digital gibi sıkıştırılmış ses dosyalarını destekler (DTS-HD 

ve Dolby True HD dahil). 
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2.0 ÖZELLİKLER 
Sinyal Girişleri/Çıkışları  
Giriş DDC Sinyali 5 volt p-p (TTL) 
Maksimum Tek Hat Aralığı 1920 × 1080p 
Çıkış Görüntüsü HDMI Yüksek Hız (1.3b) 
Çalışma frekansı  
Dikey Frekansı Aralığı 50/60 Hz 
Görüntü Kuvvetlendirici Bant Genişliği 2,5 Gbps/250 MHz 
Çözünürlükler (HDTV)  
Aralıklı (50 ve 60 Hz) 480i, 576i, 1080i 
Progresif (50 ve 60 Hz) 480p, 576p, 720p, 1080p 
Mekanik  
Boyut (U-G-Y) 150 × 86 × 25mm 
Ağırlık (Net) 135g 
Ortamla ilgili unsurlar  
Çalışma Sıcaklığı 0°C ila +70°C 
Çalışma Nemi Oranı %10 ila %85 Bağıl Nem (yoğuşmasız) 
Saklama Sıcaklığı -10°C ila +80°C 
Saklama Nem Oranı %5 ila %90 Bağıl Nem (yoğuşmasız) 
Güç İhtiyacı  
Harici Güç Kaynağı 5V@2A 
Güç tüketimi (Maks.) 5W 
Adaptör Aksesuarlar  
IR uzaktan kumanda  
Kullanıcı Kılavuzu Türkçe Sürümü 
 
Not: Teknik özellikler, haber verilmeden değiştirilebilir. 
 
3.0 PAKET İÇİNDEKİLER 
 
Bu ürünü kullanmayı denemeden önce, lütfen ambalajını kontrol edin ve ürün 
kutusunun içinde aşağıdaki parçaların bulunduğundan emin olun: 
 Ana birim. 
 Uzaktan kumanda 
 Kullanım Kılavuzu 
 Güç Adaptörü 
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4.0 PANEL AÇIKLAMALARI 
Arka panel: 

 
 
5.0 BAĞLANTI VE KULLANMA  
 
1) HDMI giriş kaynağını HDMI aktarıcıya takın. (Giriş kabloları isteğe bağlı 

olarak temin edilebilir) 
* Lütfen bağlantı şeması bölümüne bakın. 

2) Aygıtı açın. 
 
Dikkat: Kabloyu dikkatli bir şekilde takın/çıkarın. 
 
5.1 BAĞLANTI ŞEMASI 
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Ön panel: 


