
 

 

 

Wzmacniacz sygnału 4K HDMI Extender, 
HDBaseT™ 

 

 

 

 
Instrukcja obsługi 

DS-55500 



Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa 
Przed instalacją i obsługą urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższymi 
zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa:  
 Należy zwrócić uwagę na wszelkie ostrzeżenia i wskazówki znajdujące się na 

urządzeniu. 
 Modułu nie należy wystawiać na działanie takich czynników jak deszcz, wilgoć, 

czy ciecze. 
 Do urządzenia nie należy wkładać żadnych przedmiotów. 
 Urządzenia nie należy naprawiać ani otwierać bez wcześniejszej konsultacji z 

fachowcem. 
 Należy zapewnić odpowiednie otwory wentylacyjne w celu uniknięcia 

przegrzania urządzenia i jego uszkodzenia. 
 Przed instalacją wyłączyć zasilanie i sprawdzić, czy otoczenie jest bezpieczne. 
 Nie podłączać/odłączać przewodów w trakcie pracy urządzenia. 
 W przypadku wykorzystania zasilacza innego producenta sprawdzić, czy jest 

zgodny ze specyfikacją urządzenia. 
 

1. Wstęp 
Wzmacniacz HDBaseT™ extender do pojedynczego przewodu sieciowego 
płynnie i wyraźnie przesyła sygnał HDMI do 70 metrów przewodem kat.6. Nie 
powoduje strat sygnału i obsługuje 3D, deep color 24 bit, 4Kx2K, CEC oraz HDCP. 

 

2. Właściwości 
 Zastosowanie technologii wzmacniania sygnału o standardzie przesyłu 

HDBaseT™ 
 Nieskompresowany sygnał wideo HDMI 
 Obsługuje full HD 1080p przy 60 Hz, 3D, 4Kx2K 
 Zwiększenie zasięgu sygnału 1080p przy użyciu przewodów kat.6a do 70 m 
 Obsługa dwukierunkowego przesyłania danych za pomocą podczerwieni 
 Obsługa standardów HDCP, CEC, 24 Deep Color 
 Obsługuje nieskompresowany sygnał audio LPCM i skompresowany DTS-HD, 

Dolby True HD można zasilać przewodem sieciowym. Do zwykłej pracy 
wymaga tylko podłączenia zasilania wejściowego 12 V do nadajnika lub 
odbiornika 

 

3. Zawartość opakowania 
 HDMI do HDBaseT™ TX, nadajnik x 1 
 HDBaseT™ do HDMI RX, odbiornik x 1 
 DC 12 V/2 A x 1 
 wzmacniacz do nadajnika IR blaster x 1 



 wzmacniacz odbiornika IR x 1 
 instrukcja obsługi x 1 
 Wspornik montażowy x 1 

 

4. Wymagania instalacyjne 
 Źródłowe urządzenie przesyłające sygnał HDMI: 

Z interfejsem WYJŚCIA HDMI, DVD, PS3, STB, PC itp. 
 

 Wyświetlacze: 
Z portem wejścia sygnału HDMI, SDTV, HDTV, projektor 
 

 Przewody sieciowe: 
Kable sieciowe UTP/STP Kat.5e/Kat.6/Kat.6A/Kat.7 zgodne z normą IEEE-568B. 

 

5. Opis panelu 
5.1. Nadajnik TX z HDMI do HDBaseT™ 

 
① Wejście HDMI: Wejście sygnału HDMI do połączenia z urządzeniem źródła 

HDMI. 
② Wejście sygnału podczerwieni: Wejście sygnału podczerwieni (IR) do 

podłączenia z przewodem wzmacniającym odbiornika IR. 
③ Wyjście podczerwieni: Wyjście sygnału podczerwieni do połączenia z 

przewodem wzmacniającym nadajnika podczerwieni IR Blaster. 
④ DC 12 V: Wejście zasilania 
⑤ Wyjście HDBT: Wyjście sygnału HDBaseT™ 

 
5.2. Odbiornik RX z HDBaseT™ do HDMI 

 



① DC 12 V: Wejście zasilania 
② Wejście HDBT: Wejście sygnału HDBaseT™ 
③ Wyjście HDMI: Wyjście sygnału HDMI do połączenia z wyświetlaczem HDMI. 
④ Wejście sygnału podczerwieni: Wejście sygnału podczerwieni (IR) do 

podłączenia z przewodem wzmacniającym odbiornika IR. 
⑤ Wyjście podczerwieni: Wyjście sygnału podczerwieni do połączenia z 

przewodem wzmacniającym nadajnika podczerwieni IR Blaster. 
 
5.3. Stan roboczy kontrolek LED 

 
① Gdy zasilanie jest włączone, kontrolki świecą. 
② Zapalają się po prawidłowym podłączeniu TX i RX. 
③ Świecą, gdy WYJŚCIE HDMI RX łączy się z wyświetlaczem HDMI i posiada 

wyjście sygnału HDMI. 
 
6. Przebieg instalacji 
 
6.1. Przewód sieciowy Kat.5e/6 powinien być zgodny z normą IEEE-568B 

1. Biały i pomarańczowy 
2. Pomarańczowy 
3. Biały i zielony 
4. Niebieski 
5. Biały i niebieski 
6. Zielony 
7. Biały i brązowy 
8. Brązowy 

  



6.2. Podłączanie 

 

 
6.3. Dwukierunkowe przesyłanie danych za pomocą podczerwieni  
 Urządzenie obsługuje dwukierunkowe przesyłanie danych za pomocą 

podczerwieni. Użytkownik może sterować sygnałem DVD za pomocą 
nadajnika TX oraz sygnałem telewizyjnym za pomocą odbiornika RX. 

 Jeśli sterowanie odbywa się za pomocą odbiornika RX, należy połączyć 
wzmacniacz nadajnika podczerwieni z wyjściem sygnału podczerwieni 
nadajnika TX, a wzmacniacz odbiornika sygnału podczerwieni z wejściem 
sygnału podczerwieni odbiornika RX. Jeśli sterowanie odbywa się za pomocą 
nadajnika TX, wzmacniacz odbiornika sygnału podczerwieni należy połączyć z 
wejściem sygnału podczerwieni nadajnika TX, a wzmacniacz nadajnika 
podczerwieni z wyjściem sygnału podczerwieni odbiornika RX. 

 
6.4. Często zadawane pytania  

Pyt.: Co robić w przypadku braku obrazu wyjściowego? 
Odp.: Sprawdzić stan kontrolki LED oraz poprawność i stabilność wszystkich 

połączenia. 
Pyt.: Kontrolka LED nr 3 miga, ale brak obrazu wyjściowego? 
Odp.: Sprawdzić, czy wyświetlacz HDMI przełączono na odpowiedni kanał 

wejściowy HDMI. 
Pyt.: Kontrolka LED nr 2 miga, ale kontrolka nr 3 nie świeci? 
Odp.: Sprawdzić, czy wejście HDMI nadajnika TX ma wejście sygnału i 

upewnić się, że wyjście HDMI odbiornika RX jest prawidłowo 
połączone z wyświetlaczem HDMI. 
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7. Specyfikacja 
Elementy Specyfikacje 

Wzmacniacz HDBaseT™ extender 70 m 
Sygnał HDMI 4Kx2K, kompatybilny z HDCP, obsługuje CEC oraz deep color 

24 bity 
Obsługiwana 
rozdzielczość 

480i/480P/576i/576P/720P/1080i/1080P/3D/4Kx2K 

Dźwięk LPCM, DTS Digital, Dolby Digital 
Przewód sieciowy KAT.5E/KAT.6/KAT.6A/KAT.7 

Długość transmisji 

KAT.5E/KAT.6 

60 m Do 1080P przy 60 Hz 36 bpp 
35 m 1080p przy 60 Hz 48 bpp, 1080p przy 

60 Hz 3D, 4Kx2K przy 30 Hz/60 Hz 
formaty wideo 

KAT.6A/ 
KAT.7 

70 m Do 1080P przy 60 Hz 36 bpp 
40 m 1080p przy 60 Hz 48 bpp, 1080p przy 

60 Hz 3D, 4Kx2K przy 30 Hz/60 Hz 
formaty wideo 

Wspomaganie 
transmisji w 
podczerwieni 

Obsługa urządzeń w zakresie częstotliwości 20–60 kHz oraz 
dwukierunkowej transmisji danych z użyciem podczerwieni 

Zasilanie DC 12 V/2 A *1 szt. 
Pobór mocy <8 W 
Wymiary produktu 98,5 (dług.) x 66,5 (szer.) x 23 (wys.) mm *2 szt. 
Materiał obudowy Metal 
Kolor czarny 
 
 


