
HDMI rozbočovač 1 x 4 –porty 
Model: SP-124 
Typ: UR30 

 

Uživatelská příručka 

Úvod  
Tento HDMI rozbočovač je zařízení, které přenáší stejný video výstup na dvě až čtyři HDTV 

obrazovky. Je flexibilním řešením pro zobrazení stejného obrazu na více obrazovkách. 

Charakteristika 

• rozděluje HDMI signál na 4 HDMI obrazovky 

• přepojí 2 nebo více HDMI obrazovek ve stejném čase se stejným zdrojem signálu 

• podporuje rozlišení 480i, 480p, 720p, 1080i a 1080p  

• kompatibilní se specifikací HDMI 1.3 

• kompatibilní se specifikací DVI 1.0   

• kompatibilní s HDCP 

• výhodné cenové řešení pro připojení A/V zařízení 

• Plug-and-play. Rychlá instalace, stačí pouze připojit 

 

Balení obsahuje 

- HDMI rozbočovač 

- 5V DC napájecí  adaptér 

- uživatelskou příručku 

 

 

 

Technické specifikace 
 

Model SP-124 
HDMI vstup HDMI single Link, TMDS. 

 1  

Výstup na obrazovku HDMI Single Link, TMDS, 

 2 / 4 

Přepojení 

DC napájení x 1 

HDMI vstup x 1  

HDMI výstup x 4 

LED indikace 
zapnutý x 1 (zelená LED) 

obrazovka x 4 (modrá LED) 

Podporované rozlišení 480i, 480p,720p,1080i, 1080p, 

HDCP funkce kompatibilní s HDCP 

Délka kabelu 4,57 m (platí pro vstupní a výstupní kabel 

samostatně) 

Napájení 5V / 2,6 A 

Materiál Kov 

Rozměry 245 x 107 x 27 mm 

Hmotnost 680 g 



Instalace 
1. Připojte HDMI kabelem zařízení do vstupu rozbočovače. 

2. Přepojte HDMI kabelem 1. výstup rozbočovače s první obrazovkou. 

3. Opakujte krok 2, dokud nebudete mít přepojené všechny obrazovky s HDMI rozbočovačem. 

4. Zapojte 5V napájecí adaptér do napájecího konektoru na rozbočovači. 

5. Zapojte adaptér do zásuvky. 

 

Poznámka: Rozlišení signálu vysílaného z rozbočovače je automaticky nastavené podle 

připojené obrazovky s nejnižším rozlišením. Takto je zabezpečeno, že všechny připojené 

obrazovky budou schopny zobrazit zdrojový signál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení problémů  
 

���� Rozbočovač nefunguje: 
1) Ujistěte se, zda je do rozbočovače přivedeno napájení z adaptéru. 

2) Zkontrolujte, zda svítí LED kontrolky. 

 

���� Žádný signál nebo nekvalitní obraz: 
1) Ujistěte se, že Vaše obrazovka podporuje HDCP. 

2) V případě, že používáte měděný kabel, celková délka kabelu by neměla přesahovat 

4,57m. Příliš dlouhý kabel způsobuje špatný rozklad. Pokud máte kabel delší než 4,57m, 

použijte prosím equalizér kabelu.  

3) Ujistěte se, že všechny HDMI přípojky jsou bezpečně a pevně připojené ke všem portům. 

4) Odpojte všechny zařízení a znovu spusťte všechna zařízení. 
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HDMI rozbočovač 1 x 4 –porty 
Model: SP-124 

Typ: UR30 
 

Užívateľská príručka 

Úvod  
Tento HDMI rozbočovač je zariadenie, ktoré prenáša rovnaký video výstup na dve 
až štyri HDTV obrazovky. Je flexibilným riešením pre zobrazenie rovnakého obrazu 
na viacerých obrazovkách. 

Charakteristika 
• rozdeľuje HDMI signál na 4 HDMI obrazovky 
• prepojí 2 alebo viac HDMI obrazoviek v rovnakom čase s rovnakým zdrojom 

signálu 
• podporuje rozlíšenie 480i, 480p, 720p, 1080i a 1080p  
• kompatibilný so špecifikáciou HDMI 1.3   
• kompatibilný so špecifikáciou DVI 1.0   
• kompatibilný s HDCP 
• výhodné cenové riešenie pre prepojenie A/V zariadení 
• Plug-and-play. Rýchla inštalácia, stačí iba pripojiť 
 

Balenie obsahuje 
- HDMI rozbočovač 
- 5V DC napájací  adaptér 
- užívateľskú príručku 
 
 
 

Technické špecifikácie 
 

Model SP-124 
HDMI vstup HDMI single Link, TMDS. 
 1  
Výstup na obrazovku HDMI Single Link, TMDS, 
 2 / 4 

Prepojenia 
DC napájanie x 1 
HDMI vstup x 1  
HDMI výstup x 4 

LED indikácia 
zapnutý x 1 (zelená LED) 
obrazovka x 4 (modrá LED) 

Podporované rozlíšenie 480i, 480p,720p,1080i, 1080p, 
HDCP funkcie kompatibilný s HDCP 
Dĺžka káblu 4,57 m (platí pre vstupný a výstupný 

kábel samostatne) 
Napájanie 5V / 2,6 A 
Materiál Kov 
Rozmery 245 x 107 x 27 mm 
Hmotnosť 680 g 



Inštalácia 
6. Pripojte HDMI káblom zariadenie do vstupu rozbočovača. 
7. Prepojte HDMI káblom 1. výstup rozbočovača s prvou obrazovkou. 
8. Opakujte krok 2 dovtedy pokiaľ nebudete mať prepojené všetky obrazovky 

s HDMI rozbočovačom. 
9. Zapojte 5V napájací adaptér do napájacieho konektoru na rozbočovači. 
10.Zapojte adaptér do zásuvky. 
 
Poznámka: Rozlíšenie signálu vysielaného z rozbočovača je automaticky nastavené 
podľa pripojenej obrazovky s najnižším rozlíšením. Takto je zabezpečené že všetky 
pripojené obrazovky budú schopné zobraziť zdrojový signál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie problémov 
 
���� Rozbočovač nefunguje: 

3) Uistite sa, či je do rozbočovača privedené napájanie z adptéru 

4) Skontrolujte či svietia LED kontrolky, 

 
���� Žiaden signál alebo nekvalitný obraz: 

5) Uistite sa, či Vaša obrazovka podporuje HDCP, 

6) V prípade, že používate medený kábel, celková dĺžka káblu by nemala 

presahovať 4,57m. Príliš dlhý káble spôsobuje zlý rozklad. Pri kábli dlhšom 

ako 4,57m, použite prosím equalizér káblu. 

7) Uistite sa, že všetky HDMI prípojky sú bezpečne a na doraz pripojené ku 

všetkým portom.  

8) Odpojte všetky zariadenia a znovu spustite všetky zariadenia. 
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