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introduçãointrodução

Prezado cliente,
Obrigado por adquirir este produto. 
Para melhor desemprenho e segurança, leia essas instruções 
cuidadosamente antes de conectar, operar ou ajustar este produto. 
Por favor, guarde este manual para futura referência.
O Extensor HDMI Over Ethernet baseia-se no padrão TCP / IP. 
Ele transmite a imagem HD através da rede local Ethernet ou 
aaté 120 metros ponto a ponto usando um cabo CAT5e / 6.
Você pode estender seu vídeo HD para vários monitores usando 
um Switch Ethernet. 



Cabo HDMI 1.4
2 metros
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Esquema físico de conexões (ponto a ponto)Esquema físico de conexões (ponto a ponto)Esquema físico de conexões (ponto a ponto)

(DVR)

(TX) (RX)

 120 m
etros cat5e ou cat-6 Cabo HDMI 1.4

2 metros
Cabo HDMI 1.4
2 metros

-Ligue o Extensor HDMI Ethernet (TX) na saída HDMI do DVR
-Use um cabo Cat5e / 6 de até 120m para conectar o
Transmissor e o Receptor.
-Conecte as duas fontes de alimentação de 5V no transmissor
e no receptor.
-Ligue o monitor de TV/PC no aparelho HDMI (RX).

conexão ponto a pontoconexão ponto a pontoconexão ponto a ponto



Cabo HDMI 1.4
2 metros
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Esquema físico de conexões Rede ethernetEsquema físico de conexões Rede ethernetEsquema físico de conexões Rede ethernet

(DVR)

(TX)

Switch

Ponto de Rede

(RX)
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2 metros

Cabo HDMI 1.4
2 metros

- Ligue o Extensor HDMI Ethernet (TX) na saída HDMI do DVR
- Ligue outra conexão dele na rede ethernet 
- Ligue o Extensor HDMI Ethernet (RX) na rede local (Ethernet)
- Ligue a outra conexão no monitor da tv/pc
- Conecte as duas fontes de alimentação de 5V no 
transmissor e no receptor.

conexão rede ethernetconexão rede ethernetconexão rede ethernet
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ESPECIFICAÇÕESESPECIFICAÇÕESESPECIFICAÇÕES conteúdo no pacoteconteúdo no pacoteconteúdo no pacote

Antes de tentar utilizar esta unidade, verifique a embalagem
verifique se os seguintes itens estão contidos na embalagem:
1) Unidade do Transmissor, Unidade do Receptor.
2) Duas fontes de alimentação de 5V/1A.
3) Cabo do transmissor IR(Led IR menor), Cabo do receptor IR(sensor maior).
4) Este manual do usuário.

5V / 1ª:  Fonte de alimentação do transmissor
RESET:  Mantenha pressionada a tecla, o transmissor irá reiniciar
IR – OUT:  Ligue o transmissor de IR desta porta (menor dispositivo)
HDMI – IN: Ligue a fonte do receptor HDMI a esta porta

5V / 1ª:  Fonte de alimentação do transmissor
RESET:  Mantenha pressionada a tecla, o transmissor irá reiniciar
IR – OUT:  Ligue o transmissor de IR desta porta (menor dispositivo)
HDMI – IN: Ligue a fonte do receptor HDMI a esta porta

descrição do paineldescrição do paineldescrição do painel

- Seguindo padrão TCP / IP.
- Suporte ao protocol HDMI 1.3.
- Protocolo HDCP1.1 & 1.2 compatível.
- Suporte para: ponto-a-ponto.
- Suporta a função do extensor do IR. Permite que o controle 
remoto de IR possa transmitir os comandos remotamente 
atatravés da rede Ethernet.

Resolução HDTV: 480p, 576p, 720p, 1080p
Audio: Sample rate: 32Khz 44.1KHz e 48KHz
Controle Remoto IR: 38KHz; NEC
HDMI: HDMI 1.3
HDCP: HDCP 1.2
Fonte: Entrada: 100-240V (50-60Hz),  Saída: 5V1A
CConsumo de energia: Transmissor: 3W, Receptor: 3W
Dimensões (L, C, H): 92 x 79 x 28 mm
Peso: 230g
Operação: 0 - 70⁰C / 10 - 80% UR sem condensação
Armazenamento: -10 - 80⁰C / 5 - 90% UR sem condensação


