Elektronický rozbočovač Aten VS-162

Obsah balení:

1x VS-162
1x napájecí adaptér
1x originální návod

Popis zařízení
Zařizení se používá k rozbočení signálu videa z audio/video zdroje na dva porty 
videa. Rozbočovače mohou být kaskádovány až do tří řad a maximálně 
64 monitorů, což je dělá ideálním řešením pro publikování videoinformací.

Vlastnosti
- připojí zařízení s DVI výstupem na vice DVI zobrazovačů/monitorů
- plně kompatibilní s DVI-Digital a DVI-Analog specifikacemi
- podpora audia
- zesílení videosignálu na vzdálenost až 5m
- maximální Single Link rozlišení až 1920x1200 bodů
- podpora DDC2B na portu č.1 rozbočovače
- kaskádovatelný do tří stupňů
- LED signalizace stavu
- jednoduchá instalace
- malá krabička provedená z plechu

Požadavky na připojovaná zařízení
Konzole
- DVI monitor kompatibilní s DVI kartou počítače, který dokáže zobrazit 
  požadované rozlišení, které chcete používat
- reproduktory pro audio (volitelně)

Počítače
- DVI-I nebo DVI-A grafická karta (kvalita zobrazení je ovlivněta kvalitou grafické karty)
- výstup pro audio (volitelně)

Kabely
- jsou třeba dva sety kabelů DVI pro připojení 2 videovýstupů + 1ks kabelu pro propojení s PC
(kabely nejsou přiloženy, kvalita kabelů ovlivňuje výslednou kvalitu zobrazení)
(jsou tři typy kabelů DVI - DVI-I, DVI-A, DVI-D, typ kabelu musí odpovídat typu signálu, 
 který karta počítače dodává)


Strana 8. orig. manuálu - popis předního panelu
1. Link LED - rozsvícení LED indikuje funkční DVI připojení s počítačem
2. Power LED - rozsvíceni LED indikuje zapnutí napájení jednotky a její funkci

Strana 9. orig. manuálu - popis zadního panelu
1. Power Jack - konektor pro připojení dodávaného napájecí adaptéru z 220V
2. Media Input Section - konektory pro připojení zdroje videa a audia (počítače)
3. Media Output Section - konektory pro připojení zobrazovačů (monitorů) a reproduktorů
    - pokud připojíte DDC monitor na port č.1, 
      musejí být ostatní monitory schopné zobrazit stejné nejvyšší rozlišení 
      jako DDC monitor, pro správnou funkci

Instalace
1. zkontrolujte, zda všechna zařízení, která budete během instalace připojovat jsou vypnutá! 
    je nutno odpojit z napájení počítače s funkcí Keyboard power On

2. zkontrolujte, zda všechna zařízení jsou patřičně uzemněna

Single Stage (jedna úroveň)
Postupujte dle čísel na diagramu strana 11.
1) použijte patřičný kabel DVI pro spojení rozbočovače a počítače s konektory samec-samec, 
zapojte DVI výstup grafické karty do DVI vstupu na rozbočovači
2) zapojte audio kabel s konektory samec-samec do výstupu na počítači a vstupu DVI rozbočovače
3) zapojte monitory a reproduktory do portu Media Out na rozbočovači
    Pozor port č.1 je DDC2B - je nutno započít jeho zapojením, poté je možno použít další porty
4) zapojte dodaný napájecí adaptér do označeného konektoru na rozbočovači a poté ho zapojte do sítě 220V

Kaskádování - Multi Stage zapojení
Postupujde dle diagramu na str. 12

Podrobné specifikace parametrů zařízení - viz str. 13

Přiřazení signálu DVI na konektoru - viz str. 14

Řešení problémů se zařízením:

Nespolehlivá funkce, nefunguje vůbec - zkontrolujte napájecí adaptér, musí mít 5.3V 
Video se nezobrazuje na některých portech:
- DVI specifikace vstupního signálu neodpovídá kabelům, nebo zobrazovacím zařízením, zkontrolujte
  zda kabely / zařízení odpovídají a umožňují zobrazit vysílané rozlišení, typ signmálu, DVI-D umožní 
 maximální rozlišení 1280x1024 bodů

- není připojen monitor DDC2B na portu č.1, monitor typu DDC2B musí být připojen vždy na port č.1

-monitor na portu č. 1 má příliš vysoké rozlišení , rozlišení monitoru na portu č.1 musí být možné zobrazit i ostatnímy 
 monitory (ostatní monitory ho musí umět)

- monitor na portu č. 1 používá rozlišení, které ostatní monitory neumějí zobrazit, změňte rozlišení, na takové, 
  které umějí zobrazit všechny monitory připojené k rozbočovači

- kombinace monitorů Apple Cinema Display a LCD monitorů, vždy použijte pouze monitory stejného standartu 










