
 

Prezado Cliente
Obrigado por adquirir mais um produto SUMAY. Para um melhor desempenho e 
segurança, leia atentamente as instruções antes de conectar, operar ou ajustar 
este produto. Guarde este manual para referência futura.

Introdução
O Splitter HDMI 4K de 1x4 disponibiliza uma única entrada HDMI (input) distribuindo 
simultaneamente o sinal para até quatro saídas HDMI (output). Compatível com TVs, 
monitores ou projetores HDMI.

Características
• Suporta formato de vídeo 3D;
• Suporta maior taxa de 3,2 GeTMDS máx de até 320 MHz;
• Suporta formato de vídeo 10/08/12 bit de profundidade de cor;
• Oferece suporte a mais alta resolução de vídeo 3840 x 2160/30 Hz;
• Distância do cabo de entrada: ≤15m (resolução de 1080p), ≤12m (resolução de 4K) 
cabo padrão Sumay HDMI;
• Distância do cabo de saída: ≤25m (resolução de 1080p), ≤15m (resolução de 4K) 
cabo padrão Sumay HDMI;
• Fonte de alimentação de 5V/2A.
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Splitter HDMI
1X4

SM-SP04

Entrada de Vídeo HDMI: HDMI 1.4b e HDCP 1.3

Até  3840 * 2160/30Hz
4Kx2K

24bit/deep color 30bit, 36bit, 48bit

320Mhz

Entrada: AC (50Hz, 60Hz) 100V-240V;
Saída: DC5V/2A

(-15 a +55ºC)

Largura máxima da banda:

3.2GbpsTaxa máxima de transmissão:

0.5 ~ 1.5Volts p-p (TTL)Entrada/Saída de sinal TMDS:

5Volts p-p (TTL)Entrada/Saída de sinal DCC:

Formato de Vídeo:

Resolução de Vídeo HDMI:

DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSDFormato de Áudio:

Portas HDMI:

Formato do adaptador de energia:

Temperatura de operação:

5 a 90% RH (sem condensação)Umidade operacional:

Especificações:

178x65x20mmTamanho do produto:
220GPeso:

Cabo padrão Sumay de até 15 metrosDistancia do cabo de entrada HDMI:

Cabo padrão Sumay de até 25 metros
01 Entrada HDMI e 04 Saídas HDMI

Distancia do cabo de saída HDMI:

500mACorrente máxima de trabalho:
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Garantia de 90 dias contra defeitos comprovados de fabricação a contar da data de 
venda do produto e comprovada pela Nota Fiscal. A garantia não cobre defeitos por 
mau uso ou pelo equipamento queimado devido a queda de raios ou de energia.

ATENÇÃO: Não expor o equipamento em calor excessivo; deixar o equipamento 
ventilado; em caso de raios ou queda de energia constante desconectar da tomada 
de energia.

Obs.: O equipamento perderá a garantia após o rompimento do lacre.

Antes de ligar, verifique cuidadosamente as conexões do aparelho. E certifique-se de 
que todas as interfaces estão corretamente conectadas. Alguns problemas comuns 
podem ocorrer como:

Diagrama de Conexão:

Interface do Produto:

Não está conectando

Sem imagem02

Imagens obscuras03

01

Número:
Descrição de
problemas

Causa e maneiras de lidar
com o problema

Obs.: Todo o procedimento deverá ser feito com todos os equipamentos 
desligados da tomada. Recomenda-se a utilização de cabos de qualidade para não 
haver perda de sinal.

Instalação e conexão:
1. Conecte o cabo HDMI do dispositivo de origem na entrada HDMI Splitter.
2. Conecte o dispositivo onde será exibida a imagem, em uma das saídas HDMI 
(Output).
3. Conecte a fonte de alimentação, e o aparelho será ligado automaticamente.

Produtos contidos na embalagem:
01- Splitter HDMI 4K de 1x4
01 - Adaptador de energia
01- Manual do usuário

1- Verifique se o conector do adaptador de 
energia está corretamente inserido a tomada 
de energia.
2- Verifique o status do interruptor de 
alimentação.

1 – Por favor, certificar-se que a TV está 
ligada e esteja conectada ao aparelho.
2 – Verifique se a fonte de sinal está bem 
conectada.
3 - Verifique a qualidade da conexão do 
sistema.
4 - Verifique se o cabo de conexão está em 
boa qualidade.

1 – Tente conectar novamente o cabo, pois a 
conexão pode ter sido mal sucedida.
2 – Verifique a qualidade do cabo HDMI.

Produto Importado e Distribuído por:

LS Importação e Comércio de Eletrônicos Ltda | CNPJ: 09.625.361/0001-06 

Atendimento ao Cliente: +55 61 3404-5958 | www.sumay.com.br | sac@sumay.com.br


