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Smartline KVM Extender SVX1 – návod k obsluze 

Dodávka extenderu SVX1 obsahuje: 

1x SVX1 / PC    1x USB kabel  

1x SVX1 / Monitor    1x návod k obsluze  

2x napájecí zdroj 12V/1A   4x montážní samolepky (suchý zip) 

2x DVI-HDMI kabel    4x samolepící nožky 

 
Schéma zapojení: 

 

Instalace: 
Připojte všechna zařízení podle schématu zapojení. Použijte kabely z dodávky a kabely 
připojovaných zařízení (klávesnice, myš, monitor). Pro propojení extenderu použijte kabel 
CAT5/6/7 délky maximálně 130 metrů určený pro Gigabitové přenosy s minimálním 
průřezem vodičů 24AWG. Doporučujeme použít stíněný celistvý kabel s minimem spojů. 
Kabel musí být zapojen standardním způsobem jako pro LAN dle EIA/TIA-568 B, všechny 4 
páry vodičů musí mít spolehlivý kontakt v konektoru.  
 
Uvedení do provozu: 
Zapněte postupně všechna zařízení. Obě části extenderu provedou plně automaticky 
přizpůsobení přenosu použitému kabelu, to trvá asi 5 sekund.  Malé stavové LED na 
předním panelu zařízení přitom blikají červeně.  Po dokončení startu LED svítí trvale zeleně 
a signál je přenášen. 
Stejné automatické přizpůsobení probíhá při každém rozpojení a zapojení CATx kabelu. 
Pokud LED svítí oranžově, obě části extenderu navázaly komunikaci, ale videosignál není 
přenášen. 
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Technická specifikace : 
Pracovní teplota:  0° - 45°C 
Rozměry:   98 x 41 x 106 mm 
Hmotnost:   540 g celá sada 
Spotřeba:   5 W na jedno zařízení 
Napájení:   externí zdroj 12V/1A 

 
Mechanická montáž: 

 

 

USB 2.0 Memory Option 
Extender SVX1 přenáší transparentně signály USB 2.0 a umožňuje připojení řady USB 
periférií. Paměťová média jako USB flash disk nebo USB disk nejsou podporována ve 
standardní dodávce, ale je možné zakoupit kód, který tuto funkcionalitu umožní. 

OSD menu 
Extender je vybaven OSD menu, které se vyvolá na připojeném monitoru stisknutím klávesy 
Scroll Lock  5x po sobě na klávesnici připojené do USB portu. Toto je z bezpečnostních 
důvodů možné pouze 10 minut po zapnutí extenderu. Pokud od zapnutí uplynul delší čas, 
odpojte a zapojte napájení na remote části extenderu (u monitoru). 
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Volba U slouží k provedení upgradu firmwaru. Verze firmwaru se zobrazuje v menu dole. 
Aktuální verzi firmwaru naleznete na www.kvm-tec.com v sekci Support.  

Zobrazte bitmapu firmwaru v rozlišení 1:1 na monitoru ve full screen modu na bílém pozadí 
(například pomocí aplikace Imagine v režimu prezentace). Vyvolejte menu extenderu a 
stiskněte klávesu U. Na obou částech extenderu se provádí 10 kroky, při krocích 1-9 lze 
upgrade kdykoli přerušit. Nepřerušujte krok 10, jinak musí být jednotka vrácena 
k výrobci.  Po rebootu můžete zkontrolovat aktuální verzi firmwaru. 

Volba M slouží k aktivaci podpory paměťových zařízení připojených přes USB (Memory 
Option). Pokud má extender tuto funkci již aktivovánu, je možné ji v menu stisknutím klávesy 
M kdykoli zakázat nebo povolit. Pokud tato funkce ještě nebyla aktivována, zobrazí se po 
stisku klávesy M identifikační kód tohoto kusu extenderu. Obraťte se na svého dodavatele 
s tímto ID kódem a ten vám zajistí kód pro aktivování funkce Memory Option. Po správném 
zadání kódu se extender restartuje a funkce je aktivována. 

 

Volba L slouží k zablokování přístupu do menu po 10 minutách od jeho zapnutí. Extender je 
takto nastaven z výroby. Tuto bezpečnostní funkci můžete zrušit volbou 0 nebo znovu 
nastavit volbou 1: 

 

Volba I slouží k zapnutí nebo vypnutí synchronizace monitoru. Pokud je tato funkce 
aktivována, budou obrazová opakovací frekvence grafického adaptéru v PC a vzdáleného 
monitoru navzájem přizpůsobeny. To umožňuje ještě plynulejší zobrazení rychle za sebou 
následujících zobrazení (např. multimédií). Protože se však pro tuto metodu nehodí každý 
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monitor, je tato volba z výroby zakázána. Můžete ji nastavit pomocí volby 1. Pokud by došlo 
k cukání obrazu na monitoru, můžete ji zase zrušit pomocí volby 0. 

 

Volba Q slouží k uzavření menu. 


