
B/W Oberservationssystem

Illustrationer som denne vejledning henviser til kan ses på
frontdækslets klap.
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Danskc

Læs disse anvisninger før systemet startes.

Indledning

Ved købet af dette system har De fået et avanceret,
brugervenligt observationssystem.

Observationssystemet består af en specielt udformet
sort-hvid monitor med en række observations- og
sikkerhedsfunktioner, bl.a.:

• Billed- og lydgengivelse fra et kamera (kan udvides ved
hjælp af et kommunikationssystem). Gengivelserne kan
optages på en båndoptager.

• Funktionen Kvad Modus viser billeder fra op til
4 kameraer i 4 kvadranter på monitoren.

• Funktionen Afspilning af hændelse for at gemme og
afspille billederne fra en alarm, en dørklokke eller et tabt
kamera.

• Overvågning af kamerakablerne for at opspore kabelbrud.
• Alarmering vha. et alarmskab (tilbehør) eller vha.

alarmkontakterne på kameraet.
• Aktivering af eksternt udstyr ved hjælp af en

funktionsenhed (ekstraudstyr) og/eller alarm.
• Visning på skærm for at vise tid, dato, kameranummer

og alarminformation på skærm eller på videobånd.

Hvis der slukkes for billede eller lyd vha. energispare-
kontakten på monitorens kontrolpanel, fortsætter
kameraerne med at sende billede og lyd til video- og
slave-udgangen. Alarmfunktionerne er også fortsat aktive.

Desuden kan flere CCD-kameraer og -tilbehør tilsluttes
monitoren ved hjælp af et systemkabel (telefonkabel)
med 4 ledere.

Tilbehør:
Systemet kan udvides med en eller flere systemenheder
eller andet perifert udstyr såsom:

• Kommunikationsenhed
• Alarmenhed
• Funktionsenhed
• Kameraer (højst 4 stk.)
• Kabelforlængningsadapter
• Kameratilslutningsenhed
• Ekstra hjælpemonitorer
• Videoprintere

Strømforsyning:
Monitoren kan tilsluttes en strømforsyning på
100-240 V ~ 50/60 Hz. Svagstrømmen (24 V _) til
kameraet(-erne) og tilbehørsenhederne kommer fra
monitoren via systemkablet.

Dansk
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Installation

Hvis konfigurationen ændres, skal
systemet igen skannes. Derfor skal
systemet altid slukke vha. strømafbryderen
på bagsiden, før kameraer og tilbehør
tilsluttes eller fjernes. Aktivering af
energisparerknappen er ikke tilstrækkeligt.

Bemærk: Kun de indgange, der har et kamera tilsluttet, kan

vælges eller benyttes af monitoren. Det er derfor nytteløst at

tilslutte tilbehør til en indgang, der ikke har et kamera tilsluttet.

Monitor

På monitorens bagside kan følgende tilsluttes:

Kamera
Tilslut kameraet til en af de to kameraindgange på
monitorens bagside (fig. B-1).
Det er lettest at rette kameraet ind efter objektet, hvis
monitoren midlertidigt installeres på samme plads som
kameraet.

VCR
For at kunne optage og gengive billeder og lyd skal der
tilsluttes en videobåndoptager til indgangen og udgangen
(VCR-audio/video in/out) på monitorens bagside
(fig. B-2).

VCR-udgangen kan også bruges til tilslutning af andet
perifert udstyr. For eksempel en videoprinter til udskrift
af papirkopier.

Ekstra monitor
Der kan tilsluttes en ekstra monitor to slave-udgangen
(fig. B-3), ved at bruge det samme systemkabel med et
snoet par.
Den ekstra monitor giver nøjagtigt samme billede og lyd
som systemmonitoren.
I VCR-drift, viser slavemonitoren billedet fra det sidst
valgte kamera.

Alarmkontakt
Alarmkontakten (tænd-og-sluk) på monitoren (fig. B-5)
kan for eksempel bruges til at starte en
videobåndoptager, en sirene eller en telefons
nummersender.

Kabel

Der leveres som standard et systemkabel med 4 ledere
(se specifikationer).

For at opnå optimal billed- og lydkvalitet skal der bruges
en standard tvundet dobbeltledning (telefonledning).

Der findes et omfattende udvalg af stik og værktøj i
hobby- og specialforretninger med henblik på
forlængelse af ledningen. Sørg altid for at forbindelserne
ser ud som på figur C.

Forsigtig: Stikkene, der er anvendte i overvågningssystemet

har samme dimensioner som standard telefonstik. Tilslut aldrig

en telefon til kameraet eller systemmonitoren.

Den maksimale ledningsafstand (uden brug af
kabelforlængnings-adapter) mellem monitoren og
kameraerne er 300 meter.
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Drift

Monitor

System fra/til
Med system-knappen (fig. B-7) kan der tændes og slukkes
for systemet.

Når der er slukket for systemet er alle kamera-LED's
slukkede og auto- (sekvens) LED'et blinker periodisk.

Bemærkning: Brug system-knappen til at slukke for systemet,

hvis kamera eller tilbehør tilføjes eller fjernes.

Energisparer/aktiv
Med et tryk på energisparerknappen (fig. A-1) kan der
slukkes for billede og lyd på monitoren, hvorved der
spares energi.
Kameraet fortsætter med at sende billeder og lyd til
Video-, slave- og tilbehørsudgang. Alarmfunktioner
forbliver ligeledes aktive.
Ved at trykke knapperne Set og Power save ned
samtidigt kan systemet skifte mellem energispare-/
normal modus og energispare-/stille modus.
Hvis knappen Power save er trykket ned vil systemet
skifte til den energispare modus, der sidst blev skiftet til.

Normal modus (autosekvens LED (fig. A-12) lyser)
I tilfælde af alarm, et kabelbrud eller dørklokkesignal
skifter monitoren automatisk fra energispare til 'aktiv'
modus og monitoren gengiver automatisk billede og lyd
fra det udløste kamera. Hvis der ikke svares vil systemet
automatisk vende tilbage til energispare modus efter 1
minut.

Stille modus (autosekvens LED (fig. A-12) blinker
periodisk)
I tilfælde af alarm eller dørklokkesignal forbliver
monitoren i 'energispare' modus. Der gengives intet
billede eller ingen lyd, og LED fra kameraet, som udløste
alarmen eller dørklokken, vil blinke hurtigt.
Alarmkontakten aktiveres (i tilfælde af alarm).

Klarhed/kontrast
Ved hjælp af brightness- (fig. A-6) og contrast- knappen
(fig. A-5) kan billedets klarhed og kontrast justeres efter
Deres personlige ønsker samt til omgivelsernes
lysforhold.

Volumen
Lydstyrken kan indstilles ved hjælp af volume-knappen
(fig. A-7).

Talefunktion
Ved at trykke på talk-knappen (fig. A-8) kobles den
indbyggede mikrofon (fig. A-9) til. Mikrofonens lyd kan
gengives ved hjælp af en kommunikationsenhed
(ekstraudstyr).

Dørklokkefunktion

Hvis der trykkes på doorbell-knappen på den valgfrie
samtaleanlægskasse, høres en summer på monitoren,
hvorefter billedet skiftes til det tilsvarende kamera.

Hvis systemoperatøren ikke reagerer på advarselssignalet
inden der er gået 1 minut ved at trykke på en eller anden
knap, går monitoren tilbage til dens foregående funktion,
eller den automatiske kamerasekvens fortsætter.
Funktionen Afspilning af hændelse vil blive aktiveret.

Handlingsfunktion
Med handlingsknappen (fig. A-10) kan en (ekstra)
handlingskasse aktiveres. Denne kan for eksempel bruges
til at åbne en dør ved fjernbetjening. Funktionsenheden
forbliver aktiv, så længe knappen er trykket ind.

Visningsfunktioner
Ved at trykke på knappen view (visningsknappen) (fig.
A-4) kan følgende visnings modi vælges:

Fuld skærm modus

Der kan højst tilsluttes 4 kameraer til monitoren.
Kamera vælges med kameraomskifterne 1, 2, 3 og 4
(fig. A-2), og den tilsvarende LED tændes.
Nummeret på det valgte kamera vil være synlig øverst på
monitoren.

Kamerasekvensfunktion

Monitoren skifter langsomt mellem billederne (billede +
lyd) fra de tilsluttede kameraer. Kameranummeret og
symboletV vises øverst på skærmen.
Kamerasekvens LED (fig. A-12) og Led fra det aktuelt
valgte kamera lyser (fig. A-2).

Kamerasekvenstid (autosekvenstid) kan indstilles til
mellem 4 og 60 sekunder på bagsiden af monitoren (fig.
B-4).

Note: Denne funktion fungerer kun, når

overvågnings-systemet har mere end ét kamera.

Kvad Modus

Billederne fra de (maks.) 4 kameraer vises samtidig i ¼
skærmstørrelse. Lyden kommer fra det valgte kamera,
hvis kant er fremhævet. Utilgængelige billeder vises som
sorte områder.

Videoindgang

Monitoren gengiver videoens billede og lyd.

VCR-LED (fig. A-11) vil lyse op.

Indstilling af uret
Urets indstilling udføres med følgende kontrolknapper:

1. Set (fig. A-3)
Aktiverer og deaktiverer urets indstilling.

2. Next (fig. A-2c)
Vælger næste element.

3. – / + (fig. A-2b/2a)
Formindsker/forøger værdien af det valgte element.
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Visning af tid og dato (til/fra)

• Tryk på Set for at aktivere menuen til urets funktion.
• Tryk på knappen – eller + for at slå tid og dato til (on)

eller fra (off).
• Tryk på knappen Set for at vende tilbage til visnings

modus.

Indstilling af tid og dato

• Tryk på Set for at aktivere menuen til urets funktion.
• Tryk på knappen Next indtil det element, der skal

indstilles fremhæves.
• Tryk på knappen – eller + for at indstille det

fremhævede element.
• Tryk igen på knappen Set for at vende tilbage til

visnings modus.

Afspilning af hændelse
I tilfælde af alarm, dørklokkesignaler eller kabelbrud
gemmer monitoren digitalt 8 sekunders videooptagelse af
hændelsen. Disse billeder vil blive afspillet i et billede
(Picture-in-Picture, PIP) i højre øverste hjørne af moni-
torens skærmbillede indtil der trykkes på en knap. Under
afspilningen vil symbolet for afspilning af hændelse
og tilhørende nummer være synlig over feltet PIP. Hvis
det er muligt, vil systemet optage 4 sekunder før og
4 sekunder efter hændelsen.

Bemærk: I tilfælde af flere hændelser på flere kameraer vil

systemet altid skifte til kamerasignaler fra den sidste hændelse.

Denne hændelse vil blive optaget og afspillet.

Næste kameraindgang
Hvis kontakterne for den næste kameraindgang lukkes
(fig. B-6), skifter systemet over til de næste tilgængelige
kamera (for fremtid brug).

Alarm

En alarm kan aktiveres i tilfælde af:
• brud på kamerakablet.
• dette registreres af en kameraalarmindgang eller af et

alarmskab (tilbehør).

Hvis alarmen aktiveres:
1) Systemet skifter automatisk til den tilhørende

kameraindgang.
2) Vinduet Afspil hændelse vises.
3) Den pågældende kamerakontrollampe begynder at blinke.
4) Den indbyggede alarmsummer lyder i 15 sekunder.
5) Alarmkontakten (fig. B-5) kobles om for en 3 minutter.

Alarmkontakten kan aktivere en videobånd-optager, en
sirene eller en telefonnummersender.

Alarmprogrammering
Om nødvendigt kan et alarmskab i en bestemt kamera-
linie frakobles. Dette kan være nødvendigt for at frakoble
alarmerne for en dørkontakt eller en bevægelsesdetektor
om dagen. Kabeldetektoren forbliver dog aktiveret hele
tiden.

Tryk og hold auto-knappen inde samtidig med VCR-
knappen. På monitoren lyser det kameras kontrollampe,
hvis alarmfunktion er aktiveret. Auto-kontrollampen
blinker hurtigt.

Tryk på den tilsvarende kameravalgknap, hvis alarm skal
frakobles eller tilkobles (lampe tændt = alarmen tilkoblet,
lampen slukket = alarmen frakoblet).

Hvis alle kameralinjer er indstillet, kan programmet
stoppes ved at trykke på auto-knappen. Monitoren går så
tilbage til den funktion, den befandt sig i før
programmeringen.

Automatisk ophør af alarmfunktionen
Efter 3 minutter går monitoren tilbage til den funktion,
den befandt sig i før alarmen aktiveredes. Hvis den
automatiske kamerasekvens var aktiveret, fortsætter
denne efter de 3 minutter. Dog fortsætter de tilhørende
kamera-LED's at blinke så længe alarmlinien er aktiv
(alarmdetektor er stadig aktiv) eller kameralinien er
afbrudt.

Manuel afbrydning af alarmfunktionen
Alarmen (fig. B-5) sættes ud af funktion, når alarmen
slåes fra. Se 'Programmering af alarm' ovenfor. Hvis der
trykkes på en hvilken som helst af knapperne på
monitorens kontrolpanel inden der er gået 15 sekunder.

Alarmprioritet
En ny alarm får altid første prioritet. Monitoren skifter
altid til det kamera, der sidst har fået alarmen aktiveret,
men kontrollamperne for hver af de foregående
modtagne alarmer blinker hurtigere.

Tips vedrørende vedligeholdelse

Ventilation

Undgå at systemmonitoren bliver for varm ved at sørge
for at ventilationsåbningerne ovenpå monitoren ikke er
tildækkede. Placer ikke monitoren i nærheden af en
varmekilde.

Rengøring

Systemmonitoren kan rengøres med en fnugfri klud eller
et vaskeskind.

Kameraets ydre kan rengøres med en fugtig fnugfri klud
eller et vaskeskind.

Ved rengøringen af objektivet skal der bruges en speciel
linseklud. Brug IKKE rensevæsker der er baseret på
alkohol, metylalkohol, ammoniak, o.s.v.

Undgå direkte kontakt med vand.

Advarsel: Monitorens bagbeklædning må kun afmonteres af

en faguddannet tekniker.
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