
M/V Nelikuva-valvontajärjestelmä

Kuvat joihin tässä käyttöohjeessa viitataan ovat etu- ja
takannessa.
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Suomir

Lue nämä ohjeet ennen kuin käynnistät järjestelmäsi.

Johdanto

Ostamalla tämän järjestelmän olet hankkinut huippuunsa
kehitetyn, helppokäyttöisen valvontajärjestelmän.

Valvontajärjestelmä koostuu erikoiskehitteisestä
mustavalko-monitorista, joka on varustettu useilla
tarkkailuja turvatoiminnoilla, joihin kuuluvat:

• Kameran kuvan- ja äänentoisto (laajennus
komentoyhteysrasian avulla). Toistot voi nauhoittaa
nauhurilla.

• Nelikuvatila näyttää samanaikaisesti neljän kameran
antamat kuvat neljänä ruutuna monitorin näytössä.

• Tapahtuman toistotoiminto tallentaa ja toistaa
hälytyksen, ovikellon soimisen tai kameran käytöstä
poistamisen aikana tallennetun kuvan.

• Kamerajohdinten valvonta kaapelikatkojen tarkistusta
varten.

• Hälytyksen tunnistaminen hälytysrasialla (valinnainen)
tai kameran hälytyskontakteilla.

• Ulkolaitteiston käyttö (valinnaisen) toimintarasian avulla
ja/tai hälyttimellä.

• Kuvaruutunäyttö (OSD) näyttää kellonajan, päivämäärän,
kameran numeron ja hälytystiedot monitorin näytössä
tai videonauhalla.

Kun kuva ja ääni kytketään pois päältä monitorin
käyttöpaneelin virransäästökytkimellä, kamerat jatkavat
kuvien ja äänen lähetystä kuvanauhurin ja lisämonitorin
lähtöliitäntään. Hälytystoiminnat pysyvät myös
aktivoituina.

Useiden CCD-kameroiden ja lisälaitteiden liittäminen
monitorin on mahdollista nelijohdinjärjestelmäisen
(puhelin-) kaapelin avulla.

Lisälaitteet:
Järjestelmää voi laajentaa yhdellä tai useammalla
järjestelmän lisälaitteella tai muulla oheislaitteella, joita
ovat:

• Komentoyhteysrasia
• Hälytysrasia
• Toimintarasia
• Kamerat (korkeintaan 4)
• Kaapelin jatkosovitin
• Kameran liitäntärasia
• Tehtävätulostimet
• Videokirjoittimet

Virtalähde:
Monitorin voi liittää 100-240 V ~ 50/60 Hz
verkkojännitteeseen. Turvallinen matalajännite (24 V _)
kameroihin ja järjestelmän lisälaiterasioihin monitori
johtaa järjestelmäkaapeleiden kautta.

Suomi
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Asennus

Mikäli järjestelmään tehdään muutoksia,
järjestelmä on tutkittava uudestaan. Kytke
siksi järjestelmä pois päältä takimmaisella
virtakytkimellä, kun kameroita tai
lisävarusteita lisätään järjestelmään tai
poistetaan siitä. Pelkkä
virransäästöpainikkeen käyttö ei riitä.

Huomaa: Voit valita tai käyttää monitorin kautta

ainoastaan niitä tuloliitäntöjä, joihin on liitetty kamera. Siksi

on turhaa liittää mitään oheislaitteita tuloliitäntöihin, joihin

ei ole liitetty kameraa.

Monitori

Monitorin takaseinään voi kytkeä seuraavat:

Kamera
Liitä kamera yhteen monitorin takana olevista kameran
tuloliitännöistä (kuva B-1).
Kameran oikea suuntaaminen on helpompaa, kun
monitori on väliaikaisesti asennettu kameran paikkaan.

VCR Kuvanauhuri
Kuvien ja äänen tallentamiseen ja toistamiseen on
kuvanauhuri kytkettävä monitorin takaseinässä
(kuva B-2) oleviin tulo- ja lähtöliitäntöihin
(VCR-audio/video in/out).

Kuvanauhurin lähtöliitäntää voi käyttää myös muiden
oheislaitteiden liittämiseen. Esimerkiksi
videokirjoittimen tulosteita varten.

Lisämonitori
Voit liittää ylimääräisen monitorin lisämonitorin
lähtöliitäntään (kuva B-3) käyttämällä samaa kerratun
johdinparin järjestelmäkaapelia.
Lisämonitorin kuva ja ääni on täsmälleen sama kuin
järjestelmän monitorissa. Kuvanauhurikäytössä
lisämonitori näyttää viimeksi valitun kameran kuvaa.

Hälytyskytkin
Monitorin hälytyskytkintä (suoritus ja katko) (kuva B-5)
voidaan käyttää esimerkiksi kuvanauhurin, sireenin tai
puhelinvalitsimen käynnistykseen.

Kaapeli

4-johtiminen järjestelmäkaapeli (katso tekniset tiedot) on
vakiovaruste.

Parhaan mahdollisen kuvan ja äänen laadun saamiseksi
tulisi käyttää standardityyppistä puhelinkaapelia.

Kaupoissa on harrastelijoita ja ammattilaisia varten suuri
määrä erilaisia pistokkeita, pistorasioita ja lisävälineitä
joilla kaapelia voi laajentaa. Huomioi aina se, että yhteys
on aina kuvan C mukainen.

Varoitus: Järjestelmässä käytettävät liittimet ovat tavallisia

puhelimissa käytettyjä liittimiä. Älä kuitenkaan koskaan liitä

puhelinlaitetta järjestelmän liitäntöihin.

Suurin välimatka (ilman kaapelin jatkoliitintä)
monitorin ja kameroiden välillä on 300 metriä.
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Käyttö

Monitori

Järjestelmä päälle/pois päältä
Järjestelmän voi kytkeä päälle ja pois System-painikkeella
(kuva B-7).
Kun järjestelmä on pois päältä, kameran
LED-merkkivalot ovat pois päältä ja automaatti(jaksotus)-
merkkivalo vilkkuu ajoittain.

Huomaa: Katkaise järjestelmän virta System-painikkeesta,

kun järjestelmään lisätään tai siitä poistetaan kameroita tai

lisävarusteita.

Virransäästötila/käyttötila
Painamalla painiketta power save (kuva A-1) voit kytkeä
kuvan ja äänen pois päältä ja säästää täten virtaa.
Kamera jatkaa kuvien ja äänen siirtämistä
videonauhuriin, apumonitoriin ja lisälaiteliitäntään
(aux). Myös hälytystoiminnot pysyvät aktiivisina.
Kun painat painikkeita set ja power save samanaikaisesti,
voit siirtyä järjestelmässä vuorotellen virransäästötilan/
käyttötilan ja virransäästötilan/äänettömän tilan välillä.
Jos painat painiketta power save, järjestelmä siirtyy
viimeksi valittuun virransäästötilaan.

Käyttötila (automaatti(jaksotus)-merkkivalo (kuva A-12)
palaa)
Jos laite antaa hälytyksen, joku katkaisee kaapelin tai
ovikello soi, monitori siirtyy automaattisesti
virransäästötilasta käyttötilaan ja monitori alkaa
automaattisesti toistaa kuvaa ja ääntä kyseisen kameran
tuloliitännän kautta. Mikäli vastausta ei tule, järjestelmä
siirtyy automaattisesti virransäästötilaan yhden minuutin
kuluttua.

Äänetön tila (automaatti(jaksotus)-merkkivalo (kuva A-12)
vilkkuu jaksoittaisesti) Hälytyksen tai ovikellon soimisen
aikana monitori pysyy virransäästötilassa. Järjestelmä ei
toista kuvaa eikä ääntä ja hälytyksen tai ovikellon
laukaiseman kameran LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti.
Hälytyksen lähtöliitäntä aktivoituu (hälytyksen sattuessa).

Valoisuus/kontrasti
Valoisuuden (brightness) (kuva A-6) ja kontrastin
(contrast) säätimellä (kuva A-5) voit säätää kuvan oman
mielesi tai ympäristöolosuhteiden mukaiseksi.

Äänenvoimakkuus
Äänenvoimakkuutta säädetään Volume-säätimellä
(kuva A-7).

Ovipuhelinlaite
Talk (puhe) -painikkeella (kuva A-8) kytketään monitorin
sisäänrakennettu mikrofoni (kuva A-9) päälle.
Mikrofonista tulevan äänen voi toistaa
sisäpuhelinrasialla (valinnainen).

Ovikellotoiminto

Painettaessa valinnaisen sisäpuhelinrasian ovikello-
painiketta, summeri soi monitorissa, minkä jälkeen kuva
kytkeytyy vastaavaan kameraan.

Jos kameran automaattijakso on toiminnassa, sen
toiminta loppuu. Ellei järjestelmän operaattori reagoi
varoitusmerkkiin minuutissa painiketta painamalla,
monitori palaa takaisin aiempaan tilaan tai kameran
automaattijakso jatkuu. Tapahtumantoisto-toiminto
aktivoituu.

Toimintoliitäntä
Action (toiminta)-näppäimellä (kuva A-10) voidaan
aktivoida (valinnainen) toimintarasia. Sitä voi käyttää
esimerkiksi oven avaamiseen kauko-ohjauksella.
Toimintarasia pysyy aktivoituna niin kauan kuin
kytkintä painetaan.

Katselutilat
Painamalla view-painiketta (kuva A-4) voit valita
seuraavien katselutilojen väliltä:

Kokoruututila

Monitoriin voi kytkeä korkeintaan neljä kameraa.
Kamera valitaan kameran valintanäppäimillä 1, 2, 3 ja 4
(kuva A-2), kyseisen kameran merkkivalo syttyy.

Valitun kameran numero näkyy monitorin näytön
yläreunassa.

Kameranäyttötila

Monitori kytkeytyy hitaasti kameralta toiselle näyttäen
kuvan ja äänen. Kulloinkin näytetyn kameran numero ja
symboliV näkyy kuvaruudun yläreunassa. Kameran
jaksotusmerkkivalo (kuva A-12) ja kulloinkin näytetyn
kameran LED-merkkivalo palavat (kuva A-2).

Kameran jaksotusaikaa (automaattijaksotusaikaa)
voidaan säätää väliltä 4 ja 60 sekuntia monitorin
takapuolelta (kuva B-4).

Huomaa: Tämä tila on käytettävissä ainoastaan, kun

valvontajärjestelmässä on useita kameroita.

Nelikuvatila

Ruudun neljänneksissä näkyy yhtä aikaa (enintään)
neljän järjestelmään liitetyn kameran kuva. Ääni kuuluu
kulloinkin valittuna olevasta kamerasta, jonka
reunaviivat näkyvät korostettuina näytöllä. Kuvat, joita
ei ole saatavilla, näkyvät mustina alueina monitorin
näytöllä.

Videonauhuritila

Monitori toistaa videonauhurin tuottaman kuvan ja
äänen.

VCR-LED -merkkivalo (kuva A-11) syttyy.

Kellonsäätötoiminto
Kellonsäätötoimintoa käytetään seuraavien painikkeiden
avulla:

1. set (kuva A-3)
Valitsee ja lopettaa kellonsäätötoiminnon.

2. next (kuva A-2c)
Valitse seuraavan kohdan.

3. – / + (kuva A-2b/2a)
Laskee / nostaa valitun kohdan lukemaa.
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Näytön kellonaika ja päivämäärä (päälle/pois päältä)

• Paina set-painiketta valitaksesi kellotoimintonäytön.
• Paina painiketta – tai + kytkeäksesi kellonajan ja

päivämäärän näytön päälle tai pois päältä.
• Paina set-painiketta palataksesi katselutilaan.

Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

• Paina set-painiketta aktivoidaksesi kellotoimintonäytön.
• Paina next-painiketta kunnes kohta, jota haluat säätää,

korostuu.
• Paina painiketta – tai + säätääksesi korostettua kohtaa.
• Paina set-painiketta uudelleen palataksesi katselutilaan.

Tapahtuman toistotoiminto
Jos järjestelmä antaa hälytyksen, ovikello soi tai kaapeli
katkaistaan, monitori tallentaa digitaalisesti 8 sekunnin
ajan videokuvaa tapahtumasta. Tämä kuva toistuu
monitorin näytön oikeassa yläreunassa kuva-kuvassa-
ruutuna, kunnes jotain painiketta painetaan. Kuvan
toiston aikana kuva-kuvassa-ruudun yläpuolella näkyy

ja numero. Jos mahdollista, järjestelmä tallentaa
kuvaa 4 sekuntia ennen tapahtumaa ja 4 sekuntia
tapahtuman jälkeen.

Huomaa: Jos useassa kamerassa sattuu useampia tapahtumia,

järjestelmä siirtyy aina viimeisimmän tapahtuman kameraan.

Järjestelmä tallentaa ja näyttää tämän tapahtuman.

Seuraavan kameran tuloliitäntä
Kun seuraavan kameran tuloliitännän liitännät suljetaan
(kuva B-6), järjestelmä kytkeytyy seuraavalle vapaalle
kameralle (myöhempää käyttöä varten).

Hälytys

Hälytys on mahdollista seuraavissa tapauksissa:
• katko tai oikosulku kamerajohdossa.
• tämän ilmaisee kameran hälytyksen tuloliitäntä tai

hälytysrasia (valinnainen).

Hälytyksen tapahtuessa:
1) Järjestelmä kytkeytyy automaattisesti vastaavan kameran

tuloliitäntään.
2) Tapahtuman toiston kuvaruutu näkyy.
3) Vastaavan kameran LED alkaa vilkkua.
4) Sisärakenteinen hälytyssummeri kuuluu 15 sekuntia.
5) Hälytyskytkimen (kuva B-5) vaihto korkeintaan

3 minuuttia siirto. Hälytyskytkin voi käynnistää
kuvanauhurin, hälyttimen tai puhelinvalitsimen.

Hälytysohjelmointi
Tarvittaessa voidaan estää tietyn kamerajohtimen
toiminta. Se saattaa olla tarpeen oviyhteys- tai
liikeilmaisinhälyttimien irtikytkemiseksi päiväsaikaan.
Kaapeli-ilmaisin tosin pysyy toiminnassa jatkuvasti.

Paina auto-painiketta ja VCR-painiketta yhtä aikaa.
Aktivoidun hälytystoiminnan LED monitorissa syttyy.
Automaattinen auto LED vilkkuu nopeasti.

Paina sitä vastaavan kameran valintapainiketta, jonka
hälytys on katkaistava tai kytkettävä (LED toimii =
hälytys toimii, LED ei toimi = hälytys ei toimi).

Jos kaikki kamerajohdot on säädetty voi ohjelman
lopettaa painamalla auto näppäintä. Monitori palaa
samaan positioon mikä sillä oli ennen ohjelmointia.

Automaattisen hälytystilan lopetus
Kolmen minuutin kuluttua monitori palaa samaan
positioon joka sillä oli ennen hälytyksen tapahtumista.
Jos kameran automaattijaksot olivat toiminnassa ne
jatkuvat edelleen. Vastaavan kameran merkkivalo vilkkuu
jatkuvasti niin kauan kuin hälytysjohdin on toiminnassa
(hälytystunnistin toimii edelleen) tai kamerajohdin on
edelleen katki.

Turhan hälytystilan lopetus
Hälyttimen teho (kuva B-5) kytkeytyy pois päältä, kun
hälyttimen virta katkaistaan. Ks. 'hälyttimen ohjelmointi'
ylempänä. Painamalla 15 sekuntia ajan jotain monitorin
valvontapöydän näppäintä hälytystila loppuu.

Hälytyksen etusija
Uusi hälytys tulee aina etusijalle. Monitori siirtyy aina
kameraan, josta hälytys on tullut viimeksi, mutta se
antaa kaikkien aikaisemmin saatujen hälytysten
LED-merkkivalojen vilkkua nopeammin.

Huolto-ohjeet

Ilmanvaihto

Vältä järjestelmän monitorin liikakuumennusta.
Monitorin ylälaidalla olevia ilmanvaihtoaukkoja ei saa
peittää. Älä aseta monitoria lämmityslaitteiden
välittömään läheisyyteen.

Puhdistus

Voit puhdistaa monitorin kostealla, nukattomalla liinalla
tai säämiskällä.

Kameran ulkopuolen voit puhdistaa kostealla,
nukattomalla liinalla tai säämiskällä.

Objektiivin puhdistukseen tulee käyttää erityistä linssin
puhdistusliinaa. Alkoholi-, metyylialkoholi- tai
ammoniakkipohjaisten yms. puhdistusnesteiden käyttö
on KIELLETTY.

Vettä ei saa käyttää.

Varoitus: Monitorin takaseinän saa poistaa ainoastaan

ammattitaitoinen huoltoasiantuntija.
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