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Johdanto

Onneksi olkoon Philips-valvontajärjestelmän
hankkimisesta. Olet nyt monipuolisen, helppokäyttöisen
valvonta- ja turvajärjestelmän omistaja.
Sen ominaisuuksiin kuuluu nelikuvatila, jossa monitorin
kuvaruudun neljänneksissä näkyy (enintään) 4 eri
kameran välittämä kuva.

Järjestelmän käyttö ja ohjelmointi sujuu kuvaruudulla
näkyvien valikoiden avulla. Näiden valikoiden avulla
voit muokata järjestelmää haluamaksesi.
Noudata seuraavissa kappaleissa annettuja asennus- ja
käyttöohjeita, niin opit nopeasti muokkaamaan ja
käyttämään valvontajärjestelmääsi.

Toimitukseen sisältyvät seuraavat osat:
1 Monitori
1 Kamera + 1 Kameran seinäteline
1 Järjestelmäkaapeli (25 m)
1 Järjestelmän käsikirja + 1 Kameran käsikirja

Lisävarusteet:
Järjestelmää voidaan laajentaa yhdellä tai useammalla
lisävarusteella tai etäkäyttölaitteella, kuten:

• Ovipuhelinlaitteella
• Hälytys-/toimintolaitteella
• Hälytys-/toimintolaitteella + PIR-liiketunnistimella
• Kameroilla (enintään neljä)
• Liitäntälaitteilla
• Apumonitorilla (enintään kolme)
• Sähkövirtamuuntajalla
• (aikavälein tallentavalla) videonauhurilla (VCR)

1 Nelikuvamonitori 5 Liitäntälaite
2 Videonauhuri (VCR) 6 Järjestelmäkamerat
3 Apumonitori(t) 7 Järjestelmään
4 Lisälaitteet kuulumattomat

(0-2 kpl kaapelia kohti) kamerat (CVBS)
8 Sähkövirtamuuntajalla
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Virtalähde:
Monitori voidaan liittää sähkövirtaan 100-240 V~,
50/60 Hz.
Nelikuvamonitori syöttää kameralle/kameroille ja
lisälaitteille turvallista matalajännitteistä (16-32V _)
virtaa järjestelmäkaapelin kautta.

Nelikuvamonitori, kamera(t) ja lisävarusteet kytkeytyvät
päälle automaattisesti, kun Nelikuvamonitori kytketään
päälle takana sijaitsevasta virtakytkimestä.

Liitännät ja käyttötoiminnot

1 Mikrofoni

2 Puhe H
Painettaessa tätä nappia voidaan puhua järjestelmään
mahdollisesti liitetyllä sisäpuhelimella (vapauta painike,
kun haluat kuunnella).

3 Toiminto I
Tällä napilla voidaan esimerkiksi avata ovi käytettäessä
hälytys- ja toimintorasiaa.

4 Valikko M
Valikko kuvaruudulla/poissa.
Huomaa: Jos et paina mitään painiketta 30 sekuntiin,

valikko häviää näytöltä automaattisesti.

5 Alas K
Voit valita kahdesta toiminnosta:

Ei valikkoa
• Kokoruututilassa tällä painikkeella valitaan edellinen

kameratulo (kuva ja ääni)
• Nelikuvatilassa tällä painikkeella valitaan edellinen,

vihreällä reunalla merkitty kameratulo. Valittua kamera-
tuloa käytetään äänelle sekä puhe- ja toimintopainikkeille.
Menu on

• Tällä painikkeella voit pienentää tai muuttaa valitun
valikkotoiminnon arvoa.

6 Ylös L
Voit valita kahdesta toiminnosta:

Ei valikkoa
• Kokoruututilassa tällä painikkeella valitaan seuraava

kameratulo (kuva ja ääni)
• Nelikuvatilassa tällä painikkeella valitaan seuraava,

vihreällä reunalla merkitty kameratulo. Valittua
kameratuloa käytetään äänelle sekä puhe- ja
toimintopainikkeille.
Menu on

• Tällä painikkeella voit pienentää tai muuttaa valitun
valikkotoiminnon arvoa.

7 Pysäytyskuva / seuraava O
Voit valita kahdesta vaihtoehdosta:

Ei valikkoa
Tällä painikkeella pysäytetään valitun kameran kuva
kokoruututilassa tai nelikuvatilassa (vihreä reuna) tai
vapautetaan pysäytys.
Valikko ruudussa
Tällä painikkeella valitaan valikon seuraava vaihtoehto.

8 Katselu J
Tällä painikkeella voit valita haluamasi katselutavan.

Seuraavat katselutavat ovat mahdollisia:
• Kokoruututila
• Kamerakuvien vuoronäyttötila
• Nelikuvatila
• Videonauhuritila

9 Järjestelmätilan merkkivalo
Seuraavat tilat ovat mahdollisia:

• Virta päällä (vihreä merkkivalo)
• Virransäästö (punainen merkkivalo)
• Valmiustila (oranssi merkkivalo)
• Hälytys valmiustilassa (punainen vilkkuva merkkivalo)

10 Virransäästötila/käyttötila P
Monitorin kuva ja ääni pois päältä/päälle.

11 Äänenvoimakkuus Q
Äänenvoimakkuuden säädin kameran tai ovipuhelimen
(lisävaruste) äänenvoimakkuuden säätöön.

12 Värisävy q
Värisävyn säätö
Huomaa: Eurooppalaisessa mallissa tällä säädöllä ei ole

vaikutusta.

13 Väri S
Värikylläisyyden säätö
Huomaa: Värikylläisyyden säätö vaikuttaa myös

järjestelmään liitettyjen oheismonitorin ja videonauhurin

värikylläisyyteen.

14 Kirkkaus (
Kirkkauden säätö

15 Kontrasti T
Kontrastin säätö

talk action menu _ + nextfreeze view
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16 Kamerasisääntulot (1 - 4)

17 Videonauhuri sisääntulo/ulosmeno
Videonauhurilähtö välittää kuvaruudussa olevan kuvan
(kokoruutu- tai nelikuvatila, ei valikkoa) ja valitun
kameratulon äänen.

18 Lisälaiteliitäntä (aux.)
Ulosmenoliitäntä, johon tulee kuva ja ääni jostakin
neljästä kamerasisääntulosta (valikko-ohjattuna).

19 Apumonitorin ulosmeno
Oheismonitorissa näkyy sama kuva (kokoruutu- tai
nelikuva) kuin Nelikuvamonitorissakin (ei valikkoa).

20 Hälytysulosmenon liitäntä (N.O./N.C.)
Hälytyksen sattuessa tämä potentiaaliton liitäntä
(Normally Open/Normally Closed; enint. 24 V/2 A) voi
käynnistää videonauhurin, sireenin tai puhelimen
valitsimen.

21 Päävirtakytkin
Valvontajärjestelmä päälle/pois.

Asennus

Nelikuvamonitori, kamera(t) ja lisävarusteet on
asennettava ennen kuin alat käyttää valvontajärjestelmää.
Tässä kappaleessa neuvotaan, kuinka Nelikuvamonitori
yhdistetään kameraan. Yksityiskohtaisempaa tietoa
kameran ja sen varusteiden asentamisesta ja käytöstä
löydät ao. käsikirjoista.

Huomaa: Kun kytket nelikuvamonitorin päälle

virtakytkimestä laitteen takaa, monitori tutkii kaikki

kamerasisääntulot (= järjestelmän tarkistus, SYSTEM

CHECK). Monitori tarkistaa ja rekisteröi, että kamerat ja

lisävarusteet on liitetty kamerasisääntuloihin (= kameroiden

asetukset).

Mikäli järjestelmään tehdään muutoksia,
järjestelmä on tutkittava uudestaan. Sen
vuoksi katkaise aina virta järjestelmästä,
kun lisäät tai poistat kameran tai
lisävarusteen järjestelmään. Pelkkä
virransäästöpainikkeen käyttö ei riitä.

Kamera

Helpottaaksesi kameran asentamista vie sekä kamera että
nelikuvamonitori kohteeseen, jota haluat valvoa. Kun
monitori on mukanasi, voit tarkistaa kattaako kamera
toivotun alueen.
Katso yksityiskohtaiset kameran asennusohjeet kameran
käsikirjasta.

Monitori

Kun olet asentanut kameran/kamerat, voit asentaa
monitorin.

1 Sijoita monitori vakaalle alustalle (jätä monitorin
ympärille joka suuntaan vähintään 3 cm tyhjää tilaa
ilmanvaihtoa varten).

2 Yhdistä kamera(t) ja mahdolliset lisävarusteet monitoriin.

3 Yhdistä monitori virtalähteeseen.

4 Käännä päävirtakytkin (21) päälle ja odota kunnes
kameran kuva ilmestyy kuvaruutuun.

5 Tarvittaessa voit säätää kameran kuvan mahdollisimman
hyväksi kontrastinT, kirkkauden( ja/tai värinS
säätöpainikkeiden avulla, jotka sijaitsevat monitorin
etupuolella.

Monitorin käyttö

Kun olet asentanut kameran/kamerat, monitorin ja
mahdolliset lisävarusteet, voit aloittaa työskentelyn
valvontajärjestelmäsi avulla.
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Virta päälle/pois päältä

Paina painiketta monitorin takana.

1 Virta päälle
Monitori kytkeytyy päälle.

Seuraava teksti ilmestyy näkyviin kuvaruutuun:

PHILIPS
OBSERVATION SYSTEM

VERSION x.x

SYSTEM CHECK

(x.x = version numero)

Kameran kuva ilmestyy monitorin kuvaruutuun
automaattisesti noin 30 sekunnin kuluttua tai heti, kun
jotakin painiketta painetaan.
Huomaa: Ensiasennuksessa tai kun järjestelmään on

liitetty/järjestelmästä on poistettu yksi tai useampia kameroita

tai lisävarusteita monitorin kuvaruutuun ilmestyy teksti

CONFIGURATION CHANGED (järjestelmää muutettu).

Tällä tavoin monitori ilmoittaa, että se on tallentanut

järjestelmän uudet asetukset.

2 Virta pois päältä
Monitori kytkeytyy pois päältä (järjestelmän merkkivalo
sammuu).

Virransäästötila/käyttötila

1 Käyttötila
Monitorin kuva ja ääni on kytketty päälle (virran
merkkivalo on vihreä)

2 Virransäästö
Monitorin kuva ja ääni on kytketty pois. Kamera jatkaa
kuvien ja äänen siirtämistä videonauhuriin,
apumonitoriin ja lisälaiteliitäntään (aux). Myös
hälytystoiminnot pysyvät aktiivisina.
Virransäästötilassa voit valita kahdesta toiminnosta
(valikon kautta):

• kuuluva toiminta (järjestelmän merkkivalo on punainen)
• hiljainen toiminta (järjestelmän merkkivalo on oranssi)

Ovipuhelinlaite

Paina ovipuhelinpainikettaH, kun haluat puhua
ovipuhelimeen (lisävaruste). Vapauta painike, kun haluat
kuunnella, mitä vierailija vastaa sinulle. Monitori valitsee
sen kameratulon, johon sisäpuhelinrasia on yhdistetty.
Huomaa: Nelikuvatilassa käytössä on valitun kameran

(vihreä reuna) sisäpuhelinrasia.

Ovikellotoiminto:
Kun sisäpuhelinrasian ovikellonappia painetaan, kuuluu
summeriääni ja (kokoruututilassa) kuvaruudun tai
(nelikuvatilassa) kameraneljänneksen vasemmassa
yläkulmassa näkyy merkkiu.
Kuvaruutu kytkeytyy siihen kameratuloon, joka on
yhdistetty sisäpuhelinrasiaan.
Huomaa: Ovipuhelinpainike ja ovikellotoiminto ovat

käytettävissä ainoastaan, kun käytössä on ovipuhelinlaite

(lisävaruste).

Toimintoliitäntä

Paina toimintopainikettaIesimerkiksi avataksesi
oven. Niin kauan kun painikettaIpainetaan
kuuluu summeriääni ja symboliU näkyy monitorin
kuvaruudun vasemmassa yläkulmassa. Jos järjestelmään
on liitetty useita kameroita, toiminto koskee valitun
kameran sisääntuloon liitettyä hälytys-/toimintolaitetta.
Huomaa: Toimintopainike on käytettävissä ainoastaan, kun

hälytys-/toimintolaite on käytössä (lisävaruste).

Kuvan pysäytys

Tällä painikkeella voidaan pysäyttää valittu kuva.
Pysäytetyn kuvan tunnistaa merkistä plain .
Pysäytystoimintoa voidaan käyttää kaikissa näyttötiloissa,
kun ruudussa ei ole valikkoa. Paina uudelleen painiketta
J,L,KtaiO, kun haluat
jälleen liikkuvan kuvan.
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Katselutilat

Voit valita seuraavista katselutiloista:

1 Kokoruututila
Monitori esittää kuvan ja äänen yhdestä järjestelmään
asennetusta kamerasta. Valitun kamerasisääntulon
numero näkyy monitorin kuvaruudun yläreunassa. Paina
painikettaKtaiLvalitaksesi seuraavan tai
edellisen kamerasisääntulon.

2 Kameranäyttötila
Monitori kytkeytyy hitaasti kameralta toiselle näyttäen
kuvan ja äänen. Kulloinkin näytetyn kameran numero ja
symboliV näkyy kuvaruudun yläreunassa.
Huomaa: Tämä tila on käytettävissä ainoastaan, kun

valvontajärjestelmässä on useita kameroita.

3 Nelikuvatila
Ruudun neljänneksissä näkyy yhtä aikaa (enintään) 4
järjestelmään liitetyn kameran kuva. Ääni tulee valitusta,
vihreällä reunalla merkitystä kamerasta. Jos kuvasignaalia
ei ole saatavana, kuvan paikalla näkyy harmaa kenttä.
Edellinen tai seuraava edellinen kameratulo valitaan
painikkeillaKtaiL.

4 Videonauhuritila
Monitori toistaa videonauhurin tuottaman kuvan ja
äänen. SymboliW näkyy monitorin kuvaruudun
vasemmassa yläkulmassa.

Kameran valinta

Paina painikettaKtaiLvalitaksesi
edellisen tai seuraavan kamerasisääntulon.

Järjestelmän alkuasetukset

Voit asettaa nelikuvamonitorin tehtaalla asetettujen
oletusasetusten mukaiseksi seuraavasti: paina painikkeita
KjaLsamanaikaisesti vähintään kolmen
sekunnin ajan samalla, kun kytket järjestelmään virran
nelikuvamonitorin takana olevasta pääkytkimestä.

Uudelleenasetuksen aikana järjestelmästä kuuluu
merkkiääni ja seuraava teksti näkyy monitorin
kuvaruudussa:

PHILIPS
OBSERVATION SYSTEM

VERSION x.x

SYSTEM RESET

Teksti häviää kuvaruudusta automaattisesti noin 30
sekunnin kuluttua tai heti kun jotakin painiketta
painetaan.
Huomaa: Järjestelmän uudelleenasetuksen jälkeen kaikki

aiemmin tehdyt asetukset häviävät. Käytä AUTO INSTALL

toimintoa (ks. Asennusvalikko) tutkiaksesi järjestelmän.

Nelikuvamonitori rekisteröi uudet kamera-asetukset.

Miten valikot toimivat?

Kuvaruudussa näkyvien valikkojen avulla voit säätää
erilaisia järjestelmän ohjaustoimintoja.

Voit valita seuraavista valikoista:

Valikoiden ohjauspainikkeet

Valikoita voidaan käyttää seuraavien
ohjauspainikkeiden avulla:

1 Valikko M
• Kytkee päävalikon päälle/pois päältä

Huomaa: Ellei mitään painiketta paineta 30 sekunnin

kuluessa, valikko häviää kuvaruudusta automaattisesti.

• Palauttaa edellisen valikon, mikäli alavalikko on käytössä.

2 Seuraava O
• Valitsee seuraavan valikkotoiminnon.

3 Alas/Ylös K/L
• Pienentää, kasvattaa tai muuttaa valitun

valikkotoiminnon arvoa.
• Valitsee seuraavan valikon, jos symboli Y näkyy

kuvaruudussa.
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Valikot

Päävalikko

Seuraavissa kohdissa esitellään päävalikon toiminnot:

1 Kameran asetukset (CAMERA)
Kamera-asetuksista voit nähdä, mikä kameroiden
sisääntuloista (1 - 4) kulloinkin on käytössä.

• Valitse päävalikko esiin.
r Tekstin “CAMERA” kohdalta näet sisääntulot, joihin

on liitetty kamera.

CAMERA : 1 2 - 4

2 Hälytystoiminto aktiivinen kyllä/ei (ALARM)
Tällä toiminnolla voit kytkeä järjestelmään liitetyn
kameran
hälytystoiminnon päälle tai ottaa hälytyksen pois päältä.

• Y
Kameran hälytystoiminto on kytketty päälle.

• N
Kameran hälytystoimintoa ei ole kytketty päälle.
Mikäli hälytyslaite laukaisee hälytyksen, summeriääni,
hälytysrele ja hälytyksen tiedotus eivät aktivoidu.
Myöskään tapahtumalistaus ei päivity
hälytystapahtumasta.
Erikoishälytykset pysyvät aina aktivoituina.

Valitse toiminto ALARM (HÄLYTYS) päävalikosta;
• Paina nppint,Okunnes se kamerasisntulo jonka

haluat aktivoida tai sulkea on thdennettyn.

ALARM : ■Y N - N

↓

ALARM : Y ■N - N

↓
• Paina painikettaKtaiLkytkeäksesi

valitun kamerasisääntulon hälytystoiminnon päältä tai
pois päälle.

↓

ALARM : Y ■Y - N

3 Mykistys päälle/pois (SILENT)
Mykistystoimintoa voidaan käyttää, kun monitori on
virransäästötilassa.

• Mykistys POIS (OFF)
Hälytyksen sattuessa monitori kytkeytyy automaattisesti
käyttötilaan. Monitori toistaa kuvan ja äänen
kamerasisääntulosta, johon hälytys/toimintalaite (joka
laukaisi hälytyksen) on liitetty.

• Mykistys PÄÄLLE (ON)
Hälytyksen sattuessa monitori pysyy virransäästötilassa.
Järjestelmä ei toista mitään kuvaa eikä ääntä.
Järjestelmän merkkivalo vilkkuu punaista valoa.

Hälytyksen ulosmeno kytkeytyy toimintaan, tieto
hälytyksestä välittyy apumonitoriin ja
hälytystapahtumaluettelo päivittyy tällä
hälytystapahtumalla.
Huomaa: Kameran kuva ja ääni välittyvät kuitenkin aina

videonauhurin ulosmenoon ja apumonitorin ulosmenoon.

Valitse toiminto SILENT päävalikosta;
• Paina nppint,Okunnes (SILENT) n jlkeen tuleva

teksti on thdennettyn.
• Paina painikettaKtaiLkytkeäksesi

mykistystoiminnon päältä (OFF) tai pois päälle (ON).

4 Hälytystapahtumaluettelo (HISTORY)
Kun valitset toiminnon HISTORY, kuvaruutuun tulee
luettelo yhdeksästä viimeisimmästä hälytystapahtumasta.
Luetteloon on kirjattu hälytyksen päiväys, kellonaika,
tyyppi ja kamerasisääntulon numero.

Valitse päävalikosta toiminto HISTORY;
• Paina painikettaOkunnes symboli Y tekstin

HISTORY takana näkyy korostettuna.
• Paina painikettaKtaiL.
r Tapahtumaluettelo tulee näkyviin.
• Paina painikettaM, kun haluat palata

päävalikkoon.
Huomaa: Katso väärien hälytysten selitykset kohdasta

“Erityishälytykset”.

5 Kameranäytön aikavälit (DWELL TIME)
Tämän toiminnon avulla voit muuttaa kameranäytön
kestoaikaa (1 - 30 sekuntia).
Huomaa: Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun

järjestelmässä on vähintään kaksi kameraa.

Valitse päävalikosta toiminto DWELL TIME;
• Paina nppint,Okunnes oikea dwell time on

thdennettyn.
• Paina painikettaKtaiLpidentääksesi tai

lyhentääksesi näytön kestoaikaa.

6 Lisälaiteliitännän valinta (AUX.)
Tämän toiminnon avulla voit valita, minkä kameran
ulosmenosignaali lähetetään lisälaiteliitäntään.

Valitse päävalikosta AUX.;
• Paina nppint,Okunnes AUX.:n jlkeen tulevan tll

hetkell valitun kamerasisntulon numero on thdennettyn.
• Paina painikettaKtaiLvalitaksesi

edellisen tai seuraavan kamerasisääntulon numeron.

HISTORY

94-12-23
95-02-22
96-05-06
96-06-02
96-08-18
96-08-30

16:35:59
01:11:32
04:23:45
23:59:12
13:15:00
03:02:27

POWER
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CUT1
SHORT4
FAIL1
TAMP2
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Asennusvalikko (INSTALL MENU)

Valitse päävalikosta INSTALL;
• Paina nppint,Okunnes Asetusten jlkeen tuleva

merkki on thdennettyn.
• Paina painikettaKtaiL.
r Asennusvalikko tulee näkyviin.
• Paina painikettaM, kun haluat poistua

asennusvalikosta.
r Päävalikko tulee uudelleen näkyviin.

Asennusvalikossa on seuraavat toiminnot:

Asennusvalikon toiminnot esitellään seuraavassa.

1 Kellonaika ja päiväys (DISPLAY)
Tämän toiminnon avulla voit valita, näkyykö monitorin
kuvaruudussa kellonaika ja päiväys, ja jos, niin missä
kohdassa kuvaruutua (vasemmassa alakulmassa, oikeassa
alakulmassa tai ei näytetä).

Valitse asennusvalikosta DISPLAY;
• Paina nppint,Okunnes (DISPLAY):n jlkeen

tuleva teksti on thdennettyn.
• Paina painikettaKtaiLvalitaksesi joko

LEFT (VASEN), RIGHT (OIKEA) tai OFF (POIS).

2 Kellonajan asettaminen (TIME)
Tämän toiminnon avulla voit asettaa nelikuvamonitorin
kellonajan.

Valitse asennusvalikosta toiminto TIME;

TIME : ■2■3:15:41

• Paina painikettaKtaiLasettaaksesi tunnit.
• Paina painikettaO.
r Minuutit näkyvät nyt korostettuina.

TIME : 23: ■1■5:41

• Paina painikettaKtaiLasettaaksesi
minuutit.

• Paina painikettaO.
r Sekunnit näkyvät nyt korostettuina.

TIME : 23:15: ■4■1

• Paina painikettaKtaiLpysäyttääksesi
kellon.

r Sekunnit nollautuvat.

TIME : 23:15: ■0■0

• Paina painikettaKtaiLasettaaksesi
sekunnit.

• Painamalla nppintOkynnistt kellon.

3 Päiväyksen asettaminen (DATE)
Tämän toiminnon avulla voit muuttaa päiväystä.

Valitse asennusvalikosta toiminto DATE;
• Paina painikettaO.
r Vuosiluku näkyy korostettuna.

DATE : ■9■7-09-19

• Paina painikettaKtaiLasettaaksesi
vuosiluvun.

• Paina painikettaO.
r Kuukauden järjestysluku näkyy korostettuna.

DATE : 97- ■0■9-19

• Paina painikettaKtaiLasettaaksesi
kuukauden.

• Paina painikettaO.
r Päivän järjestysluku näkyy korostettuna.

DATE : 97-09- ■1■9

• Paina painikettaKtaiLasettaaksesi päivän.

4 Automaattinen asennus (AUTO INSTALL)
Valitse tämä toiminto, kun haluat tarkistaa järjestelmän
asetukset.

Valitse asennusvalikosta toiminto AUTO INSTALL;
• Paina painikettaOkunnes symboli Y tekstin

AUTO INSTALL takana näkyy korostettuna.
• Paina painikettaKtaiLkäynnistääksesi

asennuksen.
r Teksti SYSTEM CHECK tulee näkyviin kuvaruutuun.

Noin 20 sekunnin kuluttua seuraavat tekstit
ilmestyvät kuvaruutuun:

AUTO INSTALL COMPLETED

r Järjestelmä on asennettu oikein.
Asennusvalikko palaa näkyviin noin 30 sekunnin
kuluttua tai heti, kun jotakin painiketta painetaan.

CONFIGURATION CHANGED

r Järjestelmää on muutettu; siihen on lisätty tai siitä on
poistettu yksi tai useampia kameroita tai lisävarusteita
sen jälkeen, kun järjestelmää tarkistettiin edellisen kerran.
Kun jotakin painiketta painetaan, asennusvalikko palaa
kuvaruutuun.

5 Kielen valinta (LANGUAGE)
Tämän toiminnon avulla voit valita valikoissa
käytettävän kielen (englanti, ranska, saksa, portugali tai
espanja).

Valitse asennusvalikosta toiminto LANGUAGE;
• Paina painikettaO, kunnes nykyinen käyttökieli

näkyy korostettuna.
• Paina painikettaKtaiLvaihtaaksesi

käyttökielen.

INSTALL MENU

DISPLAY
TIME
DATE

AUTO INSTALL
LANGUAGE

LEFT
13:12:46
96-09-19


�ENGLISH
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Hälytystoiminto

Kun tunnistin laukaisee hälytys/toimintalaitteen (lisäva-
ruste), järjestelmän hälytystoiminto kytkeytyy päälle.

Hälytyksen sattuessa:
1 Kun monitori on käyttötilassa:

• Monitori valitsee sen kameratulon, johon hälytys- ja
toimintorasia on yhdistetty.

• Kokoruututilassa: Kuvaruudun alalaidassa näkyy
vilkkuva viesti “AL” (alarm = hälytys) ja
kamerasisääntulon numero.

• Nelikuvatilassa: Sen kameratulon reuna, joka on
yhdistetty hälytys- ja toimintorasiaan, alkaa vilkkua
punaisena ja kameratulon ruutuneljänneksessä näkyy
vilkkuva ilmoitus "AL" sekä kameratulon numero.

• Summeriääni kuuluu enintään kolmen minuutin ajan.
• Hälytyksen ulosmenoliitäntä kytkeytyy päälle (torvi,

sireeni tai puhelimen valitsin) enintään 15 minuutin
ajaksi.

• Hälytyksestä välittyy tieto apumonitoriin (lisävaruste)
enintään kolmen minuutin ajan.

• Hälytystapahtumaluettelo päivittyy hälytystapahtumalla.
2 Kun monitori on virransäästötilassa:

Mahdollisuuksia on kaksi:
• Ei mykistystä (silent function off)

Monitori kytkeytyy käyttötilaan, ks. “monitori
käyttötilassa”.

• Mykistystila (silent function on)
Hälytyksen ulosmenoliitäntä kytkeytyy päälle (torvi,
sireeni tai puhelimen valitsin) enintään 15 minuutin
ajaksi.
Hälytyksestä välittyy tieto apumonitoriin (lisävaruste)
enintään kolmen minuutin ajan.
Hälytystapahtumaluettelo päivittyy hälytystapahtumalla.

Hälytyksen nollaus:
Hälytys nollautuu heti, kun jotakin painiketta painetaan.
Monitori palaa tilaan, jossa se oli ennen hälytystä.
Ellei hälytyksen syytä poisteta, monitori näyttää edelleen
hälytysviestiä (viesti ei vilku). Kun poistat hälytyksen
syyn, hälytysviesti häviää kuvaruudusta.

Ellei mitään painiketta paineta hälytyksen aikana,
monitori nollaa hälytyksen itse automaattisesti enintään
15 minuutin kuluttua. Nelikuvamonitori palaa tilaan,
jossa se oli ennen hälytystä. Vilkkuva hälytysviesti näkyy
kuvaruudussa, kunnes jotakin painiketta painetaan. Kun
jotakin painiketta painetaan, seurauksena on
(mahdollisuuksia on kaksi):

1 Hälytyksen syytä ei ole poistettu; monitori jatkaa
hälytysviestin näyttämistä (viesti ei vilku).

2 Hälytyksen syy on poistettu; hälytysviesti häviää
kuvaruudusta.
Huomaa: Kun nollaat kaapelien oikosulusta aiheutuneen

hälytyksen, hälytysviesti ei häviä kuvaruudusta. Kun haluat

poistaa viestin, sammuta ensin monitori, korjaa kaapeli ja

kytke monitori uudelleen päälle.

Vianetsintä

Päällekkäisyys

Jos nelikuvamonitori havaitsee, että kahdella laitteella on
sama asetus (CAMERA #) ja (BOX number), se näyttää
seuraavan virheilmoituksen:

DOUBLE ADDRESSING
“Lisävarusteiden nimet”

INPUT X/X

Selitys:

Kun painiketta painetaan, viesti häviää kuvaruudusta.
Huomaa: Vaikka kamerat toimivat, linjojen mitkään

lisälaitteet eivät toimi.

Kamerasisääntuloa ei ole valittu oikein

Ovipuhelinlaitteen tai hälytys-/toimintalaitteen
kameranumeroa ei voida asettaa kamerasisääntuloon,
johon ei ole liitetty kameraa. Mikäli nelikuvamonitori
havaitsee, että kamerasisääntulo on valittu väärin, se
näyttää seuraavan virheilmoituksen:

INPUT X
“Lisälaitteen nimet”

HAS NO VALID
CAMERA SELECTION

• Kytke nelikuvamonitori pois päältä.
• Vaihda kamera numero kytkimen “CAMERA #” avulla,

joka sijaitsee laitteen sisäpuolella (ks. ao. laitteen
käsikirja).

• Kytke nelikuvamonitori takaisin päälle.
Huomaa: Vaikka kamerat toimivat, linjojen mitkään

lisälaitteet eivät toimi.

Järjestelmävirhe

Kun järjestelmää tarkistettaessa (SYSTEM CHECK)
havaitaan järjestelmävirhe, kuuluu merkkiääni. Seuraava
teksti näkyy kuvaruudussa:

OBSERVATION SYSTEM
VERSION x.x

SYSTEM ERROR
SERVICE REQUIRED

Kun painat jotakin painiketta, merkkiääni lakkaa ja
viesti häviää kuvaruudusta.

INPUT X/X
kamerasisääntulon numero, johon
päällekkäiset laitteet on liitetty.
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Mitä tehdä järjestelmävirheen sattuessa?

1 Kytke monitori pois päältä monitorin takana olevasta
virtakytkimestä, odota kymmenen sekuntia, ja kytke
monitori jälleen päälle.

2 Jos virheilmoitus näkyy uudelleen järjestelmän
tarkistuksen (SYSTEM CHECK) aikana, ota yhteys
huoltohenkilöstöön.

Erityishälytys

Seuraavat virhetilanteet ovat mahdollisia:
• CUT Järjestelmäkaapeli on katkaistu.
• SHORT Järjestelmäkaapelissa on oikosulku.
• POWER Verkkovirta on katkaistu.
• TAMPER Lisälaitekotelo on avattu.
• FAIL Lisälaitteisiin suuntautuvassa

tietoliikenteessä on havaittu häiriö.

• Paina jotakin painiketta nollataksesi hälytyksen.
Mikäli hälytysviesti näkyy yhä kuvaruudussa, ota yhteys
huoltoon.
Huomaa: Jos järjestelmäkaapelissa on oikosulku, katkeaa

virransyöttö oikosulkuun joutuneeseen kameratuloon.

Järjestelmäkaapeli

Nelikuvamonitorin ja kameroiden välisiä liitäntöjä
varten toimitetaan 25 metrin järjestelmäkaapeli. Jos
käytät jatkokaapelia, saat parhaimman mahdollisen
kuvan- ja äänenlaadun kun käytät 4-johtimista kierrettyä
parikaapelia. Kaapelin suurin sallittu pituus on 300
metriä. Kaapelia ja pistokkeita on saatavissa alan
myymälöistä. Varmista että liittimet kiinnitetään
kaapeliin alla olevan kuvan mukaisesti.

Jos järjestelmäkaapelin pituus on yli 200 metriä,
kameran tai lisälaitteen virransaannin varmistamiseksi
on käytettävä sähkövirtamuuntajaa (ks. kohta
Lisävarusteet). Kaapelin suurin sallittu pituus on 300
metriä.

Varoitus: Järjestelmässä käytettävät liittimet ovat tavallisia

puhelimissa käytettyjä liittimiä.

Älä kuitenkaan koskaan liitä puhelinlaitetta järjestelmän

liitäntöihin.

Lisävarusteet

Voit laajentaa valvontajärjestelmää yhdellä tai
useammalla lisälaitteella tai muilla etäkäyttövarusteilla.
Nämä lisälaitteet voidaan helposti yhdistää tarvittavaan
kameralinjaan.

Ovipuhelinlaite
Ovipuhelinlaitteessa on ovikellotoiminto, jolloin kuulet
summeriäänen aina kun joku painaa ovipuhelinlaitteen
ovikellopainiketta. Tällöin monitori kytkeytyy
ovipuhelinta varten asennetun kameran
kamerasisääntuloon. Ovipuhelintoiminnon avulla voit
puhua ovipuhelinlaitteen läheisyydessä olevan henkilön
kanssa.

Hälytys/toimintalaite
Hälytys-/toimintalaitteen avulla voit avata oven
automaattisesti tai laajentaa valvontajärjestelmää
erillisillä infrapunatunnistimilla, magneettisilla
ovikytkimillä tms.

Hälytys/toimintalaite + PIR-liiketunnistin
Tämä hälytys- ja toimintorasiassa on lisäksi passiivinen
infrapunaliikeilmaisin (PIR).
Huomaa: Kuhunkin kameralinjaan on mahdollista liittää

kaksi sisäpuhelinrasiaa ja kaksi hälytys- ja toimintorasiaa,

joissa voi olla PIR.

Liitäntälaite (Interface box)
Liitäntärasian avulla järjestelmäkaapeliin voidaan lisätä
tai siitä voidaan ottaa ulos tavanomaisia video- ja
audiosignaaleja (esim. liitäntä ulkopuolisiin kameroihin
tai kassakoneliitäntään).

Sähkövirtamuuntaja
Jos järjestelmäkaapelin pituus on yli 200 metriä,
sähkövirtamuuntajaa on käytettävä kameran
virransaannin varmistamiseksi.

Värimonitori
Tämän monitorin avulla voit laajentaa järjestelmää
useammalla valvontapisteellä (apumonitorilla).
Apumonitori toistaa saman kameran kuvan ja äänen
kuin nelikuvamonitori. Monitori on varustettu
liitännällä, johon voit liittää seuraavan apumonitorin.

Aikavälein tallentava videonauhuri
Tämä videonauhuri nauhoittaa järjestelmästä saatavaa
kuvaa. Aikavälitoiminnon avulla voit pidentää
videonauhan tallennusaikaa. Voit esimerkiksi pidentää
tavallisen E-180 nauhan nauhoitusaikaa - videonauhurin
tyypin mukaan - yhteen päivään tai jopa yhteen
kuukauteen. Philipsin valikoimaan kuuluu monia
erityyppisiä aikavälein tallentavia videonauhureita.

Kameran suojus
Ulkona käytettävä kamera on aina suojattava kameran
suojuksella, joka suojaa kameraa sateelta ja lumelta.
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Huolto-ohjeet

Ilmanvaihto
Älä koskaan tuki ilmanvaihtoaukkoja, jottei monitori
kuumenisi liikaa.
Älä sijoita monitoria suoraan lämmönlähteen
läheisyyteen.

Puhdistus
Voit puhdistaa monitorin ja kameran kotelon kostealla,
nukkaamattomalla liinalla tai säämiskällä.

Käytä kameralinssin puhdistamiseen erityistä
puhdistusliinaa. ÄLÄ koskaan käytä alkoholia,
ammoniakkia tai muita liuottimia sisältäviä
puhdistusnesteitä.

Varo etteivät laitteet pääse suoraan kosketukseen veden
kanssa.

Varoitus: Monitorin takalevyn saa irrottaa ainoastaan

pätevä huoltohenkilöstö.
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Technical specifications

0System monitor

Picture tube 14", 90° deflection, 0.65mm pitch TV grade
Resolution (Line pairs) 340 TVL
TV standard PAL, 625 lines, 50Hz, 2:1
Mains supply voltage 100 - 240VAC +/-10%, 50/60Hz
Power consumption 70W max. (without cameras)

110W max. (with 4 cameras at 200m.)
Camera power supply 16-32VDC, short-circuit protected
System synchronisation Monitor locks to the mains

Cameras lock to H and V of the monitor
Camera inputs 4 (system interface)
Slave monitor output 1 (system interface)
Microphone electret

• Frequence range 300 - 3kHz
Alarm output

• 4-pole screwblock N.O./N.C. contact + system ground
• Contact rating 24VDC, 2A

VCR
• Video input BNC (1Vpp, input impedance 75Ohm)
• Audio input Cinch (0.5Vpp, input impedance 10kOhm)
• Video output BNC (1Vpp, output impedance 75Ohm)
• Audio output Cinch (0.5Vpp, output impedance 1kOhm)

AUX.
• Video output BNC (1Vpp, output impedance 75Ohm)
• Audio output Cinch (0.5Vpp, output impedance 1kOhm)

System cable 4-wire dual twisted pair ‘telephone’ cable
Weight 12kg
Dimensions (hxwxd) 320x350x370mm.
Ambient temperature

• Operating +10...+45°C
• Storage -25...+70°C

Ambient humidity 93...98%RH max.

Specifications may change without notice.
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