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CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI 
 

Výb%r z více "as# time lapse nahrávání ve $2 krocích, max. 960hod na E-$20 videokazetu 
 
Záznam zvuku v re�imech L$2H a L24H 

Volba záznamových funkcí 
Opakovaný záznam, kdy VTR p!evine kazetu na za"átek a pokra"uje znovu v záznamu 
#asový záznam na základ$ "asova"e 
Poplachový záznam-záznam je aktivován na základ$ impulsu na p!íslu�ném signálovém vstupu 
Sériový záznam-záznam na více stroj% !azených do série 
Záznam snímk%-je proveden záznam pouze jednoho snímku 

 
Volba zobrazení na monitoru 

Provozní "as-VTR zaznamenává dobu pou�ívání videohlav, mo�nost zobrazení na monitoru 
 
Vyhledávání alarmových záznam# 
 
Zálohování datových funkcí p!i výpadku el. Energie 
 
Zamknutí záznamu 
 
Kontrola zaznamenaných obraz# b%hem záznamu 

 

OVLÁDACÍ A ZOBRAZOVACÍ PRVKY 
 
P!ední panel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
& tla"ítko vypína"e (POWER) 
2 tla"ítko STOP/EJECT  
3 prostor kazety 
4 tla"ítko ZÁZNAM (REC) 
5 tla"ítko KONTROLA ZÁZNAMU (REC 

CHECK) 
6 tla"ítko ZP'T P(EHRÁVÁNÍ 

(REV.PLAY)/NASTAVENÍ ) 
7 tla"ítko P(EHRÁVÁNÍ 

(PLAY)/NASTAVENÍ * 
8 tla"ítko ZP'T POMALÉ P(EHRÁVÁNÍ 

(REV.SLOW)/POSUV ) 
9 tla"ítko POMALÉ P(EHRÁVÁNÍ 

(SLOW)/POSUV + 
&0 tla"ítko TRACKING * 
&& displej 
&2 tla"ítko MAZÁNÍ DAT (CLEAR) 

&3 tla"ítko #AS ZÁZNAMU/P(EHRÁVANÍ ) 
(REC/PB TIME DOWN) 

&4 tla"ítko #AS ZÁZNAMU/P(EHRÁVANÍ * 
(REC/PB TIME UP) 

&5 tla"ítko AUDIO (AUDIO ON) 
&6 tla"ítko P(EVÍJENÍ ZP'T (REW) 
&7 tla"ítko P(EVÍJENÍ VP(ED (FF) 
&8 tla"ítko PAUZA/STOJÍCÍ 

OBRAZ/KROKOVÁNÍ (P/STILL) 
&9 tla"ítko MENU 
20 tla"ítko TRACKING ) 
2& tla"ítko #ASOVA# (TIMER) 
22 tla"ítko PO#ÍTADLO (COUNTER) 
23 tla"ítko PAM', PO#ÍTADLA (COUNTER 

MEMORY) 
24 tla"ítko RESET 
25 tla"ítko ZÁMEK ZÁZNAMU (REC LOCK) 
26 p!epína" "ernobílý/barevný provoz (B/W) 
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Displej 
 
 
 
 

& indikace kazety 
2 záznam s "asova"em 
3 dew indikátor 
4 záznam alarmový 
5 záznam na více sériov$ zapojených stroj% 
6 indikátor B/W 
7 indikátor ztráty napájecího nap$tí 
8 po"itadlo 
9 pam$- po"itadla 
&0 indikátor pam$ti záznamu 
&& hodiny 
&2 záznam 
&3 zamknutí záznamu 
&4 indikátor pohybu pásku 
&5 "as záznamu/p!ehrávání 

 
 
  

 
 
 
Zadní panel 
 
 
svorka alarm vstup 

& svorka alarm vstup 
2 svorka reset alarmu 
3 svorka alarm výstup 
4 zem 
5 svorka záznam jednoho snímku 
6 svorka spína" spou�t$ní výstup 
7 svorka konec pásku výstup 
8 zem 
9 svorka série vstup  
&0 svorka série výstup 
&& zem 
&2 konektor audio vstup 
&3 konektor audio výstup 
&4 konektor v ideo vstup 
&5 konektor video výstup 
&6 konektor napájení ze sít$  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Strana 6 

P(IPOJENÍ ZA(ÍZENÍ 
 
P!ipojení kamery a monitoru 
 

 
 
 
P!ipojení p!epína"e 
 

 
 
 

P!ipojení n$kolika kamer p!es p!epína" 
 
Propojení více VTR pro sériový záznam 
 

 
 
 
 

Propojení více VTR pro sériový záznam 
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NASTAVENÍ &ASU/DATA 
 
 
Nastavení "asu 
 
 

 
 

Postup p!i nastavení "asu a data 
 
&. zapnout VTR 
2. stisknout MENU tla"ítko 
3. vybrat TIME, DATE SETUP stiskem POSUV )a poté POSUV +. 
4. vybrat TIME stiskem tla"ítka POSUV ) 
5. nastavit hodiny stiskem NASTAVENÍ */)  poté stisknout POSUV +. Minuty �00� za"nou     blikat. 
6. nastavit DATE stiskem POSUV +. Datum �&� za"ne blikat. 
7. nastavit datum stiskem NASTAVENÍ */), poté stisknout POSUV +. M$síc �&� za"ne blikat. 
8. nastavit m$síc stiskem NASTAVENÍ */), poté stisknout POSUV +. Rok �99� za"ne blikat. 
9. nastavit rok stiskem NASTAVENÍ */), poté stisknout POSUV +.  
&0. stisknout 2x MENU tla"ítko pro návrat do normálního zobrazení. 

 
Pozn.: 
Jestli�e je stisknuto MENU po resetu celého VTR pomocí tla!ítka RESET, nastavení TIME je vybráno 
automaticky. 

 
 

Nastavení zp#sobu zobrazení "asu a data na monitoru 
 
 

&. zapnout VTR 
2. stisknout MENU tla"ítko 
3. vybrat TIME, DATE SETUP stiskem POSUV )a poté POSUV +. 
4. vybrat TIME/DATE v nastavení displeje stiskem tla"ítka POSUV ) 
5. vybrat formát zobrazení "asu a data stiskem POSUV +. Ka�dý stisk m$ní formát v zobrazení dle 

tabulky: 
 
Zobrazení #as Datum 
ON/ON zobrazen Zobrazeno 
OFF/OFF nezobrazen Nezobrazeno 
ON/OFF zobrazen nezobrazeno 
OFF/ON nezobrazen zobrazeno 
 

 
 

Nastavení pozice zobrazení na monitoru 
 
Pro posun zobrazovaných údaj% dol%: stisknout POSUV ). 
Pro posun zobrazovaných údaj% doprava: stisknout POSUV +. 
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Nastavení zemní/letní "as 
 
&. zapnout VTR 
2. stisknout MENU tla"ítko 
3. vybrat TIME, DATE SETUP stiskem POSUV )a poté POSUV +. 
4. vybrat letní "as v nastavení data stiskem tla"ítka POSUV ). 
5. zapnout letní "as (DAYLIGHT) stiskem POSUV +. Hodiny se nastaví o & hodinu dop!edu. 
6. stisknout 2x MENU tla"ítko pro návrat do normálního zobrazení. 

 
 

Nastavení pípáku 
 

Pípák m%�e pracovat ve dvou re�imech: 
 

A) p!i alarmu 
 

&. zapnout VTR 
2. stisknout MENU tla"ítko 
3. vybrat REC MODE SETUP stiskem POSUV )a poté POSUV +. 
4. vybrat BUZZER p!i nastavení alarmu stiskem POSUV ). 
5. nastavit BUZZER zap. nebo vyp. stiskem POSUV +. 
7. stisknout 2x MENU tla"ítko pro návrat do normálního zobrazení. 

 
 
B) p!i ostatních stavech 
 
 
B$) PÍPÁK ZNÍ 5S 
 
P!i zadání sériového signálu je-li sériový mód vypnut 
P!i stisku REC 
P!i zadání alarmového signálu b$hem alarmového nahrávání 
P!i stisku #ASOVA#, jestli�e není naprogramován nebo není vlo�ena kazeta 
 
B2) PÍPÁK ZNÍ TRVALE 
 
P!i zadání alarmového signálu  
Je-li VTR ve stavu dew 
Je-li kazeta na konci v re�imu záznamu 
Je-li kazeta p!evíjena v re�imu opakovaného záznamu 
 
&. zapnout VTR 
2. stisknout MENU tla"ítko 
3. vybrat BUZZER stiskem POSUV ). 
4. nastavit BUZZER zap. nebo vyp. stiskem POSUV +. 
5. stisknout 2x MENU tla"ítko pro návrat do normálního zobrazení. 
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VIDEOKAZETA 
 
Vlo�ení videokazety 
 
Vkládá se obvyklým zp%sobem. VTR je ur"en pro videokazety systému VHS. 
 
 
 

 
 
 

Vyjmutí videokazety 
 
Stisknout STOP/EJECT tla"ítko v re�imu stop. 
Kazetu je mo�no vyjmout i tehdy, je-li VTR vypnutý tla"ítkem POWER. 
 
 

 
 
 

Pozn.: VTR je navr�en a kalibrován pro videokazety VHS E-180. Pro dosa�ení optimálních parametr" a kvality 
pou�ívat nejlépe kazety E-180. 
 
 
Ochrana videokazety p!ed p!epsáním (vymazáním) 
 
Ochranu docílíme vylomením ochranného jazý"ku  na obalu videokazety. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Strana 10 

ZÁZNAM 
 
Standardní záznam 
 
P!ed zapo"etím záznamu je nutné vlo�it videokazetu a mít nastaveny hodiny. 
 

 
Ovládání VTR p!i standardním záznamu 
  
&. zapnout VTR. 
2. vlo�it videokazetu s nevylomeným ochranným jazý"kem. 
3. nastavit záznamový "as stiskem REC/PB TIME )/*. 

 
záznamová 

rychlost 
max.doba záznamu [h] pro E-&80 

videokazetu 
interval [s] audio posuv pásku 

3H 3 $/50 ano kontinuální 
L$2H $2 0,$ ano kontinuální 
L24H 24 0,$8 ano kontinuální 
24H 24 0,$8 ne p!eru�ovaný 
48H 48 0,34 ne p!eru�ovaný 
72H 72 0,5 ne p!eru�ovaný 
$20H $20 0,82 ne p!eru�ovaný 
$68H $68 $,$4 ne p!eru�ovaný 
240H 240 $,62 ne p!eru�ovaný 
480H 480 3,22 ne p!eru�ovaný 
720H 720 4,82 ne p!eru�ovaný 
960H 960 6,42 ne p!eru�ovaný 

 
4. stisknout tla"ítko REC. 
 
Poté bude zahájen záznam. 
Je-li videokazeta chrán$na proti p!episu (vylomený ochranný jazý"ek), záznam neza"ne, pípák  bude znít 5s a 
videokazeta bude vysunuta z VTR. 
 
Ukon"ení záznamu 
 
Stisknout tla"ítko STOP. 
P!i stisku tla"ítka P/STILL je záznam pouze p!eru�en a je mo�né v n$m pokra"ovat stiskem tla"ítka REC nebo 
P/STILL. 
 
Je-li videokazeta na konci 
 
P!i vypnuté volb$ REPEAT REC je videokazeta vysunuta a VTR se vypne. 
 
Monitorování kvality záznamu 
 
Skontrolovat kvalitu záznamu je mo�né stiskem tla"ítka REC CHECK b$hem záznamu. Po stisku je pásek 
p!evinut cca 3s zp$t a p!ehrán 2s úsek práv$ provedeného záznamu. Poté se nastaví do místa p!eru�ení 
záznamu. Dal�í pokra"ování v záznamu je mo�né viz vý�e. 
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Pozn.: 
Pro mo�né provedení funkce REC CHECK musí být zaznamenán minimální úsek od po!átku záznamu jak 
ukazuje tabulka: 

 
Mód Min.doba provedeného záznamu Mód Min.doba provedeného záznamu 
3H 5s $20H 5min 

L$2H 30s $68H 7min 
L24H $min 240H $0min 
24H $min 480H 20min 
48H 2min 720H 30min 
72H 3min 960H 40min 

 
 
 

Zamknutí p!i záznamovém re�imu 
 
P!i re�imu záznamu m%�e být VTR zablokován proti dal�í manipulaci. Tato funkce najde upot!ebení zejména 
p!i bezpe"nostních aplikacích. 

 
 

 
 

Zamknutí p!i záznamu 
 
Aktivace zamknutí p!i záznamu 
 
Nastavit p!epína" REC LOCK do stavu zap. 
Indikátor zamknutí p!i záznamu na displeji zobrazuje LOCK. 
Tuto funkci mo�no pou�ít i p!i záznamu podle "asové tabulky. 
 
Zru�ení zamknutí p!i záznamu 
 
Nastavit p!epína" REC LOCK do stavu vyp. 
Indikátor zamknutí p!i záznamu na displeji zhasne. 
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OPAKOVANÝ ZÁZNAM 
 
Vyu�ívá se v p!ípad$ po�adavku opakování záznamu na tuté� videokazetu. 
 

 
 

Opakovaný záznam 
 

&. zapnout VTR 
2. stisknout MENU tla"ítko 
3. vybrat REC MODE SETUP stiskem POSUV )a poté POSUV +. 
4. vybrat REPEAT REC stiskem POSUV ) a poté nastavit zap. Stiskem POSUV + 
5. stisknout 2x MENU tla"ítko pro návrat do normálního zobrazení. 
6. nastavit záznamový "as stiskem REC/PB TIME )/*. 
7. stisknout tla"ítko REC. 

 
Opakovaný záznam za"ne. Po dosa�ení konce videokazety je pásek p!evinut na za"átek a záznam je znovu 
zahájen. 
 
Pozn.: 
Je-li b#hem opakovaného záznamu p$ijat alarm, je proveden alarmový záznam, a po jeho ukon!ení pokra!uje 
opakovaný záznam pouze do konce kazety, poté je kazeta vysunuta. 
Ke zru�ení opakovaného záznamu stisknout STOP a nastavit funkci REPEAT REC do stavu vyp.  v REC 
MODE SETUP, jak bylo popsáno vý�e. 
 
 

SERIOVÝ ZÁZNAM 
 
Zp%sob zvý�ení doby záznamu sériovým zapojením n$kolika VTR, které záznam provád$jí postupn$, v�dy po 
napln$ní videokazety p!edchozího VTR. 
 
&. zapnout VTR 
2. stisknout MENU tla"ítko 
3. vybrat REC MODE SETUP stiskem POSUV )a poté POSUV +. 
4. vybrat SERIES REC stiskem POSUV ) a poté nastavit zap. Stiskem POSUV + 
5. stisknout 2x MENU tla"ítko pro návrat do normálního zobrazení. 
6. nastavit záznamový "as stiskem REC/PB TIME )/*. 
7. stisknout tla"ítko REC. 

 
V jakém stavu jsou dva sériov$ zapojené VTR, ukazuje následující tabulka 

 
Funkce VTR & VTR 2 
Funkce SERIES REC Zap Zap 
Videokazeta (E-$80) Vlo�ena Vlo�ena 
Pracovní stav Nahrává &eká (v pohotovosti) 
TIMER REC Vyp Vyp 
Stav napájení (POWER) Zap Zap nebo vyp 
 

Po nastavení v�ech VTR nastavit VTR & do záznamu a zbývající VTR vypnout. 
Po nahrání videokazety ve VTR & se VTR 2 zapne a za"ne záznam, VTR & vysune kazetu a z%stává zapnutý. 
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Je-li u�ita videokazeta E-&80 a VTR &, která dosáhne konce b$hem záznamu, VTR 2 startuje ihned. 
 
Pozn.: 
Jsou-li zvoleny sou!asn# funkce REPEAT REC a SERIES REC, opakovaný záznam nebude aktivní. 
B#hem záznamu nejsou �ádné tla!ítka v!etn# STOP, RESET a REC CHECK na VTR 2 funk!ní. 
Jsou-li zvoleny sou!asn# funkce ONE SHOT REC a SERIES REC, sériový záznam nebude aktivní. 
 
 

ZÁZNAM PODLE &ASOVÉ TABULKY 
 
Slou�í k záznamu podle p!edem naprogramovaných "as% 
 
 

 
 
p!íklad pro záznam v úterý 8.#5 � #7.30 s rychlostí #2H 
 
Záznam podle "asové tabulky pro záznam v úterý 8.&5 � &7.30 s rychlostí &2H 
 
&. zapnout VTR 
2. stisknout MENU tla"ítko 
3. vybrat PROGRAM REC SETUP stiskem POSUV )a poté POSUV +. 
4. posunout se na úterý (TUE&) stiskem POSUV ) (bliká). 
5. posunout se na konec (OFF) stiskem POSUV + (bliká). 
6. nastavit zap. pro "asovou tabulku stiskem NASTAVENÍ */)a poté POSUV +. 
7. nastavit hodinu zahájení záznamu stiskem NASTAVENÍ */)a poté POSUV +. 
8. nastavit minutu zahájení záznamu stiskem NASTAVENÍ */)a poté POSUV +. 
9. nastavit hodinu ukon"ení záznamu stiskem NASTAVENÍ */)a poté POSUV +. 
&0. nastavit minutu ukon"ení záznamu stiskem NASTAVENÍ */)a poté POSUV +. 
&&. nastavit záznamový "as stiskem REC/PB TIME )/* a poté POSUV +. 
&2. stisknout 2x MENU tla"ítko pro návrat do normálního zobrazení. 
&3. vlo�it videokazetu s nevylomeným ochranným jazý"kem. 
&4. stisknout tla"ítko TIMER. Indikátor TIMER na displeji se rozsvítí. 
 
Pozn.: 
Pouze tla!ítka POWER, EJECT a TIMER jsou v tomto re�imu funk!ní. 
Pípák zní 5s, pokud je stisknuto tla!ítko TIMER a není vlo�ena videokazeta. 
 
p!íklad pro záznam od soboty ##.20 do pond$lí 7.50 s rychlostí 48H 

 
Záznam podle "asové tabulky pro záznam od soboty &&.20 do pond$lí 7.50 s rychlostí 48H  

 
&. zapnout VTR 
2. stisknout MENU tla"ítko 
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3. vybrat PROGRAM REC SETUP stiskem POSUV )a poté POSUV +. 
4. posunout se na sobotu (SAT&) stiskem POSUV ) (bliká) a pak stisknout POSUV +. 
5. nastavit zap. pro "asovou tabulku stiskem NASTAVENÍ */)a poté POSUV +. 
6. nastavit hodinu zahájení záznamu stiskem NASTAVENÍ */)a poté POSUV +. 
7. nastavit minutu zahájení záznamu stiskem NASTAVENÍ */)a poté POSUV +. 
8. nastavit hodinu ukon"ení záznamu stiskem NASTAVENÍ */)a poté POSUV +. 
9. nastavit minutu ukon"ení záznamu stiskem NASTAVENÍ */)a poté POSUV +. 
&0. nastavit záznamový "as stiskem REC/PB TIME )/* a poté POSUV +. 
&&. posunout se na ned$li (SUN&) stiskem POSUV ) (bliká). 
&2. kroky 5 � &0 nastavit záznam v ned$li v rozsahu 0.00 � 0.00, 48H. 
&3. posunout se na pond$lí (MON&) stiskem POSUV ) (bliká). 
&4. kroky 5 � &0 nastavit záznam v pond$lí v rozsahu 0.00 � 7.50, 48H. 
&5. stisknout 2x MENU tla"ítko pro návrat do normálního zobrazení. 
&6. vlo�it videokazetu s nevylomeným ochranným jazý"kem. 
&7. stisknout tla"ítko TIMER. Indikátor TIMER na displeji se rozsvítí. 
 
Pozn.: zde v kroku 8 a 9 nastavujeme !as ukon!ení 0.00 
 
 
Ka�dodenní záznam 
 
p!íklad pro ka�dodenní záznam 8.#5 � #7.30 s rychlostí 24H 
 
&. zapnout VTR 
2. stisknout MENU tla"ítko 
3. vybrat PROGRAM REC SETUP stiskem POSUV )a poté POSUV +. 
4. posunout se na ka�dý den (DLY) stiskem POSUV ) (bliká) a poté POSUV +. 
5. nastavit zap. pro "asovou tabulku stiskem NASTAVENÍ */)a poté POSUV +. 
6. nastavit hodinu zahájení záznamu stiskem NASTAVENÍ */)a poté POSUV +. 
7. nastavit minutu zahájení záznamu stiskem NASTAVENÍ */)a poté POSUV +. 
8. nastavit hodinu ukon"ení záznamu stiskem NASTAVENÍ */)a poté POSUV +. 
9. nastavit minutu ukon"ení záznamu stiskem NASTAVENÍ */)a poté POSUV +. 
&0. nastavit záznamový "as stiskem REC/PB TIME )/* a poté POSUV +. 
&&. stisknout 2x MENU tla"ítko pro návrat do normálního zobrazení. 
&2. vlo�it videokazetu s nevylomeným ochranným jazý"kem. 
&3. stisknout tla"ítko TIMER. Indikátor TIMER na displeji se rozsvítí. 
 
 
Zru�ení nahrávání podle "asové tabulky 
 
B$hem záznamu � stiskem tla"ítka TIMER tuto funkci vypnout (zhasne  indikátor TIMER). 
 
Zm$na tabulky � opakovat kroky  zadávající údaje. 
 
Zru�ení "asové tabulky � p!epnout tuto funkci na vyp. v nastavení PROGRAM REC SETUP. Pro op$tovné 
zapnutí této funkce z%stávají "asové údaje v tabulce zachovány. 
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ALARMOVÝ ZÁZNAM 
 
Alarmový záznam m%�e být vyvolán alarmovým senzorem na alarmovém vstupu, nap!. od dve!ního "idla apod. 
 

 
 
 

P!ipojení alarmového senzoru 
 
Nastavení alarmového záznamu a záznamu podn%t# 
 
&. zapnout VTR 
2. stisknout MENU tla"ítko 
3. vybrat REC MODE SETUP stiskem POSUV )a poté POSUV +. 
4. vybrat MODE v nastavení alarmového záznamu z mo�ností 3H/L&2H/L24H nebo NC stiskem POSUV +. 
             Volbu 3H/L&2H/L24H volit v 3H/L&2H/L24H re�imu. Volba NC p!edstavuje aktuální re�im alarmového 

záznamu, rychlostí 3H. Funkce REC CHECK zde není mo�ná. 
5. vybrat REGISTER z mo�ností AUTO/5MIN/&0MIN/&5MIN/30MIN nebo TAPE END stiskem POSUV +. 
            Uvedené "asy p!edstavují dobu alarmového záznamu. Volba AUTO zna"í délku záznamu v závislosti 

na typu alarmového signálu. 
6. stisknout 2x MENU tla"ítko pro návrat do normálního zobrazení. 
 
Ukon"ení alarmového záznamu 
 
Krátce spojit svorky ALARM RESET a GND na zadním panelu VTR b$hem alarmového záznamu.Jestli�e 
spojení t$chto svorek je del�í jak 0,5s nebo je p!ijat signál ukon"ení alarmu, alarmový záznamu bude ukon"en, 
av�ak ne d!íve ne� cca 3min od jeho za"átku. 
 
Pozn.: 
Jestli�e je VTR v re�imu alarmového záznamu, ostatní funkce nejsou aktivní 
Po kompletním alarmovém záznamu VTR se vrací do re�imu, v n#m� se nacházel p$ed p$ijetím alarmového 
signálu. 
Jestli�e je b#hem alarmového záznamu p$ijat dal�í alarmový signál, VTR pokra!uje po vypr�ení doby první 
alarmového záznamu ihned v dal�ím alarmovém záznamu. 
Jestli�e b#hem alarmového záznamu bylo p$eru�eno napájení, po dokon!ení alarmového záznamu p$edchozí 
re�im ji� nepokra!uje. 
P$ijetí alarmového signálu je potvrzeno pípákem a rozsvícením ALARM na displeji. 
 
Vyhledávání alarmových záznam# 
 

 
 

Vyhledávání alarmových záznam% 
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&. zapnout VTR 
2. stisknout 2x tla"ítko C.MEMO ve STOP re�imu 
             Na displeji se zobrazí obsah pam$ti alarmových záznam% ALRM.M 
3. stisknout FF nebo REW tla"ítko. 
 
Pozn.: 
Po stisku FF nebo REW tla!ítka v tomto re�imu se pásek p$evíjí vp$ed nebo vzad. Je-li vybraný alarm první 
v po$adí, !eká 5s. 
Dojde-li pásek na konec videokazety, je automaticky p$evinut na za!átek a VTR z"stává v re�imu STOP 
s p$evinutou videokazetou. 
 
&íta" alarm# 
 
Alarmy mohou být "ítány a� do po"tu 99.  
 
&. zapnout VTR 
2. stisknout tla"ítko COUNTER, na displeji se zobrazí po"et zaznamenaných alarm%. 
3. stisknout tla"ítko CLEAR pro vymazání po"ítadla. 
4. stisknout tla"ítko COUNTER pro návrat do normálního zobrazení 
 
 
Prohlí�ení tabulky alarm# 
 
Alarmy jsou zaznamenány v"etn$ "asového údaje. 

 
&. zapnout VTR 
2. stisknout MENU tla"ítko 
3. vybrat ALARM TIME REVIEW stiskem POSUV )a poté POSUV +. 
4. Zobrazí se po"et alarm% a "asové údaje ke ka�dému z nich v po!adí obráceném k "asu     vzniku. 
5. stisknout 2x MENU tla"ítko pro návrat do normálního zobrazení. 
 
 

NAHRÁVÁNÍ JEDNOHO SNÍMKU 
 
Pro dosa�ení maximální záznamové doby je mo�né vyu�ít v time-lapse re�imu funkci nahrávání jednoho 
snímku. 
 

 
 

Nahrávání jednoho snímku 
 
&. zapnout VTR 
2. stisknout MENU tla"ítko 
3. vybrat REC MODE SETUP stiskem POSUV )a poté POSUV +. 
4. vybrat ONE SHOT REC stiskem POSUV ). 
5. nastavit "asový interval tohoto re�imu stiskem POSUV + podle tabulky: 

 
OFF Záznam jednoho snímku po stisku tla"ítka REC 
$MIN Záznam jednoho snímku v minutovém intervalu bez stisku tla"ítka REC 
2MIN Záznam jednoho snímku ve 2 minutovém intervalu bez stisku tla"ítka REC 
3MIN Záznam jednoho snímku ve 3 minutovém intervalu bez stisku tla"ítka REC 
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6. stisknout 2x MENU tla"ítko pro návrat do normálního zobrazení. 
7. nastavit záznamový "as na 000H stiskem REC/PB TIME )/*. 
8. stisknout REC. VTR se nastaví do pauzy záznamu a po nastaveném intervalu provede záznam 

jednoho snímku. 
 
Pozn.: 
B#hem tohoto re�imu bliká indikátor pauzy na displeji. 
 
Ukon"ení záznamu jednoho snímku 
 
Stisknout tla"ítko STOP 
 
 

P(EHRÁVÁNÍ 
 
 

 
 
 

P!ehrávání 
 
&. zapnout VTR. 
2. vlo�it videokazetu. 
3. nastavit p!ehrávací "as stiskem REC/PB TIME )/*. 
4. stisknout tla"ítko PLAY. 

 
Závislost mezi záznamovou a p!ehrávací rychlostí ukazuje tabulka: 
 
Záznamová 
rychlost 

P!ehrávací 
rychlost 3 

&2 24 48 72 &20 &68 240 480 720 960 

3 $ ¼ $/8 $/$6 $/24 $/$0 $/56 $/80 $/$60 $/240 $/320 
L$2 4 $ ½ ¼ $/6 $/$0 $/$4 $/20 $/40 $/60 $/80 
L24/24 8 2 $ ½ $/3 $/5 $/7 $/$0 $/20 $/30 $/40 
48 $6 4 2 $ 2/3 2/5 2/7 $/5 $/$0 $/$5 $/20 
72 24 6 3 3/2 $ 3/5 3/7 3/$0 3/20 $/$0 3/40 
$20 40 $0 5 5/2 5/3 $ 5/7 ½ ¼ $/6 $/8 
$68 56 $4 7 7/2 7/3 7/5 $ 7/$0 7/20 7/30 7/40 
240 80 20 $0 5 $0/3 2 $0/7 $ ½ $/3 ¼ 
480 $60 40 20 $0 20/3 4 20/7 2 $ 2/3 ½ 
720 240 60 30 $5 $0 6 30/7 3 3/2 $ ¾ 
960 320 80 40 20 40/3 8 40/7 4 2 4/3 $ 
 

Upozorn#ní: 
M"�e vzniknout problém p$i p$ehrávání time-lapse záznam" po$ízených na jiném typu VTR! 
 
Pozn.: 
P$ehrávání se ukon!ení stiskem tla!ítka STOP. 
Pro p$evíjení zadat STOP a poté zvolit FF nebo REW. 
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P!ehrávání zvuku 
 
Zvuk lze p!ehrávat na záznamech po!ízených rychlostí 3H, L&2H a L24H. Zvuk je p!ehráván normální rychlostí, 
je-li rychlost záznamu a p!ehrávání shodná. Jinak ukazuje tabulka: 

 
Záznamová rychlost P!ehrávací rychlost P!ehrávání zvuku 
3H 3H normální 
3H L$2H/L24H Zpomalené 
L$2H 3H Zrychlené 
L$2H L$2H Normální 
L$2H L24H Zpomalené 
L24H 3H/L$2H Zrychlené 
L24H L24H Normální 
 

P!ehrávání zvuku v rychlostech L#2H a L24H 
 
Stisknout AUDIO ON pro výb$r L&2H nebo L24H v L&2H nebo L24H re�imu. 
L&2H nebo L24H je zobrazováno na displeji, je-li stisknuto AUDIO ON. 
Pro vypnutí zvuku op$t stisknout AUDIO ON tla"ítko. 
 
 
Nastavení obrazu (tracking) 
 

 
 

Nastavení obrazu (tracking) 
 
Je-li obraz p!i p!ehrávání ru�en pruhy, nastavit tracking stiskem TRACKING )/*. 
 
 

OSTATNÍ MO�NOSTI P(I P(EHRÁVÁNÍ 
 
Mo�nost volby: 
- zp$tné p!ehrávání 
- stojící obraz 
- obraz krokovaný po snímcích 
- zrychlené p!ehrávání vp!ed a vzad 
- zpomalený obraz 
- zpomalený obraz vzad 
 
 
Zp%tné p!ehrávání 
 
B$hem p!ehrávání po stisku tla"ítka REV.PLAY. B$hem této funkce není p!ehráván zvuk. Trvá-li zp$tné 
p!ehrávání více jak 5min., VTR p!ejde do stavu STOP. 
 
Stojící obraz 
 
B$hem p!ehrávání po stisku tla"ítka P/STILL. B$hem této funkce není p!ehráván zvuk. Trvá-li zastavení obrazu 
více jak 5min., VTR p!ejde do stavu STOP. 
Je-li obraz p!i této funkci ru�en pruhy, nastavit tracking stiskem TRACKING )/*. 
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Obraz krokovaný po snímcích 
 
B$hem p!ehrávání po stisku tla"ítka P/STILL. Ka�dým dal�ím stiskem tla"ítka P/STILL se obraz posune vp!ed 
o & snímek. B$hem této funkce není p!ehráván zvuk. Trvá-li zastavení obrazu více jak 5min., VTR p!ejde do 
stavu STOP. 
 
 
Zrychlené p!ehrávání vp!ed a vzad (vyhledávání) 
 
B$hem p!ehrávání po stisku tla"ítka FF (vp!ed) nebo REW (vzad). Obraz je nyní p!ehráván vp!ed nebo vzad 
rychlostí cca 3x v$t�í ne� je nominální vp!ed (p!i 3H).  
 
 
Zpomalený obraz 
 
B$hem p!ehrávání po stisku tla"ítka SLOW. B$hem této funkce není p!ehráván zvuk. Trvá-li zpomalený chod 
více jak 5min., VTR p!ejde do stavu STOP. 
Je-li obraz p!i této funkci ru�en pruhy, nastavit tracking stiskem TRACKING )/*. 
 
 
Zpomalený obraz vzad 
 
B$hem p!ehrávání po stisku tla"ítka REW.SLOW. B$hem této funkce není p!ehráván zvuk. Trvá-li zpomalený 
chod více jak 5min., VTR p!ejde do stavu STOP. 
 
 
 

OSTATNÍ FUNKCE 
 
Pam%' výpadku napájení 
 
Dojde-li k výpadku napájení, zobrazuje se na displeji nápis �P.LOSS�. 
Vnit!ní baterie zálohuje data v pam$ti VTR po dobu nejmén$ & m$síce. 
Dojde-li k výpadku napájení b$hem záznamu, záznam bude pokra"ovat po obnovení napájení. 
Na displeji lze zobrazit "asové údaje o 8 výpadcích napájení, poslední výpadek se zobrazuje jako první. 
 
 
Zobrazení provozních hodin 
 
Na displeji lze vyvolat "as udávající celkovou dobu provozu VTR, a to po 2x stisku tla"ítka CONTER. Pro 
návrat do normálního zobrazení stisknout tla"ítko COUNTER. 
 
 
B/W ("ernobílý) re�im 
 
Záznam je provád$n v re�imu COLOR nebo B/W v závislosti na nastavení p!epína"e B/W. 
Byl-li záznam po!ízen v re�imu COLOR, bude v závislosti na poloze p!epína"e p!ehráván bu. barevn$ nebo 
"ernobíle s vysokým rozli�ením. 
Byl-li záznam po!ízen v re�imu B/W, bude bez ohledu na poloze p!epína"e p!ehráván "ernobíle. 
 
 

SYSTÉMOVÉ NASTAVENÍ 
 
Výstup spou�t%cí funkce 
 
P!i spojení VTR s jiným za!ízením (p!epína", multiplexer) je mo�no nastavit spou�t$cí "as kamery na  snímek 
nebo p%lsnímek. 
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&. zapnout VTR. 
2. stisknout MENU tla"ítko 
3. vybrat SYSTEM MODE SETUP stiskem POSUV )a poté POSUV +. 
4. nastavit  snímek nebo p%lsnímek stiskem POSUV +. 
5. stisknout 2x MENU tla"ítko pro návrat do normálního zobrazení. 

 
 
Parametry komunikace RS-232C 
 
VTR m%�e být !ízen po komunika"ní sb$rnici RS-232C. P!esný význam jednotlivých bit% je zobrazen na 
diagramu na str. 28 originálního návodu. 
 
&. zapnout VTR. 
2. stisknout MENU tla"ítko 
3. vybrat SYSTEM MODE SETUP stiskem POSUV )a poté POSUV +. 
4. nastavit  BAUD RATE, BIT LENGHT, PARITY a STOP BIT stiskem POSUV ) a poté stisknout  POSUV +. 
5. stisknout 2x MENU tla"ítko pro návrat do normálního zobrazení. 
 
Zapojení konektoru RS-232C (CAN 9): 

 
pin signál pin signál 
$ DCD-x 6 DSR-x 
2 RxD-data vstup 7 RTS-x 
3 TxD-data výstup 8 CTS-x 
4 DTR-x 9 RI-x 
5 GND-zem   

 
x � signál není pou�it 
 
 
Svorky na zadním panelu 
 

 
 

Svorky na zadním panelu 
 
Svorka signál doba trvání typ 
$ alarm vstup více jak 0,5s záporný, OC 
2 alarm nulování více jak 0,5s záporný 
3 alarm výstup více jak 0,5s kladný, OC 
4 zem   
5 záznam jednoho snímku více jak 0,5s záporný 
6 spína" výstup cca 20ms záporný, OC 
7 konec pásku více jak 0,5s záporný, OC 
8 zem   
9 série vstup více jak 0,5s záporný 
$0 série výstup více jak 0,5s záporný, OC 
$$ zem   
 
OC � otev!ený kolektor (spína" na zem) 
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MO�NÉ PROBLÉMY 
 
Problém projev odstran$ní 

není obraz na monitor �patné p!ipojení nebo chybí napájení opravit p!ipojení, zapnout napájení 
VTR nereaguje na stisk tla"ítek není vlo�ena kazeta, VTR je 

v poplachovém nahrávání, je aktivován 
zámek záznamu nebo VTR je 
v pohotovostním stavu nebo nahrává 
podle tabulky "asového nahrávání 

vlo�it videokazet, po"kat na ukon"ení 
alarmového záznamu, deaktivovat zámek 
záznamu, zru�it nahrávání podle tabulky 
"asového nahrávání 

není mo�né nahrávání chybí blokovací jazý"ek videokazety pou�ít neblokovanou videokazetu 
není mo�né opakované 
nahrávání 

probíhá alarmový záznam b%hem této 
funkce nebo je REPEAT REC vypnutý 

není chyba nebo zapnout REPEAT REC 

není mo�né nahrávání podle 
"asové tabulky 

chyba v nastavení hodin nebo není zapnut 
TIMER 

nastavit hodiny nebo zapnout TIMER 

p!ehrávaný obraz je ru�ený zne"i�t%né videohlavy vy"istit videohlavy 
nebyl zaznamenán "as a datum "as a datum není zobrazováno nastavit datum a "as na displeji 
videokazetu nelze vyjmout systémová porucha kontaktovat servis 
VTR krom% p!ehrávání 
nefunguje 

chybí napájení kontaktovat servis 

zobrazuje se chybové hlá�ení 
na displeji 

problém VTR: 
ERR$: chyba videokazety-vlo�ení 
ERR2: chyba videokazety-pásek 
ERR3: Chyba transportu pásku 
ERR4: chyba bubnu 
ERR5: chyba una�e"# videokazety 
ERR6: chyba pohán%cí h!ídele 
ERR7: p!etr�ený pásek 

kontaktovat servis 
stisknout tla"ítko RESET pro zru�ení ERR 
zobrazení a opakovat zadání 
 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
 
Obecné 
 
Záznam   rota"ní se 2 hlavami na bubnu 
Zvuk    v re�imech 3H, L&2H a L24H 
rychlost posuvu pásku  23,39mm/s (ve 3H) 
videokazety   VHS ½´, E-&80 
záznamový/p!ehrávací re�im 3, L&2, L24, 24, 48, 72, &20, &68, 240, 480, 720, 960 a 000H (s E-&80 

videokazetou) 
doba p!evíjení cca 5min (E-&80) 
norma PAL 
 
 
Video 
 
metoda záznamu Y FM modulace, C v p!eneseném pásmu na subnosné 
vstup BNC: &Vpp/75Ohm 
výstup BNC: &Vpp/75Ohm 
rozli�ení B/W 300 TV !ádk%, color 240 TV !ádk% (p!i 3H) 
 
 
Zvuk   
 
vstup -8dBm, RCA jack, 47kOhm, nesymetricky 
výstup -4 +/-3dBm, RCA jack, 600Ohm, nesymetricky 
 
 
Ostatní parametry 
 
provozní teplota 5 � 40°C 
vlhkost p!i provozu mén$ ne� 80% 
napájení &00 � 240V AC, 50/60Hz 
p!íkon cca &9VA 
rozm$ry 360 x 90 x 3&2 mm (� x v x hloubka) 
hmotnost cca 4,2 kg 
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